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چراغ راه
از امور مهمی که اینجانب نگران آن هستم مسائل حوزه های علمیه خصوصًا 

حوزه های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است.
 آقایــان علمــای اعــام و مدرســین محتــرم که خیــر خواهان اســام و 
کشورهای اسامی هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه 
به ساختمان های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسام، آنان را از 
مسئله مهم اصلی حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسامی و خصوصًا فقه و 
مبادی آن به طریق سنتی است، اغفال کند، و مبادا خدای نخواسته اشتغال 
به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات 
علوم اسامی، خصوصًا فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون 
»شــیخ الطائفه«و امثاله رضوان الله تعالی علیهم و در متأخرین همچون 
»صاحب جواهر«و شــیخ بزرگوار »انصاری«  علیهــم رضوان الله تعالی باز 

دارد.
 اسام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه 
مــوروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خــود ادامه خواهد داد. ولی اگر همه 
چیز به دســتش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح 
از دســتش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشــید. و با 
آنکه می دانیم مراجع عظام و علمای اعام و مدرسین عالیقدر دامت برکات 
وجودهم توجه به این امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق 
و برق های شبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسل های بعد اثر گذارد و 

خدای نخواسته آنچه از آن می ترسیم به سر حوزه ها بیاید.
صحیفه امام، جلد ۱۷، ص۳۲۵
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والدت 
آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی، فرزند 
مرحوم آیت الله ســید ســجاد علوی حسینی، در سال 
1359 ق )خــرداد 1318 ش( درنجــف اشــرف، زاده 
شــد. پدر بزرگوار ایشــان، بزرگترین شخصیت علمی 
منطقه »گرگان و دشت« و از مشهورترین علمای استان 
مازندران به شمار می رفت. آوازه اش و نفوذ کلمه اش در 
شهرهای گرگان، گنبد، کردکوی، علی آباد کتول و دیگر 
شــهرها طنین افکن بود و مردم مسلمان مرید ایشان 
و گوش به سخن او بودند. ایشــان در سال 13۲۲ق در 

روستای »النگ«، از توابع گرگان، به دنیا آمد.
هنگامی معظم له هفت ساله بود به همراه والدشان به 

ایران هجرت کرد.
تحصیالت 

آیت الله علوی گرگانی، هفت ســاله بود که همراه پدر 
بزرگــوارش در ســال )1365 ق( به ایران بــاز آمد و به 
قرائت قرآن مجید و آموختن نصاب و حساب و گلستان و 
پس از آن به یادگیری فنون ادب و  علوم عرب نزد ایشان 

پرداخت.
 نخست، ادبیات و مغنی و مطّول و بخشی از شرح لمعه 

را نزد والدش بیاموخت.
 در 16 ســالگی عــازم ســفر عتبــات و حج شــد و در 
بازگشــت از حج قصد ماندن در نجف را داشت؛ اما به 
توصیه آیت الله حکیم به قم بازگشت و درس های سطح 
را در طی چهار سال نزد بزرگانی چون حضرات آیات: 
مجاهدی تبریزی، سلطانی طباطبایی و ستوده اراکی، 
به پایان برد و باقیمانده سطوح را فرا گرفت و این همه، 4 

سال به طول انجامید.
اساتید

برجسته ترین اساتید ایشان عبارتند از:
 1. آیت الله العظمی بروجردی، ) سه سال از درس فقه 

ایشان بهره برده است(.
 ۲. رهبــر کبیر انقالب آیت الله العظمی امام  خمینی،  
)هشــت ســال از درس اصول ایشان اســتفاده کرد ه 

است(.

 3. آیت الله ســید محمد محقق احمدآبــادی یزدی- 
مشــهور به محقق داماد- ) دوازده ســال از درس فقه و 

اصول وی بهره برده است(.
 4. آیت اللــه العظمــی ســید محمدرضــا موســوی 

گلپایگانی.
 5. آیت الله شیخ عباسعلی شاهرودی.

 6. آیت الله العظمی شیخ محمدعلی اراکی.
 7. آیت اللــه حاج آقا مرتضی حایری یزدی ) مّدت 15 
سال در درس فقه ایشان شــرکت ُجست و مورد توجه 

فراوان معظم له بود(. 
آیت الله علــوی گرگانی در ایام تعطیل حوزه علمیه قم 
در فصل تابســتان به مدت هفت ســال، به نجف اشرف 
می رفت و عالوه بر زیارت عتبات عالیات، در درس علمای 
بزرگ نجف آیات عظام: امام خمینی، آقای خویی، آقای 

شاهرودی و میرزا باقر زنجانی شرکت می کرد.
تدریس 

ایشان عمر پر بار خویش را به تألیف و تدریس و تبلیغ 
دین گذرانیده است و از همان اواِن تحصیل، به تدریس 
همه کتب ادبی، فقهی، اصولی و... پرداخته و در طول 
بیش از 40 ســال تدریــس ، فضالی بی شــماری را از 
سرچشمه زالل علوم اهلبیت علیهم السالم، بهره مند 

ساخته است .
آثار و تالیفات

آیت الله علوی گرگانــی دارای تألیفاتی در زمینه فقه، 
اصول فقــه، حدیث و رجال اســت. برخــی از این آثار 

عبارت است از:
1. توضیح المسائل )به اردو هم ترجمه شده است(.

۲. اجوبة المسائل یا پاسخ به جدیدترین استفتائات )۲ 
ج(.

3. مناسك حج.)آداب، اعمال و استفتائات حج(.
4. منهج الصالحین )رساله توضیح المسائل عربی(.

5. منهج الناسکین)مناسك حج عربی(.
6. نورالهدی )تعلیقه بر عروة الوثقی(.

7. المناظــر الناضرة في احکام العترة الطاهرة )ج 1. 
بخشی از کتاب الطهارة(.

8 . تعلیقه بر تحریرالوسیله )۲ ج، چاپ مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی)ره((.
9. گلچینی از انوار اخالقی )برگزیده درس اخالق روز 

چهارشنبه(.
10. ره توشــه پارســایان، انوار اخالقی )ج 1، شــرح 

وصایای پیامبر اکرم به ابوذر غفاری(.
11. ره  توشــه پارســایان، انوار اخالقی )ج ۲، شــرح 

وصایای پیامبر اکرم به عبدالله ابن مسعود(.
1۲.روزه سپر مومن )شامل احکام ، استفتائات و آداب 

روزه داری( .
13. احکام بانوان

14.احکام جوانان
15. احکام کسب و کار
16. آشنایی با اعتکاف

17. کلید ســعادت )احــکام بانوان ، گردآوری شــده 
توسط حجت االسالم فاطمی (

18. توحیــد از دیدگاه علم )یکی از ســخنرانی های 
معظم له(

19. لئالی االصول )3 جلد آن تا کنون به چاپ رسیده 
است(

برخی از فتاوای جدید
آیت اللــه علوی گرگانی اســتفاده از ماهــواره را برای 
دیدن برنامه های مســتند سیاسی، اجتماعی و علمی 
حالل می داند؛ البته به شرطی که وجود ماهواره باعث 

انحراف خانواده نشود.
امور عام المنفعه

آیت الله علوی، اقدام به ســاخت مســجد، حسینیه، 
درمانگاه و صندوق قرض الحسنه در نقاط مختلف ایران 
کرده اســت. تعمیر بخشی از مســجد جامع گرگان، 
تأســیس و تعمیر چند مســجد در این شــهر و مناطق 
اطراف آن، ساخت درمانگاه در روستای َاَلْنگ، ساخت 
حسینیه مهدی شهر سمنان و تأسیس صندوق قرض 

الحسنه هیئت فاطمیه تهران از آن جمله است.
وفات

ایشان پس از یک دوره بیماری، در سن 8۲ سالگی در 
تاریخ ۲4 اسفند 1400 بدرود حیات گفت. 

روحش شاد و یادش گرامی

برگی از دفتر زندگی 
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هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 494 | شنبه 3 اردیبهشت 1401



4

در آغــاز خودتــان را معرفــی و مختصــری از محل تولــد، خانــواده و ایام 
کودکی تان برای ما بفرمایید.

من در نجف اشــرف به دنیا آمــدم. آن زمان والد بزرگوارم در نجف بــود و حدود  1۲ 
سال در حوزۀ نجف اشتغال به تحصیل داشت. الحمدالله ایشان رفته رفته به مرحله 
اجتهاد رسید و بعد هم از طرف آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی پیرو درخواست مردم 
عزیز گرگان، به ایران عزیمت کرد. مردم تقاضا داشتند که ایشان بازگردد تا بتوانند از 

افاضات ایشان بهره مند شوند.
 ابوی در ســال 13۲6 از نجف به ســمت ایــران حرکت کرد. در ابتدا وارد روســتای 
اجدادی خود به نام قریه النگ شد و ماه رمضان را آنجا ماند. پس از آن به قم تشریف 
آورد. یک سالی هم در قم مشغول تدریس شد. چون ایشان از مدرسان رسمی زمان 
سید ابوالحسن و آیت الله بروجردی بود. پس از یک سال تدریس در قم، ملت عزیز در 
گرگان طی نامه ای به آیت الله بروجردی خواستار حضور مرحوم والد در گرگان شده 
بودند. در نتیجه مرحوم والد من به نمایندگی از سید ابوالحسن اصفهانی و همچنین 
آیت الله بروجردی قهرًا به سمت گرگان حرکت کرد و در آنجا مشغول انجام وظیفه شد 
و به اقامه نماز و تبلیغات دینی پرداخت. آن زمان من حدود 7-8 سال بیشتر نداشتم. 
تحصیل من هم از همان گرگان در محضر مبارک خود مرحوم والد شروع شد. چهار 
ســال در گرگان بودم و در سال 1336 به سمت قم حرکت کردم و رسمًا در همین جا 

مشغول درس و بحث و تحصیل شدم و در قم ماندگار شدم.
با توجه به موقعیت خانوادگی و اشــتغال شــما به تحصیل علوم دینی از 
ســنین پایین، اگر خاطره ویژه ای از دوران کودکی و نوجوانی خود به یاد دارید، 

نقل بفرمایید.
بله. خاطرم هست سال 1336 که تقریبًا سال اول بلوغ من بود فصل حج که رسید، 
چون قدری تحصیالت دینی داشتم، برای عزیزانی که قصد عزیمت به مکه را داشتند 
طی جلساتی سلسله دستورات احکام حج را توضیح می دادم. زمانی که برنامه سفر 
قطعی شــد برخی دوستان، چون مســائل حج را به آن ها خوب یاد داده بودم، بدون 
اطــالع برای من و مرحوم والد بلیت گرفتند. وقتی کــه جریان را به حاج آقا گفتند، 
فرمود: »برای ایشــان چرا بلیت گرفتید؟ خوب باید از من کسب تکلیف می کردید. 

آیت اهلل العظمی سید محمد علی علوی گرگانی:

خودم را بدهکار
انقالب می دانم 

مرحوم آیت الله العظمی ســید محمد علی علوی حسینی گرگانی از 
مراجع عظام تقلید و از شاگردان امام خمینی در اسفند ماه سال ۱4۰۰ 
درگذشــت. حریم امام ضمن تســلیت درگذشت ایشــان به خانواده و 
دوست داران آن مرحوم، مصاحبه ذیل را که در ماه های پایانی عمر شریف 

آیت الله گرفته شده به محضر خوانندگان تقدیم می کند.

پرونده ای در بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی علوی گرگانی
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شاید مصلحت نبود.«
 آن ها هم گفتند: »ما می خواهیم ایشان را همراه خود 
ببریم که احکام را بــه ما آموزش بدهد.« حاج آقا گفت: 
»اگر بناست شما ایشان را ببرید و ایشان مستطیع است، 

مشکلی نیست.«
 خالصه در آن ســفر من همراه حجــاج در مکه بودم و 
احکام مرتبط با حج را در سفر به ایشان آموزش می دادم.

 این ســفر یک دوره زیارتی عالی بــرای من بود. چون 
ســابق راه کربال هم باز بود و برای ســفر به حج، از ایران 
اول به سمت کربال و نجف رفتیم. بعد از شامات به سمت 
مکه حرکت کردیم. توفیق یک دوره زیارتی کامل برای 
من حاصل شد. حتی از فلسطین هم طی همین سفر 

بازدید کردم.
از دورۀ تحصیلتــان مطالــب بیشــتری بیــان 
بفرمایید. چطور شد حوزۀ علمیه قم را برای تحصیل 

برگزیدید؟
من زمان آقا سید محسن حکیم به نجف رفتم که اجازه 
سکونت و تحصیل در آنجا را بگیرم. ایشان فرمود: »به پدر 
بزرگوارتان سالم برسانید و بگویید اگر من باشم صالح 
نمی دانم شــما اینجا باشید. بهتر است به نجف نیایید. 

چون االن دیگر حوزه نجف به پای حوزه قم نمی رسد.«
 آن زمان من در مسجد اعظم قم درس لمعتین می دادم 

و جمعیت زیادی هم در درس من شرکت می کردند.
 مرحوم حکیم فرمود: »حیف است آن جمعیت زیاد از 
درس شما محروم شود. االن هم دیگر نجف خیلی خبری 
نیست و مثل گذشته رونق ندارد.« خالصه به بنده اجازه 
نفرمودند در نجــف بمانم و گفتند در همان قم بمانید و 

درس بدهید و به تبلیغ بپردازید.
 حــاج آقــای والد هــم در واکنش به ســخنان ایشــان 
فرمودند: »ایشان نظر بسیار خوبی داده است! پس شما 
در قم به ادامه تحصیل بپردازید.« علت ماندگار شــدن 
من در قم همین نکته بود. البته هر ســال تابستان رسم 
بود که دو ســه ماه درس را تعطیل می کردند. من از این 
تعطیلی اســتفاده می کردم و به نجف می رفتم و عالوه 
بر شــرکت در درس علما، تدریس هم داشتم و لذا بیکار 
نمی ماندم. حتی زمانی کــه به گرگان می رفتم خدمت 
والد درس می خواندم. این امر موجب رشــد بیشتر من 
شد. چون به طور مداوم درس می خواندم در اسرع وقت 
از نظر علمی پیشرفت کردم و به گونه ای شد که کسی از 

سن من انتظار آن سطح علمی را نداشت.
از چه ســالی به درس مرحوم آیت الله العظمی 

بروجردی راه یافتید؟
مــن کوچک ترین طلبه ای بــودم کــه در درس مرحوم 
آیت الله بروجردی شــرکت می کردم. آن زمان 18 سال 
بیشتر نداشتم که در درس خارج ایشان حاضر می شدم. 
همان مدتی که خدمت ایشــان بودم، خاله ام پرســش 
شرعی مطرح کرده بود که من اجازه خواستم از آیت الله 
بروجردی پاسخ آن را بگیرم. خالصه مطلب را نوشتم و 
القاب مناسب آیت الله بروجردی که مرجع جهانی بود نیز 
در ابتدای نامه آوردم. در ذیل آن عبارات، دو ســه مسئله 
را عنوان کردم. به عربی هم پرسیدم که حضرت آقا اگر 
ایرادی در کالمم می بیند، متذکر شــود. اطالع نداشتم 
که آقا پیش از درس برای حفظ تمرکز، هیچ نامه ای را از 
کسی نمی پذیرد و معمواًل پس از منبر و درس،  نامه ها را 

تحویل می گیرد. 
 بنده چون به این امر توجه نداشتم، نامه را هنگام ورود 
آقا به مسجد، به محضر مبارکشان دادم. ایشان نگاهی 
کرد و وقتی مرا دید، فهمید که ارباب ســؤال نیستم که 
پولی بخواهم. استثنائًا نامه مرا گرفت. حاج ابوالحسن 
که همراه من بود، تعجب کرد و گفت: »آقا هرگز نامه ای 
را هنگام ورود نمی گرفت!« ایشان نامه را با خود به منزل 
برد تا فردا پاسخ بیاورد. فردا که بعد از درس خدمتشان 

رســیدم، تا چشــمش به من افتاد، یادش آمد که نامه را 
روی طاقچه جا گذاشــته و پاســخ نداده اســت. گفت: 
»ای دادبیداد. نفهمیدیم آقازاده در نامه اش چه نوشــته 
بود.« بعد به مرحوم ابوالحســن فرمــود: »وقتی رفتیم 
منزل نامه آقا را بیاورید که ببینیم چه نوشــته اســت.« 
فردا که خدمتشان رسیدم حاج ابوالحسن هم جریان را 
فراموش کرده بود و مجددًا ایشان تا چشمش به من افتاد 
گفت: »آقای ابوالحسن، باز فراموش کردید نامه را به من 

بدهید؟«
 بعد هم قدری شــوخی کــرد و به ایشــان گفت: »من 
گرفتــارم تو چه مرگت اســت؟!« خالصه من روز ســوم 
خجالت کشیدم دوباره به محضر ایشان برسم. با خودم 
گفتم آقا پیرمرد اســت و سرشان هم شلوغ است. شاید 
مجدد فراموش کرده جواب استفتاء را بدهد. به همین 
دلیل بعد از درس قصد ترک مجلس را داشتم که ناگهان 
دیــدم چند نفــر از میان جمعیــت مرا صــدا می زنند و 
می گویند: »آقای علوی، حضرت آقا با شما کار دارد.« از 
قضا این بار ایشان نامه را خوانده بود و پاسخ آن را همراه 
آورده بود. وقتی برگشــتم دیدم آقــا هنوز از منبر پایین 
نیامده است. بالفاصله خدمتشان رسیدم و دستشان را 

بوسیدم.
 ایشان فرمود: »من مسئلۀ شما را مطالعه کردم. بارک الله 
عجب ســؤالی کردی! این سؤال شما در کتاب های من 
نیامده بود.« فلذا ایشــان به دســت مبارک خود پاسخ 
مفصلی بر استفتاء من نوشته بود. معمواًل  آقایان شخصًا 
پاسخ اســتفتائات را نمی دهند، بلکه دفترشان پاسخ را 
می نویسند. اما در این مورد ایشان خود آقا شخصًا پاسخ 

داده بود.
در ادامه فرمــود: »بارک الله به این القاب و عباراتی که 
در نامه آوردی.« گویا خیلی از نگارش من خوشش آمده 
بود. دستش را بر محاسن برد و به آقایانی که اطراف منبر 
جمــع بودند، گفــت: »آی پیرمردها! ببینید یک جوان 
18 ساله چه نوشــته است؟ شما با این سن و سال خود 
را با ایشان مقایسه کنید.« آیت الله بروجردی خیلی آن 
روز مرا تشویق کرد. نکته حساس ماجرا اینجاست که آقا 
فرمود: »من نامه را آورده ام که از تو اجازه نسخه برداری از 
آن را بگیرم.« من گفتم: »حضرت آقا، شما اختیار جانم را 
دارید. شما رهبر من هستید. از من اجازه می خواهید؟« 
ایشــان فرمود: »بله، چون صاحب نامه شــمایید باید از 
شما برای نسخه برداری اجازه بگیرم.« ببینید ایشان تا 
کجا دقت داشــت. من هم عرض کردم: »اختیار دارید، 
خدمتتان باشد.« نامه را نگرفتم و هنگام خروج وقتی به 
کفشداری رسیدم، متصدی امور آقا، حاج حسین احسن 
و حاج ابوالحسن به من گفتند: »آقای علوی، فردا صبح 
اول وقت به محضر آقا بیا.« گفتم: »چشــم.« فردا صبح 
زود به محض این که رســیدم، مرا به اندرونی فرستادند و 

گفتند: »آقا در اندرونی منتظر شماست.«
خب دیدن آیت الله بروجردی کار ساده ای نبود. ایشان 
به صدراالشــراف کــه تقاضا کــرده بود بــه محضرش 
برســد، وقت مالقات نداده بود. خیلی حرف بود که مرا 
بــه محضرش طلبیده بود. بارها گفتــه ام که در هیبت، 

مرجعی مانند ایشان ندیدم.
وقتی وارد اندرونی شــدم، دیدم آقا پشــت کرسی رو 
به قبله نشسته است و هیچ کس هم آنجا نیست. جلو 
رفتم و دستشان را بوسیدم. آقا ضمن تقدیر و تشکر و 
تحسین من چند سؤال از من پرسید که ببیند از نظر 
علمی در چه سطحی هستم. فرمود: »شما منبر هم 
می روید؟« عرض کردم: »بله.« گفت: »کجا؟« گفتم: 
»ماه رمضان در روستای خودمان َالنگ اطراف گرگان 
منبر می روم.« ایشان از بس مسلط بود، فرمود: »َالنگ  
درست یا ُالنگ؟« گفتم: »در برهان قاطع النگ بر وزن 
پلنگ به جای گود گفته می شود. النگ بر وزن تفنگ 

هم به معنی جای سرسبز است.« فرمود: »حاال کدام 
یک از این ها با روســتای شما تناســب دارد؟« عرض 
کردم: »هــر دو.« آقا خندیــد و گفــت: »بارک الله.« 
گفتــم: »بلــه. النگ هــم در گودی قــرار گرفته و هم 
سرسبز است.« بعد گفت: »اجازه می دهی یک مسئله 
از تو بپرســم؟« عرض کردم: »حضــرت آقا، من کجا، 
شــما کجا! شما مرجع جهان اســالم هستید. من در 
ُل ِمن ِمثلي 

َ
مقابل شما چیزی بلد نیستم. أِمثُلَک َیسأ

َرِف؟« روایتی از امام حسین  وأنَت ِمن أهِل الِعلِم َوالَشّ
را خواندم و گفتم: »بزرگی مثل شما می خواهد از من 
بپرسد؟« آقا فرمود: »بارک الله. معلوم هست منبری 
خوبی هم هســتی که فــورًا این روایــت را خواندی.« 
گفتم: » المعروُف بقدر المعرفة. آقاجان، سؤال کنید. 
هرچقــدر بلد بــودم در خدمتم. اگر بلد نبــودم هم از 
شما استفاده می کنم.« بعد فرمود: »به من بگو آیا جد 
می توانــد وجوهاتی مانند خمس و زکات را به نوه اش 
بدهد؟« عرض کردم: »خیــر نمی تواند. چون واجب 
النفقه اســت.« فرمود: »واجب النفقه پدر اســت، نه 
جد.« عرض کردم: »بله. در طول واجب النفقه است.« 

آقا فرمود: »احسنت احسنت!« 
خیلی مرا تحســین کرد و 500 تومان که در سال های 
دهه چهل مبلغ کالنی بود به من مرحمت کرد و فرمود: 
»هر وقت به گرگان می روی و برمی گردی ورودت به منزل 

من باشد.«
 رفتار ایشان خیلی مرا تشــویق کرد. حتی مقداری از 
کتاب های قدیمی شــان را هم به من هدیه داد و فرمود: 

»مشغول درس باش!«
این طــور کــه حضرت عالی می فرماییــد رفتار 
آیت اللــه بروجردی با شــما برای دیگــران هم قطعًا 

غریب بود.
بله. همین طور اســت. فــرد بزرگواری به نــام آیت الله 
طســوجی که رســاله هم داشــت، پس از فوت آیت الله 
بروجردی یک روز در قم به منزل آیت الله داماد، استاد ما، 

آمده بود. مرحوم والد و من هم آنجا بودیم.
 آقای طسوجی یک مرتبه که دید آیت الله علوی، پدرم، 
همراه من اســت، گفت: »ایشــان چه نســبتی با شما 
دارد؟« عرض کردم: »پدر بزرگوارم هســتند.« ایشــان 
خطاب  به حاج آقای والد گفت: »آقا ســید سجاد، همه 
جا رسم بر این بوده است که به پسر می گویند قدر پدر را 
بدان. ولی اینجا اگر جسارت نیست، می خواهم به شما 
بگویم که قدر پسرتان را بدان.« ایشان فرمود: »چطور؟« 
گفت: »آیت اللــه بروجردی هر وقت از منبر درس پایین 
می آمد، جلوی ایشان می ایســتاد. سالم و احوالپرسی 
می کرد و بعــد می رفت. برای ما خیلــی عبرت آموز بود 
که مرجعی با آن عظمت در برابر پســری 18- 19 ساله 

این طور رفتار می کند.«
 مقصود اینکه آیت الله بروجردی خیلی مرا تشویق کرد و 
این رفتار ایشان در روند تحصیل من بسیار تأثیرگذار بود 
و به واسطه همین لطف و مرحمت آیت الله بروجردی من 

پای کرسی درس و تدریس نشستم.
از چه سنی وارد حوزۀ علمیه شدید و آیا پیش از 

آن هم درس خوانده بودید؟
من در مدرســه های جدید درس نخواندم. از ســن 1۲ 
ســالگی درس عربی را خدمت خود حاج آقا والد شروع 
کردم و حدود 4-5 سال هم در گرگان درس می خواندم. 
چون مرحوم والد الحمدالله خود اســتاد قابلی بود من 
برای تحصیل از گرگان خارج نشدم. مقدمات را که تمام 

کردم در سال 1336 به قم آمدم.
تقریبًا ســه چهار ســال هم در درس آیت الله بروجردی 
و برخی بزرگان شــرکت کردم. بعــد از آن هم فقط ایام 
تعطیالت و تابســتان ها به نجف می رفتم یا در روستای 

خودمان منبر داشتم.

۵۵
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در قم به جز آیت اللــه بروجردی، از محضر کدام 
اساتید بهره بردید؟

تا زمانی که آیت الله بروجــردی در قید حیات بود که در 
خدمت ایشان تحصیل می کردم. پس از آیت الله بروجردی 
برای فقه در درس مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد 
که داماد شیخ عبدالکریم بود، شرکت می کردم. پس از آن 
نزد امام خمینی )رحمة  الله علیه( اصول خواندم. همچنین 
در درس آیت الله شیخ مرتضی حائری، پسر مرحوم حائری 
بزرگ هم حاضر می شدم. مجموعًا از محضر این بزرگان و 

اساتید بهره گرفتم.
آیــا پیــش از انقــاب فعالیت های سیاســی در 

راستای مبارزه با حکومت پهلوی هم داشتید؟
خب من در این مســیر خــودم را ذی ســهم نمی دانم. 
یک زمانی آقای حســینیان رئیس مرکز اســناد انقالب 
طی نامــه ای بزرگواری کرد و از من خواســت که شــرح 

فعالیت های خود را در جریان انقالب بگویم.
 من در پاسخ گفتم که خودم را بدهکار می دانم نه طلبکار 
که بگویم چه کرده ام؛ و حاضر نیستم گزارش کار بدهم. 
حاال به فرض چهار تا منبر هم برای انقالب رفته باشــم. 
اینجا هم از باب پاســخ به سؤال شما یکی دو خاطره نقل 
می کنم.  من در مهدی شــهر که همان سنگسر سابق در 
نزدیکی سمنان اســت، منبر می رفتم. عزیزان و مؤمنان 
آنجا خیلی به من معتقد بودند. زمانی به من خبر دادند که 
گروه های مخالف و بهایی ها آمده اند و قصد نفوذ در میان 

مردم را دارند.
 من هم یک شب در حسینیه اعظم روی منبر اعالم کردم 
که فردا هیچ کس مغــازه اش را باز نمی کند، مگر این که 
مــن بگویم. جمعیت زیــادی هم آن شــب حاضر بودند. 
فردای آن روز دیدم همه عزیزان مغازه هایشان را بستند و 
جلوی مغازه ها نشسته اند. به من گفتند: »آقا چه دستور 
می دهید؟« من هم از همه تشــکر کردم و گفتم: »بروید 
سر کارتان و مغازه ها را باز کنید.« آنجا مردم نفهمیدند که 
من چرا چنین دستوری دادم. شب که بر منبر رفتم گفتم: 
»من می خواســتم شــما را آزمایش کنم که ببینم چقدر 
فرمان بری دارید و ما می توانیم در اینجا روی همراهی شما 
حساب کنیم یا نه. این واکنش شما نشانۀ کمال محبتتان 

به من بود.«
 هدف من این بود که گروه های مخالف، مانند بهایی ها 
کــه قصد نفــوذ در میــان مردم را داشــتند حســاب کار 

دستشان بیاید.
 همین طور هم شــد. هژبر یزدانی و عده ای دیگر وقتی 
متوجه شــدند که در آنجا جایگاهی ندارند، بساطشــان 
برچیده شــد و شــهر را تخلیه کردند. همچنین در زمان 
جنگ که برای تبلیغ ماه صفر در مهدی شهر منبر می رفتم، 
به من اطالع دادند که حاج آقا ما قدری در جبهه ها نیرو کم 
داریم. شما محبت کنید تعدادی از جوانان را برای کمک 

بفرستید.
 بنده هم چون در میان مردم اعتباری داشتم و مردم آنجا 
به من محبت و ارادت داشتند یک روز برای سخنرانی روی 
تانک رفتم و گفتم: »به هزار جــوان برای اعزام به جبهه 
نیاز داریم.« ماشاءالله بیش از حدی که می خواستیم در 
آنجا نیرو جمع شد و به جبهه فرستادیم. حتی برای آقایان 
مسئولین هم عجیب بود که من چطور توانستم این کار را 

انجام بدهم.
چــه  مبــارزه  راســتای  در  انقــاب  از  پیــش 

فعالیت هایی داشتید؟
من فعالیت انقالبی به معنای حضــور در راهپیمایی ها 
و مبارزات مســتقیم نداشتم؛ اما در ســخنرانی ها برای 
روشنگری افکار عمومی اشاراتی می کردم. بنابراین هرگز 
خود را طلبکار انقالب نمی دانم و معتقدم کار را ایثارگرانی 

کردند که به جبهه رفتند.
پس از انقاب مسئولیت اجرایی هم داشتید؟

اوایل انقالب وارد دادگاه عالی شــدم. هشت سالی که 
امام در قید حیات بود آنجا بودم و پس از ارتحال ایشان هم 

کناره گرفتم.
از سفرهای تبلیغی پیش از انقابتان بیشتر برای 

ما بفرمایید.
عرض کردم بیشتر در همان النگ و گرگان منبر می رفتم. 
اتفاقًا علت این که خیلــی در انقالب فعالیت جدی و تند 
نکردم این بود که ترسیدم افراد زیادی در این جریان کشته 

شوند.
 چــون جمعیــت فوق العــاده  زیــادی پــای منبــر من 
می نشستند و حتی در کوچه ها و خیابان های اطراف افراد 
برای شــنیدن سخنرانی من حاضر می شــدند. آن زمان 
تازه ضبط صوت وارد بازار شده بود. تعداد زیادی ضبط به 
دست می آمدند که در مسجد مالعلی گرگان، سخنرانی 

من را ضبط کنند.
 من متوجه شــدم که اگر در این جمعیــت یک ذره تند 
صحبت کنــم خون های زیادی ریخته خواهد شــد و لذا 
خیلی جریان را داغ نمی کردم و با مالیمت پیش می رفتم 
که جوان ها درگیــر حرکت های هیجانی نشــوند. خود 
اخوی من هم جزو افراد دستگیر شده پیش از انقالب بود. 
به هر حال معتقد بودم که باید با مالیمت و نرمی انقالب 

را پیش برد.
قدری هــم از تألیفاتتان برای مــا بفرمایید. چه 

تعداد در چه زمینه هایی آثار تألیفی دارید؟
تألیفات من الحمدالله چاپ شده و در اختیار طالب قرار 
گرفته است. من کل دروس خارج را در فقه و اصول  خودم 

نوشتم. 
ده جلد در اصول نوشتم که چاپ شد و روحانیون و مراجع 
تقلید از آن استفاده می کنند. ده جلد هم در طهارت چاپ 
شده است. بخش زیادی از صاله را هم نوشته ام که حدودًا 
15 جلد اســت که هنوز هفت جلد بیشــتر چاپ نشده 
اســت. مقید بودم که درس های خودم را خودم بنویسم و 
در دسترس آقایان علما هم قرار بگیرد. چون سطح علمی 
انسان در نوشته های او نشــان داده می شود. االن هم در 

همین سن و سال باال، باز هم مشغول نوشتن هستم.
تدریس در حوزه را از چه سنی آغاز کردید؟

من از همان اول که وارد حوزه شدم، یعنی سال 1336، 
شــروع به تدریس کردم. البته آن زمان چون در ســطوح 
مقدماتی بودیم صرف و نحو درس می دادم. اولین کتاب 
درسی ما هم جامع المقدمات بود. بعد سیوطی و منطق 
درس دادم. بســیاری از مدرســین و اساتید فعلی حوزه، 

شاگردان من بودند.
 همین طور مرحله به مرحله در تدریس پیش می رفتم و 
در نهایت پس از چندین سال تدریس شرح لمعه، به درس 
خارج رسیدم. به کســانی که دیگر از روی کتاب تدریس 
نمی کنند و نیازی به متن ندارند استاد خارج می گویند. 
خــب از همان زمان تاکنون به تدریس خارج فقه و اصول 

مشغول هستم.
جایــگاه و حاصل عمر پربرکتتــان را نتیجه چه 

امری می دانید؟ 
در درجــه اول از برکت همت پدر بزرگوارم که بســیار به 
درس و بحث عالقه مند بود و ما را هم به آن تشویق می کرد. 
آن چنــان که گفتم بخش عمــده ای را هم مدیون لطف و 
محبت آیت الله بروجردی هســتم. چون ایشــان آن قدر 
شــخصیت و جایگاه باالیی داشت که تشویقشان انرژی 
درونی عجیبی نصیبم کرد؛ آن چنان که شــبانه روز فقط 
در فکر تحصیــل و درس و بحث بودم. آیت الله بروجردی 
ارادت ویژه ای هم به والد من داشت و فرمایشات ایشان را 

نصب العین قرار می داد.
 البته سایر اساتید هم به خاطر رفتار آیت الله بروجردی 
قهرًا به من عنایت داشتند. خاطرم هست زمانی که مدرسه 
خان را کوبیدند و مجددًا مدرسه ای به نام مدرسه آیت الله 

بروجردی ســاخته شد، در جلســه افتتاحیه این مدرسه 
خیلی از علما و بزرگان دعوت شده بودند. من هم که طلبه 
بودم و در سطح آقایان مدعو نبودم به عنوان شاگرد آیت الله 
بروجردی در آن جلســه حاضر شدم. وقتی وارد مجلس 
شدم آیت الله گلپایگانی کنار آیت الله بروجردی نشسته 
بود. ایشان مرا که دید تعظیم کرد و به من احترام عجیبی 
گذاشــت. خب آیت الله بروجردی جلوی کســی تعظیم 
نمی کرد. همین مســئله باعث تعجب همه شد. آیت الله 
گلپایگانی از ایشان پرسیده بود که چطور این طلبه را این 

چنین تکریم می کنید؟
 ایشــان هم پاســخ داده بود که آقای علوی طلبه بسیار 

فاضلی است و خالصه خیلی از من تعریف کرده بود.
 بعدها که خدمت آیت الله گلپایگانی رســیدم و با ایشان 
صمیمی تر شدم، فرمود: »شــما را آیت الله بروجردی به 
من معرفی کرد وگرنه من شما را نمی شناختم.« مقصود 
اینکه چنین برخوردهایی از طرف اساتید برجسته برای 
شخصی که مشغول درس و تحصیل است بسیار اثرگذار 

است. 
امروزه جوانان مســلمان جامعۀ ما با مشکات 
عدیــدۀ اعتقــادی و فرهنگــی دســت به گریبانند. 

توصیه شما به آنان چیست؟
اواًل در حــق همه جوانان دعا و آرزو می کنم که ســعادت 
و خوشبختی نصیبشــان شود. اولین ســفارش من این 
است که این ها پشــتیبان والیت فقیه باشند؛ چون دین 
ما وابســته به والیت فقیه است. اگر ائمه و علما و مراجع 
نباشند ما خودمان به جایی نمی رسیم. همه ما به راهنما 
و رهبر نیاز داریم. پس اولین ســفارش به جوانان عزیز که 
نور چشــم من هستند این است که عالقه مند به رهبری 
و پیرو شــخصیت های بزرگ دینی باشند. سفارش دیگر 
بــه عزیزان، احترام و تکریم پدر و مادر اســت. خیلی قدر 
والدینشان را بدانند. چون خداوند عظمت و جالل خود 
را در احترام به پدر و مادر گذاشــته و فرموده است: »اگر 
رضایت من را می خواهید باید رضایت پــدر و مادرتان را 

جلب کنید.«
 و لذا ســفارش اکیدم به جوانان، احتــرام به پدر و مادر و 
بیشــتر هم به مادر اســت. در روایتی آمده که شخصی از 
حضرت رسول پرسید: »یا رســول الله، من به چه کسی 
بیشــتر باید احســان کنم؟« حضرت ســه مرتبه فرمود: 
»مادر، مــادر، مادر« و چهارمین بار فرمود: »پدر.« برخی 

بزرگان علت این پاسخ  را رقت قلب مادر می دانند.
 پس توصیه من به جوانان این است که دعای خیر پدر و 

مادر را سایبان زندگی خود قرار دهند.
یک توصیه قرآنی هم خطاب به جوانان بفرمایید.
بحمدالله االن جوانان ما در مکتب قرآن بزرگ می شوند. 
ســابقًا این طور نبــود و لذا هر کس در گذشــته و پیش از 

انقالب به جایی می رسید از پدر و مادر و معلم بود.
 امــا االن الحمداللــه در فضای جامعه جلســات قرآنی 

فراوانی برگزار می شود.
 به جوانان عزیز توصیه می کنم که از قرآن فاصله نگیرند و 
پیرو آن باشند. بدانند که قرآن برگ سعادت سبزی است 

که ان شاءالله ذخیرۀ آخرتشان می شود.
ممنــون از اینکــه وقــت ارزشــمند خــود را در 
اختیــار ما قرارا دادید. مایلیم که گفت وگو را با دعای 

حضرت عالی به پایان برسانیم.
دعــای من ُحســن عاقبت بــرای همه، از جمله شــما 
بزرگــواران اســت و عذرخواهی می کنم اگــر در بیانات 
تعریفی از خود شد. اما هدف ذکر حدیث نعمت خداوند 
ْث« ای  َك َفَحِدّ ا ِبِنْعَمــِة َرِبّ َمّ

َ
بــود. در قرآن هم آمده که »َوأ

پیامبر، نعمتی که خدا به تو عطا کرده را بیان کن. ما هر 
چه داریم از برکت لطف خداوند است. امیدوارم خدمات و 
زحماتتان مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. والسالم 

علیکم و رحمة الله
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با توجه به سابقه دیرینه دوستی جنابعالی با 
مرحوم آیت الله علوی گرگانی عاقمندیم ابعاد 
مختلف علمی و شخصیتی ایشان را از زبان شما 

بشنویم.
بحث علمی و تحقیقی حضرت آیت الله العظمی 
علوی گرگانی احتیاج به فکر و اندیشــه بســیاری 
دارد. حضرت آیت الله علوی گرگانی از نظر علمی 
و فقهی بسیار محتاط بودند، یعنی این طور نبود که 
با کوچکترین مطلبی دست به فتوا بزنند. معموال اگر 
فقها مسئله ای را مطرح کرده بودند سعی می کردند 
مطلبی را که به احتیاط نزدیکتر اســت فتوا دهند. 
این طور نبودند که بخواهند تک تازی کنند یا فتوای 
شاذی بدهند. به نظرم فتوای شاذ اصال ندارند مگر 
در مواردی که فقها کمتر بحث کرده اند. بحث مفسد 
في االرض خیلی مطرح شــده اســت که مصداق 
مفسد في االرض کیست؟ آیا کسی است که سالح 
بکشد؟ بحث مفســد فی االرض و محاربه دو بحث 
جدا است. ایشــان می فرمودند دو عنوان هستند؛ 
یکی بحث مفسد فی االرض و دیگری بحث محاربه 
اســت و دو حکم خاص خود را دارد. مثال در بحث 
مفسد فی االرض ایشــان معتقد بودند کسانی که 
فساد اقتصادی می کنند و فساد اقتصادیشان جامعه 

را فرا می گیرد مفسد فی االرض هستند و حکمشان 
اعدام است. ولذا بعضی از قضات به فتوای حاج آقا 
بعضی از مفسدین را اعدام و حکمشان را به فتوای 
حاج آقا مســتند کرده بودنــد.در مواردی که کمتر 
بحث شده است فتوا می دادند و هیچ ابایی نداشتند. 
در زمینه دادن فتوا خیلی شــجاعت داشــتند. اما 
در مواردی که فقهاء بحث کرده بودند فتوای شــاذ 
نمی دادند و سعی می کردند فتوا به احتیاط نزدیک 
باشد. به نظرم می رســد این از چیزهایی است که 
در زندگــی فقهی حضــرت آیت الله علوی گرگانی 

تأثیرگذار است.
در جلسات استفتائی که محضرشان بودیم توضیح 
می دادند محارب کســی است که اسلحه می کشد 
و موجب خوف و ترس مردم می شــود اما کسی که 
فســاد می کند ممکن اســت با محارب در جاهایی 
جمع شود ولی خیلی اوقات محارب است اما مفسد 
نیست و در جایی مفسد است و محارب نیست. ولذا 
خیلی ایــن مورد را توضیح می دادنــد. این فتوا در 
انقالب و بعد از انقالب برای قضات خیلی راهگشا 

بوده است.
در جلسات  استفتاء سؤاالتی را که از سراسر ایران 
رســیده بود مطــرح می کردیم و اعضای شــورای 

اســتفتاء بحث می کردند و نظر خــود را می دادند. 
آیت الله علوی گرگانی پــس از جمع بندی نظرات 
همه، نظر خود را می دادند. وقتی یک نفر از اعضای 
شورای استفتاء نظرش را مطرح می کرد  اگر اشکالی 
داشت می گفت کالم شما به این اشکال تام نیست. 
و در نهایت نظر خود را اعالم می کردند. اگر ما به نظر 
ایشان اشکال داشتیم هیچ مشکلی نبود به حاج آقا 

عرض می کردیم و ناراحت نمی شدند. 
در کالس درس سعه صدر عجیبی داشتند؛ گاهی 
بعضی هــا در کالس درس اشــکال می کردنــد که 
اشکاالت خیلی بی مایه بود و صالح نبود که جواب 
بدهند. ایشان می گذشــتند و هیچ پاسخ مثبت و 
منفی نمی دادند. اگر طــرف خیلی اصرار می کرد 
می گفتند بعد از درس تشــریف بیاورید من جواب 
شما را می دهم. نظم کالس را به هم نمی زدند. اما 
اگر ســؤال، سؤال مایه داری بود خیلی خوب پاسخ 
می دادند. در جلســات اســتفتاء اگــر بحث فقهی 
مطرح می شــد و ما  با نظرشــان مشکلی داشتیم 
اصــال ناراحت نمی شــدند. یادم هســت بحثی را 
مطرح کردیم که اگر یک فرد شیعی با همسر خود 
که سنی است به مکه برود. مرد شیعی اعمال حج 
خود را طبق احکام شــیعه انجام می دهد اما خانم 

سید احمد قاضوی:

کالس درس ایشان شاگردپرور بود

پرونده ای در بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی علوی گرگانی

حجت االسام والمسلمین سیداحمد قاضوی مدیر دفتر و شاگرد با 
سابقه مرحوم آیت الله العظمی علوی گرگانی سال های سال است که 
با آن مرحوم نشست و برخاست داشته و عاوه بر تصدی  مسولیت 
دفتــر آن مرجع فقید،  بهره های علمی و معنوی فراوانی از ایشــان 

گرفته و خاطرات ارزنده ای از ایشان دارد.
او در این گفت وگو بیشــتر ترجیح داد درباره مقامات علمی استاد 

خویش سخن بگوید.
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طواف نســاء را انجام نداده اســت آیا این دو به هم 
حرام هستند؟ چند جلسه استفتاء بحث می کردیم 
و ایشــان می گفتند قاعده الزام مطرح است و من 
قبول نمی کردم. چند جلسه به این موضوع پرداخته 
شد تا به یک نتیجه رسیدیم. من این بحث را خدمت 
آیت الله فاضــل مطرح کردم ایشــان به صراحت و 
بدون آنکه توضیحی بدهند گفتند قاعده الزام است 
و بر اســاس قاعده الزام مشکلی ندارد. ولی با حاج 
آقا در این زمینه خیلی بحث کردیم. تفاوت فقها را 
می گویم. این بحث را در چهار و پنج جلســه مطرح 
کردیــم و حاج آقــا اصال ناراحت نشــدند. به نظرم 
می رسد سعه صدر ایشان در جلسات  استفتاء زبانزد 
است. در جلسات استفتاء هیچ گاه ندیدیم ناراحت 

شوند. 
مســئله دیگری که در مباحث فقهــی باید مطرح 
کنم ایشان در وسط صحن دفتر می نشستند و اگر 
کسی سؤالی داشت مستقیم از ایشان می پرسید و 
حاج آقا با کمال سعه صدر و خوشرویی جواب آنها را 
می دادند و چه بسا با آنها بحث می کردند. در نهایت 

آرامش پاسخ مردم را می دادند.
شیوه تدریس آیت الله علوی گرگانی چگونه 

بود؟ 
در مسائل فقهی اوال مسئله ای را که می خواستند 
مطرح کنند معموال این طور بــود که کالم مرحوم 
محقق را می خواندند و بعد بحث می کردند، وقتی 
وارد بحث می شــدند اولین کاری که می کردند این 
بود که اقوال فقها را مطرح می کردند. از شیخ مفید 
به بعد اقوالی را که الزم بود مطرح می کردند. وقتی 
اقوال را مطرح می کردند اگر مشکلی در اقوال وجود 
داشت آن را مطرح می کردند. اگر اشکالی می گرفتند 
می گفتنــد این چیزهایــی که می گویــم به خاطر 
نفهمی های خودم اســت و من این طور می فهمم. 
این تکیــه کالم خودشــان بود. نســبت به فقهای 
قدیم کوچکترین بی احترامی نمی کردند و همیشه 
می گفتند من نفهمی های خودم را مطرح می کنم 
و به شــاگردان می گفتند  شما می توانید بپذیرید و 
می توانید نپذیرید. بعد از مطرح کردن اقوال، ادّله 
آن را بیــان می کردند. در زمــان طرح ادّله برعکس 
برخی از فقها که درباره روایات سختگیری داشتند 
حاج آقا اصال سختگیری نداشتند به این دلیل که 
عمل اصحاب را منجبر  ضعف روایات می دانستند. 
اگر روایتی ضعیف بود اما عمل اصحاب پشتوانه آن 
بود می گفتند به نظر من عمل اصحاب منجبر ضعف 
ســند حدیث است ولذا مشــکلی نداشت و فتوا به 
مضمون آن روایــت می دادند به این دلیل که عمل 
اصحاب را منجبر ضعف ســند می دانستند. وقتی 
ادّله را مطرح می کردند به این صورت نتیجه گیری 
می کردند؛ وقتی روایات پنج گروه بود پنج گروه آن 
را مطرح می کردند بعد می فرمودند مثال این روایت 
با تقیه مناسبتر است یا این روایت مورد قبول است و 

در آخر نظرشان را می دادند.
در مسائل اصولی آیت الله علوی گرگانی را 

چگونه توصیف می کنید؟
آیت الله علوی گرگانی یــک دوره اصول را مطرح 
کرده بودند که عمرشــان کفاف نــداد دوره دوم را 

کامل کنند. دوره اول تقریبا ســیزده چهارده سال 
طول کشــید. دوره دوم را تقریبا هشــت و نه ســال 
بود که می گفتند اما متأسفانه اجل مهلت نداد. به 
نظر من آیت الله علوی گرگانی در مســائل اصولی 
تبحر مســائل فقهی را نداشتند. فقه ایشان خیلی 
قوی بود. من ایشان را یک فرد فقهی می شناسم؛ 
در مسائل فقهی واقعا فقاهت می کردند.  در اصول 
در بیشتر موارد نظرشان نظر مرحوم شیخ انصاری 
بود. اگر یک مســئله اصولی مطرح می شد معموال 
با نظرات مرحوم شیخ انصاری مخالفت نمی کردند 
و اگر مخالفتــی می کردند با احتیاط بســیار بوده 
است. ایشان فقیه بودند پیش از آنکه اصولی باشند. 
اصولشان هم خوب بود ولی  به قوت فقه نبوده است. 
به نظر جنابعالی کاس درس آیت الله علوی 
گرگانی شــاگردپرور یا شــاگرد محور یا اســتاد 

محور بود؟
به نظرم کالس درس ایشان شاگردپرور بود. بسیاری 
از مسئولین مملکتی قبل و بعد از انقالب زمانی که 
ایشان سطح یا خارج می گفتند در کالس درسشان 
شــرکت می کردند. شــاگردان مبّرزی داشــتند. 
متأسفانه اسامی شاگردان ایشان را نمی دانم. زمانی 
که سطح می گفتند یکی دو نفر از شاگردان آیت الله 
علوی گرگانی را دیده بودم. زمانی که خارج فقه یا 
خارج اصول می گفتند اسامی شاگردانشان موجود 

است.
شــما  به عنوان رئیس دفتر آیت الله علوی 
گرگانی وجه ممتازی که در ســیره ایشان است 
و در مراجــع دیگر وجود ندارد را چه می دانید؟ 
درب دفترشان به روی همگان باز بود، علت چه 

بوده است؟
حضــرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مشــی 
خاص خود را داشتند. مردمداری ایشان به خودشان 
مربوط بود. در این اواخر که پا درد داشتند بارها به 
ایشان می گفتیم اجازه دهید  یک صندلی بیاوریم 

که شما روی آن بنشینید. می گفتند خیر، اگر برای 
مــردم هم صندلی قرار می دهید من روی صندلی 
می نشینم. اگر قرار باشد من روی صندلی بنشینم 
و مردم روی زمین باشــند اصال قبول نمی کنم. در 
زمان کرونا که حاج آقا باال تشــریف  آورده بودند که 
دیدارها کمتر باشــد کســانی که وارد می شدند با 
محافظین صحبت می کردند حاج آقا کمی دورتر 
می نشســتند و محافظین باید بیــرون می رفتند و 
اجازه نداشــتند در داخل باشند. خیلی اوقات به 
حاج آقــا می گفتیم ضرورت ندارد که هر ســؤالی 
را خودتان پاســخ دهید. می گفتند خیر اگر کسی 
می خواهد مرا ببیند شما اجازه ندارید مانع شوید. 
مشی زندگیشان چنین بود. این اخالقشان مردم را 
جذب می کرد. وقتی فردی که حاج آقا را ندیده بود 
وارد دفتر می شد نمی توانست حاج آقا را تشخیص 
بدهد. ایشــان داخل مردم می نشستند. حاج آقا 
اصال  موافق تغییر  دفتر و بنایی نبودند. منزلشان 
بسیار ساده است. زمانی حاج خانم در منزل نبودند 
من به منزلشان رفتم. در آشپزخانه درب قابلمه را 
برداشــتم دیدم عدس پلو است. از آقاسید محسن 
ســؤال کردم چه کســی این غذا را پخته اســت؟ 
آقاسید محســن گفت حاج آقا برای ناهار درست 
کرده اند. عدس پلو ســاده ای بدون گوشــت برای 
ناهار تهیه کرده بودند. زندگی ســاده ای داشتند. 
اگر مهمانی می آمد و میوه نداشــتند همان لحظه 
می گفتند تهیه کنید. معموال در زندگی خصوصی 
از وجوهات اســتفاده نمی کردند. در این اواخر که 
کمی کســالت داشتند آقاسید محسن به کارهای 
مالی ایشان رسیدگی می کردند. هر چیزی که تهیه 
می کردیم آقا ســید محسن ســؤال می کردند مال 
حاج آقا یا دفتر است؟ اگر مال دفتر بود از وجوهات 

استفاده می شد. 
کدام ویژگی آیت الله علوی گرگانی شــما را 

جذب کرد؟ 
من نزدیک به سی و هشــت سال در خدمت حاج 
آقــا بودم.تنها خصلتی که مرا میخکــوب حاج آقا 
کرد اخالقشــان بود. با ایشــان احســاس راحتی 
می کردیم هر حرفی را که می خواســتیم به راحتی 
بیان می کردیم. اخالق خاصی داشتند. مقام معظم 
رهبری در پیامی که به مناسبت فوت ایشان دادند بر 

اخالق ایشان تأکید کردند.
آثار فقهی  و اصولی آیت الله علوی گرگانی 
چــه تعــداد اســت؟ ویژگی های قلمی ایشــان 

توصیف کنید.
قلم ایشان بسیار ســاده است. کسانی که عربی 
می دانند آن را کامــال می فهمند. هفده جلد فقه 
ایشان چاپ شده است. المناظر الناظرة طهارت 
که ده جلد اســت چاپ شــده اســت. هفت جلد 
صالة چاپ شــده و ســه جلــد آن در حــال چاپ 
است. کتاب های اخالقی متعددی دارند. روزهای 
چهارشــنبه قبل از درس، اخالق می گفتند. متن 
بحث ها مختلف بود. گاهی کالم پیامبر در وصیت 
ابوذر یا وصیــت پیامبر به امیــر المؤمنین بود که 
همگی چاپ شده است و در دسترس همگان قرار 

دارد.

در بحث مفسد فی االرض 
ایشان معتقد بودند کسانی که فساد 

اقتصادی می کنند و فساد اقتصادیشان 
جامعه را فرا می گیرد مفسد فی االرض 
هستند و حکمشان اعدام است. ولذا 

بعضی از قضات به فتوای حاج آقا بعضی 
از مفسدین را اعدام و حکمشان را به 
فتوای حاج آقا مستند کرده بودند.در 
مواردی که کمتر بحث شده است فتوا 

می دادند و هیچ ابایی نداشتند. در زمینه 
دادن فتوا خیلی شجاعت داشتند. اما 
در مواردی که فقهاء بحث کرده بودند 

فتوای شاذ نمی دادند و سعی می کردند 
فتوا به احتیاط نزدیک باشد. به نظرم 
می رسد این از چیزهایی است که در 
زندگی فقهی حضرت آیت الله علوی 

گرگانی تأثیرگذار است
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رحلت مرجع عالیقدر آیت الله علوی گرگانی 
را خدمت شــما و خانواده محترم تســلیت عرض 
می کنیــم. عاقمندیــم در ابتــدا بــه ویژگی های 
منحصر به فرد پدر مخصوصــا در حوزه تربیتی و 

برخورد با خانواده و همسر بپردازید. 
در ابتدا از مجله حریم امام تشکر می کنم که به دنبال 
زنده کردن نام افراد و کســانی اســت که شاید کمتر 
شناخته شده اند. مجله وزین حریم امام برای حاج آقا 
فرستاده می شد و ایشان پیگیر این مجله بودند و آن را 
مطالعه می کردند. همواره می فرمودند کار مجله حریم 
امام که علماء و کسانی را که کمتر شناخته شده اند به 
مردم می شناساند کار بسیار خوب و ارزشمندی است. 

مجله حریم امام را همواره پیگیری می کردند. 
درباره ویژگی های حاج آقا باید بگویم ابوی بزرگوار ما 
خصائص و خصوصیت های خاصی داشتند. در زمینه 
اخالقی، رفتار با خانواده و مردم و مردمی بودنشــان 
خواه ناخواه موارد زیادی اســت که تا جایی که ذهنم 
اجازه دهد خدمت شــما عرض خواهم کرد. حاج آقا 
در تربیت ما بســیار دقت داشــتند و زمانی که همراه 
ایشان به جایی می رفتیم به ما می فرمودند در نشست و 
برخاست ها دقت کنید و توجه کنید برخورد ما با مردم 

و افراد چگونه است و شما آنها را یاد بگیرید.
یکی از خصائص شاخص ایشان؛ احترام به کوچک و 
بزرگ بود. حاج آقا در دفترشان البته قبل از ایام کرونا 
برای هر کسی  از کوچک تا بزرگ که وارد دفتر می شد 
از جای بلند می شــدند. یکی از دوستان می گفت من 
تعجب می کنم حاج آقا چرا با آن سن و سال برای همه 
از جای بلند می شدند. البته این اواخر به خاطر پا درد 

کمتر از جای بلند می شــدند. جالب این است در این 
ایام که نمی توانستند بلند شوند عذرخواهی می کردند 
و می گفتند ببخشید چون پایم درد می کند نمی توانم از 
جای خود بلند شوم. ما به حاج آقا می گفتیم نیاز نیست 
شما برای بچه های کوچک هفت ســاله یا ده ساله از 
جای بلند شــوید. می فرمودند خیــر، اگر من از جای 
بلند شوم و به او احترام بگذارم او برای خودش دارای 
شــخصیتی  می شود که این شــخصیت در ذهنیت و 
روحیه او تأثیر مثبتی خواهد گذاشــت. همواره به ما 
می فرمودند به همه احتــرام بگذارید و وقتی یک نفر 
وارد دفتر می شــود بی توجهی نکنیــد، از جای بلند 
شوید، دست بر ســینه بگذارید و خوش آمد بگویید تا 
او فکر نکند وارد جای غریبه ای شده است. لذا وقتی 
فردی خدمت حاج آقا می رســید می فرمودند به خانه 
خودتان خوش آمدید، مشرف فرمودید، امری داشتید 

در خدمت هستم. 
یکی دیگــر از خصائص حــاج آقا؛ تواضــع حاج آقا 
است. بزرگ و کوچک برایشــان فرقی نمی کرد. این 
نکتــه را عــرض کنم که حــاج آقا در قــم روضه کمتر 
تشریف می بردند و مهمانی ها را کمتر قبول می کردند. 
می فرمودند اگر من اینها را قبول کنم به درس و بحثم 

در قم نمی رسم. 
به یاد دارم آن زمانی که مسئله مرجعیت هنوز مطرح 
نشده بود همراه حاج آقا صبح های زود روز پنج شنبه ها 
که درس ها تعطیل بود به منزل آیت الله آقا سید رسول 
تهرانی یا منزل حاج آقای مهدی پور روضه می رفتیم. 
شــب ها اگر دهه فاطمیه یا شــهادتی بــود و طلبه ای 
روضه می گرفت می رفتند. اما زمانی که سرشان شلوغ 

شد و بحث مرجعیتشان شد کمتر تشریف می بردند و 
می فرمودنــد اگر من یک جا بروم و یک جا نروم، مردم 
احســاس و اظهار ناراحتی می کنند و لذا دعوت ها را 
در قم قبول نمی کردند. اگر مهمانی یا روضه ای دعوت 
می شدند قبول نمی کردند، می گفتند موجب کدورت 
و ناراحتی دیگران می شــود. امــا در گرگان برعکس 
بودند. در گرگان هر کســی از حاج آقا دعوت می کرد 
ایشان قبول می کردند. جالب است برای شما بگویم 
گاهی حتی یک کارگر هــم از حاج آقا دعوت می کرد 
و می گفــت حــاج آقا جای مــا جای پنج نفر اســت، 
حاج آقا قبول می کردند و ســر سفره محقر آن کارگر 
می نشستند. گاهی اوقات اتاق به حدی کوچک بود که 
بیشتر از چهار و پنج نفر در آن جای نمی گرفتند ولی 
حاج آقا قبول می کردند و می رفتند. در مقابل دعوت 
افرادی که تمول مالی داشتند را نیز قبول می کردند. 
شما مستحضرید شمالی ها سفره دار هستند؛ از یک 
ماه، یک ماه و نیم قبل از ماه مبارک و محرم و دهه صفر 
و ایام عیــد در ایامی که حاج آقا به گرگان می رفتند با  
ایشــان تماس می گرفتند و دعوت می کردند و ایشان 
واقعا  از لحاظ شــرکت در مهمانی وقت کم می آورند. 
حاج آقا همه مهمانی ها را قبول می کردند چه از سوی 
افراد فقیر بود یا از ســوی افــرادی بود که ازنظر مالی 
امکانات خوبی داشتند. همه را قبول می کردند. وقتی 
به مهمانی می رفتیم به ما می گفتند توجه کنید من با 
مردم چگونه برخورد می کنم شــما یاد بگیرید. گاهی 
اوقــات که کوچکتر بودیم و کار اشــتباهی می کردیم 
وقتی به منزل می آمدیم می گفتند فالن کار و کالم شما 
در آنجا درست نبود مواظب باشید. اینطور نبود که در 

حجت االسام والمسلمین سید مهدی علوی گرگانی فرزند مرحوم 
آیت الله العظمی علــوی گرگانی  در گفت وگو با حریم امام، ســلوک 
فــردی و اخاق اجتماعی پدر را مورد توجه قرار داد و ناگفته هایی از 

زندگی آن بزرگوار را تصویر کرد.

سیدمهدی علوی گرگانی:

نمی خواستند کتاب هایشان با پول وجوهات چاپ شود

پرونده ای در بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی علوی گرگانی
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جلوی جمع به ما حرفی بزنند یا تذکری بدهند تا مبادا 
ناراحت یا تحقیر شویم. اگر کار اشتباهی کرده بودیم و 
می خواستند به ما تذکر بدهند در ضمن یک داستان 
به ما تذکر می دادند و اینگونه ما متوجه کار اشتباه خود 

می شدیم. 
حاج آقا هزینه والده را تقبل کرده بودند اما  به ما فرموده 
بودند مقداری از درآمد تبلیغی خود را برای والده کنار 
بگذارید. با اینکه والده به امکانات مالی ما اصال نیازی 
نداشتند. ما برادران سال های سال است که به تبلیغ 
می رویم، وقتی برمی گردیم ده درصد یا بیست درصد 
برای والده در نظر می گیریم و تقدیمشــان می کنیم. 
والده هم می گویند نیازی ندارند. اما می گوییم وظیفه 
داریم و دستشان را می بوسیم و تقدیم می کنیم به دلیل 
تذکری که حاج آقا فرموده بودند. والده در کنار پدر به 
چیزی نیاز نداشــتند اما ما را اینگونه بزرگ کردند که 
بتوانیــم در خدمت حاج آقا و والده باشــیم. پدر برای 
والده احترام خاصی قائل بودند و از ما می خواستند از 
والده به خاطر زحماتی که در خانه می کشیدند همواره 
تشکر کنیم و در کارهای خانه به ایشان کمک کنیم. از 
لحاظ احتــرام به بچه های کوچک همین طور بودند. 
بــه  بچه های کوچک  عالقه داشــتند و به آنها احترام 

می گذاشتند. همواره این رعایت ها را داشتند.
از ویژگی های منحصر به فرد ایشان که در پیام 
بزرگان به آن اشاره شده بود به نظر شما چه بود و 

چرا؟
به نظرم موارد زیادی بوده است که دو مورد آن شاخص 
است؛ یکی ساده زیستی حاج آقا که در بیشتر پیام ها به 
آن اشاره شده بود. وقتی که ما می خواستیم وسیله ای 
یا ماشینی تهیه کنیم می فرمودند مراقب باشید طوری 
نباشــد که در بین مردم زننده باشــد و به نحوی باشد 
که پایین ترین افراد مردم هم بتوانند آن را تهیه کنند. 
گاهی اوقات می گفتیم حاج آقا ماشین اذیت می کند 
و می خواهیــم آن را عــوض کنیــم، می فرمودند اگر 
می توانید عوض نکنیــد چه بهتر، اما اگر می خواهید 
آن را عــوض کنید از همان نوع و همان رنگ باشــد تا 
مردم متوجه نشوند که شما تغییری در ماشین داده اید. 
این نکته را عرض کنم حاج آقا در خرید ماشــین به ما 
هیچ کمکی نکردند. مثال زمانی که من ماشین خریدم 
و بــه منزل رفتم پنجاه هزار تومان به من تبرکی دادند 
وگرنه کمکی برای خرید ماشین نمی کردند. در ازدواج 
فرزندان می گفتند شما مثل طلبه های دیگر هستید 
و به همــان اندازه کمــک می کردنــد. خیلی رعایت 
می کردند و می گفتند در زندگی، کار و خرید مواظب 
باشــید کاری نکنید که موجب رنجش خاطر دیگران 

شود. همواره می گفتند در بین مردم باشید.
یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد ابوی مردمی 
بودن و مردمداریشــان بوده است. مستحضر هستید 
ایشــان از مراجعی بودند که درب دفترشــان به روی 
همگان باز بود. خودشان یک ساعت و نیم قبل از ظهر و 
یک ساعت و نیم بعد از ظهر در دفتر تشریف داشتند. از 
فقیر و غنی، از زن و مرد هر کسی که وارد دفتر می شد 
می توانست خیلی راحت مســئله شرعی یا خواسته 
مالی خود را مســتقیمًا خدمت حــاج آقا عرض کند 
و هیچ مانعی ســر راه نبود. زمانی که به حاج آقا گفته 
شد به مناسبت مرجعیت باید محافظ داشته باشند؛ 
با محافظان خود صحبت کردند و گفتند  به هیچ وجه 
نبایــد جلوی مردم را بگیرند. محافظان به ما پســرها 

می گفتند این کار واقعا برای ما سخت است ولی چون 
حاج آقا امر کرده اند چشم.

 حاج آقا به محافظان گفته بودند زمانی که من در قم 
هستم  از من فاصله داشته باشید تا مردم متوجه نشوند 
مــن محافظ دارم. ولذا مــردم خیلی راحت می آمدند 
و مســئله شرعی خود را مســتقیما با  حاج آقا مطرح 
می کردند، اگر نیاز مالی یا خواسته ای داشتند مراجعه 
می کردند، بعد حاج آقا می فرمودند شما خواسته خود 
را در نــزد فالنی مطرح کنید. به نظــرم این دو ویژگی 
خیلی شاخص بود؛یکی ساده زیستی و دیگری مردمی 

بودنشان.
از همراهــی آیت اللــه علوی گرگانی بــا امام، 

نهضت و انقاب بگویید.
مستحضر هستید حاج آقا بیست و پنج سال به تهران 
تشریف می بردند. ایشان شب های جمعه دعای کمیل 
و صبح های پنج شــنبه دعای ندبه بر منبر داشــتند. 
گاهــی اوقات بــرای دانشــجویان منظومــه تدریس 
می کردنــد. ایــن رفت و آمدها به تهران خــواه ناخواه 
در زمان انقالب مســائلی را در تهران برایشــان پیش 
می آورد. ما عکس هایــی داریم که در راهپیمایی های 
گرگان شــرکت کرده بودنــد. در پیــش از انقالب در 
راهپیمائی هــای طــالب و فضالی حــوزه علمیه قم 
همواره شــرکت داشــت و پس از پیروزی انقالب هم، 
از ســوی حضرت امام به عضویت »دادگاه عالی قم« 
درآمد و بسیاری از پرونده های سخت و مشکل قضایی 
را به ســرپنجه تدبیر علم خود، رســیدگی کرد و برای 
شــرکت در جبهه های نبرد حق و دفاع مقدس، چند 
بار جلســه درس خود را تعطیل کــرد و خود همراه با 
شاگردانش به جبهه ها شــتافتند. رأی قضاتی که در 
شهرســتان ها و استان ها حکم داده را به دادگاه عالی 
می آورند و آیت الله معرفت، حاج آقا، آیت الله صالحی 
مازندرانی و دیگران آنها را  مالحظه می کردند که آیا این 
احکامی که صادر شده است طبق احکام الهی است؟ 
حاج آقا می فرمود من خیلی از افراد را از اعدام نجات 
دادم. بعضــی از قضــات افرادی  را بــه اعدام محکوم 
کــرده بودند در حالی که بر اســاس روایــات و احکام 

الهی حکم آنها درســت نبود. حاج آقا می گفتند من 
امضای اسمی نمی کردم و قضات متوجه نمی شدند 
چه کسی این نظر را داده است. به واسطه نظرات حاج 
آقا، قضات ارتقاء درجه یا تنزل درجه پیدا می کردند. 
اگر یک قاضی در طی دو یا ســه مــاه  احکام خوب و 
دقیقی صادر کرده بود ارتقاء درجه پیدا می کرد مثال از 
شهرستان به مرکز استان منتقل می شد. اما اگر خدای 
ناکرده یک قاضی حکم های درستی صادر نکرده بود 
تنزل درجه پیدا می کرد. به نظرم شش سال در دادگاه 
عالی حضور داشــتند. حاج آقا در مدتی که در دادگاه 
عالی مشــغول خدمت بودند هیچ حقوقــی را قبول 
نکردند. از همان روزی که از طرف مرحوم امام  واسطه 
آمد حاج آقا فرمود من به یک شــرط قبول می کنم که 
به من حقوقی داده نشــود. بعدها هم که قرار شــد به 
افراد و شخصیت ها ماشین داده شود، حاج آقا گفتند 
من ماشین هم نمی خواهم. اسامی را که می نوشتند 
حاج آقا زیر بار نرفتند و گفتند من نمی خواهم به من 
ماشینی داده شود و گفتند الحمدلله از طریق شهریه 

امورات من می گذرد.
ابــوی تا آخریــن لحظه عمرشــریف خود دســت از 
همراهی با نظام و رهبر انقالب برنداشتند. در پیام مقام 
معظم رهبری این نکته آمده بود کــه وفادار به مردم و 
پشتیبان نظام بودند. آقا در پیامشان این مورد را تذکر 

دادند. 
ایشــان را به لحاظ مشی سیاسی یک مرجع 
محافظ کار قلمداد کنیم یا خیر؟ گرایش سیاسی 

خاصی داشتند؟ 
حــاج آقا می فرمودند مرجع باید برای تمام مردم و نه 
یک گروه خاص باشــد. مستحضرهستید در گرگان 
مسائل جناحی خیلی قوی بود. شوهر خواهر حاج آقا، 
آیت الله طاهری بود و برادرشان نماینده مجلس بودند. 
در گرگان مسائل سیاســی پر رنگ بود. گاهی اوقات 
حاج آقا در مراسم جناح های مقابل شرکت می کردند 
که مورد اعتراض واقع می شدند، می فرمودند مرجع 

برای گروه خاصی نیست.
گاهــی اوقات کــه وارد میدان می شــدند عده  ای به 
اشــتباه برداشــت می کردند حاج آقا طرفــدار جناح 
خاصی هستند. در جایی که احساس می کردند نظام 
در خطر است وارد میدان می شدند. مالحظه فرمودید 
در مســئله بنزین حاج آقا پیام دادنــد ولی چون مقام 
معظم رهبــری فرمودند من خودم در جریان هســتم 
ادامه ندادند و هیچ پیام دیگری صادر نکردند. بعضی 
از عزیزان در مسئله بنزین فکر کردند حاج آقا طرفدار 

جناح خاصی هستند. خیر نظرشان نظر مردمی بود.
خدمات ایشــان در حوزه اجتماعی، فرهنگ 
دینــی و عــام المنفعــه بــه چند بخش تقســیم 
می شــود؟ به مهمترین خدمات ماندگار ایشــان 

اشاره بفرمایید.
حاج آقا از روز اولی که طلبه شدند تحصیل، تدریس و 
تبلیغ را داشتند. جالب است می فرمودند من خدمت 
آیت الله العظمــی حکیم رحمت الله علیه رســیدم. 
آیت الله از من پرســیدند شما در قم مشغول چه کاری 
هســتید؟ من گفتم تدریس می کنــم و در ایام تبلیغ، 
تبلیغ می روم. ایشــان فرمودند: پس شما هم مبلغ و 
هم مدرس هســتید. حاج آقا از اول طلبگی که درس 
می خواندند تدریس هم داشــتند. کالس درس حاج 
آقا در مســجد اعظم تشکیل می شــد و در آنجا لمعه 

 به ما می گفتند تبلیغ را رها 
نکنید. در وصیت نامه ایشان آمده است: 
»من به فرزندان ذکورم توصیه می کنم که 
مسئله تبلیغ را رها نکنند و همانطور که 

تا االن داشتند ادامه دهند. پیامبر گرامی 
اسام، امیر المؤمنین را به یمن برای 

تبلیغ دین فرستادند. شما هم حتما باید 
به اطراف و اکناف برای تبلیغ دین بروید.« 
جالب است همواره به ما می گفتند دنبال 

این نباشید که به یک مسجد در شهر 
بروید. ما بنا به توصیه ایشان برای تبلیغ 
بیشتر به روستاها می رویم. حاج آقا در 
کنار تبلیغ، کارهای عمرانی و خدمات 
عمرانی داشتند. اگر چه اخوانشان در 
این زمینه پر رنگتر هستند.  حاج آقا 

منبر خوبی داشتند و جمعیت خوبی پای 
منبرشان جمع می شدند
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و مکاســب را تدریــس  و خیلی از بــزرگان در کالس 
درسشان شرکت می کردند. خیلی از طلبه ها شاگرد 
ایشــان بودنــد. از اول تدریس و خدمت بــه طالب را 
داشتند تا آنکه بحث مرجعیتشان پیش آمد. در بحث 

مرجعیت نیز موفق بودند.
اگر بخواهم  وارد کار تبلیغی ایشــان شوم باید بگویم 
حاج آقا از اول خودشان تبلیغی بودند و به ما می گفتند 
تبلیغ را رها نکنید. در وصیت نامه ایشان آمده است: 
»من به فرزندان ذکورم توصیه می کنم که مسئله تبلیغ 
را رها نکنند و همانطور که تا االن داشتند ادامه دهند. 
پیامبر گرامی اســالم، امیر المؤمنین را به یمن برای 
تبلیغ دین فرســتادند. شما هم حتما باید به اطراف و 
اکناف برای تبلیغ دین بروید.« جالب اســت همواره 
به ما می گفتند دنبال این نباشــید که به یک مسجد 
در شــهر بروید. ما بنا به توصیه ایشــان بــرای تبلیغ 
بیشــتر به روســتاها می رویم. حاج آقا در کنار تبلیغ، 
کارهای عمرانی و خدمات عمرانی داشــتند. اگر چه 
اخوانشان در این زمینه پر رنگتر هستند.  حاج آقا منبر 
خوبی داشتند و جمعیت خوبی پای منبرشان جمع 
می شدند. وقتی از ایشان تقاضا می شد حاج آقا اعالم 
می کردند و مبالغ خیلی خوبی برای مســاجد جمع 
می شد. شاید مباشــرت در ساخت نداشتند. عموی 
ما در فعالیت های عمرانی مستقیما شرکت داشتند. 
حاج آقا مباشرت نداشتند. حاج آقا برای تجدید بنای 
مساجد پول جمع می کردند. گاهی در ماه رمضان پول 
ساخت یک مسجد جمع می شــد. چرا؟ زیرا مردم به 
حاج آقا اعتماد خوبی داشتند و معموال جمعیت خوبی 
پای منبرهای ایشان جمع می شد.  خدمات اجتماعی 
ایشــان از این جهت است. در روســتای خودشان در 
زمینه جاده ســازی منشــأ کارهای خدماتی بسیاری 
بودند، البته مباشرت نداشتند، بلکه پیگیری ها را انجام 
می دادند. در زمانی که مرجع بودند به وزرا و ریاســت 
جمهوری تذکراتی می دادند و پیگیری می کردند که 
آیا کاری انجام شده است. به یاد دارم در مسئله گندم 
و خرید گندم حاج آقا بــه یکی از وزرا گفتند پیگیری 
کننــد  مقداری مبلغ را در هیئــت دولت باالتر ببرند. 
وزیر مربوطه  به حاج آقا گفته بود به خاطر گفته شــما 
آن را مطرح کردیم. از این جهت منشأ خدمات بسیاری 

بودند. مردم به ایشان مراجعات داشتند.
بعضی می گفتند ما حاضریم مبالغی بدهیم و شــما 
مدرسه ای درســت کنید اما ایشــان نپذیرفتند؛ زیرا 
نمی خواســتند خیلی در این حــوزه ورود پیدا کنند. 
می فرمودند من را از مســائل دیگــر دور می کند ولذا 
بیشتر در کار تألیف و نوشتن فعال بودند. خدمت شما 
عرض کنم حاج آقا تمام درس هایی را که می دادند قبال 
می نوشتند و بعد آن را تدریس می کردند. مستندات و 
دفترهای درسشــان موجود است. وقتشــان پر بود و 

خیلی وارد مسئله مدرسه و مدرسه داری نشدند.
آثار و تألیفات ایشان در چه حوزه ای است و چه 

تعداد از آنها منتشر شده است؟
حاج آقا دو ســه دوره تدریس کامل اصول داشــتند. 
دوره اول که تمام شــد در دوره دوم تصحیحاتی انجام 
دادند و کتابشان به نام لئالی االصول در ده جلد منتشر 
شد. از لحاظ فقهی بحث طهارت را انجام دادند که ده 
جلد شــد و همه آنها چاپ شــد. بعد وارد درس صالة 
شــدند که هفت جلد آن چاپ شده و ده جلد دیگر آن 
آماده چاپ است. من اینجا عرض کنم حاج آقا خیلی 

حســاس و محتاط بودند که از وجوهات شرعی برای 
انتشار کتاب های خود هزینه نکنند. 

زمانی مقام معظم رهبری به منزل ما تشریف آوردند، 
آقازاده های ایشــان هم حضور داشــتند. مقام معظم 
رهبری ســؤال کردند: حاج آقا کتاب های شما چاپ 
شــده اســت؟ حاج آقا فرمودند: کتاب های من آماده 
چاپ اســت ولی احتیــاط می کنــم و نمی خواهم از 
وجوهات شــرعی هزینه کنم ولذا هنوز چاپ نشــده 
اســت. مقام معظم رهبری به آقــازاده خود فرمودند: 
شنیدید و دیدید آقا محتاط هستند از وجوهاتی که به 
ایشان می رسد و می توانند اما نمی خواهند از پول امام 
زمان برای کتاب هایشان هزینه کنند و می گویند من 
صبر می کنم اگر کسی پول جداگانه ای به من داد آنها 
را چاپ می کنم. من دنبال چاپ کارهای حاج آقا بودم 
و کامال در جریان بودم که هزینه چاپ کتاب ها به هیچ 
وجــه از وجوهات پرداخت نشــد. کتاب هایی که االن 
آماده چاپ اســت ده جلد صالة است. بحث خمس و 
بحث زکات است که آماده چاپ است و به واسطه آن که 
نمی خواستند از وجوهات هزینه کنند چاپ نشده بود. 
دو سوم کتاب صوم را نوشته بودند که اجل مهلت نداد یک 
ســوم آن را کامل کنند و بر این اساس کتاب صوم ایشان 

ناتمام ماند. شب های آخر روی کتاب صوم کار می کردند.
آینده دفتر ایشان چه خواهد شد؟

ما باید با بزرگترها مشــورت کنیم، چون ابوی تازه از 
دنیا رفته اند و ما در مراســم های ختم زیادی شــرکت 
می کنیم. هنوز فرصت نشده است در این مورد صحبت 
کنیم که آیا صالح است دفتر باز بماند یا خیر؟ حاج آقا 
خیلی اصرار نداشتند که دفتر باز بماند. باید با اخوان 
و عموی بزرگ خود و یکی از مراجع صحبت کنیم که 
نظر آنها چیست؟ آیت الله نظری منفرد خیلی تاکید 
دارند که دفتر تعطیل نشــود و روضه ها، نماز و رفت و 
آمد مردم برقرار باشد. دیگر عزیزان نیز همین تأکید را 

دارند. اما هنوز تصمیم گیری نشده است.
والد شما مرحوم آیت الله بروجردی و حضرت 

امام را درک کردند؟
بله ایشــان در ســن هجده ســالگی در کالس درس 
مرحوم آیت الله بروجردی شــرکت داشتند و اشکالی 
کرده بودند که درست بوده است. فردای آن روز مرحوم 
آیت الله بروجردی فرموده بودند که به منزلشان بروند. 
حــاج آقا به منــزل آیت الله بروجردی رفتــه  و در آنجا 
هدیه ای به ایشان که به نظرم عبایی و مبلغی پول بود 
داده شده بود. مرحوم آیت الله بروجردی از پدر سؤال 
کرده بودند: شما اهل کجا هستید؟ گفته بودند اهل 
یک روســتای گرگان به نــام َاَلنگ. مرحــوم آیت الله 
بروجردی ســؤال کرده بودند َالنگ درســت اســت یا 
ُالنگ؟ حــاج آقا فرموده بودند هم َاَلنــگ و هم ُاَلنگ 
درســت اســت؛ َاَلنگ بر وزن َپَلنگ به معنای مرغزار 
اســت و ُاَلنگ بر وزن ُکَلنگ به معنای آب لنگ است؛ 
یعنی جایی که آب لنگر می اندازد و آب می ماند. چون 
روســتا در جای پســتی واقع شده اســت آب در آنجا 
می ماند. اگر یک متر روستا را بکنید آب بیرون می زند 
ولذا به آنجا ُاَلنگ می گویند، چون آب لنگر می اندازد. 
مرحوم آیت الله بروجردی اســتاد پــدر بودند و پدر در 
زیر پای استاد دفن شده اند. ایشان سال های سال در 
کالس درس مرحوم حضرت امام شــرکت داشــتند. 
خدمت شــما عرض کنم منزل ما در کوچه آل یاسین 
روبروی منزل حضرت امام قرار داشت. ما همراه امام 

قدم زنان تا مســجد سلماســی می رفتیم و همه مردم 
احترام می گذاشــتند. در مســجد سلماسی خدمت 
حضرت امام رسیده بودند. در کتاب های پدر تقریرات 

مرحوم امام وجود دارد.
اگر نکته ای دارید بفرمایید.

ایــن نکته را عرض کنــم ما در این چنــد روزه در ایام 
فوت حــاج آقا خدمت مقام معظم رهبری رســیدیم. 
ابــوی می فرمودند من با مقام معظم رهبری حاشــیه 
مالعبدالله را در یک ماه مبارک رمضان مباحثه کردیم. 
از مقام معظم رهبری ســؤال کردم شــما از چه زمانی 
با حاج آقا آشنایی داشــتید؟ آیا از زمان طلبگی بوده 

است؟
ایشان فرمودند اولین آشنایی من به زمانی برمی گردد 
که مرحوم آیت الله سید سجاد پدر حاج آقا در گرگان 
روضه خوانی داشتند، ایشان به مشهد تشریف آورده 
و می خواستند همان روضه خوانی را در مشهد داشته 
باشند. ولذا دنبال مســجدی بودند. مسجد پدر من 
را انتخــاب کردند، با پــدرم صحبت کردنــد و پدرم 
پذیرفت آن روضه در مسجدشــان برگزار شود. مقام 
معظم رهبری با خنده فرمودند آقای سید سجاد هم 
منبری و هم مداح خودش را از گرگان آورده بود. بعد 
از برگزاری مراسم من خدمت پدرم بودم که دیدم یک 
جوان دوازده سیزده ساله ای در کنار سید سجاد است 
که عمامه به سر و پالتو به تن دارد و تقریبا همسن من 
بود. می دانید حاج آقا متولد ســال 1318 هستند و 
مقام معظم رهبری نیز متولد ســال 1318 هستند. 
هر دو بزرگوار در یک ســال متولد شده اند. من وقتی 
ایشان را دیدم خوشــم آمد جلو رفتم و سالم کردم و 
اسمشان را پرسیدم گفت: من محمد علی هستم و 
من هم گفتم من سید علی هستم. از همان جا با هم 
رفیق شدیم و در مدتی که روضه در مسجد پدرم بود 
با هم بودیم و صحبت می کردیم. این دوســتی ادامه 

داشت.
در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری دیداری 
با مدرسین حوزه های علمیه قم داشتند که حاج آقا هم 
دعوت شده بودند. مقام معظم رهبری با همه سالم و 
احوالپرسی داشتند اما زمانی که به حاج آقا رسیدند 
دست دراز کردند و با حاج آقا روبوسی کردند و ایشان 
را بغل کردند. یکی از مدرســین که در کناری نشسته 
بود گفت آقا ما حسودیمان شد چطور شما حاج آقای 
علوی را بغل کردید و مــا را بغل نکردید؟ مقام معظم 

رهبری فرمودند ما از قدیم با هم رفیق بودیم.
ایشان چند فرزند داشتند؟

ایشان داماد مرحوم شیخ محمد علی انصاری هستند 
که مستحضر هســتید خانواده انصاری یک خانواده 
شناخته شــده در قم هستند؛ شیخ مرتضی انصاری 
منبری معروف، شــیخ احمد و شــیخ محمــود، آقای 
محمد علی انصاری معروفیتشان به واسطه نهج البالغه 
منظوم است چون شاعر بودند تمام نهج البالغه را به 
شعر درآورده بودند. ایشــان داماد ایشان بودند. فقط 
یک همسر داشتند و شش فرزند داشتند: چهار پسر و 
دو دختر. ابوی می گفتند پدرم فرمود: ما سر سفره آقا 
امام زمان هستیم و دلم می خواهد همه بچه هایم طلبه 
شوند. ابوی ما و عموهای ما همه طلبه هستند، شوهر 
عمه های ما همه روحانی و سید هستند. ما چهار برادر 
هم روحانی و طلبه هستیم و سر سفره امام زمان قرار 

داریم.
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بحث ما دربــاره آیت الله العظمــی علوی گرگانی 
اســت. جایگاه علمی و شــخصیتی ایشــان را چگونه 

توصیف می کنید؟
ارتحــال آیت الله العظمی علوی گرگانــی از مراجع بزرگ 
حوزه علمیه قم را تســلیت عرض می کنــم. از روایات امام 
هادی علیه الســالم اســتفاده می شــود کــه روحانیت دو 
مســئولیت بزرگ را عهده دار هســتند. من متن روایت را 
می خوانــم: »َلوال َمن َیبقی َبعَد َغیَبِة قائِمنا علیه  الســالم 
ِمَن الُعَلمــاِء الّداعیَن إَلیِه، و الداّلیَن َعَلیــِه،  و الذاّبیَن َعن 
دیِنِه ِبُحَجِج الّله، و الُمنِقذیَن ِلُضَعفاِء ِعباِد الّله  ِمن ِشــباِک 
واِصِب، َلما َبِقَی أَحٌد إاّل ارَتدَّ  إبلیَس و َمَرَدِتِه،  و ِمن ِفخاِخ النَّ
َعــن دیِن الّله  و لکنهم الذین یمســکون ازمة قلوب ضعفآء 
الشیعة کما یمســک صاحب السفینة سکانها، اولئک هم 
األفضلون عند اللــه عزو جل«. فقها دو مســئولیت بزرگ 
دارند؛ یکی دعوت مردم به حق و صراط مستقیم و دیگری 
داللت و راهنمایی است. زیرا مردم به راحتی دعوت را قبول 
نمی کنند. انبیاء عظــام الهی مردم را دعــوت می کردند، 
اما دعوت با برهان بوده اســت. فقها و علمای شیعه هر دو 
خصوصیت یعنی دعوت و داللت را عهده دار هستند. این 
دو مسئولیت، مسئولیت بسیار مهمی است. گاهی سؤال 
می شود روحانیت در جامعه چه مسئولیتی دارد و جایگاه 
روحانیت کجاســت؟ جایگاه روحانیت اول دعوت به حق و 
بعد داللت و راهنمایی با برهان است. قرآن می فرماید: قرآن 
برهان است و به خصماء می گوید: » ُقْل هاُتوا ُبْرهاَنُکْم ِإْن 
ُکْنُتْم صاِدقیَن«؛ این دو مسئولیت را فقها و روحانیت شیعه 
عهده دار هستند. جایگاه دعوت و داللت، جایگاه روحانیت 
است. مرحوم آیت الله العظمی علوی گرگانی هر دو جهت؛ 

یعنی دعوت و داللت را دارا بودند.
آیت الله علوی گرگانی در  عرصه فقه و فقاهت کار کرده و 
یکی از اساتید مبّرز حوزه بودند. ایشان در حوزه علمیه بیش 
از پنجاه ســال سابقه داشتند. در ایام تبلیغی که به منطقه 
خودشان تشــریف می بردند اهالی خیلی ایشان را دوست 
داشــتند. جلسات پر شــور و پر جمعیتی را در ایام تبلیغی 
محرم و صفر و ماه مبارک رمضان داشــتند و مردم از وجود 

ارزشمند ایشان استفاده می کردند.
رفتــار و کــردار آیت الله علوی گرگانــی را چگونه 

توصیف می کنید.
حضــرت آیت  الله علــوی گرگانی را همگان بــه تواضع و 
فروتنی اش می شناسند. درب منزل ایشان به روی همگان 
باز بود، در برخورد با تمام طبقات جامعه به خصوص جوانان 

بسیار گرم و خوش برخورد بودند. انسانی متواضع و خلیق 
بودند. از دیگر خصوصیاتشان این بود که نسبت  به اهل بیت 
خیلی اظهار عالقه می کردند. در ایام شهادت، مناسبت ها و 
ایام فاطمیه در منزل جلسه داشتند. در این ایام در منزل و 
در دفترشان اقامه عزا می کردند و خودشان  از ابتدا تا انتها 
حضور داشــتند. اهل بکاء و گریه بودند. در مناســبت ها، 
وفیات و شــهادت ها جلســه داشــتند و واقعا منشأ برکات 
بسیاری بودند. واقعا فقدان ایشان برای حوزه های علمیه 

آسیب بزرگی است.
از چه زمانی با آیت الله علوی گرگانی آشنا شدید و 

چه ارتباطی با هم داشتید؟
من در کالس درس لمعه ایشان شرکت می کردم.ایشان 
جلد دوم لمعه را بالغ بر پنجاه ســال قبل در حرم تدریس 
می کردنــد. آیت اللــه علوی گرگانی از فضال و مدرســین 
و اســاتید ســطوح عالی حوزه علمیه بودند. من و اخوی 
بزرگوار ایشــان که با من هم سن هستند مکاسب محرمه 
شیخ انصاری را خصوصی خدمتشان تلمذ کردیم. آشنایی 
ما به قبل از انقالب و بیش از پنجاه سال قبل برمی گردد. 
من روزهای پنج شــنبه در مناســبت ها خدمت ایشــان 

می رسیدم.
شیوه تدریس و ارتباطشان با طاب چگونه بود؟

درس گفتن ایشان خیلی روان بود. برای متعّلمین و کسانی 
که تلمذ می کردنــد درس را خیلی روان می گفتند. بر این 
اساس کســانی که در کالس درس ایشان شرکت داشتند 
درس را خیلی خوب می فهمیدند. در درس به شاگردانش 
میدان می دادند؛ ســخن آنها را با دقــت گوش می کردند 
و پاســخ اشکالشــان را می دادند. از آنان سؤال می کردند و 
ایشان را به تفکر و پاسخ دادن فرا می خواندند و بر فراز منبر 
تدریس از شاگردان سخت کوش خود به شایستگی تقدیر به 

عمل می آوردند.
آیت الله علوی گرگانی را به لحاظ جهت گیری های 

سیاسی و مواضعشان چگونه دیدید؟
ایشان با انقالب همراه بودند. به امام و انقالب واقعا معتقد 
بودند و همواره مدافع انقــالب، امام و مقام معظم رهبری 
بودند. پس از وفات حضرت امام، بیشترین حمایت ها را از 
نظام جمهوری اسالمی و رهبری حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای به عمل آورده و در سخنرانی های عمومی و دیدار 
اقشار مختلف با ایشان، از مواضع حکیمانه رهبری قدردانی 
کرده و همگان را به اطاعت از ایشان و تقویت معظم له توصیه 

می نمودند.

به نظر شــما رمز موفقیت آیت الله علوی گرگانی 
که به این درجه از جایگاه اجتماعی و حوزوی رسیدند 

چیست؟
یکی استعداد وافر ایشان است. آیت الله علوی گرگانی از 
محضر اساتید بسیار خوبی مثل آیت الله داماد و آیت الله حاج 
آقا مرتضی حائری و شخصیت های بزرگ دیگری استفاده 
کردند. اســتعداد خوبی داشــتند، پرکار و پرتالش بودند، 
اهل تهجد، عبادت و خلیق بودند. این موارد در مجموع رمز 
موفقیت ایشان بوده است. ایشان از قدیم این خلق و خو را 
داشتند. من بیش از پنجاه سال با ایشان نشر و حشر داشتم.
جنابعالــی وجــه امتیاز ایشــان را به نســبت به 

اقرانشان چه می دانید؟
همه مراجع ما انسان های بزرگواری هستند و مورد احترام 
ما می باشند. همه آنها برکات و ذخائر حوزه هستند. من از 
نزدیک با ایشان حشر و نشر و ارتباط داشتم. آیت الله علوی 
گرگانی از نظر علمی کار کرده بودند و استاد دیده بودند. آثار 
و تألیفات ایشان نشان می دهد که واقعا مال و با فضل بودند.

در زمینه اخالقی انســان بســیار متواضعی بودند. برای 
خودشــان حســابی باز نکرده بودنــد. مــردم از نزدیک با 
ایشان تماس مســتقیم داشتند، خدمتشان می رسیدند و 
سؤاالتشــان را مطرح می کردند. تواضع  و استعداد خوبی 
که داشتند ایشان را شاخص کرده بود و بر این اساس مورد 
توجه بودند. یکی از وجوه ممتاز ایشــان نسبت به بزرگان و 
مراجع فعلی؛ سهل الوصول بودن ایشــان بوده است. اما 
ایــن نکته را نباید فراموش کرد که مراجع بزرگوار ما از نظر 
سنی در سن و سالی هستند که دیگر آن توان الزم را ندارند. 
ایشــان تا این روزهای آخر توانمند بودند و بــا مردم دیدار 
داشتند، صبح ها و شب ها در دفترشان اقامه نماز جماعت 

می کردند و در برخورد با مردم واقعا خوش برخورد بودند.
در حوزه تبلیغی رهنمود یا راهنمایی برای شــما 

داشتند؟
می فرمودند: انسان باید منبر برود، خروجی درس حوزه، 
همین منبر و تبلیغ است که در حقیقت وظیفه  انبیاء است. 
ُســوِل ِإاَلّ اْلَبالُغ« وظیفه انبیاء تبلیغ اســت و  »ما َعَلی الَرّ
ایشان هم واقعا همین گونه بودند. خودشان منبر می رفتند 
اگر چه موقعیت و مرجعیت ایشــان اقتضــا نمی کرد که 
منبر بروند؛ اما می دیدند منبرشان مؤثر و مفید است ولذا 
می رفتند. در ایام تبلیغی منبر می رفتند و آن مقداری که 
من اطالع دارم در آن منطقه از منبر ایشان بسیار استقبال 

می شد. 

حجت االسام والمسلمین علی نظری منفرد مدرس خارج فقه 
مرحوم  شاگردان  از  و  قم  علمیه  حوزه  شهیر  خطیب  و  اصول  و 

آیت الله العظمی علوی گرگانی است.
آثار مختلف و متعددی از ایشان در حوزه های مختلف از جمله تاریخ 
اسام و اهل بیت علیهم السام مخصوصا حادثه کربا منتشر شده 

است.
وی در این گفتگو به تشریح جایگاه علمی و اجتماعی و خصوصیات 

اخاقی استاد خود پرداخت.

علی نظری منفرد:

حضرت آیت  اهلل علوی گرگانی را همگان به تواضع و فروتنی اش می شناسند

پرونده ای در بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی علوی گرگانی
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1. پیش تر گذشت که ذات مقدس حق عمیق ترین حقایق 
هستی را در جامه ی »احسن الحدیث« در اختیار بشر نهاده 
است. جایگاه مهم و محوری مصَحف شریف، در سپهر اندیشه 
و فکر اســالمی و دینی، و نیز نقش مؤثر آن در شــکل دهی 
ساختار فکری اندیشمند مسلمان، تأمل و تفکر درباره  جایگاه 
این کتاب آســمانی را در اندیشــه  امام خمینــی )در قامت 
مهم ترین احیاگر اندیشه اسالمی در قرن چهاردهم( الزم و 

ضروری می سازد.
در نظــر نگارنده این ســطور امام خمینی، مســیر احیای 
اندیشه  اسالمی را نیز در نگاه به قرآن پی می گیرد. چنان که 
قرآن کریم خود نیز به این نقش و جایگاه خود توجه می دهد: 
ُســوِل ِإَذا َدَعاُکْم ِلَما  ِه َو ِللرَّ ِذیَن َءاَمُنوْا اْســَتِجیُبوْا ِللَّ ا الَّ یهُّ

َ
»َیأ

یُحِییُکْم« )انفال ۲4(.
 به ایــن ترتیب امام خمینی )قدس ســره( قــرآن را کتاب 
»دعوت« می بینــد که مردمــان را به احیــاء فرامی خواند؛ 
چنان که به  صراحت، جنبه ی اعجاز قرآن را از ســنخ اعجاز 
دیگر پیامبران صاحب عزم)علیهم السالم(  جدا می داند. به 
این معنا که عصای موســوی و دم عیسوی، تنها برای اثبات 
صدق نبوت موســی و عیســی تجلی یافته اند؛ لیکن قرآن 
جایگاهی فراتر و برتر دارد که همان دعوت است: »صاحب 
این کتاب سّکاکی و شیخ نیست که مقصدش جهات بالغت 
و فصاحت باشد؛ سیبویه و خلیل نیست تا منظورش جهات 
نحو و صرف باشد؛ مسعودی و ابن خّلکان نیست تا در اطراف 
تاریــخ عالم بحث کند؛ این کتاب چون عصای موســی و ید 
بیضای آن سرور، یا دِم عیسی که احیاء اموات می کرد نیست 
که فقط برای اعجاز و داللت بر صدق نبّی اکرم آمده باشــد؛ 
بلکه این صحیفه الهّیه کتاب احیاء قلوب به حیوة ابدی علم و 
معارف الهّیه است؛ این کتاب خدا است و به شئون الهّیه جّل 

و عال دعوت می کند.« )آداب الصالة 194(
۲. امام خمینی )قدس سره( البته به این نکته التفات دارد 
که دعوت این صحیفه  الهی به احیای قلوب و حیات ابدی، 
تنها از راه تهذیب نفس و تزکیه باطن میســور است؛ به این 
معنا که برای رســیدن »معرفت الله« و فهــم و درک معارف 
الهی، و به تعبیر خود ایشــان »احیای قلوب به حیات ابدی 
علم«، باید از همه نقائص که موجب ضعــِف روح و جان آدم 
می شود، گریخت و از حضیض مراتب حیوانی به اوج کمال 
انسانی باریافت؛ به همین دلیل امام محتوای دعوت صحیفه  
حــق را به این صــورت تقریر می کند: »و دیگــر از مقاصد و 
مطالب آن ]قرآن[، دعوت به تهذیب نفوس و تطهیر بواطن از 
ارجاس طبیعت و تحصیل سعادت، و بالجمله، کیفّیت سیر و 

ه ]است[.« )آداب الصالة، ص 186(. سلوک الی اللَّ
این نکته البته ناگفته نیست و همه  آنان که اندک آشنایی با 
امام و اندیشه های ایشان دارند، به نیکی دریافته اند که در نظر 
امام قرآن کتابی اســت »انسان ساز«! که در پی تربیت همه  
ابعاد وجودی انسان تنّزل یافته است. امام همواره بر این نکته 

انگشت می نهادند که هدف غایی حرکت انبیاء انسان سازی 
اســت و قرآن در قامت کتابی مهیمن بر رساالت همه  انبیاء 
پیشین به انسان سازی و احیاء »حیات طیبه انسانی« دعوت 
می کند؛ لیکن نکته مهم در این بین آن است که در نظر امام 
روش قرآن در دعوت به حیات طیبه چگونه تحلیل می شود. 
در حقیقت نکته  محوری در این فصل از این نوشته آن است 
که بدانیم، روش قرآن در دعوت به »حیات« چیســت و امام 
خمینی که قرآن را کتاب دعوت می خواند، خود چه تحلیلی 
از روش دعــوت قرآن ارائه می کنــد؛ به خصوص آن که قرآن 
کریم به حکم آن که با »رحمة للعالمین« همراه گشــته و به 
»کافًة للناس« نازل شده، باید دعوتی همه نگر را ارائه کند؛ 
امام خمینی با التفات به این نکته می نویســد: »و چون این 
کتاب شریف برای سعادت جمیع طبقات و قاطبه سلسه بشر 
است، و این نوع انســانی در حاالت قلوب و عادات و اخالق 
و ازمنه و امکنه مختلف هســتند، همــه را نتوان به یک طور 
دعوت کرد؛ ای بسا نفوسی که برای اخذ تعالیم به صراحت 
لهجه و القاء اصل مطلب به طور ساده حاضر نباشند و از آن 
متأثر نگردند؛ اینها را باید به طور ساختمان دماغ آنها دعوت 
کرد و مقصد را به آنها فهمانید. و بسا نفوسی که با قصص و 
حکایات و تواریخ ســر و کار ندارند و عالقمند به لّب مطالب 
و لباب مقاصدنــد؛ اینها را نتوان با دســته اول در یک ترازو 
گذاشــت. ای بســا قلوب که با تخویف و انذار متناسبند؛ و 
قلوبی که با وعده و تبشیر سر و کار دارند. از این جهت است 
که این کتاب شریف به اقسام مختلفه و فنون متعدده و طرق 
متشّتته مردم را دعوت فرموده؛ و چنین کتابی را تکرار حتم و 

الزم است.« )آداب الصالة، 187(
چنان که روشن است امام خمینی »تکرار« را مسئله الزم در 
چنین دعوت فخیمی معرفی می کند؛ امام البته به این نکته 
توجه دارد که »تکــرار«، افزون بر آن که می تواند بر فصاحت 
کالم و بالغــت آن خلل وارد آورد، موجب کســالت در روح و 
جان مخاطب می گردد؛ از این رو بر این نکته تأکید می کند 
که »دعوت« برای تأثیر، به تکرار ناگزیر اســت؛ لیکن خدای 
متعال برای دوری از آفت کســالت چاره  اندیشــیده است: 
»دعــوت و موعظه بی تکرار و تفنن، از حــّد بالغت خارج، و 
آنچه متوّقع از آن است، که تأثیر در نفوس باشد، بی تکرار از 
آن حاصل نشــود. مع الوصف، در این کتاب شریف قضایا به 
طوری شیرین اتفاق افتاده که تکرار آن انسان را کسل نکند؛ 
بلکــه در هر دفعه که اصل مطلب را تکرار کند، خصوصیات 
و لواحقی در آن مذکور اســت که در دیگران نیست؛ بلکه در 
هر دفعه یک نکته مهمه عرفانی یا اخالقی را مورد نظر قرار 
داده و قضیه را در اطراف آن چرخ می دهد.« )آداب الصالة، 

)188-187
3. چنان که گذشت اســاس دعوت قرآن »احیای قلوب به 
حیات ابدی علم و معارف الهی« اســت؛ بــه این بیان قرآن 
در دعوت به معرفت الله و رســاندن انسان به کمال انسانی و 

انسان سازی که از مسیر تهذیب نفوس می گذرد، به اصالح 
فرد و در پی آن اصالح جامعه نظر دارد. در نظر امام »دعوت 
به صراط مستقیم« که نخستین گام در معارف قرآنی است، با 
همین رویکرد ارائه شده است. این نکات در بسیاری سخنان 
ایشــان آمده است که این فراز، مشِت نمونه ی خروار است: 
»قرآن کتابی اســت برای انسان سازی، در تمام مراحلی که 
انسان طی می کند، قرآن در همه مراحلش دعوت دارد و راه 
دارد. و تمام قصه هایی که در قرآن نقل شــده است- گاهی 
هم تکرار شده است، برای این بوده است که مسأله اهمیت 
داشــته است- این قصه ها راهنمای مردم بوده است و برای 
تهذیب بوده اســت. قرآن کتاب احکام نیســت؛ کلیات را، 
کلیــات احکام را، اصولش را ذکر فرموده اســت ]آن[ هم نه 
به طور تمام آن. قرآن کتاب دعوت است و کتاب اصالح یک 

جامعه است« )صحیفه امام، ج 15، ص504(.
4. امــام خمینــی البته دعوت بــه اصالح جامعــه را نیز با 
رویکردی خاص دنبال می کند؛ در حقیقت در نظر ایشــان، 
دعوت در قرآن دعوتی شــخصی میان یک فرد مســلمان و 
ذات مقدس حق نیست؛ نگارنده این سطور بر این باور است 
که امام در پس همه  وظایف شــخصی )که به صورت تعبدی 
و توســلی در رابطه بین بنده و خدا تعریف می شود( معنایی 
اجتماعی و به تعبیری سیاسی نهفته می بیند. این نکته البته 
در حیات عبادی، سیاســی و اجتماعی امام نمایان اســت؛ 
لیکن افزون بر آن در برخی سخنان ایشان به  صراحت آمده 
است: »دعوت های قرآن، هم در مکه مکرمه و هم در مدینه 
مشرفه دعوت های شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی 
نبود. می شــود گفت که بی استثنا دعوت های خدا حتی در 
آن چیزهایی که وظایف شخصی افراد است، روابط شخصی 
افراد اســت بین خود و خدا، از معنای اجتماعی و سیاسی 

برخوردار است.« )صحیفه امام، ج 18، ص 4۲۲-4۲1(
امام البته معتقد اســت که قــرآن در دعوت خــود، پس از 
معنویات، اقامه عدل را هدف قرار داده اســت و اساسًا علت 
محوری تشکیل حکومت نبوی )صلی الله علیه و آله و سلم( 
اقامه عدل بوده است. در حقیقت مصلحت اجتماعی اسالم 
در گستره و نفوذ اقامه عدل است: »اسالم برای یک کشور، 
برای چند کشــور، برای یک طایفه، حتی برای مســلمین 
نیســت. اسالم برای بشــر آمده اســت. خطاب های اسالم 
»یا أیها الناس« اســت. گاهی »یا اّیها المؤمنون« و یا »یا ایها 
الناس« اســت. و همه بشر را اســالم می خواهد زیر پوشش 

عدل خودش قرار بدهد« )صحیفه امام، ج 11، ص ۲95(.
ناگفته نیست که قرآن در دعوت خود افزون بر آنچه گذشت، 
مؤلفه های دیگری را هم در نظر دارد؛ چنان که مسئله وحدت 
اجتماعی اسالم، برادری و برابری و ... را می توان در عناوین 
دعوت جای داد و اتفاق آن که امام خمینی نیز به این مولفه ها 
توجه بسیاری دارد؛ لیکن کوتاهی مجال این نوشته ما را از 

پردازش به آن باز می دارد.

نگاهي به جایگاه قرآن در اندیشه امام خمیني )قسمت دوم(

قرآن؛ کتاب دعوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسید محمود صادقی
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ســیره  از  جنبــه  کــدام  بــه  پرداختــن 
امیرالمومنین)علیه الســام( را برای زندگانی 

فردی و اجتماعی امروز ما ضروری تر می دانید؟
شــیوه حکمرانــی و روش فرمانروایــی و حکومت 
امیرالمومنین)س( در زمان ما و در همه زمان ها برای 
همه کشورهای اســالمی و کسانی که می خواهند 
حکومت را به شــیوه علوی و اســالمی اداره کنند، 
بسیار مهم هســت و باید مورد توجه قرار بگیرد و در 
اولویت باشــد؛ و هم چنین عالوه بر آن، برای مردم 
هم مباحث توحیدی، معارفی و تربیتی بیان شده در 
فرمایشات گهربار امام امیرالمومنین)ع( که بخشی از 
آن ها در کتاب نهج البالغه آمده است؛ البته همه آن در 
نهج البالغه نیست، به خاطر این که کتاب نهج البالغه 
بر اســاس انتخاب مرحوم سیدرضی به خطبه های 
بلیــغ و فصیح حضــرت اختصاص پیدا کــرده و إاّل 
حضرت فرمایشات بسیار مهم دیگری هم دارند که 
در زمینه معارف باید ما به آن ها مراجعه کنیم و از آن ها 
استفاده کنیم و خوشبختانه در دهه های اخیر همت 
کردند و مرحوم شیخ محمدباقر محمودی)رحمةالله 
علیه( مستدرکی به نام »نهج السعادة فی مستدرک 
نهج البالغة« بر نهج البالغه نوشــتند که این کتاب 
مکّمل نهج البالغه اســت و فرمایشــات حضرت را 
گردآوردی کرده اســت که ما باید از این مباحث هم 
اســتفاده کنیم و برای مالحظه کالم امیرالمومنین 

منبع ما فقط نهج البالغه نباشد. 
دشــمنی عــده ای از مســلمانان بــا امیــر 
ِذیَن  مومنان)سام الله علیه( چگونه با آیه »ِإَنّ اَلّ
ْحَمُن  اِلَحاِت َســَیْجَعُل َلُهُم الَرّ آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ

ا«)مریم، آیه 96( قابل جمع است؟ ُوًدّ
اتفاقــًا این در یک روایتی مــورد توجه قرار گرفته و 

جواب داده شده است که مقصود، قراردادن محبت 
در میان اهل ایمان هست و إاّل محبت میان اهل کفر 
و شرک و عناد با خدا و رسول که اصاًل ارزشی ندارد 
که انســان با مداهنه و با همراهی با دشــمنان خدا 
بخواهد محبتی برای خودش جلب بکند. محبتی 
ا« هست، محبت  ْحَمُن ُوًدّ که در آیه »َسَیْجَعُل َلُهُم الَرّ
بین اهل ایمان است و امیرالمومنین مسّلمًا در رأس 
کسانی هستند که در طول تاریخ مومنین ایشان را 
دوســت داشــتند و در راه آن بزرگوار جانفشانی ها 
کردند و هم چنان هم ارادتشــان روز به روز بیشتر و 

افزون تر می شود.
به طور کلی این مطلب را می توانیم بگوییم که خود 
انبیــاء هم همین طور بوده اند و در زمان خودشــان 
باعث تحــوالت اجتماعی می شــدند و لذا مخالف 
و موافق داشــتند؛ مثاًل پیامبر اســالم هم در میان 
مشرکین و کفار محبوبیت نداشــتند. پس با توجه 
به شــواهد آن هم، انسان می تواند متوجه بشود که 
منظور از محبت مذکور در این آیه، محبوبیت گسترده 

میان اهل حق است نه میان باطل و اهل باطل.
روایتــی در »معانی االخبار« آمده اســت که بیانگر 
ِل ْبِن ُعَمَر  همین مطلب و سوال است: »َعِن اْلُمَفضَّ
ــِه )ع( ِإنَّ َمْن ِقَبَلَنا َیُقوُلوَن  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َقــاَل: ُقْلُت أِل

ٌه  ِمَن  َه ِبِه ُمَنوِّ َحبَّ َعْبدًا َنوَّ
َ
ــَه َتَباَرَك َو َتَعاَلی ِإَذا أ ِإنَّ اللَّ

ُةِفي  وُه َفُتْلَقی َلُه اْلَمَحبَّ ِحبُّ
َ
َه ُیِحبُّ ُفاَلنًا َفأ نَّ اللَّ

َ
َماِء أ السَّ

ٌه  ِمَن  َه  ُمَنوِّ ُه َتَعاَلی َعْبدًا َنوَّ ْبَغَض اللَّ
َ
ُقُلوِب اْلِعَباِد َفِإَذا أ

ُه َلُه  ْبِغُضوُه َقاَل َفُیْلِقي اللَّ
َ
َه ُیْبِغُض ُفاَلنًا َفأ نَّ اللَّ

َ
َماِء أ السَّ

ِکئًا َفاْسَتَوی  اْلَبْغَضاَء ِفي ُقُلوِب اْلِعَباِد َقاَل َکاَن )ع( ُمتَّ
اٍت َیُقــوُل اَل َلْیَس َکَما  َجاِلســًا َفَنَفَض َیَدُه َثاَلَث َمرَّ
ْغَری ِبِه 

َ
َحبَّ َعْبدًا أ

َ
َه َعــزَّ َو َجلَّ ِإَذا أ َیُقوُلوَن َو َلِکنَّ اللَّ

ُجَرُه َو ِإَذا 
ْ
ْرِض ِلَیُقوُلوا ِفیِه َفُیْؤِثَمُهْم َو َیأ

َ
اَس ِفي اأْل النَّ

اِس ِلَیُقوُلوا ِفیِه َفُیْؤِثَمُهْم  َبُه ِإَلی النَّ ُه َعْبدًا َحبَّ ْبَغَض اللَّ
َ
أ

ِه ِمْن َیْحَیی  َحبَّ ِإَلی اللَّ
َ
َو ُیْؤِثَمُه ُثمَّ َقاَل )ع( َمْن َکاَن أ

َحبَّ 
َ
ی َقَتُلوُه َو َمْن َکاَن أ ْغَراُهْم ِبِه َحتَّ

َ
ا )ع( أ ْبِن َزَکِریَّ

ِبي َطاِلٍب )ع( َفَلِقَي 
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َعِليِّ ْبِن أ ِإَلــی اللَّ

ِه َتَعاَلی  َحبَّ ِإَلی اللَّ
َ
اِس َما َقْد َعِلْمُتْم َو َمْن َکاَن أ ِمَن النَّ

ی َقَتُلوُه«. ْغَراُهْم ِبِه َحتَّ
َ
ِمَن اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ )ع( َفأ

)معاني األخبار، النص، ص381(
مفضل بن عمر به امام صــادق)ع( عرض کرد: »نزد 
ما کسانی هستند که می گویند: زمانی که خداوند 
بنده ای را دوست بدارد، ندادهنده ای از آسمان ندا 
می دهد که خداوند فالنی را دوســت دارد پس شما 
هم او را دوست بدارید؛ سپس خداوند محبت او را در 
قلب مومنان القا می کند. و زمانی که خداوند بنده ای 
را مبغوض بدارد، ندا دهنده ای از آسمان ندا می دهد 
که خداوند فالنی را مبغوض می دارد پس شما هم او 
را مبغوض بدارید؛ سپس خداوند بغض او را در قلب 
مومنان القا می کنــد. راوی گوید: امام صادق تکیه 
داده بود که راست نشست و آستین خود را تکان داد 
و ســپس فرمود: چنین نیست که می گویند اما اگر 
خداوند بنده ای را دوســت بدارد، مردم را به واسطه 
او امتحان می کند تا درباره او سخنانی بگویند که او 
مأجور باشــد و آنان گناهکار باشند و هرگاه بنده ای 
مورد غضب خدا باشد، خداوند محبت او را در قلوب 
بندگان القا می کند تا سخنانی بگویند که در او نیست 

تا هم خود او و هم آن گویندگان، گناه کار باشند.
ســپس فرمود: چه کســی نزد خــدا محبوب تر از 
یحیی بن زکریا بود؟ که همه کســانی کــه دیدی به 
ســبب او مبتال و مورد امتحان قرارگرفتند )و در این 
امتحان مورد غرر واقع شــدند( و بــا او چنان کردند 
که کردند. چه کســی از حســین بن علی نزد خدا 

سیدمحمدمهدی رفیع پور:

حضرت امیر)س( در عین حفظ وحدت
 نسبت به مسئله»والیت« روشن گری کردند

حجت االسام و المسلمین سیدمحمدمهدی رفیع پور پژوهشگر 
و مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در این مصاحبه ضمن 
به  امیرالمومنین)ع(،  زندگانی  پیرامون  شبهات  برخی  به  اشاره 

توصیه ای کاربردی از آن بزرگوار برای زندگی ما اشاره کرد. 

به مناسبت سالروز شهادت امیرالمومنین علی)ع(
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محبوب تر بود؟ که به واسطه او مورد ابتال و امتحان 
قرار گرفتند و سرانجام، کسانی که مورد بغض خدا 
بودند از ابی فالن و ابی فالن، او را به قتل رساندند؛ 

چنان نیست که می گویند«.
البته بستگی به شرایط دارد و گاهی هم همه اقشار 
جامعه یک نفر را ممکن است دوست داشته باشند 
وگاهی هم این طوری نباشد؛ یعنی بسته به شرایط و 
احوالی که وجود دارد و افراد باایمان تشخیص وظیفه 
می دهند، ممکن است دامنه محبت و کراهت مردم 
نسبت به آن ها تغییر کند. نه محبوبیت همگانی و نه 
مبغوضیت دشمن، این ها هیچ کدام نمی تواند دلیل 

بر حقانیت یا بطالن یک مطلبی باشد. 
روش امیرالمومنین)علیه السام( و سیره 
آن بزرگوار در برخــورد با خلفای دیگر و پیروان 

مکتب آن ها به چه صورت بوده است؟
همــان طور کــه حضــرت امیر)علیه الســالم( در 
ْمَواَج 

َ
وا أ اُس ُشــقُّ َهــا النَّ یُّ

َ
نهج البالغــه فرموده اند »أ

ُجوا َعْن َطِریِق اْلُمَناَفَرِة َو  َجاِة َو َعرِّ اْلِفَتِن ِبُســُفِن النَّ
ِو 

َ
ْفَلَح َمْن َنَهــَض ِبَجَناٍح أ

َ
َضُعوا ِتیَجــاَن اْلُمَفاَخَرِة؛ أ

َراَح. َهَذا َماٌء آِجٌن َو ُلْقَمٌة َیَغصُّ ِبَها آِکُلَها، 
َ
اْسَتْسَلَم َفأ

اِرِع ِبَغْیِر  َمَرِة ِلَغْیــِر َوْقِت ِإیَناِعَها َکالــزَّ َو ُمْجَتِنــي الثَّ
ْرِضِه«)نهج البالغه، خطبه5( یعنی ای مردم، امواج 

َ
أ

فتنه ها را با کشــتی های نجات بشکافید، و از جاده 
اختالف و دشمنی کنار ایستید، و تاج های مفاخرت 
و رقابت را از سر بیندازید. پیروز و رستگار کسی است 
که با داشتن یاور قیام کند، یا در غیر این صورت راه 
ســالمت گیرد و دیگران را راحت گــذارد. این گونه 
حکومت آبی گندیده و لقمه ای گلوگیر است، و آن که 
میوه را بی موقع بچیند، چون کشاورزی است که بذر 

را در زمین دیگران بپاشد.

حضرت امیر)س( وحدت کلمه مســلمین را بر 
همه امور مقدم می دانستند و به خاطر گرفتن حق 
مشــروع خودشان، چشــم فتنه را کور کردند و به 
اختالفات داخلی در میان امت دامن نزدند. سیره 
و فرمایشات حضرت امیر)علیه السالم( حفظ اتحاد 
مســلمین و پرهیز از فرقه گرایــی و درگیری های 
درون مذهبی بوده اســت و این البته به این معنا 
نیست که حضرت امیر تا آخر عمرشان نسبت به 
روشن گری و روشن کردن حقایق دینی نسبت به 
مسئله والیت ساکت باشند؛ بلکه حضرت در موارد 
و جلســاتی که مناســب دیدند، به تبیین مسئله 
خالفــت از نگاه صحیــح دینی و نظر خودشــان 
پرداختند و موضوع را کاماًل روشن کردند اما این 
به این معنا نبود که به خاطر این موضوع بخواهند 
اتحاد مسلمان ها را به هم بزنند و درگیری داخلی 

پیش بیاورند.
به عنوان حسن ختام روایتی از آن بزرگوار 

برای ما بیان می فرمایید؟
از امیرالمومنیــن علیه الســالم در کتاب شــریف 
نهج البالغه به ترجمه مرحوم فیض االســالم روایت 
داریم که به فرزندشــان محمــد بن حنفیه فرمودند 
ِة:  ِد اْبِن اْلَحَنِفیَّ که »َو َقاَل)علیه الســالم( اِلْبِنِه ُمَحمَّ
ِه ِمْنُه؛  َخاُف َعَلْیَك اْلَفْقَر، َفاْســَتِعْذ ِباللَّ

َ
ي أ ، ِإنِّ َیا ُبَنيَّ

یِن، َمْدَهَشــٌة ِلْلَعْقــِل، َداِعَیٌة  َفِإنَّ اْلَفْقَر َمْنَقَصٌة ِللدِّ
ِلْلَمْقِت« ای فرزندم من بر تو از تنگ دستی می ترسم 
پس از ترســش به خدا پناه ببر که تنگ دستی جای 
شکست و کمبود در دین اســت)باعث می شود که 
انســان به خیانــت و دروغ گفتن و خــدای ناکرده 
دزدی و این جور گناهان بیفتد(؛ باعث سرگردانی 
خرد می شــود)چون فقر باعث ناشکیبایی می شود 

و اندیشــه از آدم سلب می شــود(؛ و باعث دشمنی 
فیض االســالم،  ترجمــه  می شــود.)نهج البالغه، 
حکمت 311( حاال این را می شود این طوری شرح 
داد که به خاطر حســادتی که بــه دیگران می کند ، 
بین او و بین دیگر مردم دشــمنی ایجاد می شــود. 
به هر حال از نگاه اســالمی درست، همان جور که 
امیرالمومنین می فرمایند، فقر، غیر از این که آسیب 
اقتصادی و اجتماعی هســت، یک آســیب تربیتی 
هم هســت و لذا باید سیاست گذاران و مسئوالن ما 
و متولیان امور و فرد و جامعه ما، کســانی که تریبون 
و قــدرت دارند و کســانی که توانــی دارند، همه در 
راستای فقرزدایی حرکت بکنند و به دنبال این باشند 
که درصد بیشتری از جامعه برخوردار باشد نه این که 
خط فقر همیشه عقب برود و دائمًا درصد بیشتری از 
جامعه گرفتاری های اقتصادی پیدا کنند و این فقر 
عالوه بر این که آســیب های اقتصادی و اجتماعی 
در پی دارد، سبب می شود از نظر دینی هم مردم به 
مشکل بر  خورند و دین داری جامعه هم آسیب ببیند 
و این مسئله بسیار مهمی است که ما نباید فراموش 
کنیم و فکر نکنیم کسی که دارد در راستای اقتصاد 
و فقرزدایــی کار می کند، این دارد برای خودش کار 

می کند  این ربطی به دین ندارد.
روایت دیگری هم از حضرت نقل شــده است که: 
»ِمن َکَرِم الَمرِء ُبکاؤُه علی ما َمضی ِمن َزماِنِه، و َحنیُنُه 
إلــی أوطاِنــِه، و ِحفُظُه َقدیَم إخواِنِه« از نشــانه های 
بزرگواری انسان آن است که نسبت به عمر از دست 
رفتــه اش )کــه در آن کوتاهی کرده اســت( اشــک 
بریزد و نسبت به وطنش عالقه مند باشد و دوستان 
قدیمی اش را حفظ کند.«)بحاراالنــوار، جلد 71، 
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کافئین ارسطو با رنگ و لعاِب جهنم

چنــد تا تّقــه زدم بــه در، و بدون این که صدایی بشــنوم، دســتگیره را 
فشــار دادم به پایین. گوشی به دست ایستاده بود مابین صندلی و میز، 
و ابروهاش را کشــیده بود تــوی هم. با خودم فکر کــردم که نکند اصاًل 
متوجه آمدنم نشده باشــد و یکهو که سرش را بردارد زهره ترک شود؛ به 
این خاطر، کمی دنده عقب گرفتم سمت راهرو و این بار با سِر انگشترم، 
محکم تر زدم به در. سرش را به پایین تکان داد و گفت »بیا تو بابا! چند بار 
در می زنــی؟!« خندیدم و رفتم تو، و قبل از این که تعارف بزند، چرخیدم 

سمت صندلی های توی اتاقش و یک »با اجازه« ریز گفتم و نشستم.
یک صدِم ثانیه چشــم هاش را برداشت و دوباره دوخت به گوشی »آقای 
سلیمانی! چه عجب از این طرف ها؟« کمی خودم را روی صندلی جابجا 
کردم »واقعیتش استاد، کافئیِن بدنم کم شده بود، گفتم بیایم از فالسِک 
اتاق شما تأمینش کنم و بروم.« نگاهی به فالسِک کنار دستش انداخت 
و گفت »فلســفه پوستتان را حســابی کنده، ها؟!« و فالســک و دو تا از 
لیوان های روی میز را ُســراند سمت من و اشاره داد که بلند شوم و برای 
خودم و خودش چایی بریزم و دوباره گفت »کوه که نکنده اید!« و باز سرش 

را کرد توی گوشیش.
داشــتم به این فکر می کردم که چقدر چاییش پررنگ است، و توی دلم 
با خودم می گفتم حاال کی می خواهد این قیِر پررنگ را بخورد که گفت 
»ما چقدر سرخوشیم که خیال می کنیم قرار است از بین شماها، سقراط 
و افالطون و ارسطو دربیاید!« و این بار، سرش را از توی گوشیش درآورد و 

ُزل زد توی چشم هام تا نتیجه مزه ریختن هایش را ببیند.
بــرای این که کمی از تیکه و کنایه هایی را که شــنیده بودم جبران کنم 
گفتم »استاد می بینم که شما هم به گوشی مبتال شده اید، آن قدر که یک 
ثانیه هم چشم از صفحه اش برنمی دارید!« چند کلمه تایپ کرد و گفت 
»آقای سلیمانی! بعضی وقت ها آدم دلش می خواهد از ناآگاهِی برخی ها 
سر به بیابان بگذارد!« تعارف کردم که چایی اش را از توی سینی بردارد و 
چایِی خودم را هم برداشتم و عقب عقبکی رفتم سِر جام نشستم و پرسیدم 
»خیر اســت ان شاءالله استاد. مگر چه شده؟« و مزه ریختم »از دست ما 

فیلسوف ها؟!«
باألخره گوشــی را گذاشــت روی میز و آهی کشــید »به نظِر شما، که 
روان شــناس هســتی و کار تربیتی می کنی و به فضای دین هم آگاهی 
داری، می شود به بچه ای که به هر دلیلی تمرینش را ننوشته، بگوییم که 

"خدا می بردت به جهنم"؟!«
و خــم شــد و از توی قندان یک حبه قند برداشــت و مثــل خدابیامرز، 
پدربزرگم، قبل از این که بگذاردش توی دهانش، تا نصفه فروش کرد توی 
لیواِن چایی. با لبخندی که آمده بود گوشه لبم پرسیدم »دقیق تر تعریف 

می کنید که چه اتفاقی افتاده؟« و پام را انداختم روی پا.
یک ُقُلپ از چاییش را خورد و گفت »چند شِب پیش، دعوت شده بودیم 
به خانه یکی از اقوام. مهمانی به درازا کشید و ما حدود ساعِت یازده و نیم 
دوازده برگشتیم به خانه خودمان. داشتم می رفتم بخوابم که دیدم بچه 
پنج ساله ام چنبره زده روی دفتر و کتاب هاش و دارد با اضطراب و دلهره 

مشق می نویسد.«
دوزاریم افتاد که قضیه از چه قرار بوده، اما دلم می خواست ریز به ریزش 
را از زبان اســتادم بشنوم. خوش تعریف بود و موقع حرف زدن، جوری از 
دست هاش استفاده می کرد که انگار با دست هاش حرف می زد. چاییش 
را گذاشــت روی میز و گفت »رفتم و گفتم بچه جان خیر باشــد! بخواب 
اآلن. نصف شب است. فردا می نویسی. ولی به گوشش نرفت. می گفت 
"خانممان گفته هر کس ننویســد، خدا می اندازدش توی جهنَدم"!« و 

برای این که حرصش را قورت بدهد، یک قلپ دیگر چایی خورد.
نمی دانســتم باید چه بگویم که دیدم خودش شروع کرد که »آخر، بچه 
پنج ساله چه درکی از جهنم دارد، که مربی می نشیند یک زنِگ تمام راجع 
به جهنم براش حرف می زند؟« و من که هنوز فاِز مزه پرانی ام به قّوِت قبل، 
سر جاش باقی بود با نیِش باز گفتم »خب استاد! شاید دیده باید بچه را، 
از همان سن کودکی، با جهنم و این جور چیزها آشنا کند، تا آموزه ها مثِل 

حکاکِی روی سنگ، توی وجود بچه نقش ببندد و ملکه اش شود!«
استاد که انگار بی اعصاب تر از این حرف ها بود، به مزه پرانی ام اعتنایی 
نکرد و گفت »آقای سلیمانی! مشکل از جای دیگر است!« و ته مانده قنِد 

توی دهانش را ُتف کرد توی لیوان.
برای یک لحظه آرزو کردم کاش زمان به عقب برمی گشت و دلم هیچ وقت 
هوِس خوردن چایی نمی کرد، اما دیگر کار از کار گذشته بود. سعی کردم 
خودم را قاطِی دغدغه استادم کنم. گفتم »اگر بخواهید ریشه یابی کنید، 

می بینید که این مربی، فهم درستی از درک یک بچه ندارد و متوجه نیست 
حرف هایی که می زند راه به کجا می برد.« 

همزمان که داشت با سر، حرف هام را تأیید می کرد، جمالت من را با یک 
زبان دیگر تکرار کرد که »آخر یکی نیست بگوید آدِم حسابی! ظرِف بچه 

پنج ساله که ظرِف این حرف ها نیست که!«
مثل دانشجوهایی که خودشیرین بازی درمی آورند تا توجه استاد را جلب 
کنند، تکرار کردم »متأسفانه فهم این مربی ناقص است استاد«. و استاد 
که انگار برق ســه فاز پرانده باشد صداش را برد باال »آخر یعنی چه؟ من 
نمی فهمم! یعنی آن همه زمانی که من برای تربیِت بچه ام گذاشته ام، با 
یک حرِف نسنجیده از یک شیِر پاک خورده ، باید دود بشود و برود هوا؟ 
مربی باید به اقتضای سن کودک حرف بزند، نه این که هر حرفی که بلد 
اســت و هر اطالعاِت ناقصی که به ذهِن کوچکش می رســد را بدهد به 

خورِد بچه!«
داغ کرده بود و اگر کاردش هم می زدی، یک قطره از خونش درنمی آمد، 
که حداقل بریزد روی موزائیک های رنگ و رو رفته و بی ریخِت اتاق، و جانی 

تازه بدمد توشان.
خیِر ســرم آمدم آراَمش کنم و شروع کردم به ریشه یابِی عمیق تِر مسئله 
و گفتم »استاد عارضم به خدمتتان که این خانم، به احتماِل زیاد، مبتال 
به یک خطای شناختی است به اسم تمایل به گزافه گویی؛ یعنی ناآگاه 
اســت و تالش می کند که با پرحرفی و پرگویی، جهلش را بپوشاند.« که 
دیدم آتشش بیشتر ُگر گرفت و با چشِم از عصبانیت گرد شده و صورتی 
که داشت به سمِت برافروختگی می رفت گفت »به نظرت چطوری عقلش 
را بیاورم ســر جــاش، تا دیگر از این غلط ها نکنــد!« و همین که حرفش 
تمام شــد، محکم کوبید روی پاش و گفت »استغفرالله! می بینی چطور 

جوشی ام کرده؟! از ِکی است خون دارد خوِن مرا می خورد!«
لیوان چاییم را برداشــتم و گذاشتم توی ســینِی روی میز، و یک ردیف 
جلوتر از جای قبلم، نشســتم روبه روش و راهکاری که به نظرم می رسید 
را گفتم »بهترین کار این است که با روی خوش و رفتاِر محبت آمیز، با این 
مربی صحبت کنید و دانسته های خودتان را به عنوان تجربه در اختیارش 
قرار بدهید، که متوجه شود والدین، دغدغه فرزندشان را دارند و می شود 
از تجربیاتشان درس های الزم را گرفت.« و هنوز حرفم درست و حسابی 
تمام نشــده بود که پرید تــوی حرف هام »پس فکر کــرده ای چرا کله ام 
را چپانــده ام توی گوشــی و زرت و زرت کلمه تایپ می کنــم؟« و تا آمدم 
شانه هام را بیندازم باال، که یعنی من چه می دانم، خودش جواب خودش 
را داد »دارم با همین خانم چت می کنم دیگر! اتفاقًا خیلی هم متواضع 

است، و اتفاقًا حدس تو هم درست است.«
لبم به لبخند کش آمد و منتظر ماندم که بیشــتر روی تشخیص درستم 
مانور بدهد که گفت »فکر می کنم داستان، زیر سِر همان خطای شناختی 
اســت که تو گفتی، چون خودش هم در اثنای حرف هاش اعتراف کرد 
که یکهویی این حرف ها را زده. یعنی یکی از بچه ها در مورد خدا ســؤال 
کرده و این خانم هم، جواب بچه را داده، اما بحث را این قدر کش داده که 

رسیده به گناه و جهنم و این جور چیزها.«
لبخند ســنگین و رنگینی آوردم گوشــه لبم و آرام و شمرده گفتم »البد 
خواسته به بحثش، رنگ و لعاب جدیت بدهد و به بچه ها تلنگر بزند، که 

دیده کنترِل بحث از دستش خارج شده!«
استاد که انگاری کمی آرام گرفته بود، فاز منبر برداشت و گفت »می دانی 
یــاد چه افتادم؟ یــاِد پیامبر، که وقتــی به نوجوان هایی می رســیده که 
نمازشان را کش می داده اند، می گفته بهترین اعمال، جمع و جورترینشان 
است، اما وقتی به پیرمردهایی می رسیده که تند و تیز نماز می خوانده اند و 
موقع سجده، مثل کالغ به زمین نوک می زده اند، می گفته بهترین اعمال، 
دشوارترینشان است.« و به محض این که جمله اش تمام شد، صدای اذان 

هم بلند شد.
او هم بدون مکث از جاش بلند شد و گفت »بلند شو برویم نماز جماعت 
بخوانیم.« و گوشــی اش را چپاند توی جیبش و کلیــد اتاق را هم از روی 

میز برداشت.
نمی خواســتم بروم نماز جماعت بخوانم. کمی این پا و آن پا کردم که چه 
بگویم و آخرش گفتم »استاد قرار شد طبق ظرفیِت آدم ها باهاشان تعامل 
کنیم. نماز جماعِت پایین، خیلی طول می کشد و طاقِت مرا طاق می کند.«
استاد هم یک »ما را باش که داریم روی دیوار کی یادگاری می نویسیم« 
گفت و بی رو دربایستی رفت سمت در و باز نگهش داشت که از اتاق بروم 

بیرون. 

ی
خت

شنا
ی 

ها
طا

خ
ی[

وی
ه گ

زاف
ه گ

ل ب
مای

ی ت
طا

]خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصطفی سلیمانی|روان شناس
دبیر بخش خانواده

 خانه های روشن 

189

26



۱۷۱۷

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 494 | شنبه 3 اردیبهشت 1401

خطای تمایل به گزافه گویی را به طور خاصه و 
مختصر تعریف کنید.

یک تحریف شــناختی اســت کــه در آن، فــرد برای 
پرحرفی و درازگویی، مزایا و منافعی متصور اســت، و 
برای این که از این مزایا بهره مند شود، به صحبت کردِن 

بیش از حد روی می آورد.
آیا فــرِد مبتا به گزافه گویــی، در آن منفعتی 

می بیند که تکرارش می کند؟
تکرار ایــن خطا، گرچه تا حدودی به عــادِت فرد هم 
مربوط می شــود، اما در هر صورت، وابســته به میل و 
خواســِت اوســت؛ به این صورت که فرِد مبتال، برای 
این که مخاطبینش را از کشف حقیقت وجودی و درونِی 
خودش دور کند، شــروع به بلغور کــردن حرف هایی 
می کند که چیزی جز انباشت کلماِت بیهوده نیستند. 
او بــرای این که بتواند حماقت خودش را مخفی کند و 
یا برچسب هایی مثل روشــنفکر را از دیگران دریافت 
کند، خودش را به دامِن کلماِت مبهِم سخنورانه آویزان 
می کند و با پرحرفی، مخاطبش را از حقیقت منحرف 

می کند.
آیــا مخاطــب فــردی که بــه خطــای تمایل به 
گزافه گویی مبتاست، فریب می خورد و تحت تأثیر 

پرگویی های طرف مقابلش قرار می گیرد؟
موفقیِت فرد مبتال به خطای گزافه گویی، در منحرف 
کــردن ذهن مخاطب، کاماًل به ســطح آگاهــِی خوِد 
مخاطب و ســطِح ســخنورِی فرد مبتال بستگی دارد. 
گاهی فــرد مبتال، به قــدری کلمات روشــنفکرانه را 
استادانه کنار هم می چیند و طوطی وار ادا می کند که 
مخاطب، به جای ایرادگیری به خزعبالتی که شنیده 
اســت، به خودش انِگ نفهمی می زند و خودش را در 

فهم ناتوان می بیند!
با این همه، اگر شنونده، فرِد مبتال را به عنوان مرجِع 
خودش ببیند، مثل یک رباِت بی فکر عمل می کند و هر 
حرف و ســخن او را، بدون درخواسِت هیچ گونه سند و 
مدرک و استداللی می پذیرد، و با اسیر شدن در داِم فرد 

مبتال، فریبش را می خورد و آسیب می بیند.
ابتای فــرد به خطای تمایل به گزافه گویی، از 

وجود چه مشخصه ای در او پرده برمی دارد؟
کیفیِت گفته های هر فرد، هم چون یک آینه، کیفیت 
افــکارش را منعکس می کنند. اگر افــکار فرد، در یک 
چارچوِب مشــخص و معین و در یک ساختاِر یکپارچه 

و به هم پیوســته باشند، آن گاه گفتارش نیز، مشخص 
و یکپارچه خواهد بود و به شــکل موجز و مختصر بیان 
خواهد شــد، اما اگر افکار فرد، مشوش و مبهم باشد، 
آن گاه گفتــار او نیز، چیزی جز اراجیِف بی ســر و ته و 
توخالی، که با گزافه گویی و یاوه سرایی ترکیب می شود 

نخواهد بود.
ریشــه ای ترین درمانی که بــرای از بین بردِن 

خطای تمایل به گزافه گویی می شناسید چیست؟
درمان های ریشــه ای و بدون بازگشــت، همه به امور 
مبنایی و ریشه ای برمی گردند. یعنی اگر درمان، منجر 
به تغییِر باور و مبنای فرد شود، آن گاه می توان به تغییر 
اساســِی فرد یقین پیدا کرد. در نتیجــه، فقط زمانی 
خطای تمایل به گزافه گویی، به طور ریشــه ای درمان 
خواهد شد که افکار فرد، شفاف و منسجم شده باشند.
بــرای ملموس تــر شــدِن خطــای تمایــل بــه 
گزافه گویی، چه مثال هایی به ذهنتان می رسد که 

عنوان کنید؟
به عنوان مثال، فرد مشــهوری را در نظر بگیرید که به 
واســطه صورت و هیکِل خاصش مطرح شــده است. 
رســانه ها، معمواًل با بزرگنمایِی این فرد، از او به عنوان 
یک فرِد همه چیز تمــام یاد می کنند و از وجودش یک 
ُبت می ســازند. اما این ُبت، زمانی می شکند که ابعاد 
دیگر آن فرد روشــن شــوند. در همین راستا، سال ها 
پیش، وقتی از دختر شایسته اهل کارولینای جنوبی، 
که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بود، پرسیدند 
چــرا یک پنجم آمریکایی ها نمی توانند کشــور خود را 
روی نقشــه جهان پیدا کنند، مقابل دوربین ها پاسخ 
داد »به شــخصه فکر می کنم اهالی آمریکا نمی توانند 
این کار را بکنند، چون کسانی در کشور ما هستند که 
نقشه ندارند. و من فکر می کنم آموزش و پرورش ما، در 
این جا یعنی آمریکا باید به آمریکا کمک کند، به آفریقای 
جنوبی کمک کند و به عراق و کشورهای آسیایی کمک 

کند، تا بتوانیم آینده خود را بسازیم.«
این فرد، برای اینکه خامی و نادانِی خودش را پنهان 

کند، به گزافه گویی روی آورد.
یا مثاًل یک فیلسوف و جامعه شناس، که به عنوان یک 
فــرد معروف در زمانه خودش مطرح بــوده، در یکی از 
کتاب هایش این طور نوشته است که »یقینًا هیچ گونه 
التزامی مبنی بر مرتبــط بودن این انتقــال روزافزون 
بازتابی ســنن فرهنگی با دالیل سوبژه محور و آگاهی 

تاریخــی آینده محور وجود ندارد؛ تــا جایی که ما با از 
هم پاشیدگِی خویشتن داری، از ساختار بین سوبژه ای 
آزادی، یعنی همان توهِم تمامًا فردگرایانه خودمختاری، 

آگاه می  شویم.«
او در واقع، برای این که ژســت روشنفکرانه ای بگیرد، 
کلمــات مبهم را در هم آمیخته و بــا این ترفند، تالش 

کرده تا حماقت خودش را بپوشاند.
به همین ترتیب، بسیاری از مجالت علمی نیز، فقط 
محــِض این که تعــداد مقاالِت بیشــتری چاپ کنند، 
اوراقشان را با کلماتی که هیچ بار محتوایی و علمی ای 
ندارند پر می کننــد. و خبرنگاران و مصاحبه کنندگان 
نیز، تنها برای این که تایِم خبریشان را پر کنند یا ستوِن 
مربــوط به خودشــان را در روزنامه خالــی نگذارند، از 
مخاطبینشــان، با اصــرار حرف می کشــند و آن ها را 
بــه زدِن حرف هایی وادار می کننــد که هیچ لزومی به 

گفتنشان وجود ندارد.
ابتا به خطای تمایل به گزافه گویی، چه پیامدها 

یا عوارضی را برای فرد به دنبال دارد؟
فرد گزافه گو، قادر به برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه 
با دیگران نیست، و با پرگویی ها و یاوه سرایی هایی که 
دارد، همه را از دور و اطراف خودش پراکنده می کند. 
او به دلیِل ســبِک رفتاری ای که برای خودش انتخاب 
کرده است، اسباب تحقیر شخصیت خودش را فراهم 
مــی آورد و با کلماِت ناروایی که به کار می برد، دل های 
زیادی را از خودش می رنجاند و افراد بسیاری را تحقیر 
و تمســخر می کند. تباه شــدِن عمر، تحقیر شدن در 
اجتماع، از دســت دادن فرصت ها، و سخت دلی نیز از 
دیگر پیامدهای گزافه گویی هستند، اما در این میان، 
پریشان شدن فکر، دور شــدن از خود و گیر افتادن در 
چرخه اشتباهات، از بزرگترین پیامدهای این خطای 

شناختی هستند. 
آیا توصیه یا راه حلی وجود دارد که به کمک آن، 
از میان بردن خطای تمایل به گزافه گویی امکان پذیر 

باشد؟
راه حل های بســیار کاربردی و عمیقی برای درمان 
این خطای شــناختی وجــود دارند، امــا چیزی که 
می تواند به عنوان یک توصیه کلی مورد اشــاره قرار 
بگیرد، جمله ای از مارک توِاین، نویسنده و طنزپرداز 
آمریکایی است که می گوید: »اگر چیزی برای گفتن 

نداری، چیزی نگو.«

علی جوانبخت:

اگر چیزی برای گفتن نداری، چیزی نگو

در گفت و گوی پیش رو، علی جوانبخت، کارشناس ارشد مشاوره تحصیلی، 
با تعریف ســاده و مختصر خطــای تمایل به گزافه گویی، بــه بیان دقیق این 
موضوع، تشریح نکات مبهم آن، توضیح عوارض و پیامدها، و هم چنین ارائه 

چند مثال ملموس برای درک این خطا پرداخته است.
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اشاره اجمالی به 
خطای تمایل به گزافه گویی

خطای تمایل به گزافه گویی، یک خطای شناختی 
و اشتباه ادراکی اســت که در آن، فرد برای این که 
حماقت و خام بــودِن خودش را پنهان کند، طرف 
مقابلــش را با انبوهــی از کلماِت مبهــم و مهمل 
بمبــاران می کند. فرد مبتــال، با این کــه می داند 
نمی تواند صحبت هــای گزیده و مفیدی داشــته 
باشد، اما از پرگویی های توخالی دست نمی کشد و 
وقت خودش و دیگران را با بیهوده گویی هایش تلف 

می کند.

ریشه های پیدایش 
خطای تمایل به گزافه گویی

۱. احســاس تنهایِی عمیق: گاهــی فرد، برای 
این کــه بتوانــد با دیگــران ارتبــاط برقــرار کند و 
تنهایی اش را رفع کند، به گزافه گویی روی می آورد.

۲. خودشــیفتگی: گاهی فرد، بــدون این که به 
کیفیت تعامالتش با دیگران توجه کند، خودش را 
انسان جذاب و جالبی ارزیابی می کند، و در نتیجه، 
با خودشیفتگی، شروع به ارائه خودش به دیگران 
می کند و احساسات و عواطف خودش را به شکلی 

افراطی و آزاردهنده بیان می کند.
۳. خودنمایی کردن: میل به برانگیختِن حیرِت 
دیگران، ســبب می شــود که فرد با ظاهرســازِی 
بیهــوده، خــودش را خالِف آن چه کــه در واقعیت 
هســت نشــان بدهد، و برای جلب تحسین آن ها، 
توانمندی هــا و دارایی هایی را به خودش نســبت 

بدهد که چیزی جز اغراق گویی نیستند.
4. تنبلی: در برخی از افراد، بی حوصلگی نسبت 
به تحقیق و بررســی برای کشــف دالیــل جدی و 
متقن، ســبب می شــود که به بســط و کش دادن 
بیهوده دالیِل پوچ و سطحِی خودشان روی بیاورند.

۵. ارزش قائــل نبــودن بــرای ســکوت: وقتی 
پیش زمینه ذهنی فرد این باشــد، که آفِت صحبت 
نکردن، بیشتر از صحبت کردن است، به این نتیجه 
می رسد که زبان به عنوان یک ابزار، باید دائمًا مورد 
اســتفاده قرار بگیرد، و ســخن را به سکوت ترجیح 

می دهد.
6. ارتباط دادن همه چیز بــه خود: گاهی فرد، 
هیچ حد و مرزی بــرای دخالت های خودش قائل 
نیست. او هر پرسشی را به خودش مربوط می داند و 
برای سر در آوردن از هر چیز نامربوطی، کنجکاوی 

و سؤال می کند و به یاوه گویی می افتد.
۷. ترجیح کمیت بر کیفیت: وقتی فرد به جای 

توجه به ارزش ها و درون مایه، به حجم و تعداد توجه 
می کند، بــه راحتی به دام گزافه گویی می افتد. در 
این اســتدالل، تولید انبوه جمالت، بر ارزشــمند 

بودن جمالت برتری دارد.
8. ارزشمند ندانستن اخاق: گاهی فرد، آداب 
معاشرت و رعایت ادب و تشریفات را بر اخالق مقدم 
می داند و بــا همین طرز تفکر، به خــودش اجازه 
پرگویی می دهد و یا مجال را برای پرگویِی دیگران 

فراهم می کند.
9. ناامیــدی: وقتــی اعتقــاد فرد این باشــد که 
نمی تواند به حقیقِت یک موضوِع خاص دسترسی 
پیدا کند، به گمانه زنی های پــوچ و بی پایه در مورد 
ابعاد آن می پــردازد و خودش را با پرداختِن به امور 

حاشیه ای فریب می دهد.
۱۰. ابتا بــه اختال دوقطبی: فــرد در زمانی 
که در حالت شــیدایی و سرخوشــی است، بسیار 
پرحرفی می کند و به دلیل پــرِش فکری که دارد، 

مدام از یک موضوع به موضوِع دیگر می پردازد. 

ویژگی های فرد مبتال به 
خطای تمایل به گزافه گویی

- بلند بلند فکر می کند و هر چیزی را که به ذهنش 
می رسد، بدون هیچ تأمل و تفکری به زبان می آورد.

- به شدت اشتغاِل ذهن دارد و برای این که بتواند 
مسئله ها و درگیری های موجود در ذهنش را حل 

و فصل کند، گاه و بی گاه با خودش حرف می زند.
- زندگــی را رخوت انگیز می بینــد و برای این که 
بتواند خودش را با چالش های متفاوت درگیر کند، 
سعی می کند به حرف زدن و حتی سؤال پرسیدن 

پناه ببرد.
- انــرژی زیــادی دارد و گاهی به عنــوان یک فرِد 
بیش فعال شــناخته می شــود، و برای تخلیه این 
انرژی، که با اضطراِب شدید همراه است، همیشه 

چیزی برای گفتن پیدا می کند.
- بــه دنبال جلب توجه و جــا دادِن خودش در دِل 
دیگــران اســت؛ و بــرای این که بتواند بــا دیگران 
معاشرت کند، نظر خود را، حتی در مواردی که از او 

نظرخواهی نشده است نیز، ابراز می کند.
- ارزشی برای وقت قائل نیست و به گذراِن وقت، 
به جای چگونه گذراندِن وقت فکر می کند، و به این 
خاطر، به هر موضوعی که بتواند ســرگرمش کند 

اشتیاق نشان می دهد.
- در گفت و گو وسواس دارد و توضیحات خودش را 
با تفصیل و کاماًل جزئی برای طرف مقابلش تشریح 
می کند و حال روحی و موقعیت شــنونده اش را در 

نظر نمی گیرد.

- کنترلــی روی خــودش ندارد و نمی تواند ســیر 
صعودِی حرف زدن را در خودش متوقف کند.

درمان افراد مبتال به
 خطای تمایل به گزافه گویی

در اولین قدم، فرد باید علت پرحرفی و گزافه گویِی 
خودش را پیدا کند، و ببیند که آیا برای معرفی و ارائه 
خودش صحبت می کند یا برای تخلیه هیجانات و 
اضطراب های درونی اش به گفت و گو های بی وقفه 
روی می آورد. کشِف این که چه موقعیت هایی بیشتر 
سبب پرحرفِی فرد می شوند، می تواند به پیدا کردِن 
الگوی پرگویی کمک کند و فرایند درمان را جلوتر 

بیندازد. 
در دومیــن قدم، الزم اســت که فــرد، پیش از هر 
صحبتی، از خودش بپرســد که آیا چیزی که قصد 
توضیح دادنش را دارد، ضروری است یا خیر. گرچه 
فرد به دلیــِل عادت به پرحرفی، بــه دفعات از این 
موضوع تخطی می کند، اما سماجت بر این مسئله 
می تواند به تدریج، فرد را نســبت بــه این موضوع 
حســاس کرده و تمرکزش را برای کنترِل موقعیت 

بیشتر کند.
در ســومین قدم، الزم اســت کــه فرد بــه ارزش 
ســکوت کردن آگاه شــود. گاهی فرد، تنها به این 
دلیل پرحرفی می کند که معتقد اســت ســکوت 
آسیب زاست، و بنابراین تمام تالشش را می کند که 
حتی با حرف زدن های بیهوده و گفت و گوهای غیر 
ضروری هم که شده، سکوت را بشکند و مجلس را 

به حرف دربیاورد.
در چهارمین قدم، فرد باید تالش کند که کلماِت 
مورد نظــرش را با دقت و توجه بیشــتری انتخاب 
کند، و با سبک سنگین کردِن چیزی که می خواهد 
توضیح بدهد، خودش را به کیفیِت حرف هایی که 
می زند متعهد کند تا به تدریج، کمیِت صحبت هایش 

نیز متعادل شود.
در پنجمین قدم، فرد باید به زبان بدِن شنوندگان 
خودش توجه کند و اشــتیاِق آن ها را برای شنیدِن 
حرف هایش در نظر بگیرد. نگرانی برای از دســت 
دادِن توجــه مخاطب، ســبب می شــود کــه فرد، 
رفته رفته به مدیریت زماِن حرف زدنش روی بیاورد.

در ششمین قدم، فرد باید در معاشرت ها و تعامالِت 
روزمــره، با دقت و آگاهی، توجه خودش را به فردی 
کــه در حال صحبت کردن اســت معطوف کند و به 
طور جدی بر روی چیزهایی که می شنود تمرکز کند. 
گوش دادِن فعاالنه باعث می شود که فرد، کمتر در 
تکاپوی حرف زدن، کالِم طرِف مقابلش را قطع کند 

و موقعیت را به سمت و سوی پرحرفی ببرد.
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خطای تمایل به گزافه گویی و روابط زوج ها

۱9

خطــای تمایل بــه گزافه گویــی، یکــی از خطاها و 
تحریف های شناختِی مغز اســت که در آن، فرد برای 
این که بتواند ارتباطات مؤثرتری برقرار کند، شروع به 
پرحرفی و پرگویی می کند. میل به دوست داشته شدن 
باعث می شود که فرد تالش کند با زیاد صحبت کردن، 
شروع به شناساندِن خودش به همسرش کند، به این 
امید که به عنوان یک فرد جذاب و مهیج شناخته شود. 
فردی که از جانب همسر خود، مدام با خطای تمایل به 
گزافه گویی روبه روست، با فردی زیر یک سقف زندگی 
می کند که شــخصیت کاریزماتیک و مستقلی ندارد 
و نمی تواند کنترل خاصی بر روی زندگی مشــترکش 
داشــته باشد. زندگی های بی شــماری وجود دارد که 
در آن، یکــی از زوجین، زن یا مرد، یــا هر دوی آن ها، 
به این خطای شناختی دچارند و به این دلیل، همسر 
خودشان را با مشــکالت زیادی مواجه می کنند. فرد 
مبتال به خطای تمایل به گزافه گویی، به طور خودآگاه 
یا ناخودآگاه، جزئیاِت زیادی از زندگی مشترکش را با 
دیگــران در میان می گذارد و به طور متقابل، جزئیات 
زیادی را نیز از زندگِی اطرافیان به همســرش انتقال 
می دهــد و در نتیجه، طرز فکر همســرش را راجع به 
خودش بدبینانه می کند. او بعــد از هر بار پرگویی، با 
حرص بیشــتری تالش می کند تا شخصیِت خودش 
را موجه  جلوه بدهد و در نتیجه، اطالعاِت بیشتری را 
نیز به بیرون درز می دهــد. او غالبًا در مورد چیزهایی 
با همســرش صحبت می کند که اطالعــاِت خاصی 
در موردشــان ندارد و برای این که حرف کم نیاورد، در 
زندگی دیگران تجسس می کند و حریم خصوصی شان 
را افشا می کند و با این رویه، از غیر قابل اعتماد بودِن 
خودش پرده برمی دارد و زندگِی مشــترکش را به هم 

می ریزد.
این که چطور با همســِر مبتال به خطــاِی »تمایل به 
گزافه گویــِی« خود کنــار بیاییم، مســأله و موضوعی 
است که این نوشتار، خود را متکّفل پاسخگویی به آن 

می داند.

نشانه های همسر مبتال به 
خطای تمایل به گزافه گویی

فرد مبتال به خطای تمایل به گزافه گویی، خودآگاهی 
پایینــی دارد و نمی تواند زباِن بدِن خــودش را موقع 
پرحرفی تجزیه و تحلیل کند، و در نتیجه، قادر به فهم 
زبان بدن همسرش نیز نیست، و نمی تواند نارضایتِی او 
را از شــنیدِن پرحرفی ها درک کند. او به شدت درگیر 
دغدغه هــای خودش اســت و مدام در مــورد خودش 
صحبت می کند و هیچ گوش شــنوایی برای شنیدن 

صحبت های همسرش ندارد.
فرد مبتال، مدام بــه دنبال ایجاد جر و بحث   -

با همسرش است و از این که بتواند همسرش را هم به 
گزافه گویی بکشاند انرژی می گیرد، چون این ترفند، 

رویه او را برای پرحرفی، موجه تر جلوه می دهد. 
- فــرد مبتال، بــه عقاید خــودش، بیشــتر از عقاید 
همسرش توجه می کند، و به ندرت با او به یک نقطه نظر 

مشترک در خصوص زندگیشان می رسد.
- فــرد مبتــال، بــه بدگویی پشــت ســِر دیگــران و 
شایعه پراکنی در مورد آن ها عادت دارد، و با نیازی که 
به حرف زدن در خودش احســاس می کند، روز به روز 
به این خصلِت بد دامن می زند، و اقدامی برای رفعش 
نمی کند. او بــرای این بدگویی ها حــد و مرزی قائل 
نیست، و در نتیجه، همســر خودش را به خستگی و 

دلزدگی می کشاند.
- فــرد مبتــال، در گفت و گوهــا و تعامالتــی کــه با 
همســرش دارد، دائمًا درصدد پاســخگویی و دفاع 
از خودش اســت. او بدون این که به اســتدالل های 
همسرش توجه کند، نظرات خودش را بیان می کند 
و انتظار دارد که در این بین، هیچ سوءتفاهمی نیز به 

وجود نیاید.
- فرد مبتال، بــه قدری در هیجــان و اضطراب غرق 
است که نمی تواند پذیرای کلمات همسرش باشد. او 
حرف زدن را تنها راه تخلیه هیجانات خودش می داند 
و بــه محض این کــه اضطــراب را درون خودش حس 
کند، با لحِن پر از خشونت و جمالِت سریع و تهاجمی، 

همسرش را مورد خطاب قرار می دهد.
- فرد مبتال، به دلیل حرف زدن در حجم انبوه، کم تر 
فرصت می کند کــه به درونیات خــودش توجه کند، 
و خیِل اشــتباهاتی که دارد سبب می شــود از جانب 
همسرش جدی گرفته نشود. در نتیجه، به امیِد جدی 
گرفته شدن، آن قدر به حرف زدن ادامه می دهد تا بلکه 
از میان انبوه کلماتش، کلماتی که باِب میل همسرش 

هم باشند پیدا شوند.

نشانه های همسر مبتال به
 خطای تمایل به گزافه گویی

پاســخ به این سؤال که خطای تمایل به گزافه گویی، 
چطــور می تواند زندگی مشــترک یــک زوج را به هم 
بریزد، می تواند هم در پیشــگیری و هم در درماِن این 

مشکل، بسیار کمک کننده باشد.
فــرد مبتال به خطای تمایل بــه گزافه گویی، به جای 
عمل کردن به ارزش های زندگی مشــترک، فقط در 
مورد آن ها حــرف می زند. او به ایــن دلیل که عقیده 
شخصِی مستحکمی ندارد، دائمًا از گفته های پیشیِن 
خودش پشیمان می شود و همســرش را در ناباوری و 
بهت فرو می برد. او با حرف های بدون تأمل و تفکرش، 
بحث های طوالنی و مشاجراِت سنگینی را با همسرش 

رقم می زند، و در حین این معاشــرت ها، کلماتی را به 
زبان می آورد که همســرش را به شدت آزرده می کند 
و بعضــًا با تکرار همین رفتار، همســرش را از زندگی 
مشــترک دلســرد می کند. او برای این که بتواند نیاز 
خودش را به حــرف زدن برآورده کنــد، موضوعات و 
بحث های گذشته شــان را پیش می کشــد و با تکرار 
مکررات، خاطر همسرش را مکدر می کند و امیدش را 

برای ادامه زندگی مشترک کم رنگ می کند.

راهکارهایی برای تعامل با 
همسر مبتال به خطای تمایل به گزافه گویی

همسر فرد مبتال به خطای تمایل به گزافه گویی، الزم 
اســت در قدم اول، به این حقیقت آگاه باشــد که رفع 
این خطای شناختی از همسرش، نیازمند صبوری و 

همراهی بسیار است.
همســر فرد مبتال در قدم دوم، باید خطرهــا و آفاِت 
زیاده گویــی را بــه طور مســتقیم و غیر مســتقیم به 
همسرش نشــان بدهد و او را با آسیب های عملی که 

مرتکب می شود آشنا کند.
همسر فرد مبتال در قدم سوم، باید زمان های ویژه ای 
را برای گوش دادِن صرف به صحبت های همســرش 
تعیین کند و بدون این که مشغول کار دیگری باشد، تمام 
توجه خودش را به همسرش معطوف کند و حس درک 
شــدن و توجه طلبِی او را ارضا کند. او باید با بازخورد 
دادن به همســرش، به او بفهماند کــه در حال گوش 
دادِن فعاالنه به اوست و به این ترتیب، آرامِش الزم را به 
او انتقال بدهد. منظم بودِن این زمان ها و فعاالنه بودن 
این گفت و گو، به تدریج از حرص و ولعی که فرد مبتال 
برای حرف زدن دارد کم می کند، و اعتماد و اطمینان 
او را به همسرش افزایش می دهد و او را وادار می کند 

که شکل منظم تری به گفت و گوهایش بدهد.
همسر فرد مبتال در قدم چهارم، باید سرگرمی هایی 
را برای همسرش دست و پا کند که به واسطه آن ها، از 
نظر فکری درگیر شود و مجبور باشد که زمانی را برای 
ایجاد خالقیت صرف کند، تا در نهایت، زمان کم تری را 
برای صحبت کردن در اختیار داشته باشد و در نتیجه، 
حرف هایــی که می خواهد بزنــد را، گزیده تر انتخاب 

کند.
همســر فرد مبتال در قدم پنجم، باید با تأییدهای به 
موقع، رفتارهای مثبت را در همســرش تقویت کند. 
او بایــد با اجتناب از توبیخ و ســرزنش، فقــط بر روی 
موقعیت هایی متمرکز شــود که همسرش سنجیده 
عمل کرده و به موقع حرف زده اســت. تمرکز بر این 
موقعیت هــا و پررنگ کــردن آن ها، رفته رفته ســبب 
می شود که فرد مبتال، تالش کند چنین موقعیت هایی 

را تکرار کند. 
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اینرشح
بینهایت

 
محمد رجائی نژاد

 داشتن قدرت و اسلحه چگونه 
انگیزه ها و رفتارها را ممکن است 

تغییر دهد؟!
»ببینید از این تکلیف الهی چطور امتحان 
خودتان را می دهید. حاال که پاسدار هستید، 
حاال که دارای اســلحه هستید، حاالیی که 
قدرتمند هســتید، ببینید که با این اسلحه 
خودتــان، با این قدرت خودتــان، چه جور با 
مردم رفتار می کنیــد؛ چه جور با برادرانتان، 
که همه کشور است، همه مردم است، با آنها 
رفتــار می کنید. رفتار، رفتار عادالنه اســت، 
و آن طــور که اســالم می خواهد، تا بشــوید 
پاســدار اسالم و انقالب  اســالمی! یا خدای 
نخواسته از بعضی اشخاص بر خالف باشد، 
تا بشود پاســدار جنود شیطان  و از پاسداری 
اسالم مخلوع باشد و خدا او را قبول نکند به 

پاسداری.«
 )صحیفه امام، ج  8، ص ۳۲۱(

افراد و گروه های دوست دار انقالب هم دیگر را 
بپذیرند و از دور خارج نکنند!

»همه مملکت ایران را به هم بزنم برای این که من باشم و هیچ 
کس نباشــد! نه، همه باشید، و همه هم، حفظ کنید مملکت 
را. همه باشــید، و همه روی قانون عمل بکنید. قانون اساسی 
را باز کنید، و هر کس مرز و حد خودش را تعیین کند. به ملت 
هم بگویند که قانون اساسی ما برای دولت این را وظیفه کرده 
اســت؛ برای رئیس جمهور این را؛ برای مجلس این را؛ برای 
فرض کنید فالن کار برای ارتش این را. برای همه وظیفه معین 
کرده است. به مردم بگویند در قانون اساسی که شما رأی دادید 
برایــش، وظیفه ما این اســت. در لفظ فقط نباشــد، و در واقع 

خالف.« 
)صحیفه امام، ج ۱4، ص ۳8۰(

عامل اصلی پشتوانه مردمی
 حکومت و حاکمان چیست؟ 

»در هر صورت آنی که برای شــما مهم است خدمت 
کردن به همه طبقات خصوصًا مستضعف ها، خصوصًا 
محرومینی کــه در طــول تاریخ محــروم بوده اند این 
بیچاره هــا. باید خدمت کنید و خدمتتان را بگویید به 
آنها، و وقتی گفته می شــود، عمل دنبالش باشد. و ان 
ه امیدوارم که اگر انگیزه این طور باشد و شما  شــاء اللَّ
ه  ه و موفق می شوید ان شاء اللَّ موفق بشوید و ان شاء اللَّ
به اینکه خدمت کنید به این ملت، این ملت هم همراه 
شماست... مادامی که این طور است، مردمی هستید، 
مردمی که هستید همراه شما هستند، و وقتی مردم 

همراه شما هستند دیگر آسیبی در کار نیست.« 
)صحیفه امام، ج ۱8، ص 8۱(

راه تشخیص دیکتاتوری چیست؟
»آن روزی که شــما احساس کردید که می خواهید 
فشــار به مــردم بیاورید بدانیــد که دیکتاتــور دارید 
می شــوید. بدانید که مردم معلوم می شود از شما رو 
برگردانده اند. مادامی که مردم هستند و کمك دارند 
به شما می کنند، شما اگر مردم نبودند نمی توانستید 
این جنگ را اداره بکنید، این شك ندارد. مردم اداره 

کردند.« 
)صحیفه امام، ج  ۱8، ص ۷9(

 امانت دار مردم باشید تا ملت همراه و حافظ شما 
و کشور باشد!

»من کرارًا به آقایان عرض کرده ام و حاال هم باز تکرار می کنم 
که خدمت گزار باشید به این ملتی که آن دست های خیانت کار را 
قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. شما اآلن امانت بزرگی از 
دست این ملت تحویل گرفتید و مقتضای امانت داری این است 
که آن را به طور شایســته حفظ کنید و به طور شایسته به نسل 
آینده و دولت های آینــده تحویل بدهید، و مادامی که این طور 
باشید ملت پشت شماست، و مادامی که ملت همراه شما باشد 

هیچ آسیبی به شما و به کشور نمی رسد.« 
)صحیفه امام، ج  ۱8، ص ۷9(

چرا برخی حاکمان و حکومت ها
 دیکتاتور می شوند؟!

»یکی از انگیزه هایی که دیکتاتــوری پیش می آورد این 
است که دیکتاتورها می بینند ملت همراهشان نیست، 
اعمال دیکتاتوری می کنند. یکی از انگیزه هاست البته، 
انگیزه های دیگر هم دارد. چنانچه ملت ها همراه دولت 
باشند، وجهی پیدا نمی کند که دیکتاتوری بکنند با ملت 
خودشان، مجهز می شوند برای کسانی که به آنها حمله 
می کنند. وقتی که ملت جدا باشــد از دولت و دولت هم 
بخواهد از ملت استفاده کند و بدوشد ملت را، دیکتاتوری 

پیش می آید.« 
)صحیفه امام، ج  ۱8، ص ۷9(

بترسید از آن موقعی که مردم بفهمند در ذات 
شما چیست و انفجار حاصل شود!

»باید به حسب واقع، به حسب انصاف، به حسب وجدان، 
ایــن مردمی کــه شــماها را روی کار آورده انــد، این مردم 
زاغه نشین که شماها را روی مسند نشانده اند، مالحظه آنها 
را بکنید؛ و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن 
روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شــما چیست، و یك 
انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی 
ه«- خدای نخواسته- باز پیدا بشود. و آن روز دیگر  از »ایام اللَّ
قضیه این نیســت که برگردیم به ۲۲ بهمن. قضیه ]این [ 

است که فاتحه همه ما را می خوانند!« 
)صحیفه امام، ج  ۱4، ص ۳8۰(


