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 »    وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات 
نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه ها است به آن عمل 
نمایند؛ و قوای مســلح مطلقًا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج 
و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشــده و خود را از بازی های 
سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را 
حفظ و از اختالفات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان الزم 
است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در     احزاب منع نمایند. و چون 
انقالب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای 
دفاع و مجلس شورای اسالمی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که 
اگر قوای مســلح، چه فرماندهان و طبقات بــاال و چه طبقات بعد، بر 
خالف مصالح اسالم و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب 
وارد شوند که- بی اشکال به تباهی کشیده می شوند- و یا در بازی های 
سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای 
رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب 

در امان باشد.«)  صحیفه امام، جلد 21، ص432(

وصیتامامخمینی
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و  را رهبری  ایران  انقالب اسالمی  که  )ره(  امام خمینی 
به پیروزی رساند و بر ویرانۀ نظام شاهنشاهی و حکومت 
موروثی، نظام جمهوری اسالمی را تأسیس کرد، در تمامی 
قادر  خداوند  بر  توکل  داشت:  تکیه گاه  دو  خود  اقدامات 
متعال که همه چیز از او می باشد و تکیه بر قدرت الیزال 
یعنی  این  و  می باشند؛  خداوند  قدرت  مظهر  که  ملت 
تأسی به اسوه حسنۀ نبوی که خداوند متعال خطاب به آن 
َبَعَك  ُه َوَمِن اَتّ ِبُيّ َحْسُبَك الَلّ َها الَنّ ُیّ

َ
حضرت می فرماید: »َیا أ

ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن«.
حضرت امام پس از آموزش ها و تربیت های خانوادگی و 
مقدماتی در دو دهۀ نخست عمر خود که در خمین سپری 
گردید از سال 1300 شمسی، یک سال در حوزۀ علمیه 
اراک مشغول تحصیل بود و از آغاز سال 1301 با هجرت به 
قم و ممحض شدن در اشتغاالت علمی در حوزۀ علمیه تازه 
تأسیس و تازه نفس قم، بیش از چهل سال در قم زندگی و 
فعالیت علمی داشت؛ به گونه ای که »قمی« شناخته می شد. 
ایشان در بیش از یک اربعین تحصیل، تألیف و تدریس علوم 
اسالمی، اواًل خود را از نظر علمی و اخالقی بر اساس تعالیم 
اسالمی تربیت کرد و موفق به خودسازی فکری و اخالقی 
خود گردید و در گام بعدی به موازات تدریس علوم اسالمی از 
فلسفه و عرفان تا فقه و اصول و اخالق و تهذیب نفس، موفق 
شد فراتر از شاگردان زیادی که از درس هایشان بهره بردند، 
اصحاب و یارانی تربیت کند که با او همفکر و همراه باشند و 

برای خود وظیفه و رسالت اجتماعی احساس کنند.
یاران و حواریون همفکر و همراه امام خمینی به خصوص 
در پانزده سال آغاز نهضت تا پیروزی انقالب، یعنی از سال 
1342 تا سال 1357، حلقۀ واسطه و پیوند دهنده امام و 
افکار و اندیشه ها و پیام ها و برنامه های مبارزاتی و اسالم 
خواهانه و ضداستبدادی و ضداستعماری ایشان با عموم 

ملت ایران بوده اند.
شاگردموردوثوق

یکی از شاگردان و یاران باوفا و مورد وثوق امام خمینی در 

دوران تبعیدشان در نجف اشرف، مرحوم آیت الله سید جعفر 
به  الله علیه( بوده است. شخصیتی که  کریمی )رضوان 
خاطر تربیت در خانواده مذهبی از یک سو و مشاهده مظالم 
و رفتارهای ضدمذهبی حکومت رضاخانی از سوی دیگر 
روحیۀ ضدظلم و مبارزه با مظالم سلطه جویان، خصلتی 

دائمی برای او شده بود.
آیت الله کریمی وقتی در نیمۀ دوم دهۀ بیست برای ادامه 
تحصیالت وارد حوزه علمیه قم شد، جاذبه ظلم ستیزی و 
اسالم خواهی فدائیان اسالم او را به سمت خود جذب کرد 
و همین روحیه و افکار با استقرار امام خمینی در نجف، 
گمشده خود را در افکار و رفتار آن عالم ربانی و مجاهد فی 
سبیل الله پیدا کرد و به همین خاطر از ساعات اولیه ورود 
امام به عراق تا آخرین ساعات حضورشان در آن کشور و در 
ادامه با پیروزی انقالب اسالمی و بازگشت به ایران در خدمت 
حضرت امام و اهداف و آرمان های ایشان بوده و همواره 
افتخار  امام  به  به آن بیست وپنج سال مالزمت و خدمت 

می کرده است.
با اینکه آیت الله کریمی از سال 1333 تا سال 1344 که 
امام خمینی از ترکیه وارد عراق شده بود، در حوزه پرآوازه 
آن دوره  بزرگ  و فقهای  اساتید  و در محضر  نجف اشرف 
دروس عالی و اجتهادی فقه و اصول را فرا گرفته بود و در 
عرف طالب و فضالیی که برای تحصیل به نجف عزیمت 
سال های  تمامی  در  اما  بوده،  فارغ التحصیل  می کردند، 
تدریس امام خمینی در حوزه علمیه نجف در درس ایشان 

هم حضور می یافته است.
در  خمینی  امام  وفادار  یاران  که  شود  داده  توجه  باید 
گروه  دو  نجف،  در  اقامت  عسرت  و  عزیمت  سال های 
بوده اند: گروه اول فضالیی بوده اند که بیش از یک دهه قبل 
از ورود امام به نجف به آن دارالعلم رفته بوده و تحصیالت 
وافری نموده و از فضال و مدرسین آن حوزه پرآوازه شناخته 

می شده اند.
اما گروه دوم طالب جوان و دلدادۀ حضرت امام بوده اند که 

از نظر جایگاه حوزوی، دروس سطح را به پایان برده و وارد 
مقطع خارج شده بودند. گروه دوم در درس خارج اصول 
حاج آقا مصطفی و خارج فقه امام شرکت می کردند و در 
مبارزه و فهم و نشر پیام های سیاسی – مبارزاتی امام تالش 

و سهم بیشتری داشتند.
الله  حبیب  شیخ  آیات:  حضرات  از  مرکب  که  اول  گروه 
اراکی، سید عباس خاتم یزدی، سید جعفر کریمی، شیخ 
محمدحسین  ملکوتی،  مسلم  کاشانی،  راستی  حسین 
علیهم  الله  )رضوان  رضوانی  و  مدنی  شهید  قدیری، 
اجمعین( بوده اند، همگی به فضل و تقوا شناخته می شدند 
و از سر تکلیف خود و ارادت به شخصیت الهی امام خمینی 
در شئونات مرجعیت و امور علمی و افتاء ایشان مشارکت 
کردند و از هر گونه یاری و همراهی صادقانه و فداکارانه دریغ 

نکردند.
در این میان آیت الله سید جعفر کریمی )عامله الله بلطفه 
و کرمه( عالوه بر شرکت مستمر در درس حضرت امام، در 
کارهای مختلفی از شئون علمی ایشان فعالیت می کرده 

است.
1.  آماده سازی کتاب های بیع در پنج جلد و خلل نماز در 

یک جلد؛
2.  ممتحن طالب به حکم امام؛

3. تصدی مسائل مربوط به شهریه؛
4.  عضو هیئت استفتاء قبل و بعد از انقالب؛

5.  یکی از چهار نفر از اوصیاء امام خمینی برای تصدی امور 
حوزوی در مقطع هجرت امام از عراق.

فهرست کارهایی که برشمرده شد، از یک سو نشان دهندۀ 
ارادت و دلدادگی آیت الله کریمی نسبت به امام خمینی 
است و از سوی دیگر نشان دهندۀ کمال اعتماد و وثوق امام 

خمینی به آیت الله کریمی می باشد.
پنج  سال  آن  بهمن ماه  تا  سال 1390  اردیبهشت ماه  از 
جلسه مصاحبه تصویری با آیت الله کریمی داشتیم تا ایشان 
به زوایایی از همکاری و همراهی علمی خود با امام خمینی 

صحابیثابتقدم
حدیث همراهی مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی با امام خمینی

پرونده ای در بزرگداشت درگذشت مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی

محمدکاظم تقوی
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بپردازد. این مصاحبه ها در بیت امام در قم برگزار گردید؛ 
همان بیتی که مرحوم آیت الله کریمی تا وقتی توان داشت 
هر روز چند ساعتی در آنجا حضور می یافت و به پرسش های 

علمی و بعضی از مراجعات پاسخ می گفت.
در اثنای این گفتگوها باخبر شدیم که پاسخ های اولیه یا 
پیش نویس پاسخ به استفتائات از محضر امام که توسط 
هیئت استفتاء امام تهیه و به قلم آیت الله کریمی نوشته 
یا  اصل  شدیم  مشتاق  و  است  ایشان  اختیار  در  می شد 

زیراکس آن ها در مؤسسه نگهداری شود.
با تقاضای ما و لطف و بزرگواری آیت الله کریمی از همه آن 
پاسخ ها و اسناد فقهی تصویربرداری و در مرحلۀ بعد تکثیر 

انجام گرفت.
مسودهاستفتائات

بر پاکتی که آن اوراق در آن نگهداری می شود نوشته شده 
بود »مسوده استفتائات نجف اشرف«. توضیح اینکه آنچه 
آیت الله کریمی آن را حدود چهل سال حفظ و در اختیار 
بردارندۀ  در  بزرگ  و  کوچک  فیش های  داد،  قرار  مؤسسه 
بوده  امام  حضرت  مقلدین  شرعی  پرسش های  به  پاسخ 
است. این استفتائات از کشورهای مختلف به نجف اشرف و 
بیت امام می رسید و در مرحلۀ اول تحویل هیئت استفتائات 
می گردید. آنان با توجه به اطالع و اشراف بر مبانی و نظرات 
به  برگه های متناسب  را در  اولیه  امام خمینی پاسخ های 
حسب پرسش های هر نامه و نوشته تقدیم امام می کردند. 
حضرت امام با دقت مخصوص به خود جواب های تهیه شده 
توسط هیئت استفتاء را مالحظه و بعضًا تصحیح یا تکمیل 
می کرد و برای پاکنویس و بازگرداندن به ارسال کنندگان نامه 
به هیئت ارجاع می داد. در این مرحله در هیئت استفتائات 
نویسندگان  برای  و  نوشته  آن  جواب  پرسشی  هر  ذیل 
آن ها ارسال می شد. ِسر نام گذاری آن پاسخ های اولیه به 

»مسوده« همین است که جواب نهایی نبوده اند.
پرسش ها  اصل  از  چرا  که  بود  متأسف  باید  بین  این  در 
کپی برداری نشده تا پاسخ ها گویایی کاملی داشته باشند. 
باید سپاسگزار آیت الله کریمی بود که  اما در همین حد 
با حسن سلیقه پیش نویس هایی که عالئم تصرفات امام 
خمینی در آن ها دیده می شود حفظ شده و پس از چهار 
دهه در اختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قرار 

گرفته است.
گزارشآماریازاستفتائاتنجف

سند  اشرف« 579  نجف  استفتائات  »مسوده  مجموعه 
امام  می باشد که پاسخ به 1939 پرسش فقهی مقلدین 
خمینی می باشد و مجموع این اسناد در 163 صفحه مجلد 

و صحافی شده است.
از جواب ها پیدا است که اکثر استفتائات به زبان فارسی 
از  اینکه  کما  بوده،  عربی  زبان  به  آن  کمتر  تعداد  و  بوده 
برگه های جوابیه فهمیده می شود که نامه های دریافتی در 
بردارندۀ یک پرسش یا بیشتر بوده اند. بعضی از پاسخ ها، 
پاسخ به 10 و حتی 20 پرسش می باشند. بعضی از برگه ها 

شماره 58، 67، 70، 90، 109 و 114 را در برمی گیرد.
تذکراتوتصرفاتامامخمینی

امام خمینی با مالحظه پاسخ های هیئت استفتاء که به 
قلم آیت الله کریمی نوشته می شد، تصحیحات و تصرفاتی 

داشت که بدین قرار بوده است:
1.  بعضی موارد بوده که هیئت استفتاء جوابی نمی نوشتند 

و امام خود اقدام به نوشتن جواب می کردند؛
2.  مواردی دیده می شود که امام کل جواب را خط کشیده 

و نپذیرفته و خود جواب جدیدی نوشته  اند؛
3.  مواردی دیده می شود که حضرت امام به اصطالح پرانتز 

باز می کرد و جواب نوشته شده را تکمیل کرده اند؛
4.  در مورد بعضی از پرسش ها متذکر شدند: »احتمال 

دسیسه می رود.«
»جواب  که  شدند  یادآور  که  می شود  دیده  مواردی    .5

ندارد!«؛

6.  مواردی دیده می شود که نوشتند: »جواب داده شده 
را مهر نزنید!«.

سهگونهپاسخ
آن ها  نویسندگان  به  مربوطه  پرسش های  که  آنجایی  از 
نتیجه  در  نگردیده،  تهیه  آن ها  کپی  و  شده  داده  عودت 

پاسخ های موجود سه گونه می باشند:
1.  کوتاه و نامفهوم؛

2. مفصل ولی مرتبط با سؤال و لذا نیمه مفهوم؛
3.  روشن و گویا و بی نیاز از سؤال مربوطه.

مثاًل تعبیر »جواب ندارد!« از نوع اول است؛ همچنین »این 
استفتاء جواب ندارد!«. روشن است که تا ندانیم پرسش 

دربارۀ چه چیزی بوده این جواب برای ما معنایی ندارد.
موردی از موارد نیمه مفهوم: »الزم است انتظار فرج و ظهور 
و اطاعت دستورات و ترک کارهایی که مایه تأثر خاطر شریف 

آن حضرت می باشد.«
آگاهی از تمامی زوایای این پاسخ، داشتن چند و چون 

پرسش است که در اختیار نمی باشد.
وضوح  از  که  می شود  دیده  پاسخ ها  این  در  مواردی  اما 
کاملی برخوردار و بی نیاز از آگاهی نسبت به پرسش مربوطه 
می باشد. مثاًل: »در جلساتی که به منظور حمایت از ظالم 
و ترویج باطل تشکیل می شود نباید شرکت نمایند، مگر 
در صورت اکراه یا اضطرار که به مقداری که وضع اکراه یا 

اضطرار شود، مانعی ندارد.«
در همین گونه پاسخ ها، دربارۀ مجالس دینی و عزاداری ها 
می خوانیم: »از کسی که دارای عقیده صحیح است، برای 
اداره مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصیبت دعوت نمایید.« 
چنان که دربارۀ »حق الماره« مرقوم داشتند: »در غیر میوه 
درخت حق الماره ثابت نیست.« یا دربارۀ وضو می خوانیم: 

»وضو استحباب نفسی دارد در همه اوقات.«
از پرسش ها مرقوم داشتند:  امام دربارۀ بعضی  حضرت 
»بنویسید و بدون مهر بفرستید.« یا نوشتند: »سؤال فقهی 

نیست.« و این یعنی رعایت دقیق حریم فقه و فتوا.
دربارۀ بعضی از پرسش ها نوشتند: »مسئله را با احتیاط 
هم  یعنی  این  و  ندارم.«  مراجعه  وقت  من  دهید.  جواب 
فتوا  اطالع  و  علم  بدون  و  می کردند  احتیاط  خودشان 
نمی دادند و هم مقلدین را به احتیاط در عمل فرا می خواندند.

موردی از پرسش ها و پاسخ ها به زبان عربی است؛ مثاًل در 
پاسخ به پرسشی به زبان عربی مرقوم داشتند: »اقامة العزا 
و المأتم الحسینیة من القربات الی الله تعالی و لکن یجب 
علی کل مسلم االهتمام بوظائفه الشرعیة و رعایة السلوک 
المرضیة لدی الشرع و ان ال یترک ما اوجبه الشارع علیه و 

الیکتفی بمجرد قیامه بالمستحبات.«
و  ما  جامعه  در  امروزه  خمینی  امام  تذکر  این  به  توجه 
بسیار  علیه السالم  اهل بیت  دوستداران  و  مؤمنان  برای 
الزم و ضروری است که بدانند عزاداری برای امام حسین 
علیه السالم با همۀ ارزش و اهمیت و آثار و برکاتی که دارد، از 
مستحبات است و کسانی که تعظیم شعائر حسینی را انجام 
می دهند، قبل از آن و مهم تر از آن باید به وظایف شرعی 
خود ملتزم و پایبند باشند و چنین نباشد که دینداری محبان 
امام حسین علیه السالم و شیعیان ائمه هدی علیهم السالم 
دینداری وارونه و واژگونه باشد که ترک واجب کرده و سنت به 

جا آورده باشند!
از  است  الزم  مکلف  »بر  نوشتند:  پرسشی  به  پاسخ  در 
قوانین شرع انور پیروی کند و از خروج از طریقه فقها و علما 

بپرهیزد.«
این پاسخ خود، کاماًل قابل فهم و روشن است؛ اگر چه 

دانستن پرسش مربوطه بر وضوح معنای آن خواهد افزود.
نکته مهم این پاسخ مسئولیت و محوریت علمای دین در 
شکل دهی به فرهنگ دینی است و اینکه افراد غیرمتخصص 

نباید در امور دینی دخالت کنند.
در پاسخ به پرسشی آمده است: »در حکم شرع مسائل 
سیاسی و اجتماعی و آنچه مربوط به نظم اجتماع می شود، 

اگر شخص مجتهد نیست باید از مجتهد جامع الشرایط 
تقلید کند و در صورت احراز تساوی دو مجتهد می تواند 
بعض مسائل را از یکی و بعض دیگر را از دیگری تقلید نماید.«
نکتۀ ظریف در این پاسخ این است که امام خمینی حکم 
شرعی مسائل سیاسی و اجتماعی را الزم التقلید می داند، نه 
وظیفه مکلفین در مواجهه با موارد و مصادیق آن مسائل را؛ 
چرا که مؤمنین خود بر اساس احکام کلیه شرعیه، مصادیق 

و موارد را بررسی و تشخیص و تصمیم گیری می کنند.
این نکته ها و ریزبینی های مبتنی بر مبانی و ادله مستحکم 
شرعی، حاکی از دقت فوق العاده امام خمینی در ساحت 
فقه و فتوا است و موارد دیگری نیز در این پاسخ ها آمده که 

خاطره انگیز و نکته آموز است.
آیت الله کریمی )رضوان الله علیه( که در مقطع سال های 
نظام  استقرار  و  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
جمهوری اسالمی، عضو هیئت استفتاء و طرف مراجعه 
امام توصیفات  از دقت های  امام خمینی بوده،  با  هیئت 
شنیدنی و درس آموزی داشته است. ایشان نقل می کرد: 
»من به صورت هفتگی در جماران خدمت امام می رسیدم 
و پاسخ استفتائات را خدمتشان تقدیم می کردم و ایشان 
تک تک جواب ها و فتاوی را دقیق می خواندند و خود مهر 
آقای  نبود،  مساعد  حالشان  وقت هایی  اگر  و  می کردند 
رسولی محالتی – نه آقایان صانعی یا توسلی یا احمد آقا – 
را کنار دست خود می نشاندند و تک تک موارد را مالحظه 
می کردند و برای هر موردی مهر را به او می دادند و پس از 
آن ُمهر را از او می گرفتند تا جواب بعدی را بخوانند و ُمهر را از 
جیب جلیقه بیرون می آوردند و به او می دادند مهر کند. این 
روال ادامه داشت تا اینکه پنج یا شش ماه پیش از رحلتشان 
گفتند: »من دیگر فرصت ندارم به استفتائات رسیدگی کنم. 
آقایان  با مهر خودشان جواب بدهند.  هیئت استفتائات 
مبانی و فتاوای مرا می دانند و مورد اعتماد می باشند.« و ما 
در آن مدت چنین می کردیم؛ یعنی پاسخ استفتائات را با 

مهر هیئت استفتائات امام خمینی می دادیم.«
آیت الله کریمی اظهار داشتند: »مواردی هم پیش می آمد که 
با امام بحث می کردیم؛ مثاًل از مسابقه تیراندازی سؤال شده بود 
و من خدمت امام رسیدم و با ایشان بحث کردم. در نتیجه امام 
فرمودند: تمرین تیراندازی و یادگیری و مسابقه موتورسواری، 
دوچرخه سواری، تانک و طیاره که امکان استفاده در دفاع از 

کشور اسالمی از آن ها وجود دارد، جایز است.«
ایشان نمونه ای از دقت حضرت امام را چنین بیان کردند: 
مطلق  به صورت  من  و  بود  رسیده  رقص  دربارۀ  »سؤالی 
نوشتم که حرام است؛ ولی امام در پرانتز نوشتند: اگر با آالت 
مالهی باشد حرام است... . یعنی ایشان به صورت مطلق 

قائل به حرمت رقص نبودند.«
در همان سال 1390 و در دومین جلسه مصاحبه با آیت الله 
امام  با  همراهی  و  ارادت  و  عشق  دربارۀ  ایشان  کریمی، 
خمینی و اهداف و آرمان هایی که به دنبال آن بودند، اظهار 
داشتند: »امام پیر، مراد، مرجع و مورد اعتقاد بنده و مرشد 
و معلم و راهنمای بزرگ من بوده که مدت بیست وپنج سال 

خدمتشان بودم و خیلی چیزها از ایشان آموختم.
آنچه به رهبری امام و پادویی ما آغاز شد و امیدی که به آن 
دل بسته بودیم، امروز را که می بینم غصه دار می شوم و از این 
وضع ناراضی هستم. من با هیچ شخصی طرف نیستم، اما 
آنچه مخصوصًا در این چند سال اتفاق افتاد و جریان دارد، 
موجب ناراحتی من است. اسالمی را که امام پرچم دار آن بود و 
حکومتی را که به نام اسالم برپا کرد، هدفش این بود که هر کس 
به آن نزدیک شود، جذبش شود و اگر گذاشته بودند، همین هم 

می شد و این وضعیت برای من عقده ای شده است.«
بر اساس اظهارات آیت الله کریمی اعضای هیئت استفتاء 
امام خمینی در نجف حضرات آیات: خاتم یزدی، کریمی، 
رضوانی و قدیری بوده اند که پس از پیروزی انقالب اسالمی 
در قم آقایان و آیات: ملکوتی و راستی کاشانی )رضوان الله 

علیهم اجمعین( به آن جمع نجف ملحق شدند.
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 با تشکر از وقتی که به نشریه »حریم امام« 
اختصاص دادید؛ به عنوان اولین سوال بجاست 
که بپرسیم، نحوه آشنایی شما با حضرت امام)ره( 

چگونه بوده است؟ 
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله 
الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الحین 

الی قیام یوم الدین.
کنم:  باید عرض  امام  با  آشنایی ام  به سابقه  راجع 
من در سال 1333 که به حساب ارتباط با فدائیان 
اسالم، تحت تعقیب ساواک واقع شدم، »مصّدق« را 
در لشکر دو زرهی محاکمه می کردند، و فدائیان اسالم 
را هم می خواستند بگیرند که بعدها گرفتند و متأسفانه 
سابق تر  از  بگذارید  اما  کردند؛  اعدام  را  ما  دوستان 
شروع کنم: با فراست مرحوم پدرم از سال 1333 آمدم 
نجف؛ لذا از نزدیک در جریان حوادث ایران حضور 
نداشتم، اما خبر این جریانات به ما می رسید. من در 
نجف ساکن مدرسه آیت الله العظمی بروجردی)ره( 
االسالم  حجت  مرحوم  مدرسه  متصدی  که  بودم، 
والمسلمین آقا شیخ نصرالله خلخالی بود. آقا شیخ 
نصرالله خلخالی از یاران و هم بحث قدیم امام بود و 
عالوه از هم بحثی، یک صداقت خاصی بین ایشان و 
امام بود که باعث شده بود، از سال 1340 که مرحوم 
آیت الله العظمی بروجردی)ره( فوت کردند، ایشان 
که  مدتی  این  در  شود.  عراق  در  امام  مطلق  وکیل 
نهضتی در ایران پیش آمده بود، من در معّیت آقا شیخ 
نصرالله خلخالی، شروع کردیم به تشکیل جلسات و 
اجتماعات، و نوشتن اعالمیه ها و تلگراف ها راجع به 

قضایای ایران و حمایت از امام؛ این برنامه ها همین 
طور مرتب در طول این مدت ادامه داشت، که بعضی 

جلسات خیلی چشمگیر بود.
چه  می دادید،  تشکیل  که  جلساتی  در 
اگر  می رساندند؟  بهم  حضور  شخصیت هایی 
امکان دارد فضا و موقعیت جلسات را مقداری 

برایمان تشریح کنید.
در یک جلسه ای مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای 
شاهرودی و سایر مراجع وقت نجف در مسجد هندی 
نجف جمع شدند، و آقا سید جواد تبریزی منبر رفت 
و صحبت های خیلی داغی راجع به قضایای ایران، 
بود.  کرده  امام  مظلومیت  و  ایران  مردم  مظلومیت 
ادامه  را  این قبیل کارها و جلسات  ما  در حالی که 
می دادیم. من روزها طرف عصر، یک بحث کفایه در 
روز  که یک  بروجردی داشتم،  آقای  مدرسه مرحوم 
رفتم مدرسه، هنوز بحث شروع نشده بود که، دیدم 
آقا شیخ نصرالله خلخالی در آن وقت روز و در هوای 
گرم، سراسیمه به مدرسه آمد، گفتم: آقا شیخ خیر 
است! چه شده است؟ گفت: هیچی، خوب شد شما 
را دیدم، یک تلفنی به من زدند که آقای خمینی آمده 
کاظمین، ولی نمی دانم مرا سر کار گذاشتند یا واقعیت 
دارد. به او گفتم که از اداره مخابرات نجف سؤال کن! 
بود،  هندلی  تلفن های  این  از  نجف  وقت  آن  تلفن 
گفتم بپرس این تلفنی را که ساعت فالن شده است، 
از کجا بود. گفت: خوب گفتی! گفتند: این تلفن از 
کاظمین، از مسافرخانه عبداالمیر جمالی بود. گفتم: 
بسیار خوب! حاال با آن مسافرخانه تماس بگیر. با 

مسافرخانه تماس گرفت؛ مرحوم حاج آقا مصطفی 
که هنوز در دفتر مسافرخانه نشسته بود، گوشی را 
برداشت و آقا شیخ نصرالله خلخالی حال و احوال 
با ایشان کردند و گفتند: شما واقعًا به عراق آمدید؟ 
گفت: بله ما حدود نیم ساعتی است که وارد کاظمین 
شدیم. بعد از این خبر پرسیدیم: آقا کجاست؟ گفتند: 
آقا وضو گرفته و به حرم مشرف شده است. آقا شیخ 
نصرالله خلخالی گفت ببین صاحب مسافرخانه هست 
یا نه؟ صاحب مسافرخانه رفیق و آشنای مرحوم حاج 
آقا شیخ نصرالله خلخالی بود. گفت اتفاقًا او هم حضور 
داشت. گفتند گوشی را به او بدهید. وقتی گوشی را 
او گفت: می دانید  به  دادند  به صاحب مسافرخانه 
چه شخصیتی به مسافر خانه شما آمده است؟! برای 
او مناسب نیست جایش در مسافرخانه باشد. یک 
منزلی تهیه کنید آنجا تشریف ببرند. مقدمات کار را 
فراهم کنید، تا فردا صبح که ما می آییم. ما با آقا شیخ 
نصرالله در صدد این شدیم که حضور امام در کاظمین 
نظر  در  را  ماشین هایی  دهیم.  اطالع  دیگران  به  را 
گرفتیم که طلبه ها اگر خواستند، برای دیدار امام به 
کاظمین بروند. شب تا ساعت ده یازده شب، مشغول 
تنظیم این گونه امور بودیم. بعد از نماز صبح من و آقا 
شیخ نصرالله به طرف کاظمین حرکت کردیم. امام در 
منزل عبداالمیر تشریف داشتند. سر سفره صبحانه 
نشسته بودند، که ما وارد شدیم و سالم عرض کردیم 
و در کنارشان نشستیم. و آشنایی نزدیک من با امام از 
این جا شروع شد. امام دو روزی در کاظمین بودند و 
بعد یک سفر مختصری مشّرف سامرا شدند، و از سامرا 

مرحومآیتاهللسیدجعفرکریمی:

نبایدبهدینودنیایمانخیانتکنیم
آنچهمردمازماانتظاردارند،اخالقاسالمیاست

ماچهارنفرجزواوصیایامامبودیم
کسانیکهروزیصورتشانرابرمیگرداندندکهبااماممواجهنشوندامروزداعیهدارشدهاند

پرونده ای در بزرگداشت درگذشت مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی

مرحوم آیت الله سید جعفر کریمی شخصی نام آشنا است که در 
سال های متمادی حضور حضرت امام در عراق و ایران منشاء خدمات 
میان  آن  از  که  است  بوده  گوناگون  زمینه های  در  بسیاری  علمی 
می توان به تحقیق و تصحیح کتاب البیع امام و همچنین سرپرستی 
بخش استفتائات حضرت ایشان اشاره کرد که باعث رفت و آمد های 
بسیار ایشان با شخص حضرت امام شده است. مرحوم آیت الله سید 
جعفر کریمی که به صراحت لهجه و صداقت در گفتار مشهور بود در 
گفت و گوی خویش خاطراتی خواندنی را با حریم امام در میان گذاشت 
بازنشر  ایشان  درگذشت  بزرگداشت  مناسبت  به  مصاحبه  این  که 

می شود.
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به کربال رفتند، دو روزی هم در کربال بودند، و 
بعد عازم نجف شدند، و در برگشت از کربال به 
طرف نجف ما یک عده ای را دعوت کردیم برای 
استقبال امام. مستقبلین تا »خان ُنص« که 
نصف راه بین کربال و نجف است، آمدند و امام 
از آن جا راهی نجف شد، و شب را در منزلی که 
در نجف تهیه کرده بودند، خدمتشان رسیدیم، 
حضور  امام  منزل  در  ما  هم  بعد  به  آن  از  و 
داشتیم و تقریبًا جزء خصیصین افرادی بودیم 

که با امام تماس داشتند.
به  امام)ره(،  حضرت  که  شد  چگونه 
شما اعتماد علمی پیدا کرده و برخی از امور 

را به شما واگذار کردند؟
بنا شد امام بحث علمی شروع کنند، که کتاب 
بیع را شروع کردند. در این اثناء مرحوم حاج 
آقا مصطفی مطلع شده بود که من در موضوع 
بیع، کتابی نوشته ام؛ به بنده فرمودند که آقا 
مایل هست که این کتاب شما را ببیند. ما یک 
جلد از کتاب را به حاج آقا مصطفی دادیم، 
ـ و الله  که ایشان کتاب را به امام دادند؛ ظاهرًا 
ـ امام از قلم و اطالعات من و خبرویت من  العالم 
خوشش آمده بود؛ گویا از مطالعه این کتاب 
یک چیزهایی دستگیرش شده بود، که منشأ 
شد که امام یک سری کارهای بیتشان را به 
بنده واگذار کند. با یکی از آقایون به نام آقای 
یوسفی که اصفهانی بود، ـ خدا رحمتش بکندـ 
کتاب های امام را شروع کردیم آماده کردن و 
چاپ کردن؛ اولش »تحریرالوسیله« بود، بعد 
»زبدة االحکام« بود، بعد »توضیح المسائل« 
این کتاب ها  بود،  الطهارة«  بعد »کتاب  بود، 
را ما یکی یکی بررسی و تحقیق کردیم و اگر 
اشکالی هم داشت می گرفتیم و عباراتی را هم 
که به تصحیح نیاز داشت، تصحیح می کردیم، 
و چاپ می کردیم. این جریان همین طور ادامه 
داشت تا اینکه سال فوت مرحوم آقای حکیم 
رسید. تا این جا کار ما حضور در بیت امام و 
حضور در درس ایشان و حضور در جلسه شب 
ایشان، و احیانًا خدمت ایشان در همراه شدن 
برای مشرف شدن در حرم، و برگشت از حرم، 

بوده است.
 هیئت استفتاء امام چگونه در نجف 

شکل گرفت؟
نبود  کم  می شد،  امام  از  که  استفتائاتی   
اما خیلی هم نبود، لذا جواب استفتائات را 
خودشان می نوشتند. به همین خاطر اجازات 
و استفتائات همه به قلم خودشان بود تا اینکه 
و  بود  کرده  فوت  حکیم  آقای  که  سال90ق 
مراجعات تقلیدی به امام اوج گرفته و زیاد شده 
بود، امام دیدند که دیگر نمی رسند استفتائات 
را جواب بدهند؛ نمی دانم به پیشنهاد حاج آقا 
مصطفی بود یا پیشنهاد خود امام، که ما مأمور 
شدیم استفتائات امام را جواب بنویسیم، و در 
طول این مدت که مشغول تحقیق و بررسی 
مرحوم  من  همکار  بودیم،  امام  کتاب های 
کار  هم  با  بود،  یزدی  خاتم  عباس  سید  آقا 
می کردیم، من و آقای خاتم هر دو در یک سال 
به نجف مشّرف شدیم البته با دو سه ماه تفاوت. 

وقتی که استفتائات به ما محول شد، من و آقای 
خاتم با هم مذاکره می کردیم و می نوشتیم، و 
بنای ما در نوشتن هم این بود که صورت سؤال 
را در آن استفتاء می دیدیم و جوابشان را در یک 
برگه ای می نوشتیم و سنجاق می کردیم و با آن 
سؤال، می فرستادیم اندرون خدمت امام؛ امام 
دقیقًا آن سؤال و جواب را می دید، اگر جواب 
مطابق با سؤال بود، که دست نمی زد و معنایش 
این بود که پذیرفت، و اگر مطابق با سؤال نبود 
اصالح  و  حّک  داشت،  زیاد  یا  داشت  کم  یا 
می کرد و بر می گرداند به بیرونی و ما پاکنویس 
می کردیم و دوباره می فرستادیم اندرون و امام 
ُمهر می کرد و بر می گشت تا برای افراد ارسال 
آقا  ماهی،  چند  مدت،  این  خالل  در  گردد. 
شیخ غالم رضا رضوانی، شب ها می آمدند و 
نوشتن جواب همکاری  در  استفتاء  اتاق  در 
در  امام  دفتر  متصدی  موقع  آن  می کردند. 
نجف آقا سید عبدالعلی قرهی بود و بعد از 
رفتن ایشان به ایران، آقای رضوانی مسئول 
اداره دفتر شد. بعد از مدتی به پیشنهاد مرحوم 
حاج احمد آقای خمینی، مرحوم آقای قدیری 
هم در نوشتن پاسخ استفتائات به ما ضمیمه 
شد. و چند مدتی هم با ما در نوشتن پاسخ ها 
همکاری می کرد. بعدها آقای قدیری به ایران 
آمد، و من و آقای خاتم ماندیم که تا آن روزهای 

آخر، کارمان در دفتر امام همین بود. 
از  قبل  روز  دو سه  )قدس سره(  امام  ضمنًا 
مهاجرت به پاریس یک نامه ای نوشته بودند که 
به دست من رسید، پشت پاکت به این مضمون 
بود: »خدمت جناب آقای فالن باشد! بعد از 
ُمردنم باز کنند و مضمون داخل پاکت هر چه 
هست بر طبق آن عمل کنند«. بعدها معلوم 
شد که این پاکت چهار تا بود، یکی به نام من 
و دیگری به نام آقای خاتم و دوتای دیگر هم به 
نام آقا شیخ موسی رضوانی و مرحوم آقا شیخ 
حبیب الله اراکی بود. ما چهار نفر جزء اوصیاء 
امام بودیم، که ما را وصی خودشان قرار دادند. 
ترک  را  نجف  امام  که  شد  چگونه 
با  ایران  به  بازگشت  از  پس  شما  کردند؟ 
پیروزی انقالب چه فعالیت هایی داشتید؟

شبی را که صبحش امام از نجف به صفوان 
حرکت کرد، به ما گفته شد که امام با شما کار 
دارد، ما هم خدمتشان رسیدیم، فرمودند: »به 
من پیشنهاد کرده اند که یا در برابر حکومت 
و  بروم  بیرون  عراق  از  یا  و  کنم  سکوت  شاه 
حق هیچ گونه حرکتی علیه شاه را ندارم، در 
خالف  خودم  برای  را  سکوت  من  که  حالی 
از  که  ناگزیرم  نتیجه  در  فلذا  می دانم!  شرع 
عراق بیرون بروم، و آن پاکت هایی که خدمت 
آقایون دادم، وصیت نامه من راجع به پول هایی 
نامه در  است که در خانه من هست، در آن 
کار  چه  باید  و  باقیمانده  که  کارهایی  زمینه 
بکنند یا چه کار نکنند، همه این ها را مشروحًا 
به  راجع  نامه  چهار  هر  و  ام،  نوشته  نامه  در 
همین هست که بعد از رفتنم شما پاکت را باز 
کرده و ببینند که چکار باید بکنید؛ بر طبق 
همان نوشته هایم عمل بکنید«. صبح آن روز 

بعد از نماز صبح با چند ماشین به طرف مرز 
صفوان حرکت کردیم؛ تقریبًا حدود ساعت ده 
بود که به بیابانی رسیدیم، امام تجدید وضو 
کرد و راه افتادیم و به بصره رسیدیم، از بصره 
هم به گمرک عراق حرکت کردیم؛ نماز ظهر 
و عصر را در آن ساختمان گمرک با اقتدا به 
امام خواندیم، و امام سوار شدند و به طرف 
ما  کردند.  حرکت  کویت  طرف  صفوان،  مرز 
یک مقدار صبر کردیم و برگشتیم. من و آقای 
خاتم و آقای برقعی و دیگران، داشتیم به نجف 
بر می گشتیم، در راه نیروهای امنیتی چندین 
جا جلوی ما را گرفتند، ما دیدیم اوضاع طور 
دیگری است! ولی از مسایل بی اطالع بودیم، 
تا اینکه به نجف رسیدیم و اطالع پیدا کردیم 
ایشان  وارد کویت شوند.  امام  نگذاشتند  که 
را در گمرک معطل کردند و ایشان شب را در 
هتلی در بصره به سر بردند. فردای آن شب 
هم امام دستور داد که ایشان را به بغداد ببرند. 
در بغداد دو شبی در هتل بودند، تا مقدمات 
سفرشان به پاریس فراهم شد و به طرف پاریس 
حرکت کردند، ما که در نجف مانده بودیم، یک 
چند مدتی گذشت تا اینکه دیدم ُخلق ماندن 
در نجف را در غیاب امام ندارم. امام دیگر از 
پاریس برگشته بودند به تهران، من یک سفری 
در همان سال 57 خدمت امام رسیدم و عرض 
کردم که در این مدت که من در نجف بودم، 
محض خاطر جنابعالی ماندم و اال به مقداری 
از محضر اساتید عراق استفاده  باید  که من 
بکنم، شاید کردم، و دیگر با حضور در نجف 
پیشرفت علمی ندارم، و با مسافرت شما هم 
انگیزه ای برای ماندن ندارم و دلم در آن جا قرار 
نمی گیرد. اجازه بدهید من به ایران برگردم، و 
اجازه بدهید آن امری را که در آن پاکت نوشتید 
را واگذار کنیم به فالن شخص. امام یک تأملی 
کرد و تایید نکردند و گفتند حاال شما بیایید تا 
ببینیم چه باید بکنیم. امام جانشینی تعیین 
این  خالل  در  نجف،  برگشتیم  ما  نکردند. 
مدت هم من و آقای خاتم تحت تعقیب شدید 
نیروهای امنیتی عراق بودیم، تا آن شبی را که 
من می خواستم از عراق خارج بشوم، حسب 
آن چه را که دوستان گفته بودند مأمورین در 
به در به دنبال من می گشتند. بحمدالله مقّدر 
این بود که ما دستگیر نشویم و از عراق خارج 
شویم. تقریبًا با خارج شدن ما از گمرک عراق 
در منظریه با ربع ساعت زودتر، باعث نجات 
ما  به خانه  فردایش  این ها  زیرا  ما شد.  جان 
ریخته بودند و درب را شکستند و دیدند که 
خانه خالی است و کسی نیست. همسایه ما به 
نام سید جابر بود، آنها سراغ او رفتند که سّید 
کجا رفته؟ او هم گفته بوده که من چه اطالعی 
دارم! یک کتک مفصلی به سید اوالد پیغمبر 
زدند ولی چیزی دستگیرشان نشد. پست به 
پست شروع به تماس گرفتن کردند، اگر از اول 
تماس می گرفتند که ما را دستگیر می کردند، 
رسید،  دستورشان  منظریه  گمرک  در  وقتی 
ما تقریبًا یک ربع قبل، از گمرک منظریه به 
طرف ایران خارج شده و رفته بودیم. روز بسیار 

بنا شد امام 
بحث علمی شروع 

کنند، که کتاب 
بیع را شروع 

کردند. در این اثناء 
مرحوم حاج آقا 
مصطفی مطلع 
شده بود که من 
در موضوع بیع، 
کتابی نوشته ام؛ 
به بنده فرمودند 

که آقا مایل هست 
که این کتاب شما 
را ببیند. ما یک 

جلد از کتاب را به 
حاج آقا مصطفی 
دادیم، که ایشان 
کتاب را به امام 
دادند؛ ظاهرًاـ  و 
الله العالم ـ امام 

از قلم و اطالعات 
من و خبرویت 
من خوشش 

آمده بود؛ گویا از 
مطالعه این کتاب 

یک چیزهایی 
دستگیرش شده 
بود، که منشأ شد 
که امام یک سری 
کارهای بیتشان را 
به بنده واگذار کند
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تاریکی برای من بود. وقتی ایران آمدم خدمت 
همان  مثل  فرمودند  امر  امام  رسیدم،  امام 
نجف در دفتر استفتائات ایشان در قم شرکت 
کنم. استفتائات را در ایران اکثرًا زیر سؤاالت 
نظرمان  به  اگر  که  هم  گاهی  می نوشتیم. 
می آمد که شاید جواب باید جور دیگر نوشته 
باشد، آنها را جداگانه می نوشتیم و هفته ای 
یک روز من این پوشه استفتائات را می آوردم 
جماران خدمت امام، امام مالحظه می فرمود 
و هرچه را نیاز به حک و اصالح داشت، حک و 
اصالح می کرد و هر چه را که قبول داشت مهر 

می کرد و ما برمی گرداندیم به قم. 
استفتائات  دفتر  گیری  شکل  نحوه 
توضیح  برایمان  را  جماران  و  قم  در  امام 
دهید. با آن همه مشغله که حضرت امام 
در اواخر عمر شریفشان داشتند، آیا باز هم 
خودشان بر استفتائات نظارت می کردند؟ 

همه  که  بود  طور  این  کار  روال  سالیانی 
استفتائات بالاستثنا به مهر امام ممهور می شد 
از  قبل  سالی  دو  یکی  اواخر-ظاهرًا  این  تا 
فوتشان- که ما یک روز در جماران خدمت امام 
رسیدیم، امام فرمودند که من کارم زیاد است 
و نمی رسم استفتائات را دوباره ببینم؛ آقایانی 
که در نجف مشغول نوشتن بودند، سالیانی در 
جلسه استفتائات بودند و من از نظرات آن ها 
از  و  اعتماد من هستند  مورد  و  دارم،  اطالع 
این به بعد استفتائات را با مهر دفتر از همان 
جا بفرستید، و اگر یک موردی پیش آمد که 
را  آن  داشتید،  شبهه  سقمش  و  صحت  در 
جداگانه بنویسید و به من ارائه بدهید. از آن به 
بعد استفتائات با مهر دفتر، برای صاحبانشان 
فرستاده می شد، مگر استفتائاتی را که جای 
از  تأمل بود که جدا می نوشتیم، و من یکی 
روزهای هفته آنها را به جماران می بردم. امام 
می دیدند و در این موارد برخی از سؤاالت را با 
امام بحث می کردیم، به نتیجه فتوای ایشان که 

می رسیدیم می نوشتیم و مهر می کردیم. 
اعضای گروه استفتاء در قم هم همان 

ترکیب دفتر نجف بود؟ 
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. وقتی قم 
کرد.  پیدا  تغییر  استفتاء  اعضای  برگشتیم، 
تقریبًا ده پانزده روز قبل از آمدن من از نجف و 
شرکت در جلسه استفتاء، جلسه استفتاء برقرار 
بود. در آن جلسات آقای قدیری، آقای راستی 
حاضر  ملکوتی  مسلم  میرزا  آقای  و  کاشانی 
بودند، بنده هم با آمدنم حسب امر امام، در 
جلسه شرکت کردم که چهار نفر شدیم، و بعد 
که آقای خاتم آمد، امام به بنده فرمود که آقای 
خاتم را هم به شرکت در جلسه دعوت کنم، که 

مجموعًا پنج نفر شدیم.
شما از منطقه مازندران جزء اعضای 
مورد  در  بودید.  اساسی  قانون  خبرگان 
و  بکنید  صحبت  اول  خبرگان  ترکیب 
بفرمایید که چه شد وارد این عرصه شدید؟
امام، در معیت  تعیین کاندیداها در حضور 
مرحوم شهید بهشتی و ربانی املشی و ربانی 
به حساب  انجام گرفت، من  قم  در  شیرازی 

سابقه آشنایی ام با امام و لطف ایشان به بنده 
ـ همان منزل آقای  و رفت و آمد به منزل امام 
ـ در قم، یک شب که رفتم در آن جا دیدم  یزدی 
این اتاق تقریبًا نیمه پر است، و افراد تازه نفسی 
املشی،  ربانی  بهشتی،  شهید  مرحوم  مثل 
ربانی شیرازی در آنجا بودند. وقتی وارد شدیم، 
دیدیم دم در جا نیست، رفتیم جلو و نماز مغرب 
و عشا را به امام اقتدا کردیم، نماز که تمام شد 
امام دم در نشستند، مرحوم شهید بهشتی و 
ربانی املشی، پهلوی ایشان نشستند، آقای 
ربانی شیرازی این طرفشان، یکی دو نفر دیگر 
هم بودند من االن خیلی در نظرم نمی آید. 
من آنجا دیدم اگر بخواهم از اتاق بیرون بیایم، 
باید این حلقه ای را که این بزرگواران درست 
جسارت  خیلی  شاید  و  بزنم  بهم  را  کرده اند 
باشد که من از این جا عبور کنم، لذا همانجا 
کنم؛  چه  که  ماندم  متحّیر  نشستم!  کناری 
بنشینم یا بروم بیرون، اگر بیرون بروم، احتمال 
بی احترامی هست، و اگر بنشینم شاید مطلب 
محرمانه ای داشته باشند و درست نباشد من 
بنشینم. به نظرم می آید که امام اشاره کردند 
بنشینم. صورت اسامی را مرحوم بهشتی یکی 
یکی می خواند و امام آن هایی را که می شناخت 
می شناخت، و آن هایی را هم که نمی شناخت، 
سؤال می کرد که این شخص چه کسی است 
صحنه ها  این  در  هم  من  است؟  کاره  چه  و 
همان جا نشسته بودم و آقای ربانی املشی 
بود.  نشسته  فاصله،  بدون  امام  چپ  طرف 
که  کرد  نقل  برای من  املشی  ربانی  مرحوم 
امام یواشکی به آقای بهشتی تقریبًا توپید، که 
چطور اسم فالنی نیست؛ امام دستور داد که 
اسم شما را بنویسند. و ما به همت واالی مردم 
مازندران در امور خبرگان بررسی قانون اساسی 
این بود اصل حضور من در  انتخاب شدیم. 
آن خبرگان. مقدمه حضورم این بود که عرض 
کردم، و ذی المقدمه حضورمان هم به امر امام 

بود.
مرحوم  همانند  بزرگانی  کند  رحمت  خدا 
شهید بهشتی، شهید دستغیب، شهید مدنی، 
شهید صدوقی، آقا مرتضی حائری، هاشمی 
نژاد و افراد برجسته دیگری که خیلی در این 

راستا زحمت کشیدند. 
متأسفانه خیلی از افراد ممکن است مطالب 
که  افرادی  اسامی  یا  نباشد  یادشان  گذشته 
در  می کردند،  خدمت  گذشته  در  دلسوزانه 
به  روزی من  باشد. یک  نمانده  باقی  اذهان 
آقای صانعی گفتم این همه آقایان که امروزه 
مدعی اند که ما همراه و پیرو افکار امام بودیم، 
می دانیم این ها این طور نبودند.از اول تا آخر 
در نجف با مجموع افرادی که دور امام بودیم، 
پنج شش نفر بیشتر نمی شدیم، حاال این ها از 
کجا پیدا شدند؟! آقای صانعی فرمود که یک 
قبِض  بودن  بود،  جرم  امام  اسم  بردن  روزی 
رسید امام در جیب کسی جرم بود، آشنایی و 
مراوده با امام جرم بود، فلذا همه فراری بودند، 
ولی االن از آنجایی که ادعای با امام بودن نان 
دارد، فلذا خیلی مدعی هستند و می گویند ما 

با امام بودیم. 
اگر خاطره ای از زمان همراهی خودتان 
با مرحوم امام در نجف به یاد دارید برای ما 

نقل کنید.
 صدام تصمیم گرفته بود تا حوزۀ نجف را از 
فرمودند:  و  خواستند  را  من  امام  ببرد.  بین 
»حزب بعث چنین قصدی دارد و زورم به آن ها 
نمی رسد. می خواهم از راه زیاد کردن شهریه، 
گرفتن  و  حوزه  ادارۀ  در  بدارم.  نگه  را  حوزه 
ندارم.«  سراغ  را  کسی  طلبه ها  از  امتحانات 
من این وظیفه را پذیرفتم. ماه به ماه شهریه را 
زیاد می کردم؛ به گونه ای که اگر با ارزش امروز 
حساب کنیم، هر ماه بیشتر از یک میلیون 
صدای  می شد.  پرداخت  طلبه ها  به  تومان 
بعضی از علمای نجف بلند شد و گفتند: »این 
آقا مرتب شهریه را زیاد می کند و ما از ایشان 
امام  کنیم؟«  کار  چه  باید  می مانیم.  عقب 
جواب دادند: »شما هم دارید؛ منتها اطراف  
شما را عده ای گرفته اند که مبلغ ها بین آن ها 
دور  در  را  افراد  این گونه  من  می شود.  توزیع 
به من می رسد،  پول  میزان  و هر  ندارم  خود 
برای حوزه خرج می کنم.« امام چنین روحیه و 
خصوصیتی داشتند. من که مسئول امتحانات 
بودم، یک بار امام من را خواستند و فرمودند: 
»این ماه از چند طلبه امتحان جدید گرفتید؟« 
آماری خدمتشان عرض کردم. اسم یک نفر را 
آوردند و فرمودند که از فالنی امتحان گرفتید؟ 
من گفتم: »خیر، این شخص امتحان نداده 
دستور  مصطفی  حاج آقا  شد  معلوم  است.« 
امام  بدهند.  شهریه  ایشان  به  که  بود  داده 
تا  بزنید  را خط  این شخص  فرمودند: »اسم 
او  به  بود  صالح  اگر  و  بدهد  امتحان  و  بیاید 
شهریه بدهید. به مصطفی هم بگو در این کارها 
دخالتی نداشته باشد. بنشیند و درس خود را 
بخواند.« حاج آقا مصطفی ای که امام بعد از 
فوت ایشان فرمودند: »امید آیندۀ اسالم بود.« 
امام همان مقدار به ایشان شهریه می داد که 
به طلبه های دیگر می داد. اینکه فرزند ایشان 
است و باید شهریۀ بیشتر بدهد، چنین چیزی 
درباره  نداشت.  وجود  امام  روحیۀ  در  اصاًل 
شهریۀ طلبه های افغانی هم می فرمودند که 

باید شهریه ها میان همۀ طلبه ها مساوی باشد
شما به خاطر مسئولیتتان، با حضرت 
برای  داشتید.  زیادی  نشر  و  حشر  امام 
به  راجع  امام  حضرت  نظر  بفرمایید  ما 

روحانیت چه بود؟
راجع به روحانیت عزیز مطالب زیادی از امام 
نه شما  را  آن مطالب  که همۀ  دارم  در ذهن 
وقت دارید و نه من حال بیان آن ها را دارم. اما 
چند جمله ای را عرض می کنم. امام راحل)ره( 
و  کردند  اقدام  ما  نصیحت  به  جلسه ای  در 
فرمودند: »هر کس در این دنیا برای تولید و 
بهره برداری زمینه سازی می کند و انتظار نتیجه 
گرفتن دارد.« کشاورز زمین را شیار و بذرافشانی 
این  از  و  بشود  سبز  خدا  امید  به  تا  می کند 
زراعت حاصلی بچیند. تاجر در بازار تجارت 
سرمایه گذاری می کند و با هوش و ذکاوتی که 

آن موقع 
متصدی دفتر 

امام در نجف آقا 
سید عبدالعلی 
قرهی بود و بعد 
از رفتن ایشان 
به ایران، آقای 

رضوانی مسئول 
اداره دفتر شد. 
بعد از مدتی به 

پیشنهاد مرحوم 
حاج احمد آقای 
خمینی، مرحوم 
آقای قدیری هم 
در نوشتن پاسخ 
استفتائات به ما 
ضمیمه شد. و 
چند مدتی هم 
با ما در نوشتن 

پاسخ ها همکاری 
می کرد. بعدها 
آقای قدیری به 

ایران آمد، و من و 
آقای خاتم ماندیم 
که تا آن روزهای 
آخر، کارمان در 
دفتر امام همین 

بود
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دارد، اجناسی را با قیمت کم تری می خرد و با 
قیمت بیشتر می فروشد تا از آن اجناس سود 
ببرد. صنعت کار همچنین و بقیۀ اصناف نیز 
همین طور. روحانیت عزیز هم سرمایه گذاری 
دارد. باید حساب کند این سرمایه گذاری در 
می تواند  حاصلی  چه  و  است  رشته ای  چه 
برای او داشته باشد. سرمایه گذاری روحانیت 
عبارت  است از زحمت  کشیدن، نزدیک شدن 
به معارف الهی، ره آورد رسالت رسول الله)ص( 
و آشنایی با موازین علمی و اخالقی و اسالمی. 
از این سرمایه گذاری نمی توان انتظار مادی 
داشته باشیم؛ مثاًل انسان خانه ندارد بعد از 
صاحب  سرمایه گذاری  این  کنار  در  مدتی 
خانه می شود. ماشین ندارد و صاحب ماشین 
می شود. درجه و رتبه ندارد، درجه و رتبه کسب 
می کند. این ها نتیجۀ سرمایه گذاری روحانیت 
نیستند. سرمایه گذاری روحانیت باید نتیجۀ 
این باشد که روز به روز به خدا و به معارف خدا 
نزدیک تر بشود. اصل زحماتش باید نزدیک 
کردن بندگان خدا به خدا باشد. در پایان هر 
سال باید حساب کند که امسال چقدر به خدا 
و معارف اسالمی نزدیک شده است و چقدر از 
قرآن کریم و نهج البالغۀ آقا امیرالمؤمنین)ع( 
درس آموخته است. چه مقدار مردم را توانسته 
است که با این معارف آشنا کند. ما که شغلمان 
هدایت و ارشاد و رهبری جامعه است و خودمان 
را به حق یا به ناحق سرباز امام زمان می دانیم، 
باید حساب این را داشته باشیم که چه مقدار 

در این شغل موفق هستیم و پیشرفت داریم.
قشر  به  توصیه ای  یا  انتقاد  لطفًا اگر 
بیان  دارید،  حوزه  طلبه های  و  روحانیت 

بفرمایید.
متأسفم از اینکه مناسبت هایی پیش می آید و 
می بینم آقایانی که باید مشغول ترویج، تبلیغ و 
ارشاد جامعه باشند، در همین حوزه می مانند 
و جایی نمی روند. اگر بنا شد در وقت تبلیغ به 
تبلیغ نپردازیم و در وقت تحصیل هم نتوانیم 
ما  زندگی  نصیب  از  بهره ای  برویم،  تبلیغ  به 
نخواهد شد. این ها را همۀ طلبه ها و خوانندگان 
می دانند و آنچه می گویم به حساب این نیست 
که نمی دانند، بلکه برای اینکه تذکری باشد 

برای خودم و یادآوری به آنان.
از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده است: »ما َرأیُت 
َشیئًا إاّل و َرأیُت الَلَه َقبَلُه و َمَعُه و َبعَدُه« یعنی به 
هیچ کاری نپرداختم و فکر نکردم، مگر اینکه 
کوشیدم اول رضایت خدا را در آن به دست 
زیر نظر خداوند  کار  این  ببینیم  باید  بیاورم. 
متعال هست یا نیست. اگر مرضی نظر خداوند 
از  پاداش  برای  نباید  می دهیم؛  انجام  بود، 
خلق خدا این کار را انجام بدهیم. خلق خدا 
مانند من، نیازمند، فقیر و محتاج هستند. آنکه 
همۀ امور به ید قدرت اوست و همه باید دست 
حاجت به سوی او دراز کنند، ذات اقدس ربوبی 
است. آیا ما این جمله امیرالمؤمنین)ع( را در 
کار خود به کار می بندیم یا نه؟ همین طور مثل 
سنگی که روی زمین ُسر می دهیم و حرکت 
می کند تا هر جا متوقف شود. آیا مانند این 

سنگ حرکت می کنیم یا حرکات  ما قصدی و از 
روی تأمل و حساب است؟ اگر حرکت ما مانند 
پاداش آن هم حرکت  و  نتیجه  باشد،  سنگ 
سنگ است و اگر حرکت، حرکتی ارادی باشد 

در رتبۀ خود نیاز به توجه و تصمیم گیری دارد.
امیدوارم خدا به ما توفیق عنایت کند و حرکات 
ما حرکات جبری و عادت نباشد، بلکه حرکت 
اختیاری انسان ها باشد. در حرکت اختیاری 
بیان  انبیا  وسیله  به  الهی  معارف  انسان ها، 
شده است. در جامعه ای که انسان ها در آن 
زندگی می کنند، آموزش هایی از آن می گیرند 
و می توانند در این حرکت اختیاری به جایی 
برسند و کار خدایی کنند. آقایان ان شاءالله در 
فن خبره هستند و می دانند بشر با قدرتی که 
خداوند در او به ودیعه گذاشته است، می تواند 
به چه جایگاه و عزتی برسد. خداوند منان و 
متعال به ما بندگانش توفیق عنایت می کند 
می خواهد.  خودش  که  جایی  به  برسیم  تا 
امیرالمؤمنین)ع( در فراز مناجاتی می فرماید: 
ُکوَن َلَك َعْبدًا َو َکَفی ِبي 

َ
ْن أ

َ
»ِإَلِهي َکَفی ِبي ِعّزًا أ

ِحُبّ َفاْجَعْلِني 
ُ
ْنَت َکَما أ

َ
ْن َتُکوَن ِلي َرّبًا أ

َ
َفْخرًا أ

« من از اینکه بندۀ تو هستم، افتخار  َکَما ُتِحُبّ
می کنم و از اینکه تو خدای من هستی، برای 
من سرفرازی است. خدایی که می خواستم، 
تو هستی. به من توفیق عنایت کن تا من آن 
بنده ای باشم که تو می خواهی؛ نه بندۀ هوای 
نفس خودم و نه بندۀ دنیای مادی خود؛ بلکه 
واقعی  جایگاه  آن  به  می تواند  که  را  بنده ای 
حتي  اطعني  »عبدي  فرمودند:  که  برسد 
اجعلك مثلي« اطاعت خدا کن، تا به جایی 

برسی که مانند خداوند متعال بشود. 
کاری که می توانیم امروز انجام بدهیم به فردا 
نیندازیم. امیدوارم خداوند متعال که به همه 
طلبه ها توفیق عنایت کرد و وارد حوزه شدند 
درس  صادق)ع(  امام  حضرت  مکتب  در  و 
بخوانند و آموزش می بینید، شاگرد واقعی امام 
صادق)ع( بشوند؛ نه شاگردی اسمی. مردم ما 
را در ظاهر شاگرد امام صادق)ع( می دانند؛ 
ولی اینکه آیا واقعًا ما شاگرد امام صادق هستیم 
امیدواریم  می دانیم.  بهتر  خودمان  نه،  یا 
خداوند به همۀ ما توفیق عنایت کند و شاگرد 

واقعی امام صادق باشیم.
رسول الله)ص( فرمودند: »نشست و برخاست 
با کسی را نداشته باشید، مگر اینکه شما را 
به یاد خدا بیندازد.« بررسی کنید با حشر و 
نشری که با مردم دارید، آیا آن ها را به یاد خدا 
یاد  به  مردم  مثل  هم  ما  خیر؟  یا  می اندازید 
دنیا هستیم. دو طلبه هم که در کنار همدیگر 
می نشینند، به هم می گویند: »هنوز ماشین 
نخریده ای؟« آن یکی می گوید: »نه. هنوز تهیه 
نکردم.« این هم همان عمل مردم است. ما باید 
شاگردی امام صادق)ع( و توصیه های ایشان 
به برخی شاگردان را جامۀ عمل بپوشانیم که 
می فرماید: »دوست دارم مانند تو در مسجد 
کوفه بنشینم و برای مردم حدیث نقل کنم.« 
باید آن گونه باشیم. به چیزهای جزئی اکتفا 
نکنیم که اسمًا طلبه هستیم. طلبه زیاد است 

و آنکه رسمًا طلبه است، خودش می داند. ما 
دستورات امام راحل و مقام معظم رهبری را 

اجرا می کنیم.
بود؟  چگونه  شما  تحصیل  دوران 
هم مباحثه ای های  شما چه کسانی بودند؟

و  غرور  به  توجه  با  تحصیل  دوران  در  بنده 
من  بر  اقدس  ذات  که  خدادادی  استعداد 
عنایت فرمود، خیلی ها را قبول نداشتم. درس 
خیلی ها را شرکت نمی کردم و هم مباحثه هم 
بودم  انتخاب کرده  را  نفر  نداشتم؛ فقط سه 
مباحثه  آن ها  با  مختلف  فرصت های  در  و 
می کردم: یکی حاج شیخ ابوالحسن ایازی بود 
که با ایشان رسائل را مباحثه می کردم؛ دیگری 
حاج شیخ حسین مقدسی از گیالن بود که با 
ایشان مکاسب مباحثه می کردم و دیگری حاج 
سید علی اکبر سجادی نوری بود که تا آخر هم 
هم اتاقی من در مدرسۀ حجتیه باقی ماند. به 
نجف اشرف که مشرف شدم، اساتید زیادی در 
آنجا بودند. همۀ اساتید را قبول نداشتم؛ بلکه 
بعضی ها را انتخاب کردم و در درسشان شرکت 
می کردم. تا اینکه امام راحل به عنوان تبعیدی 
خدمتشان  شدند.  مشرف  اشرف  نجف  به 
رسیدم. ایشان را همان گونه یافتم که از صفات 
امیرالمؤمنین)ع( در کتاب ها خوانده بودم و 
مطالعاتی در این زمینه داشتم. در خلقیات، 
رفتار، گفتار، دعوت به حق و پرهیز از باطل، 
بدیلی برای امام ندیدم. اگر خلقیات امام را در 
25 سالی که در خدمتشان بودم، بخواهم بیان 

کنم، مطالب زیادی می شود.
که  بفرمایید  بیان  خاطراتی  لطفًا 
ویژگی های اخالقی امام را برای ما نمایان 

کند.
ما یک روز خدمت امام رفتیم و گفتیم اگر یک 
روز از نجف برگردیم، مردم از ما رسالۀ عملیه 
نمی خواهند، چون مرجعیت شیعه یک یا دو 
نفر هستند که مردم از آن ها تقلید می کنند؛ 
آنچه مردم از ما انتظار دارند، اخالق اسالمی 
عقب افتادگی  اسالمی،  اخالق  در  ما  است. 
داریم. خوب شما در هفته یک روز درستان را به 
درس اخالق اختصاص بدهید. امام فرمودند: 
»اگر من بخواهم درس اخالق بگویم، شاید 
برای بسیاری فایده ندارد. آن هایی که بیست، 
سی یا چهل سال به اخالقی عادت کرده اند، 
این درس من چه فایده ای خواهد داشت؟« 
کنید.  رها  را  »آن ها  کردم:  عرض  امام  به 
جوان هایی که هنوز روش خاصی را شیوۀ خود 
به  را  اخالق  و درس  دریابید  را  نداده اند  قرار 
آن ها بدهید.« امام پذیرفتند و هفته ای یک روز 
در مسجد شیخ انصاری درس اخالق گفتند. 
مسجد  دیوار  و  در  و  حضار  تمام  که  درسی 
امام در  بودند.  برای شنیدن آن سراپا گوش 
یکی از این جلسات فرمودند: »مشکل ما در 
دین، ناباوری است. آن باوری که باید داشته 
باشیم، نداریم؛ وگرنه از نظر دانستن، خیلی 
چیزها را می دانیم؛ لکن به دانسته های خود 
فرمودند:  و  زدند  مثال  سپس  نداریم.«  باور 
»همه ما می دانیم پس از آنکه روح از بدن مرده 

شبی را که 
صبحش امام از 
نجف به صفوان 

حرکت کرد، به ما 
گفته شد که امام 
با شما کار دارد، 

ما هم خدمتشان 
رسیدیم، 

فرمودند: »به من 
پیشنهاد کرده اند 

که یا در برابر 
حکومت شاه 

سکوت کنم و یا از 
عراق بیرون بروم 
و حق هیچ گونه 

حرکتی علیه شاه 
را ندارم، در حالی 
که من سکوت را 

برای خودم خالف 
شرع می دانم! 
فلذا در نتیجه 

ناگزیرم که از عراق 
بیرون بروم، و 

آن پاکت هایی که 
خدمت آقایون 

دادم، وصیت نامه 
من راجع به 

پول هایی است 
که در خانه من 

هست، در آن نامه 
در زمینه کارهایی 

که باقیمانده و 
باید چه کار بکنند 
یا چه کار نکنند، 

همه این ها را 
مشروحًا در نامه 
نوشته ام، و هر 
چهار نامه راجع 
به همین هست 
که بعد از رفتنم 
شما پاکت را باز 

کرده و ببینند که 
چکار باید بکنید؛ 

بر طبق همان 
نوشته هایم عمل 

بکنید«. 
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مفارقت کند، لگد، کشیده، گاز و کتک آن را 
مرده  آن  ندارد.  آن  در  اثری  و  نمی کند  زنده 
مانند جماد در مکانی ثابت می ماند؛ ولی هیچ 
کدام ما حاضر نیستیم یک شب با آن مرده در 
اتاق بخوابیم و می ترسیم. ما می دانیم مرده 
اذیتی ندارد؛ ولی می ترسیم. مرده شوری که 
در مرده شورخانه است، این مطلب را باور دارد 
و صبح تا غروب برای او مرده می آورند و همۀ 
آن ها را می شورد. تا وقتی که شب فرا می رسد. 
مرده شور خسته می شود و در اتاق خودش که 
چند جنازه  برای فردا آماده هستند، سفرۀ نان 
باز می کند و غذا می خورد و می خوابد. ترس 
و واهمه ای از این جنازه ها ندارد. او باور دارد 
اگر  و  نداریم  باور  ما  ندارد.  حرکتی  مرده  که 
باور داشتیم از مرده نمی ترسیدیم. به خیلی از 
الزامات دینی هم باور درستی نداریم؛ اگر باور 

داشتیم خیلی از کارها را انجام نمی دادیم.«
مطلب دیگر اینکه روزی که خدا برای ما مقدر 
کرده است، جن و انس نمی توانند آن را از ما 
باز بدارند. این باور را ائمۀ ما داشتند. آیا ما هم 
این باور را داریم یا نداریم؟ در دنیایمان نهایت 
چنگ  به  را  چیزهایی  تا  می کنیم  را  تالش 
بیاوریم. گمان می کنیم اگر تالش نکنیم آن 
چیزی را که می خواهیم از دست می دهیم. 
کوشش کنید تا خداوند باور را در قلب شما 
خداوند  که  باشید  داشته  باور  بدهد.  جای 
منان به ذات شما، علیم و قدیر است. از حال 
ما آگاه است و ما را فراموش نمی کند. خدایی 
که فرمود: »ادعونی استجب لکم« برای این 
نیست که به سؤال کردن ما نیاز داشته باشد، 
بلکه بر ما کرم بفرماید و لطف خود را به ما ارزانی 
کند و ما را مشمول عنایات خود نماید. خداوند 
وعده ای که داده است، حتمًا انجام می دهد. 
اگر خداوند چیزی به ما وعده داده، باور کنید 
که این وعدۀ او تحقق می یابد. اگر باورمان شد، 

آن وقت زندگی ما جور دیگری می شود.
 در طول مدت همراهی و آشنایی با امام یک 
پول،  مرجعیت،  به  ایشان  که  ندیدم  هم  بار 
زعامت و... دل بسته باشند. با اینکه ایشان 
بزرگ ترین زعامت دینی را داشتند. مردم به ما 
اعتماد دارند. حرف ما را می شنوند و در تأیید 
مراجع به ما مراجعه می کنند. ما هم نباید به 
دین خود خیانت کنیم. به دنیایمان خیانت 
نکنیم. ما طلبه ها باید مراقب باشیم که دنیای 
خود را برای دیگری نفروشیم. امیدوارم همۀ 
باشیم؛  دارد،  دوست  خدا  که  همان طور  ما 
نه  آن گونه که هوای نفسمان می خواهد. من 
شما  خدمت  زیادی  مطالب  داشتم  دوست 
ولی  کنم؛  عرض  شما  نشریۀ  خوانندگان  و 

متأسفانه حال صحبت کردن بیشتر را ندارم.
خیلی از بیانات جنابعالی بهره بردیم، 
امیدواریم دوستداران انقالب، صحت و سقم 
وقایع را از منابع اصلی آن استفاده کنند. اگر 

نکته ای باقی مانده است، می شنویم.
کنم.  عرض  می خواهم  که  است  نکته ای 
یک  خاطراتشان  بیان  در  آقایان  از  کثیری 
چیزهایی را به مناسبِت حاال، نه آن روز مطرح 

می کنند. آن روز صورتشان را بر می گرداندند 
تا با امام مواجه نشوند، و حاال می گویند بله 
ما با امام بودیم و کجا بودیم و چه می کردیم و 
و جعلی  این ها اضافه شده  چه نمی کردیم. 
است. حّقش این بود، افرادی را که بنا دارند 
با آن ها مصاحبه بکنند، همه را در یک جلسه 
در حضور همدیگر قرار می دادند، تا مطالبی را 
که بعضی ها فراموش کردند، آن بعضی ها که 
به یادشان هست، متذکر بشوند، و آن هایی 
که دوست دارند چیزی را اضافه بکنند و جعل 
بکنند، رویشان نشود جعل بکنند، و مطالب 
مربوط به امام یک رو و یک سمت و یک سو 
باشد، و دروغ و دغل در آنها کم باشد. اما این 
کار نشد، لذا مصاحبه این آقا با آن آقا نسبت 
به امام متفاوت است و خیلی جاها فرق دارد. 
است،  درست  کدامش  که  می ماند  انسان 
نادرست ها  با  درست ها  نادرست!  کدامش 
قاطی شدند و مردم ما نمی توانند تشخیص 
بدهند. بنده که این جا نشسته ام می دانم کدام 
درست است و کدام نادرست اما همه که مثل 

بنده نیستند. 
تحریفات  از  موردی  مثال  عنوان  به 

ایجاد شده را بیان می فرمایید؟
به عنوان نمونه عرض می کنم، بعد از رحلت 
امام همه هاج و واج شده بودیم که چه بکنیم. 
شب هنگام، من و آقای قدیری و آقای خاتم 
در دفتر امام نشستیم، گفتم من تا آن جا که 
اطالع دارم، در آن حدی که بتوان شخصی 
را مجتهد جامع الشرایط خواند و تقلید او را 
تجویز کرد، آقای خامنه ای هست. من با آقای 
خامنه ای تماس داشتم و دارم و می بینم در آن 
حد هست و ما نظرمان این هست که آقای 
آقای  و  بودم  من  کنیم.  معرفی  را  خامنه ای 
قدیری و آقای خاتم، دوتایشان فوت کردند، 
من ماندم که در حال فوت هستم. و شب اول 
قبر و دم پل صراط باید پاسخگوی این حرف 

هایم باشم. 
خالصه اش آقایون قبول کردند که ما آقای 
در  آمدیم  فردا  ما  کنیم.  معرفی  را  خامنه ای 
دفتر، من به ضرس قاطع آقای خامنه ای را 
معرفی کردم، به تهران هم خبر دادیم. در یک 
مرجعیت  که  کسی  اولین  گستره ای  چنین 
آقای خامنه ای را معرفی کرد بنده بودم؛ نه من 
می خواهم نونش را بخورم، و نه احتیاج به این 
نون دارم، آقای خامنه ای یک بنده خدائیست، 
من هم یک بنده خدا؛ روزی من هم دست 
خداست. تا االن خدا من را خوب اداره کرده، 
بعد هم اگر زنده باشم اداره می کند، لکن آن 
مطلب  همین  بود.  واقعیت  گفتم  که  را  چه 
چه  صحنه  پشت  می دانم  من  که  را  واقعی 
بود و چه نبود، در دو سه ماه قبل، آقایی در 
مصاحبه ای گفته است که من اولین کسی 
اعالم  را  خامنه ای  آقای  مرجعیت  که  بودم 
کردم. در صورتی که چندین جلسه، در جلسه 
جامعه مدرسین صحبت شده بود که از آقایان 
واجد شرایط تقلید اسم ببرند. در آن جلسات 
بزرگانی هم بودند، ولی حاضر نبودند اسمی از 

آقای خامنه ای بیاورند. ولی من خیلی اصرار 
داشتم که اسم آقای خامنه ای را بیاورید. یکی 
از این آقایون گفت که خوب آقای خامنه ای 
جوان است انشاء الله بعد در فرصت مقتضی. 

را،  آقای مشکینی  خدا رحمت کند مرحوم 
گفته بود ما با این آقایون که اسمشان را آورده ایم، 
حشر و نشر داشتیم و می شناسیم، و می توانیم 
به اجتهادشان شهادت بدهیم، ولی ما با آقای 
اطالعی  و  نداشتیم  نشر  و  حشر  خامنه ای 
نداریم. بنده گفتم: بفرمایید که در مرجعیت 
تقلید در جامعه شیعه، هر شهری، هر کشوری، 
هرحوزه ای یک مرجع تقلید می خواهد، یا یک 
مرجع تقلید واجد شرایط برای همه جا بس 
است؟ گفت: خوب اگر واجد شرایط باشد برای 
همه جا بس است! گفتم: شما می دانید مشهد 
کسی واجد شرایط هست یا نه؟ ایشان گفت: 
نه! گفتم نجف می دانید واجد شرایط هستند یا 
نه؟ گفت: نه! گفتم: چرا شما در میان این همه 
افاضل، در حوزه قم و نجف و مشهد، می گویید 
فقط این اشخاص؟! بقیه افراد را در بقیه جاها 
شما  مگر  فرمود:  اید!  نداده  تشخیص  که 
تشخیص دادید؟ گفتم: بنده نه تنها تشخیص 
دادم، بلکه با چوب کبریت می توانم سواد این 
آقایونی که در نجف، در مشهد و در قم هستند، 
دانه دانه اندازه بگیرم و بگویم فضل آقایان چه 
با این مالحظه می گویم آقای  اندازه است. و 
خامنه ای صالحیتش از دیگران کمتر نیست، 
اگر از خیلی ها بیشتر نباشد. به هر حال این 
مقدار واقعیات با آن چه را که بروز می کند، فرق 

می کند. 
حاج آقا خیلی ممنون که وقت شریف 

خود را در اختیار هفته نامه قرار دادید.
خواهش می کنم؛ حاج حسن آقا چطورند؟

مسّوده های  اینکه  از  ضمنًا  متشکر، 
متشکر  اید  داده  تحویل  را  استفتائات 

بودند.
ایشان چه می کنند؟

خدمت شما سالم رساندند و جویای 
احوال شما بودند. ایشان چند سالی است 
درس خارج را با نگاهی جدید با محوریت 
و بررسی و تحلیل نگاه حضرت امام شروع 

کرده اند.
متوقع از ایشان )حاج حسن آقا( هم همین 
است. ایشان از طرف پدر نوه امام هستند و از 
طرف مادر هم نوه مرحوم سلطانی هستند. ما 
کفایه را پیش آقای سلطانی خواندیم، و استاد 

بنام و مبّرز و مشهور و معروف حوزه بود. 
متعال  و  منان  را که خداوند  ذاتی  استعداد 
به ایشان داد، به کمتر کسی داد. ایشان پسر 
حاج احمد آقا هست و نوه امام، و استعداد 
خاصی دارد، و راهی را که دیگران می خواهند 
ساعته  یک  در  ایشان  بپیمایند،  ماهه  یک 
می پیماید. و مطالبی را که دیگران می خواهند 
خیلی غور بکنند و تأمل بکنند و این طرف و آن 
طرف بزنند تا نصفش را سر دربیاورند، ایشان 
با همان نظر بدوی سر در می آورد وّفقه الله 

ان شاء الله.

متأسفم از اینکه 
مناسبت هایی 
پیش می آید و 

می بینم آقایانی 
که باید مشغول 
ترویج، تبلیغ و 
ارشاد جامعه 

باشند، در همین 
حوزه می مانند و 
جایی نمی روند. 

اگر بنا شد در 
وقت تبلیغ به 

تبلیغ نپردازیم و 
در وقت تحصیل 

هم نتوانیم به 
تبلیغ برویم، 

بهره ای از زندگی  
نصیب ما نخواهد 

شد. این ها را 
همۀ طلبه ها 
و خوانندگان 

می دانند و آنچه 
می گویم به 

حساب این نیست 
که نمی دانند، بلکه 
برای اینکه تذکری 
باشد برای خودم و 

یادآوری به آنان
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اشاره
در ماه های کرونایی، در کنار بسیاری از 
انســان های پاک که جانشان را از دست 
دادند و غریبانه و بدون تشییع و هیچ گونه 
مراسمی دفن شدند، چند تن از شاگردان 
امام خمینی نیز بودند. از آن میان آیت الله 
ســید جعفر کریمی که پیوند عمیقی با 
حضرت امام داشت و وصی او بود. کسی 
که حضرت امام خطاب به او می فرماید: 
»شما را این گونه می شناسیم.« در تجلیل 
از این شــاگرد و یار دیرین حضرت امام، 

این یادداشت را تقدیم می کنم. 
تاریخچۀزندگی

آیت اللــه ســید جعفــر کریمی ســال 
1309ش. در شهرســتان بابِل اســتان 
مازندران چشــم به جهان گشود. بیشتر 
بستگانش از عالمان و  روحانیان برجستۀ 
خطۀ مازنــدران بودنــد، او نیز تحصیل 
علوم دینی را در پیش گرفت. برای ادامه 
و تکمیل علوم حوزوی، مهر  1326 عازم 
قم شد. دوره ســطح را تا سال 1332 در 
محضر اســتادان برجســته قم به پایان 
رســانده و درس خارج حوزه را آغاز کرد. 
در دی ماه ســال 1333 به سفارش پدر، 
به نجف اشــرف، مشرف شد تا از محضر 
استادان آن حوزه بهره گیرد. حضور او در 

نجف تا سال 1357 ادامه یافت.
سید جعفر کریمی بااین که ده سال پیش 
از امام خمینی در نجف حضور داشــت و 
محضر مراجع و اســاتید برجستۀ آنجا را 
درک کرده بــود، اما با ورود حضرت امام 
به نجف، از حواریون او شــد و همواره به 
درس ایشان می رفت تا هنگامی که دولت 
عــراق با محاصره بیت  حضــرت امام آن  
مرجع بزرگ را به خروج از عراق وادار کرد 
و ســید جعفر کریمی با گروهی از یاران 
و دوســت داران، امام خمینــی را تا مرز 

صفوان عراق بدرقه کرد.
نزدیــک به چهارده ســال شــاگردی و 
دوســتی و پیوند عمیق ایــن عالم بزرگ 
بــا حضــرت امــام چگونــه بــوده و چه 
ویژگی هایــی داشــته که امــام خمینی 
دربــارۀ او می فرماید: »شــما را این گونه 
می شناسیم« محور این یادداشت کوتاه 

است.
همراهباامامخمینیدر

دورانغربت
آیت الله سید جعفر کریمی که ده سال 

پیش از حضــرت امام در نجف بــود و با 
زیر و بم و حال و هوای آنجا کاماًل آشــنا و 
روابط خوبی هم با مراجع و علما داشت، 
وجودش برای امام خمینی که ناخواسته 
و از روی اجبار به آنجا رفته و ناآشنا بودند، 
بســیار ارزشــمند و غنیمت بــود. برای 
همین اقدامات امــام  خمینی در نجف، 
با مشــورت ایشــان و امثال ایشان انجام 
می گرفت. ازجمله  وقتی که کاســتی ها 
و نابســامانی های  حوزۀ نجف را دید، به 
آیت الله  کریمی و دو تن از فضالی حوزه 
دستور داد که ضمن مشــورت و مذاکره 
با بیت آیت الله العظمــی خویی، هیأت 
مشترک تنظیم برنامه و امتحانات حوزه 
تشکیل دهند تا بی نظمی ها سامان یابد؛ 
اما  این  امر، با کارشکنی برخی از آقایان 
سرانجامی نداشت. ازاین رو حضرت امام 
تصمیم گرفت کار را به تنهایی انجام دهد، 
و مســئولیت برگزاری امتحانات طالب 
و نظــارت بر دفتر شــهریه را بــه  آیت الله  
کریمی  سپرد. همچنین ســال  1345، 
تحقیق و بازنگری و تصحیح رساله عملیۀ 
عربی زبــدة  االحکام  و رســالۀ فارســی 
توضیح المسائل خود را بر عهدۀ ایشان 
گذاشــت. ســال بعد آیت الله  کریمی با 
همکاری آیت الله خاتم یزدی کتاب البیع 
امام خمینی را تصحیح و تنظیم کرده و 
در پنج جلد چاپ رساند. او کتاب »الخلل 

فی الصــالة« حضرت امام را نیز در نجف 
تحقیق و تصحیح کرد که بعدها در ایران 

به چاپ رسید.
آیت الله کریمی از ســال 1347 تا پایان 
دورۀ حضور امام در نجف، نوشتن  پاسخ 
اســتفتائات تحت نظارت حضــرت امام 
را در دفتر ایشــان بر عهده داشــت. این  
مسئولیت  در ایران  نیز تا رحلت حضرت 
امــام بر عهدۀ ایشــان بــود و بارها برای 
نظرخواهــی از قم به تهــران، جماران، 

می رفت.
فعالیتهایسیاسی

گمنامی و حضور 25 سالۀ آیت الله سید 
جعفر کریمی از سال 1333ش. در نجف، 
این شبهه را پیش می آورد که ایشان یک 
فرد به دور از سیاست و مبارزه بوده است؛ 
اما اینگونه نبود. او  که در سنین نوجوانی 
اســتبداد رضاخانی را دیــده بود، حس 
و انگیــزه مبارزه در وجــودش بود. برای 
همین ســال 1327ش. مدتی به جمع 
فدائیان اســالم به رهبری مجتبی نواب 
صفوی پیوســت. در نجف نیــز اینگونه 
بود. پیش از ورود امام خمینی به  نجف ، 
با  جمع حامیان آیت الله العظمی حکیم 
در مبارزه با حزب توده همکاری می کرد. 
پــس از ورود امام خمینی نیــز از یاران و 
عالقمندان او شــد و تا پایــان در کنارش 
بود؛ آیا پیروی و در کنار یک رهبر سیاسی 

تبعیــدی بــودن، کار سیاســی و مبارزه 
نیست؟ ســال  1348ش. که رژیم بعثی 
عراق با افراد و مأمــوران نفوذی خود در 
بدنۀ حوزه، قصد تعرض و انحالل حوزۀ 
علمیــه نجف را داشــت، امــام خمینی 
برای مقابله، آیت الله  سید جعفر کریمی 
را مأمــور کرد که تاآنجاکه می تواند حوزۀ 
نجف از عناصر وابسته به رژیم پاک سازی 
کند. این کار باعث شد آیت الله کریمی با 
سازمان امنیت عراق درگیر و بازخواست 
شود. او به همراه دیگر یاران امام و مبارزان 
حاضر در عــراق  از اهداف  امام و نهضت 
پشــتیبانی کرد و در تشــکیل حکومت 
اسالمی سهیم شد. در دوره ای که کسی 
را جرأت حمایت از امام و نهضت نبود، او 

در کنار حضرت امام بود.
شناختامامازاو

امام خمینی با این شناخت بود که سال 
1356 ســید جعفر کریمــی را به همراه 
چند تن از شاگردان دیگر وصی  خود قرار 
داد و وصیت نامه را در پاکتی ســر بســته 
تحویل آنان داد و پشت پاکت نوشت: این 
پاکت نزد جناب آقای سید جعفر کریمی 
محفوظ باشــد و پس از فوت این جانب 
آن را بــاز کنند و مطالعه کنند. )صحیفه 
امــام، ج 3، ص: 270 و 280( آیت اللــه  
کریمی، پس از پیروزی انقالب اسالمی 
نیز در مســئولیت های گوناگــون  انجام 
وظیفــه کرد. امام خمینی بــه او اعتماد 
کامل داشــت؛ برای همین بیشتر کارها 
و پســت های قضایی را بر او می ســپرد. 
در همین راستا چندین حکم از حضرت 
امام گرفت. دی ماه 1361 بود که با حکم 
امام خمینی به ریاســت محکمۀ قضات 
منصوب شد. )صحیفه امام، ج 17، ص: 
199( چند روز بعــد )11 دی 1361( به 
دیدار حضرت امام رفت. در این دیدار بود 
که حضرت امام اوج اعتماد قلبی و ایمان 
به روش عدالت پیشگی به ایشان را نشان 

داده و فرمود:
»اگر شخصی را که می خواهید محاکمه 
کنید، از نزدیك ترین افراد و دوستان شما 
باشــند، با آنها برخوردی جدی نمایید و 
حکم خدا را جاری کنید و گوش به حرف 
کســی ندهید. و اگر کســی از دورترین 
افراد و یا حتی دشمن شما بود و گناهی 
نداشت، بالفاصله او را آزاد نمایید. البته 
ما هم شــما را این گونه می شناســیم.« 

)صحیفه امام، ج 17، ص: 201(

آیتاهللسیدجعفرکریمی

آنگونهکهامامخمینیاورامیشناخت!

پرونده ای در بزرگداشت درگذشت مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی

محمد رجائی نژاد
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کدام ویژگی شــخصیتی آیت الّله کریمی موجب 
اعتماد حضرت امام خمینی)ره( به ایشان شده بود؟

مرحوم آیت الّله کریمی در ساحت سیاست، فردی روشن 
و جزء معتمدین امام بود که در جلسات استفتاء ایشان هم 
حضور داشــت. حاج  آقا مصطفی و ســایر دوستان محبت 
بسیاری به ایشــان داشتند و احترام خاصی برایشان قائل 
بودند؛ چون رفتار دوگانه نداشت، بلکه با صداقت و خلوص 
حضــرت امام خمینی)ره( را به  عنوان مرجع و رهبر واقعی 
پذیرفتــه بود. ایشــان عالقۀ خاصی به امــام خمینی)ره( 
داشت و سیرۀ ایشان را ترویج می کرد. اعتماد مرحوم امام 
خمینی)ره( به آیت الّله کریمی به اندازه ای بود که بسیاری از 
امور را به ایشان واگذار  کرده بود و بر اساس همین اختیاراتی 
که از حضرت امام)ره( داشت، زمانی به من پیشنهاد داد که 
ممتحن طلبه ها در حوزه شوم، اما به دلیل گرفتاری هایی که 
داشتم، نپذیرفتم. از سال 58 که به ایران آمدیم، آن مرحوم 

در دفتر استفتائات حضرت امام)ره( فعالیت داشت.
ارتباط آیت الّله کریمی با سایر مراجع نجف چگونه 

بود؟
طبعًا ایشان با سایر مراجع نجف هم در ارتباط بود، اما بنده 
به دلیل مشغله های شــخصی ای که داشتم، از جزئیات و 

چگونگی این ارتباطات اطالع دقیقی ندارم.
جایــگاه ایشــان در حلقــۀ یــاران مرحــوم امــام 

خمینی)ره( چگونه بود؟
آیت الّله کریمی از معتمدین ردیــف اّول حضرت امام)ره( 

بود.
دربــارۀ فعالیت های ایشــان در دفتر مرحوم امام 

خمینی)ره( پس از انقالب توضیح دهید.
ایشــان همــراه آیت الّلــه خاتــم و آیت الّله راســتی دفتر 
اســتفتائات حضــرت امــام خمینــی)ره( را در قــم اداره 
می کردند و پس از رفتن ایشان به تهران، دفترشان همچنان 
در قم فعال و پاسخگوی استفتائات بود. البته وجهۀ علمی 

و حوزوی مرحوم آیت الّله کریمی همچنان محفوظ و میان 
علما و فضال از جایگاه باال و احترام خاصی برخوردار بود.

 بعد از ارتحــال حضرت امام خمینــی)ره( رابطۀ 
آیت الّله کریمی با مقام معظم رهبری چگونه بود؟

مقام معظم رهبری در جریان روابط حاکم بر بیت حضرت 
امام)ره( بود و طبیعتًا از اعتماد ایشــان به آیت الّله کریمی 
اطالع داشت. بعدها هم این اعتماد همچنان ادامه پیدا کرد 
و تقریبًا می توان گفت که جلسات استفتائات حضرت امام 
خمینی)ره( تبدیل به جلسات استفتائات مقام رهبری شد.

دربارۀ سایر ویژگی های شخصیتی آیت الّله کریمی 
توضیح دهید.

ایشان صریح  اللهجه و آزاده بود و اهل مصلحت اندیشی، 
پنهان کاری و عافیت طلبی نبود. این حریت از ایمان و اعتقاد 
راسخش نشئت می گرفت. پس از دولت نهم و جریاناتی که 
پیش آمد، ایشان در محضر مقام معظم رهبری نکاتی را بیان 
کرد و در پایان دیدار، دستانش را به آسمان بلند کرد و گفت: 

»أّني َقْد َبّلْغت؛ یعنی من مطلب را رساندم.«
از دیگر خصوصیات آیت الّله کریمی صبر و گشــاده رویی 
بود. هیچ گاه اجازه نمی داد مشــکالت شخصی  خللی در 
روند عمل به مسئولیت هایشــان ایجاد کند یا در رفتارشان 
بــا اطرافیان تأثیر منفــی بگذارد. با اینکه پسرشــان دچار 
معلولیت بود تا حدود بیست سالگی، خودشان با عطوفت، 
به کارهایش رســیدگی می کرد، در خــارج از منزل روحیۀ 

شاداب و بانشاطی داشت.
درست است که ایشان کمی تندخو بودند؟

خیر، آیت الّله کریمی دغدغه های درونی و فکری بســیار 
داشت. افرادی نظیر ایشان از سر باور و اعتقاد به  طور جدی 
به دنبال حق هستند و بر موضع خود پافشاری می کنند. به 
همین دلیل گاهی از دید عموم عصبانی به نظر می رسند. 
 چنان که جانبازان ما نیز پس از ســال ها تحمل درد و رنج، 
زمانی که زبان به انتقاد می گشایند، این نقدها را با شدت و 

حدت مطرح می کنند و برایشان اهمیتی ندارد که سخنان 
و اعتقاداتشان با سلیقۀ بعضی از مسئوالن سازگار نباشد. 

معمواًل افراد ساده و صادق تندخو به نظر می رسند.
اگر خاطرۀ خاصی از ایشان به یاد دارید، بفرمایید.
ایشــان انســانی شــوخ طبع بود. در خاطرم هست که در 
زمان هجــرت امام خمینــی)ره( از نجف بــه کویت، بنده 
همــراه آیت الّلــه کریمــی و آیت الله خاتم در یک ماشــین 
پشت ســر اتومبیل مرحوم امام)ره( حرکت می کردیم. در 
این سفر، ایشــان گاهی مطالب طنزی را مطرح می کرد و 

شوخ طبعی اش خستگی راه را می زدود.
آیــا آیت الّله کریمی در نوفل لوشــاتو هــم در کنار 

حضرت امام خمینی)ره( حضور داشت؟
بنده در جریان نبودم؛ چون گذرنامه نداشتم که به پاریس 

بروم.
رابطۀ ایشــان با بیــت مرحوم امــام خمینی)ره( 

چگونه بود؟
رابطۀ بسیار خوبی میان ایشان و مرحوم حاج احمد آقا 
برقرار بود و این همراهی تا زمان حاج حسن آقا هم پایدار 
ماند. آیت الّله کریمی معتقد بود که حاج حســن آقا در 
مرتبۀ باالی اجتهاد و علمیت است و از ایشان به  صراحت 
حمایت می کرد. پس از رّد صالحیت حاج حسن آقا در 
انتخابات خبرگان ایشان سه بار فرمود: »من هوان الدهر، 
من هوان الدهر، من هوان الدهر که فردی چون آیت الّله 
حاج حسن آقای خمینی باید از خبرگان محروم بماند؛ 
در حالی که پنج نفر هم مانند ایشان در این مجلس وجود 

ندارد.«
در پایان اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.

امیدوارم خداوند روح مرحوم آیت الّله کریمی را شاد کند و 
توفیق قدردانی از یاران حقیقی حضرت امام خمینی)ره( 
را به ما عطا کند. متأســفانه امروز بســیاری از افراد در حق 

مرحوم امام)ره( و یاران ایشان جفا می کنند.

محمدرضارحمت:

ایشانصریحاللهجهوآزادهبود
اهلمصلحتاندیشی،پنهانکاریوعافیتطلبینبود

پرونده ای در بزرگداشت درگذشت مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی

آیت الله محمدرضا رحمت از شاگردان و همراهان حضرت امام و شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در نجف و عضو دفتر استفتائآت امام در جماران و امام جمعه 
اسبق تنکابن به شخصیت مرحوم آیت الله سید جعفر کریمی و همراهی او با امام و انقالب اشاره کرد.
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با توجه به آشنایی دیرینه حضرت عالی با 
مرحوم آیت الله سید جعفر کریمی و شناختی 
که از ایشان دارید، به جنبه های علمی، سیرۀ 
عملی و همین طور کیفیت همراهی ایشان با 

حضرت امام بپردازیم.
که  بگویم  می توانم  ایشان  مورد  در  کلی  به طور 
آیت الله کریمی مجمع محسنات بود. یعنی تمامی 
خصائل نیک در ایشان دیده می شد. از نظر علمی ، 

شأن جایگاه بسیار باالیی داشت.
 خاطرم نیست که در درس آیت الله حکیم شرکت 
آیت الله  شاگردان  از  که  می دانم  اما  باشد؛  کرده 
خویی بود. البته در درس سایر اساتید نیز حضور پیدا 
می کرد. ایشان از فضالی حوزۀ نجف، شخصیت 
استفتائات  جلسات  در  و  بود  شده ای  شناخته 

حضرت امام نیز شرکت می کرد.
امام هم شرکت  ایشان در جلسات درس 

داشت؟
بله. پس از حضور امام در نجف، آیت الله کریمی در 
درس ایشان شرکت و اشکال می کرد و اشکاالتشان 

نیز مورد اعتنا قرار می گرفت.
ایشان به زبان عربی نیز مسلط و به همین دلیل در 
میان طلبه های عرب و به خصوص طلبه های خلیج 
نیز شناخته شده بود و به ویژه در باب استفتائات و 

آرای امام مورد پرسش قرار می گرفت.
کدام یک از ویژگی های اخالقی و شخصیتی 

در وجود آیت الله کریمی بیشتر جلوه گر بود؟
ایشان فردی بسیار خوش اخالق و خوش برخورد 
بود. از دیگر ویژگی های پسندیده آیت الله کریمی، 

سخاوتمندی اش بود. ایشان هرگز به دنبال کسب 
و جمع مال برای خود نبود. اگر چیزی به دست 
می آورد در میان دیگران نیز توزیع می کرد و هیچ چیز 

را برای خود به تنهایی نمی خواست.
کدام  ایشان  شخصی  زندگی  سبک  در 

ویژگی ها برجسته تر بود؟
 تا جایی که از زندگی شخصی ایشان اطالع دارم، 
خاطرم هست که در نجف زندگی بسیار ساده ای 
داشت و در قم نیز که ساکن منطقه ساحلی بود، 

همان سبک ساده زندگی را ادامه داد.
بسیار  طلبگی  زندگی  یک  زندگی  سطح  نظر  از 
و  فاضل  بسیار  فردی  علمی  لحاظ  از  ساده، 
کمال  حد  در  فردی  اخالقی  نظر  از  عالی مرتبه، 
حسن اخالق و از نظر اجتماعی مورد اعتماد و توجه 

عامه مردم بود.
ایشان در نجف هم تدریس داشت؟

ایران هم  البته در  و  بله در نجف درس می گفت 
تدریس خارج داشت.

از همراهی آیت الله کریمی با حضرت امام 
ایشان  در نجف و حضور در دفتر استفتائات 

برایمان بفرمایید.
استفتاء  امور  یزدی  خاتم  آیت الله  و  ایشان  ُخب 
حضرت امام را در نجف بر عهده داشتند. معمواًل 
صبح ها از ساعت 10 صبح تا هر زمانی که نیاز بود 
می پرداختند.  پرسش ها  پاسخ گویی  و  بررسی  به 
آیت الله کریمی نامه ها را می خواند و بعد به همراه 
آیت الله خاتم پاسخ هایی تنظیم می کردند. آیت الله 
کریمی پاسخ را مکتوب می کرد و به انضمام نامه 

استفتاء خدمت امام می فرستادند.
ابراهیم  حاجی  نام  به  فردی  هم  امام  بیت  در 
نامه ها را تحویل می گرفت و خدمت امام می برد. 
بعد از مالحظه و تأیید امام، پاسخ استفتائات برای 
اصالح، نزد آیت الله کریمی و خاتم برمی گشت. در 
نهایت پس از اعمال نظر امام مجددًا آن ها را به بیت 
می فرستادند و پس از آنکه امام آن ها را ُمهر می کرد، 
مختلف  کشورهای  در  صاحبانشان  برای  نامه ها 

جهان ارسال می شد.
ظاهرًا یکی از مسئولیت های جدی آیت الله 
کریمی پس از انقالب، مدیریت استفتائات در 

جریان حج بود.
بله. در موسم حج من، آیت الله کریمی، آیت الله 
خاتم و آیت الله قدیری شب ها از هتل عابد حسن 
اسماعیل  حجر  مقابل  در  و  می رفتیم  حرم  به 
ایجاد  گسترده ای  بسیار  تجمعات  می نشستیم. 
می شد و مردم پرسش های خود را مطرح می کردند 

تا پاسخ بگیرند.
 گاه ما تا ساعت 2 نیمه شب مشغول پاسخگویی به 

حجاج بودیم.
 در عرفات و منا هم که محل پرسش بود ایشان 
بسیاری  زحمت  و  می گفت  پاسخ  مفصل  به طور 

می کشید.
مقصود اینکه ایشان در موسم حج به نحو احسن 
تمامی  واقع  در  یعنی  را مدیریت می کرد.  شرایط 
هّم و غم ایشان به پاسخگویی استفتائات منحصر 

می شد.
 آیت الله کریمی به عمره مفرده کمتر مشرف شد و 

حسینمحمدییزدی:

بسیار خوش اخالق و خوش برخورد بود
پرونده ای در بزرگداشت درگذشت مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی

حجت االســالم والمسلمین حســین محمدی یزدی 
سال های متمادی در نجف اشرف و پس از انقالب در کنار 
مرحوم آیت الله ســید جعفر میرکریمی در بیت شریف 
حضرت امام پاســخگوی مسائل شــرعی و تا پایان عمر 
همکار ایشان بوده است. وی هم اکنون از اعضای دفتر 
رهبری به شــمار می آید و همچنان در بیت تاریخی امام 

پاسخگوی احکام شرعی است.
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بیشتر به همین شکل به حج می رفت.
 پس از بازگشت به ایران نیز به طور مرتب 
در دفتر امام حاضر و ملجأ و مرجع پاسخ به 

استفتائات حضرت بود.
مسئولیت حضرت عالی در بیت امام 

در نجف چه بود؟
مشغول  امام  استفتائات  دفتر  در  هم  من 
امتحان  مسئولیت  هم  مدتی  البته  بودم. 

ادبیات به من واگذار شد.
 من و آیت الله کریمی آن زمان سطح تدریس 

می کردیم.
باشید  فردی  اولین  شما  شاید 
فردی  به عنوان  کریمی  آیت الله  از  که 
اغلب  چون  می کنید؛  یاد  خوش خلق 
ایشان را قدری صریح و تندخو معرفی 
می کنند. آیا شما این را تصدیق می کنید؟

اصاًل این طور نیست. ایشان در امور جدی 
نگاه  مهم  مسائل  به  نداشت  دوست  و  بود 
سطحی بشود و در بیان مسائل به مخاطب 

بسیار توانمند و دقیق بود.
پس از بازگشت به ایران هر دوی شما 

در دفتر امام مشغول به کار شدید؟
بله. ما تا آخر در دفتر امام بودیم. البته ایشان 

در دفتر آیت الله اراکی هم حضور داشت.
بیت  در  کریمی  آیت الله  جایگاه 
رهبری پس از رحلت حضرت امام چگونه 

بود؟
تا  و  می کرد  آمد  و  رفت  رهبری  با  ایشان 
آنجا که توان داشت در بیت رهبری حاضر 
می شد؛ اما اواخر به علت کسالت  جسمی 

کمتر رفت و آمد می کرد.
ظاهرًا آیت الله خامنه ای هم به ایشان 

عالقه داشت.
بله، بله. آیت الله کریمی در بیت رهبری نیز 
کم نگذاشت و تا آنجا که می توانست به رهبر 

خدمت کند، کوتاهی نکرد.
مهم ترین تأثیر حضور ایشان در دفتر 

امام و بیت رهبری چه بوده است؟
ایشان در موضوع استفتائات نقش بسیار 

بزرگ و مهمی داشت.
شورای  رئیس  علت  همین  به  پس 

استفتاء رهبری شد؟
بله.

ارتباط آیت الله کریمی با حلقه یاران 
امام در نجف چگونه بود؟

رابطه بسیار خوبی میان ایشان و یاران امام 
برقرار بود؛ اما شاید یکی از دالیلی که برخی 
از ایشان به عنوان فردی تندخو یاد می کنند 
این است که گاه ایشان الزم می دید نکاتی را 
به افراد یادآوری کند تا درصدد اصالح برآیند؛ 
در حالی که این مسئله نه تنها به هیچ وجه 
بداخالقی نیست، بلکه عین اخالق است. 
اتفاقًا ایشان از مرتبه اخالقی بسیار باالیی 

برخوردار بود.
بیت  در  حضرت عالی  مسئولیت 

رهبری چیست؟

من همچنان در حوزۀ استفتائات به عنوان 
نمایندۀ رهبری در بیت امام فعالیت می کنم.

یاد  به  ایشان  از  خاصی  خاطره  اگر 
دارید، مشتاقیم بشنویم.

دفتر  در  دوستان  از  نفر  چهار  سه  و  من 
از  یکی  بودیم.  اراکی  آیت الله  استفتائات 
دوستان فردی بود که نسبتًا ضعف داشت؛ 
اما در انجام وظایف کوتاهی نمی کرد؛ یعنی 
مسئولیتش  به  می توانست  که  جایی  تا 
رسیدگی می کرد. نه قاصر بود و نه مقصر. 
یکی از افراد که متوجه نقطه ضعف ایشان 
شده بود، در این خصوص به آقازاده آیت الله 
اراکی گزارش داد. هنگامی که این جریان 
به گوش مرحوم کریمی رسید ایشان خیلی 
ناراحت شد و با آن شخص گزارش دهنده 
رفتاری  چنین  نباید  گفت:  و  کرد  برخورد 

می کردید.
و  انسان دوستی  از  حکایت  برخورد  این 
در چنین  دارد.  ایشان  مهربانی  و  عطوفت 
بابت  کریمی  آیت الله  بود  ممکن  مواردی 
اینکه فرد آبروی دیگری را برده او را مواخذه 
کند اما این دلیل بر بداخالقی ایشان نیست، 
بلکه اتفاق نشان دهنده میزان توجه ایشان به 

حقوق انسان هاست.
 خود ایشان هم نقاط ضعف قابل گذشت 
و  می نگریست  اغماض  دیده  به  را  افراد 
سعی در حفظشان و کرامت افراد داشت و 
برخورد  قاطعانه  می دید  را  این  خالف  اگر 

می کرد.
ظاهرًا آیت الله کریمی از نظر علمی 

هم سختگیر بود.
 بله. طلبگی به طور عموم و اجتهاد به طور 
خصوص به چند مقدمه نیاز دارد که اولین 
آن ها علم به مقدمات است. در دسته بندی ها 
مقدمات را به 14 علم تقسیم می کنند: علم 
بیان،  لغت، صرف، نحو، اشتقاق، معانی، 
عروض و ... . ایشان تسلط بر این 14 مورد 
را برای یک طلبه الزم می دید و معتقد بود 
که اگر طلبه می خواهد اظهارنظر کند باید 
از پشتوانه فکری و آگاهی برخوردار باشد و 
اگر عبارتی را می خواند باید تا جایی تسلط 
داشته باشد که دچار خطا نشود و عبارات 
را صحیح بخواند. به همین دلیل اگر طلبه 
عبارتی را نادرست ادا می کرد ایشان تذکر 
فرد  علمی  نظر  از  هم  خودشان  می داد. 

توانایی بود.
از وجوه علمی ایشان بیشتر بفرمایید.
شاید الزم نباشد که طلبه ای در علم منطق 
اما مرحوم  باشد؛  و کالم مجتهد  فلسفه  و 
نیاز  که  بخش هایی  بر  کریمی  آیت الله 
شوارق  مال عبدالله،  حاشیه  مانند:  داشت 
مال عبدالرزاق الهیجی و تجرید عالمه احاطه 

داشت.
کسی که می خواهد فتوا بدهد یا فتوایی را 
بفهمد به کتاب های فقهی قدما و متأخرین 
مراجعه می کند. چنین فردی باید بداند که 

شهرت چیست؟ اجماع چیست؟ طلبه باید 
به میزانی از علم رسیده باشد که مثاًل اگر در 
عروه ادعای اجماع مسئله ای مطرح شده 
است، بتواند تشخیص دهد که آیا این ادعا 

درست است یا خیر.
بسیار  هم  زمینه  این  در  کریمی  آیت الله   
توانمند بود. وقتی به منابع مراجعه می کرد 
و  داشت  را  روایات  فهم  ذکاوت  و  ذوق 
می کرد.  ارائه  آن ها  از  خوبی  برداشت های 
از  و  می کرد  مراجعه  باب  روایات  به  ایشان 
شخصی  استنباط  به  مختلف  منابع  میان 
خودش می رسید و در زمینه استنباط هم 
بسیار قدرتمند بود، خوب می فهمید و برای 
به  می انداخت.  جا  را  مسئله  هم  مخاطب 
مورد  استداللش  و  استنباط  دلیل  همین 
طلبه های  نوعًا  لذا  و  می گرفت  قرار  پسند 
خلیج مانند بحرینی ها برای حل مسائل خود 
به مرحوم آیت الله کریمی مراجعه می کردند 
و ایشان آن ها را قانع و ابعاد قضیه را برایشان 

روشن می کرد.
آیت الله  پس شما تندی های گاه گاه 
و  نیک  اخالق  از  برگرفته  را  کریمی 

انسان دوستی ایشان می دانید.
اخالقی  نظر  از  من  نظر  به  است.  درست 
دیده  ایشان  رفتار  در  شبهه ای  و  شک 
نمی شد. تنها نکته همان تندی در برابر رفتار 
نادرست افراد بود که هدفش نشان دادن قبح 

رفتار آن ها بود.
کریمی  آیت الله  با  سال  چند  شما 

همراه بودید؟
من حدودًا از سال 1340 در نجف با ایشان 

آشنا و دوست بودم.
ما  برای  کریمی  آیت الله  فرزندان  از 
بگویید. چند نفر هستند و در حال حاضر 

در کجا اشتغال دارند؟
ایشان دو پسر داشت. یکی از آن ها معلول 
بود که چند سال پیش از دنیا رفت. پسر 
در  االن  و  رفت  دانشگاه  به  هم  دیگرشان 
امور علمی و پژوهشی دانشگاهی مشغول 

است.
و  یادآوری  با  را  گفتگو  است  خوب 
توجه دادن مخاطبان، به ویژه نسل جوان 
آیت الله  نیک  خصلت های  از  یکی  به 

کریمی پایان دهیم.
بود  اهل صداقت  بسیار  زندگی  در  ایشان 
پیش  راستی  با  و  مجامله  هرگونه  بدون  و 
می رفت. این یکی از چیزهای مهمی است 
بهره  آن  از  الگو  به عنوان  می توانیم  ما  که 
بگیریم و همه طلبه ها نیز باید همین گونه 
باشند و در مسیر خداوند و برای پروردگار گام 

بردارند.
برای  کنیم،  کار  خدا  برای  بتوانیم  باید  ما 
خدا درس بخوانیم، برای خدا قدم برداریم، 
برای خدا با مردم معاشرت کنیم. این چیزی 
است که جوانان می توانند به عنوان الگو از آن 

استفاده کنند.

 رابطه بسیار 
خوبی میان ایشان 
و یاران امام برقرار 
بود؛ اما شاید یکی 
از دالیلی که برخی 
از ایشان به عنوان 
فردی تندخو یاد 

می کنند این است 
که گاه ایشان الزم 
می دید نکاتی را به 
افراد یادآوری کند 
تا درصدد اصالح 
برآیند؛ در حالی 

که این مسئله 
نه تنها به هیچ 

وجه بداخالقی 
نیست، بلکه عین 
اخالق است. اتفاقًا 

ایشان از مرتبه 
اخالقی بسیار 

باالیی برخوردار 
بود
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که  بفرمایید  خود  معرفی  ضمن  ابتدا  در 
فرزند چندم مرحوم آیت الله سید جعفر کریمی 
هستید. از تحصیالت خود بگویید و اینکه در 

حال حاضر در کجا مشغول به کار هستید؟
بنده سید علیرضا کریمی، فرزند پنجم آیت الله سید 
جعفر کریمی و در حال حاضر تنها فرزند پسر ایشان 
هستم. البته اخوی بزرگ تر داشتم که در سال 1361 
به رحمت خدا رفت. تحصیالت حوزه را تا خارج ادامه 
دادم و در دانشگاه مدرک فوق لیسانس رشتٔه فلسفه 
غرب را اخذ کردم. در حال حاضر در حوزه و دانشگاه 

به کارهای پژوهشی مشغول هستم.
اجتماعی  و  اخالقی  خصوصیات  از  مایلیم 

مرحوم والد شما بشنویم.
به خاطر  اخیر،  به جز سال های  را  والد  ما مرحوم 
مشغله های بیرون از منزل کمتر می دیدیم. یعنی اگر 
هم ایشان را می دیدیم در ساعات غروب به بعد بود؛ 
چون از صبح تا غروب در بیرون منزل اشتغال داشت و 

امور منزل را والدٔه ما اداره می کرد.
در  زیادی  اشتغاالت  والد در عین حال که  مرحوم 
و  بحث  و  فرزندان  احواالت  از  داشت،  منزل  بیرون 
درسشان غافل نمی شد. بر تمرکز و کیفیت درس های 

ما تأکید زیادی داشت.
حساسیت  ایشان  اخالقی  خصوصیات  جمله  از 
بیش از حد در صرف هزینه های بیت المال و حقوق 

شرعی بود. هم در نجف و هم در قم زندگی ساده و 
بودم که در نجف  والده شنیده  از  طلبگی داشت. 
قرض  طالب  دیگر  از  معیشتی  امور  برای  گاهی 
می کرد و پس از اینکه شهریه می گرفت، قرض خود 
کل  در  زی طلبگی  و  سادگی  این  می داد.  پس  را 
زندگی ما جریان داشت. ما حتی 12 سال در منزل 
نجف یخچال نداشتیم. همشیره ها که بزرگ تر از من 
هستند، در آن دوره در گرمای تابستان نجف یخ تهیه 
می کردند. مرحوم آقای فرقانی در آن زمان در بیت 
انجام می داد.  را  بیت  امام کارهای جاری  حضرت 
یک بار همشیره های ما را دیده بود که چگونه در آن 
گرمای تابستان مشغول تهیه یخ برای منزل بودند. 
این موضوع را به اطالع حضرت امام رساند. مرحوم 
امام به ابوی پاکت پولی داد و فرمود که یخچالی برای 
منزل تهیه کند. مرحوم ابوی چون استنکاف داشت 
استفاده  خودش  شخصی  امور  برای  مبلغ  آن  از 
دارم؛  پول  من  »آقا،  گفت:  امام  حضرت  به  کند، 
ولی نمی خواهم یخچال بخرم.« امام فرمود: »شما 
چطور وقتی پول دارید دختران خود را می فرستید یخ 
بخرند؟! من به شما تکلیف می کنم که یخچال تهیه 
کنید.« سادگی و زی طلبگی مرحوم ابوی در نجف 
این گونه بود. حتی وقتی به ایران بازگشتیم، چند 
سالی مستأجر بودیم. بعدها حضرت امام مساعدتی 

کردند و منزلی را تهیه کردیم.

به نظر شما این ساده زیستی و زهد و تقوای 
مرحوم والدتان چقدر متأثر از همراهی با حضرت 

امام در نجف است؟
مرحوم ابوی در دی ماه 1333 برای ادامٔه تحصیالت 
سال  در  امام  مرحوم  و  کرد  هجرت  نجف  به  حوزه 
به  از همان سال  ابوی  تبعید شد.  به نجف   1344
جمع شاگردان امام پیوست و در زمرٔه حلقٔه خاص 
ایشان درآمد. تا قبل از آن از شاگردان مرحوم آیت الله 
خویی، مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله حلی، 
مرحوم آیت الله شاهرودی و... بود. پس از مدتی و تا 
سال 1357 با مرحوم آیت الله خاتم یزدی عضو هیئت 
استفتاء امام شد. در طول این مدت به طور مستمر در 
بیت حضرت امام حضور داشت و پاسخ گوی مسائل 
شرعی مقلدان بود. این همراهی با امام در آن سال ها 
طبعًا تأثیر بسیار زیادی در روحیات ایشان داشت. 
گاهی خود اظهار می کرد که مجذوب حضرت امام 
شده است. مرحوم ابوی با اینکه جزو شاگردان خاص 
آیت الله خویی بود، به محض اینکه امام به نجف آمد از 
شاگردان خاص ایشان شد و تا این حد که گفته شده 
آیت الله خویی قدری از ابوی دلگیر شده بود که چرا 

کمتر به سراغ وی می رود.
وقتی امام از نجف عازم کویت شد، مرحوم ابوی و 
مرحوم خاتم یزدی و مرحوم خلخالی از جمله کسانی 

بودند که امام به آنان وصیت کرد.

سیدعلیرضاکریمی:

نسبت به حقوق شرعی افراد حساسیت نشان می داد
پرونده ای در بزرگداشت درگذشت مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی

سید علیرضا میرکریمی فرزند مرحوم آیت الله سید جعفر میرکریمی است. دانش آموخته حوزه و دانشگاه با مدرک فوق لیسانس فلسفه غرب است. وی در کنار 
اشتغاالت حوزوی به فعالیت های دانشگاهی)علمی و پژوهشی( نیز اشتغال دارد. او در این گفت وگو به ویژگی های فردی و خانوادگی پدر پرداخت و از ارادت ایشان 

به امام و انقالب سخن گفت.
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به خاطر دارم وقتی به ایران برگشتیم، وجوهات دفتر 
حضرت امام در اختیار مرحوم ابوی بود. ایشان آن 
وجوهات را در لباس های ما جاسازی کرد تا مبادا در 
مرز یا در طول سفر به آن ها دستبرد بشود. به محض 
اینکه به ایران رسیدیم، ابوی آن وجوهات را تقدیم 
نمایندٔه امام کرد. بسیار نگران آن وجوهات بود که 

مبادا امانت را به دست صاحب اصلی اش نرسد.
مهم ترین خصوصیت اخالقی مرحوم والد را 

چه می دانید و چرا؟
مهم ترین خصوصیت اخالقی ایشان حریت است. 
است،  صحیح  نظرش  به  که  چیزی  آن  به  همیشه 
عمل می کرد و در این باب مصلحت سنجی نداشت. 
اساس  بر  داشت،  که  اجتماعی  تصمیم گیری های 
هیچ  می کرد.  حس  خود  دوش  بر  که  بود  تکلیفی 
خوفی از اینکه حاال ممکن است این ابراز نظر احیانًا 
تبعات فردی و اجتماعی برایش پیش بیاورد، نداشت. 
آخرین نمونٔه آن اظهارنظر ایشان دربارٔه رد صالحیت 
حاج حسن آقا خمینی برای مجلس خبرگان رهبری 
است. آنچه در آن دوره بیان کرد، بر اساس مالحظات 
اجتماعی نبود. این گونه نبود که احساس ِدین بکند و 
الزم بداند که آن بیانات را داشته باشد؛ اصاًل و به هیچ 

عنوان این طور نبود.
آنچه مرحوم ابوی راجع به صالحیت حاج آقا حسن 
خمینی اعالم کرد بر اساس دانسته های قطعی بود، 

نه حدس و گمان یا ارادت شخصی.
مگر آیت الله کریمی چقدر به اجتهاد علمی 
آن  که  بود  آشنا  آقا  حسن  سید  حاج  عملی  و 

اظهارنظر را دربارٔه ایشان داشت؟
به هر حال حاج حسن آقا گاهی به منزل ما رفت و 
آمد داشت. به همین دلیل حاج آقا از نزدیک نسبت 
به مدارج علمی و مراتب تحصیلی ایشان آگاه بود. 
اگرچه در آن دوره شورای نگهبان نظر دیگری نسبت 
به صالحیت ایشان ابراز داشت و اظهارنظر مرحوم پدر 
ممکن بود تبعات اجتماعی برایشان داشته باشد، اما 
ایشان از چنان حریتی برخوردار بود که آنچه را بدان 
رسیده بود علنًا اعالم می کرد و به همین دلیل در 
خصوص صالحیت حاج حسن آقا اظهارنظر کرد و 
ایشان را واجد شرایط برای حضور در مجلس خبرگان 
دانست و می فرمود که نیازی به امتحان گرفتن و طی 

چنین مقدماتی هم نیست.
 در موارد دیگر نیز همین طور بود.

 مثاًل پدر از مرحوم آیت الله هاشمی علنًا حمایت 
مرحوم  اخیر،  سال های  طی  حالی که  در  می کرد؛ 
حمایت  و  بود  گرفته  قرار  بی مهری  مورد  هاشمی 
بنا بر  اما پدر  از ایشان ممکن بود دردسرساز شود. 
همان سابقه انقالبی و شناختی که از ایشان داشت 
و آشنایی نزدیک طی دو دوره همکاری در خبرگان 
رهبری، علی رغم همه این شرایط و جوی که علیه 
آیت الله هاشمی ایجاد شده بود، از ایشان پشتیبانی 
کرد و به خاطر ضررها و خسارت هایی که ممکن بود 
از این ابراز عقیده برایشان ایجاد شود، دست از بیان 

حق برنداشت.
چه  انقالب  از  پس  کریمی  آیت الله  مرحوم 

مسئولیت هایی را عهده دار شد؟
و  درسی  اشتغاالت  تنها  انقالب  از  پیش  تا  ابوی 
حوزوی داشت و در بیت امام در کنار برخی از دوستان، 

پاسخگوی استفتائات حضرت امام خمینی بود.

 پس از پیروزی انقالب، ابتدائًا در مجلس خبرگان 
امام،  توصیه  به  خودشان  گفته  به  اساسی،  قانون 
بر  تمایلی  خودش  گویا  البته  بود.  کرده  شرکت 
حضور در این مجلس نداشت؛ اما به فرموده امام و 
به نمایندگی از مازندران، در مجلس خبرگان قانون 
مجلس  سوم  و  اول  دوره  در  و  شد  حاضر  اساسی 
خبرگان رهبری نیز نماینده مردم بود. در سال 1361 
به حکم خود امام خمینی رحمة الله علیه مسئولیت 
دادگاه عالی انتظامی قضات را بر عهده گرفت و به 
پرونده های قضات رسیدگی می کرد. این مسئولیت تا 

سال 1372 ادامه داشت.
 پس از مدتی حضور در قوه قضاییه مرحوم پدر به این 
نتیجه رسید که باید به حوزه بازگردد و به همین دلیل 
از این سمت استعفا داد. ایشان همچنین عضو جامعه 

مدرسین حوزه علمیه بود.
ایشان در چه سطوحی درس می گفت؟

خارج  خود  برای شاگردان  آخر  در سال های  ابوی 
فقه و اصول می گفت. ایشان به غیر از سال های آخر 
حیات که به علت کهولت سن از درس گفتن باز ماند، 

همواره به تدریس به شکل جدی می پرداخت.
پدر بزرگوارتان چگونه با وجود مسئولیت های 

بسیار، همچنان به درس و بحث می پرداخت؟
ایشان طی سال هایی که در قوه قضاییه مشغول بود 
هم اصرار داشت که ما در قم ساکن باشیم و 4 روز در 
هفته صبح ها به تهران می رفت و عصرها هم در مدرسه 

فیضیه حلقه درسی داشت و خارج فقه می گفت.
علت این اقدام هم این بود که نمی خواست از فضای 

علمی حوزه فاصله بگیرد.
 بعدها که فارغ البال شد حلقه درس خارج گسترش 
پیدا کرد و تعداد شاگردان ایشان نیز بسیار زیاد شدند.
ایشان سال های آخر، دیگر خارج اصول نمی گفت و 

تنها خارج فقه را درس می داد.
استادان و شاگردان بنام و برجسته آیت الله 

کریمی چه کسانی بودند؟
مرحوم پدر مقدمات را در بابل خدمت آقای موحد 
خوانده بود. دروس سطح را در قم گذراند و از محضر 
اساتیدی چون مرحوم شهید صدوقی بهره برد. کفایه 
را نزد آیت الله سلطانی طباطبایی )پدر خانم مرحوم 

حاج احمد آقا( گذراند.
میرزا  آیت الله  نزد  عراق  در  عمدتًا  را  خارج  درس   
هاشم آملی، آیت الله خویی، آیت الله حکیم، آیت الله 

شاهرودی و شیخ حسین حلی خواند.
 از زمان حضور امام در نجف با اینکه ایشان از نظر 
علمی دیگر نیازی به حضور در جلسات درس نداشت، 
اما تا سال های پایانی تدریس امام در درسشان شرکت 

می کرد.
کرد؛  تربیت  نیز  را  بسیاری  شاگردان  پدر  مرحوم   
اما من افرادی را که مشهور باشند به خاطر ندارم. 
شاگردان بسیاری داشتند که هر یک در جایگاه خود 

در حال خدمت رسانی هستند.
به مخاطبان  را  پدر  تألیفات و خدمات  آثار، 

معرفی بفرمایید.
آیت الله کریمی به خاطر اشتغاالت فراوان، فرصتی 

برای چاپ آثار قلمی خود پیدا نکرد.
ایشان تقریرات درس آیت الله خویی و آیت الله حکیم 
را نوشته است. بخشی از تقریرات خارج فقه مرحوم 
میرزا هاشم آملی از ایشان به چاپ رسیده است. چهار 

جلد کتاب البیع حضرت امام به سرپرستی ایشان و 
همت برخی دوستان در نجف چاپ شد.

مرحوم پدر به طور خصوصی فرمود که امام خمینی 
کتاب البیع را پیش از ایشان به فرد دیگری سپرده بود؛ 
اما پس از مدتی که به نتیجه نرسیده بودند مرحوم پدر 
سرپرستی تصحیح و چاپ آن را بر عهده می گیرد و آن 
را به چاپ می رساند. به غیر از این مواردی که گفتم 
تألیف خاصی که چاپ شده باشد، وجود ندارد. البته 
مطالب و دست نوشته های بسیاری از ایشان باقی 
مانده، اما به علت اشتغاالت روزمره و پرهیز از درگیری 

به این امور، به چاپ نرسید.
آیت الله  اخالقی  ویژگی های  خصوص  در 
کریمی برخی به تندخویی و دافعه ایشان اشاره 
قطعًا  و  هستید  فرزندشان  که  شما  می کنند. 
دارید،  پدر  شخصیت  از  دقیق تری  شناخت 
ایشان در  برخورد  باره چیست؟  این  در  نظرتان 

منزل با اهل خانواده چگونه بود؟
بله، در مورد خلق وخوی پدر چنین سخنانی گفته 
می شود؛ اما به گمانم جریان به همان بحث صراحت 
لهجه و حریت ایشان بازمی گردد. پدر وقتی به یک 
نتیجه قطعی می رسید یا الزم می دید نکته ای را بیان 
کند، چه در خصوص مسائل کوچک و جزئی و چه در 
باب مسائل کالن و عمومی، مالحظات معمول سایر 
را اعالم  را نداشت و صراحتًا نظرش  و علما  بزرگان 
می کرد و طبعًا این اظهارنظر جدی و صریح به مذاق 
خیلی ها خوش نمی آمد و حمل بر تندخویی مرحوم 

ابوی می شد.
 اما کسانی که از نزدیک با پدر حشرونشر و معاشرت 
داشتند، چنین نظری نداشتند و می دانستند که در 
پس این صراحت لهجه، همان آزادگی و حریت وجود 
با اهل خانواده هم ایشان گاهی به  دارد. در منزل 
همین شیوه برخورد می کرد؛ اما با والده و همشیره ها 
و خانواده خوش اخالق بود و مورد خاصی که نشان از 
تندخویی پدر باشد، وجود نداشت. گاهی پدر نسبت 
به ما هم با همان صراحت و جدیت نکاتی را متذکر 
می شد که شاید آن زمان برای ما سخت گیرانه به نظر 
ایشان  رفتار  از  بهتری  امروز که درک  اما  می رسید؛ 
داریم متوجه می شویم که آن سخت گیری ها نیز از 
سر خیرخواهی و برای رشد خود ما بوده است و ما هم 
معمواًل به نظرات پدر احترام می گذاشتیم و به آن ها 

عمل می کردیم.
آیت الله کریمی با کدام یک از آقایان و بزرگان 

بیشتر مؤانست و مجالست داشت؟
در این سال های اخیر با حاج آقا مسعودی خمینی، 
ارتباط  آیت الله ری شهری  و  امینی  آیت الله  مرحوم 
صمیمی تری داشت. اما در سال های قبل که در بیت 
امام بود، بیشتر با مرحوم آقای خاتم یزدی، آیت الله 
کاشانی  راستی  آقای  و  ابطحی  آیت الله  قدیری، 

صمیمی بود.
اگر بخواهید به طور اجمالی مروری بر وجوه 
برجسته شخصیت پدر داشته باشید کدام موارد 

را بیان می کنید؟
اول اینکه ایشان به طور بسیار فوق العاده و جدی 
افراد حساسیت نشان  به حقوق شرعی  نسبت 
می داد و نسبت به بیت المال بسیار دقیق بود. 
نکته بسیار مهم دیگر صراحت لهجه و حریت پدر 

است.
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با توجه به دوستی دیرینۀ شما و آیت الّله سیدجعفر 
کریمــی پیش از انقــالب، در نجف، و همکاری شــما با 
ایشــان پس از انقالب در قوۀ قضاییه، قطعًا شــناخت 
خوبی از این شخصیت ارزشمند دارید و ظاهرًا در درس 
ایشان نیز شرکت می کردید. معرفی ایشان را از همان 

دورۀ تحصیل در محضرشان آغاز کنید.
بله، من به اتفاق مرحوم شــریعتی و آقا منیر شــیرازی در 
نجف بخشی از کتاب رسائل شیخ را نزد ایشان خواندیم و 
از محضرشان استفاده کردیم. آیت الّله کریمی بر مسائل فقه 
و اصول به خوبی اشراف داشت و از بیان شیوایی در تدریس 
برخوردار بود. همان طور که مستحضرید، ایشان، آیت الّله 
قدیری و آیت الّله خاتم یزدی از ارکان شــورای استفتائات 
حضرت امام)ره( در نجف بودند و همگی آن ها از اساتید و 

علمای برجستۀ نجف محسوب می شدند.
جایگاه و مرتبۀ ایشان در حلقۀ یاران امام چگونه بود؟

آن زمان حواریون حضرت امام)ره( در نجف محدود بودند 
که از جملۀ این یــاران اندک آیت الّله کریمی بود. ایشــان 
از شــاگردان آیت الّله خوئی بود که در شــورای استفتائات 
حضرت امام)ره( حضــور پیدا کرد. عــده ای از روحانیون 
همراه مرحوم امام خمینی)ره( هم به امور سیاسی خارج از 
کشور امام می پرداختند. می توان گفت که حضور آیت الّله 
کریمی در کنار حضرت امام)ره(، در آن شرایط، جهاد اکبر 
بود و موضع سیاسی مهمی بود که کسی در دیار غربت در 
کنار ایشــان قرار بگیرد، اما آقا سیدجعفر با عالقه و اعتقاد 
و قاطعیتــی که داشــت، تا پایان حیات حضــرت امام)ره( 
همراهشــان بود و پس از رحلت ایشــان هم عضو شورای 

استفتائات مقام رهبری شد.
چرا همراهی ایشــان با امــام در نجف جهاد اکبر 

بود؟
حضور در کنار امام در نجف حقیقتًا جهاد بود؛ چون افراد 
باید هزینۀ این همراهی را می پرداختند. همراهان حضرت 
امام)ره( اذیت و آزار می شــدند و با ایشان برخوردهای تند 
و اهانت آمیزی می شــد که امر ساده ای نبود. در آن شرایط 

فقط افرادی که اخالص داشتند، می توانستند سختی ها را 
تحمل کنند.

مهم ترین ویژگی  اخالقی ایشان چه بود؟
آیت الّله کریمی فردی بســیار صریح اللهجه بود و با کسی 
تعارف نداشــت. بســیار تند و صریح موضع خود را اعالم 
می کرد و اگر الزم می دید، تذکر هم می داد. بدون مالحظه 
و اغماض در دفاع از مرحوم امام)ره( صحبت می کرد. عالقۀ 

دوسویه ای میان ایشان و حضرت امام)ره( وجود داشت.
 اعتماد امام خمینی)ره( به آیت الّله کریمی تا آنجا بود که در 
زمان حضور در پاریس، ایشان را به عنوان یکی از افراد وصی 
خود تعیین کرده بود. طلبه ها و اطرافیان حضرت امام)ره( 
هم به ایشان اعتماد کامل داشتند. این صراحت و صالبت 
مهم ترین و بارزترین ویژگی شخصیتی آیت الّله سیدجعفر 
کریمی بود. زمانی که ایشــان در نجف بود، کســی جرأت 
نداشــت هر حرفی را در مقابل ایشــان بیــان کند؛ چراکه 

می دانست با او برخورد خواهد کرد.
در دوره ای کــه در درس آیت الّله کریمی شــرکت 

داشتید، شیوۀ تدریس  ایشان چه ویژگی ای داشت؟
من تنها بخشی از رسائل شیخ را نزد ایشان گذراندم. روش 
تدریس مرحوم آیت الّله کریمی بســیار خوب بود. فن بیان 
اثرگذاری داشت و با حوصله درس می گفت. نکتۀ  مهم دیگر 
اینکه مانند مرحوم امام)ره( از اشــکال شاگردان استقبال 
می کرد. در خاطرم هســت کــه مرحوم آیت الّلــه آقا منیر 
شیرازی که ذهن نقادی داشــت و بسیار باهوش و ذکاوت 
بود، اشکاالت بسیار خوبی را در جلسات درسشان مطرح 

می کرد و آیت الّله کریمی هم به ایشان عنایت داشت.
در دورۀ همکاری تان در قوۀ قضاییه، ِسمت ایشان 

و حضرت عالی چه بود؟
ایشــان آن زمــان قاضی القضات بود و همــان صراحت و 
صالبت همیشگی را در این جایگاه نیز حفظ می کرد. من 
هم در دادگاه دیوان عالی کشــور بــودم. پرونده هایی را که 
در سراســر کشور دچار مشکل بودند، به این دادگاه ارجاع 
می دادنــد. آیت الّله معرفت، آیت الّلــه علوی گرگانی، آیت 

الله  ابطحی کاشانی و بنده آن زمان در دیوان عالی بودیم. 
البته بعدها در زمان آیت الّله سیدمهدی سیدی این دادگاه 

»دیوان عالی کشور« نام گرفت.
کیفیت حضور ایشان در آن شرایط حساس در قوۀ 

قضاییه چگونه بود؟
عملکرد آیت الّله کریمی بسیار خوب بود. عرض کردم که 
شــخصیتی شجاع، صریح و بااخالص بود و هرگز از مقام و 
موقعیتش له یا علیه کســی سوءاستفاده نکرد و این امتیاز 
بســیار باالیی بود که فردی در آن جایگاه و موقعیت بتواند 

پاک و سالم بماند.
دربارۀ حضور ایشان در دفتر استفتائات حضرت 

امام خمینی)ره(  توضیح بفرمایید.
آیت الّلــه کریمی عالقۀ ذاتی، باطنــی و ایمانی به مبانی 
حضرت امام)ره( داشت. استحضار بسیار خوبی هم نسبت 
به مسائل علمی داشــت و هر وقت سؤالی مطرح می شد، 

بی وقفه پاسخ می داد.
ارتباط آیت الّله کریمی با حاج آقا مصطفی و حاج 

احمد آقا چگونه بود؟
میان ایشان و حاج آقا مصطفی در نجف رابطۀ صمیمی ای 
وجود داشــت. در جریان استفتائات هم گاهی بحث های 
علمی میان ایشان درمی گرفت. آنها هم رتبه و استاد بودند، 
اما میان ایشان و حاج احمد آقا ارتباط چندانی برقرار نبود.

اگر نکته ای دربارۀ ایشــان باقی مانده اســت، به 
عنوان حسن ختام این گفتگو بیان کنید.

آیت الّله سیدجعفر کریمی انسانی موثق، شجاع و فاضل 
بود و حضرت امام)ره( و دوســتان عالقۀ بسیاری به ایشان 
ف  داشتند و معتمدشــان بود. در منطق می گویند که معرِّ
ف باشد. ما کیستیم که از آن اساتید بزرگ  باید اجلی از معرَّ
سخن بگوییم. ایشان مصداق بارز این آیۀ شریفه بود: »ِمَن 

َه َعَلیِه.« الُمؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللَّ
آیت الّلــه کریمی تا آخریــن لحظۀ عمر گران قــدرش، با 
صداقت، پای ایمان، اسالم و راه حضرت امام)ره( ماند و با 

همان صداقت و پاکی عقیده دنیا را ترک کرد.

سیدمحمدسجادی:
ایشان،آیتاهللقدیریوآیتاهللخاتمیزدی

ازارکانشورایاستفتائاتحضرتامامدرنجفبودند

پرونده ای در بزرگداشت درگذشت مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی

آیت الله سید محمد ســجادی از یاران حضرت امام در نجف 
اشــرف و از شاگردان مرحوم آیت الله سید جعفر کریمی بوده 
است وی پیرامون جایگاه علمی آن مرحوم در نجف و تاثیر او در 

بیت مرجعیت حضرت امام سخن گفت.
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ضمــن معرفــی اجمالــی مرحوم 
آیت الّله سیدجعفر کریمی بفرمایید که 

نحوۀ آشنایی تان با ایشان چگونه بود.
آیت الّله ســیدجعفر کریمی در روستای 
دیــوکالی بابل به دنیا آمد و مدتی در آنجا 
بود. دورادور با پدر و خانوادۀ ایشان ارتباط 
داشــتیم. زادگاه بنده آمل است. از سال 
تحصیلی 1322 که اوایل دورۀ ســلطنت 
محمدرضاشــاه بود، از آمل بــه قم آمدم. 
تقریبًا می توان گفت که اّولین نفری بودم 
کــه از آن منطقه برای تحصیــل در حوزۀ 
علمیه به قم آمدم. به تدریج دیگر دوستان 
هم از شهرستان بابل و آمل به قم آمدند و 
مشــغول تحصیل در حوزۀ علمیه شدند؛ 
از جمله آیت الّله سیدجعفر کریمی. در قم 
هم از همان ابتدا با هم ارتباط داشتیم. با 
اینکه قدری از نظر اخالقی تندمزاج بود، 
با بنده رفتار خوب و صمیمی ای داشــت. 
ارتباط ما تا زمانی که متأهل هم شــدیم، 

ادامه داشت.
دربــارۀ دوران تحصیــل خودتان و 

مرحوم آیت الّله کریمــی در قم و نجف 
توضیح دهید.

بنده حدود هفت ســال در قم بودم و بعد 
به نجف رفتم. پس از من، ایشان هم برای 
ادامــۀ تحصیالت حوزوی بــه نجف آمد و 
مدتی در حجرۀ من در مدرسۀ صدر ماند. 
مدرسۀ صدر در قسمت درب شرقی حرم 
حضــرت امیرالمؤمنین بود. بــا حرم هم 
فاصلۀ چندانی نداشت. بعد از آن برایش 
حجره ای در مدرســۀ آیت الّلــه بروجردی 
گرفتــم کــه نزدیک حــرم بــود و مدت ها 
در همان حجــره مشــغول درس و بحث 
بــود. آیت الّله ســیدجعفر کریمی حضور 

مستمری در جلسات درس داشت.
ویژگی های علمی و شخصیتی بارز 

ایشان چه بود؟
ایشــان واقعًا باهوش و بــاذکاوت بود و بر 
خالف برخی از طــالب که جدی نبودند 
و به تحصیل اهمیت چندانی نمی دادند، 
در درس و بحــث و حتی انتخاب اســتاد 
بسیار جدی و سختگیر بود و وقت را مغتنم 

می شمرد. بسیاری از همدوره ای های ما 
همین که اســمًا در حوزه درس بخوانند، 
برایشان کافی بود؛ اما آیت الّله سیدجعفر 
کریمی این  طور نبــود و اهمیت زیادی به 
کیفیت تحصیل می داد. وقتــی در زمان 
آیت الّله بروجردی که امتحــان گرفتن از 
طالب باب شد، بسیاری از آن ها گفتند که 
ما ســال ها پیش لمعه را خوانده ایم و االن 
چیزی از آن به خاطر نمی آوریم؛ اما ایشان 
این گونه نبود و در امتحانات بســیار موفق 

بود.
در درس علمــا کــه شــرکت می کــرد، 
دقت نظر باالیی داشت و اغلب هم مباحث 
را می نوشــت. به هــر حال اســاتید ما در 
نجف تأکید می کردند کــه حتمًا درس ها 
را بنویســیم. حتی بعضی هــا می گفتند 
بــه عربی بنویســیم و جزوه تهیــه کنیم. 
مــا می گفتیم که به عربی آن قدر مســلط 
نیستیم که بنویسیم. می گفتند حتی اگر 
با امالی غلط باشــد، به عربی بنویســید 
تا کم کم یاد بگیرید. آیت الّله ســیدجعفر 

قربانعلیغیاثیآملی:

ازنظرمربتهعلمیدرحدمرجعیتبود

پرونده ای در بزرگداشت درگذشت مرحوم آیت اهلل سید جعفر کریمی

هیچ گاه خود 
را درگیر القاب 
و عناوین نکرد. 

بسیار صریح 
اللهجه بود؛ چون 
هیچ طمعی برای 
کسب جایگاهی 
خاص در آینده 

نداشت و به فکر 
مرجعیت نبود. 
از قبیل ایشان 
بسیارند که به 
حد مرجعیت 
رسیدند، اما 

خود را در معرض 
تصدی این جایگاه 

قرار ندادند. 
برای مثال، 

مرحوم آیت الّله 
سلطانی یقینًا 

در حد مرجعیت 
بود، اما هیچ گاه 
سراغ آن نرفت. 

امثال ایشان 
نمی خواستند بار 

این مسئولیت 
سنگین را به 

دوش بکشند. 
آن ها از فقها و 

علمای برجستۀ 
حوزۀ علمیه بودند 

و سال ها کرسی 
تدریس سطوح 
عالی حوزه و 

تدریس خارج فقه 
را داشتند، اما 

قدمی برای تصدی 
جایگاه مرجعیت 

برنداشتند. 
آیت الّله سیدجعفر 

کریمی از این 
دست افراد بود که 
تألیفات گرانقدری 

هم از خود به 
یادگار گذاشت

آیت الله قربانعلی غیاثی آملی از دوستان و هم استانی های مرحوم آیت الله سید جعفر کریمی، از دروان تحصیل آن مرحوم در قم و نجف و 
شرکت در دروس بزرگان و خاطرات آن دوران سخن به میان آورد.
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کریمی هم به توصیۀ اساتید جزوه ها را به عربی 
می نوشت و امثال ما به فارسی می نوشتیم. اگر 
اشــتباه نکنم تقریــرات درس آیت الّله آملی را 

نوشت و چاپ هم کرد.
ایشان قدری تندمزاج بود و شاید همین یکی 
از دالیلــی بود که باعث شــد چنــدان در امور 
سیاسی و اجتماعی جایگاهی نداشته باشد. به 
هر حال، شخصی مانند ایشان با آن همه فضل 
علمی می توانست به جایگاه اجتماعی باالیی 
دســت پیدا کند. حتی در مقایسه با خیلی ها، 
در شــاگردی حضرت امام)ره( اســبق بود و از 
نظر علمی هم واالتر. نظر این بود که هر کسی 
می خواهــد در درس و بحث به جایی برســد، 
باید ارتباطش را با خیلی ها قطع کند و بیشتر 
وقت خود را در انزوا به درس و بحث بگذراند. با 
این حال ایشان با من ارتباط صمیمی و گرمی 

داشت.
تــوان و جایگاه علمی و فقهی ایشــان 

چگونه بود؟
آیت الّله سیدجعفر کریمی از نظر مرتبۀ علمی، 
در حــد مرجعیــت و در فقــه صاحب نظر بود. 
متأســفم از اینکه ایشان با وجود لیاقت کامل، 
در مســیر مرجعیت قدمی برنداشت. هر وقت 
در این باره با ایشان گفت وگو می شد، تمایلی 
نشان نمی داد. هیچ گاه خود را درگیر القاب و 
عناوین نکرد. بســیار صریح اللهجه بود؛ چون 
هیچ طمعی برای کســب جایگاهی خاص در 

آینده نداشت و به فکر مرجعیت نبود. از قبیل 
ایشان بســیارند که به حد مرجعیت رسیدند، 
اما خود را در معــرض تصدی این جایگاه قرار 
ندادند. برای مثال، مرحوم آیت الّله ســلطانی 
یقینًا در حد مرجعیت بود، اما هیچ گاه ســراغ 
آن نرفت. امثال ایشــان نمی خواستند بار این 
مسئولیت ســنگین را به دوش بکشند. آن ها 
از فقها و علمای برجستۀ حوزۀ علمیه بودند و 
ســال ها کرسی تدریس ســطوح عالی حوزه و 
تدریس خارج فقه را داشــتند، اما قدمی برای 
تصدی جایگاه مرجعیت برنداشتند. آیت الّله 
ســیدجعفر کریمی از این دســت افراد بود که 
تألیفات گرانقدری هم از خود به یادگار گذاشت.

ایشــان در محضر کدام یک از اساتید 
درس خواند؟

از جمله اســاتید ایشان در قم مرحوم آیت الّله 
ســلطانی و مرحــوم آیت الّله مرعشــی نجفی 
بودنــد. البته اســاتید ما در قم یکســان نبود؛ 
ولی در نجف اســاتید ما یکی بود. در نجف هر 
طلبه ای که می آمد، ابتدا درس  همۀ اســاتید 
را شــرکت می کرد تا از میان آن ها اساتید برتر 
را انتخــاب کند. آیت الّله شــاهرودی، آیت الّله 
حکیم، آیت الّلــه میرزا باقر زنجانــی، آیت الّله 
بجنــوردی، آیت الّله خویی، آیت الّله حلی و ... 
در حوزۀ علمیه نجف کرسی درس داشتند. ما 
مدتی با هــم در درس آیت الّله خویی، آیت الّله 
میرزا باقر زنجانی و آیت الّله شاهرودی شرکت 

می کردیم. آیت الّله کریمی از میان این سه تن، 
درس آیت الّله خویی را پسندید و به طور مرتب 
درس ایشان را شرکت می کرد. درس مکاسب 
را در محضر آیت الّله میرزا هاشم آملی خواندیم. 
معروف بــود که درس مکاســب آیت الّله آملی 
نســبت به دیگر علما قوی تر است. به هر حال 
برخــی از علما در فقه عبادی قوی هســتند و 
برخی در فقه معامالت. بنابراین در اصول درس 
آیت الّله خویــی و در فقــه درس آیت الّله میرزا 
هاشم آملی را شــرکت می کرد. البته در درس 
دیگر علما مانند مرحوم آیت الّله ســیدمحمد 
روحانی هم شــرکت می کرد، اما حضورش در 

آن درس ها به طور مرتب نبود.
نحوۀ آشــنایی ایشــان با مرحــوم امام 

خمینی)ره( چگونه بود؟
وقتی حضرت امام)ره( به نجف تبعید شــد، 
آیت الّله کریمی از اصحاب خاص ایشــان شد. 
البته من، حدودًا در سال 1341، قبل از اینکه 
امــام به نجف تبعید بشــود، به قم برگشــتم و 

آیت الّله سیدجعفر کریمی همانجا ماند.
مرحــوم آیت الّله کریمــی در نجف هم 

تدریس داشت؟
بله، ظاهرًا در نجف تدریس هم داشت و همین 
آقای شهرســتانی، داماد آیت الّله سیستانی، 
درس ایشــان را شــرکت می کرد. گویا دروس 
سطح را می گفت. درس خارج را در ایران شروع 

کرد و نه در نجف.

انتشارکتابدوجلدی
»فقهاستداللیدیات«برمبنای

نظراتامامخمینی
حجت االسالم و المسلمین سید عبدالهادی مرتضوی از اساتید حوزه علمیه 
مشــهد که از ســال ها پیش حوزه درس خارج فقه خود را به بررسی و تبیین 
مبانی و مسائل فقه جزایی شیعه اختصاص داده و به پیروی از والد بزرگوارش 
آیت الله سید حسن مرتضوی، در بحث خارج قضاء، مباحث درسی خود را بر 
مدار و مبنای »تحریر الوسیله« امام خمینی پیش برده است، اینک با عرضه دو 
جلد کتاب با عنوان »فقه استداللی دیات« )به زبان فارسی( از مجموعه »مبانی 
فقه جزایی« گام مهم و ارزنده ای در پاسخ به یکی از نیازهای ناگزیِر فقهی در 
زمینه قضایی برداشته که در حوزه فقه شیعی کمتر بدان پرداخته شده است.

این کتاب که اثری است استداللی بر مبنای کتاب »تحریر الوسیله« و نتیجه 
سالیان تدریس این استاد حوزه علمیه مشهد در بحث خارج فقه است.

انتشار این اثر از سوی حوزه علمیه خراسان و وعده نشر مجلدات بعدی آن 
با عناوین »فقه استداللی قصاص« و »فقه استداللی حدود« همپای یک یک 
مسائل کتاب فقهی امام خمینی، نشانگر اهتمام اساتید و مدیران و طالب این 
حوزه به مبانی فقهی و دیدگاه های خاص آن چهره برجســته جهان اسالم و 

مرجعیت عالم تشیع است.



آئینه
 ُحسن

در مدت توقف ایشان در کربال، ما مهمان بودیم و روزهای اول ورود به     نجف اشرف نیز اطالعی 
از وضع غذا و مسئوالن تهیۀ غذا نداشتیم. تا اینکه     پس از چند روز، ضمن مسئولیتهای 
دیگری که به عهدۀ اینجانب بود،     مسئولیت تدارکات خانه را نیز به من محول فرمودند. این 
بدان جهت بود که     از خانواده و نزدیکان ایشان، جز حاج آقا مصطفی خمینی، کسی نزد ایشان   
  نبود و آن مرحوم نیز با توجه به اشتغاالتش به این کارها نمی رسید. این تنهایی     امام، تا حدود 
چهار ماه پس از ورود به نجف اشرف ادامه داشت که رژیم برای     رفتن خانوادۀ محترم، هر روز 
مانع تازه ای ایجاد می کرد. به هر صورت ما که     مأمور تهیه و تدارک مایحتاج منزل بودیم، هر روز 
با خادم خانه برای خرید به     بازار حویش که نزدیک منزل امام بود، می رفتیم و مایحتاج آن روز را 
تهیه  می کردیم و تحویل آشپز می دادیم. روزهای اول، یکی دو بار از امام پرسیدم     که: »ناهار چه 
می خورید؟« و یا »شام چه میل می کنید؟« و امام هم چیزی     می گفتند. ظاهرًا بار سوم بود که 
امام مانند همیشه با همان صراحت و قاطعیت     فرمودند: از این به بعد دیگر راجع به غذا و شام 
و ناهار از من چیزی نپرسید و     هرچه خواستید، درست کنید. من هم مانند شما هرچه بود می 
خورم! و عمالً     نیز تا مدتی که من در خدمت ایشان بودم )حتی چنانکه اطالع دارم، بعد از آن   
  نیز( این شیوه را در زندگی داشتند و معمواًل در مورد غذا و کّم وکیف آن     اظهارنظر نمی کردند. 

اگرچه در مورد نظافت و جهات بهداشتی آن،     حساسیت خاصی داشتند. 

آیتاهللسیدهاشمرسولیمحالتی
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در دورانی که در قم طلبه بودم یکبار امام با اتوبوســی 
به مشهد     مشرف می شدند، که از قضا من هم در همان 
اتوبوس بودم. گرچه آن موقع     طلبۀ جوانی بودم اما امام 
را می شناختم. ایشان خیلی خیلی ساده بودند. مثالً   
  وقتی که به سمنان رسیدیم و اتوبوس توقف کرد، ایشان 
آنجا غذا خوردند،     بعد وضو گرفتند و عبایشان را همانجا 
انداختند و نشستند و قدری استراحت     کردند. تصور 
کنید که یک استاد معظم و مجتهد حوزۀ علمیه، مانند 
مسافران     دیگر که همه گونه افراد بودند، رفتار کند. پیدا 
بود که کارهای ایشان برای     خداست. بعد که اتوبوس در 
خواجه ربیع نگه داشت، دیدم که ایشان رفتند     خواجه 
ربیع را زیارت کردند و برگشتند. سادگی زندگی ایشان 
واقعًا برای     همۀ ما جالب بود. ما خیال می کردیم آقا که 
می خواهند به مشهد مشرف شوند،     دیگر باید خیلی 

تشریفات داشته باشند، اما دیدیم که چنین نیست. 

آیتاهللاحمدصابریهمدانی

ـ   ما در تمام طول عمر امام شاهد بودیم که ایشان چیزی بر اموال خود     نیفزودند. تنها  142
ملک مختصری از ارث پدری مانده بود که مزروعی بود.     درآمدی که از همان زمین به دست 

می آمد، خرج می کردند. 
    زاهد بودن طلبه از نظر امام به این معنی نبود که طلبه لباس ژنده ای بپوشد     و خوار شود 
و یا عالمت گدایی در لباسش باشد. امام معتقد بودند که طلبه در     عین حال که باید لباس 
متناسب بپوشد، باید قلب خود را نیز آماده کند و     می فرمودند عمران وآبادی قلب بامعنویت 

وتوجه به خداست. 

آیتاهللجعفرسبحانی
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منبع: کتاب آئینه حسن
گردآورندگان: اصغر میرشکاری، حمید بصیرت منش

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

امام از هدایایی نظیر پارچه، عمامه، قبا، پیراهن، سجاده، مهر، نعلین،   
  جوراب و عرقچین که به خدمتشان تقدیم می شد گهگاهی یکی از آنها را  
برحسب نیاز در آن مقطع زمانی برمی داشتند و اگر از یک چیز چند عدد بود   
  می فرمودند: من این همه را می خواهم چه کنم؟ بدهید به افرادی که نیاز   
  دارند. گاهی مواردی را هم که برمی داشتند و تصور می شد برای خودشان   
  قبول کرده اند، بعدًا معلوم می شد که این طور نبوده و می خواسته اند که   

  خودشان به شخصی موردنظر بدهند. 

روزی با یکی از دوستان رفتیم بازار یک فرش خریدیم و آوردیم تا     داخل اتاق 
امام بیاندازیم. تا خواستیم فرش را پهن کنیم، امام گفتند چه کار     می کنید؟ 
گفتیم آقا این فرش را می خواهیم اینجا بیندازیم. گفتند الزم نیست،     همین 
موکت کافی است، خیلی هم خوب است، فرش را جمع کنید ببرید پس   

  بدهید. 

حجتاالسالموالمسلمینمحمدحسنرحیمیان

آقایمحمدرضاصدرا
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�� اشاره:
»سالمِت روح و روان«، تجربه انرژی باال، شادی و در رفاه بودن است؛ به این معنا که فرد از سالمت 
روان خوبی برخوردار باشد، زندگی اش خالی از هدف و معنی نباشد و به  طور کلی، احساس رضایت 
باالیی از زندگی داشته باشد. با این همه، اما به نظر می رسد که این روزها، احساس خوب و رضایت 

از زندگی، در برخی افراد، به کلی رنگ باخته است.
یکی از راه های تثبیت و تعادل روح و روان، نبود استرس و اضطراب در زندگی روزمره است. 

همه ما برای این که بتوانیم به حال خوب برسیم، نیاز به تغییر و تحول در زندگی مان داریم. جدای 
از این که این تغییر و تحول باید در نگرش اتفاق بیفتد، این مسئله نیز قابل توجه است که این تغییِر 
نگرش در افکار و رفتار به وجود نمی آید، مگر با برنامه ریزی منظم و هدفمند. آدمی با استمرار، تمرکز 

و تداوم می تواند به نتایج مطلوب برسد. 
تــالش پیگیرانه و زمــان دار می تواند عادت های تلخ و مشکل ســاِز افراد را پاکیزه کنــد، تا به این 
وسیله بتوانند زندگی بهتری را تجربه کنند. به این ترتیب، برای همه ما ضروری است که برخی از 
مهارت های »کسب حاِل خوب و استاندارد« را در جهِت دور شدن از استرس بدانیم و همواره آن ها 

را ارتقا ببخشیم. 
بــرای ایجاد »حاِل خوب و نبود اســترس« در خود، باید مطمئن شــوید که همه مواردی که گفته 
می شود، در شما فعال است. الزم به توضیح است که حتی اگر یکی از این موارد هم کار نکند، شما 

نیاز به پیگیری و مراقبت جدی از خودتان خواهید داشت.
به طور کلی، برای این که اســترس در زندگی انســان ها نمودی نداشته باشد، می بایست که آن ها 
در برخی حیطه ها از خودشان و از شرایطشان، احساس رضایت داشته باشند؛ این حیطه ها به این 

شرح اند:
1. مدیریت استرس: 

افرادی که توانایی مدیریت بحران را در خودشان تقویت کرده باشند، روحیات انعطاف پذیری را در 
رابطه با خود و دیگران آموخته اند. 

همگِی ما در طول روز شاهِد اتفاقات مثبت در زندگی مان هستیم. با لذت بردن از وقایع ریز و درشت، 
حِس خوب را در خود ایجاد می کنیم.

به خاطر داشته باشید که تداوِم ماندن و فکر کردن در امور منفی، جدای از آزار دهنده بودن، سرمایه 
و عمر ما را نیز تحلیل می برد.

2. ورزش و سالمت جسمی: 
برای فرار از اســترس و گوشــه گیری، می بایست به سمت سالمت و ورزش فیزیکی روی بیاوریم تا 

بتوانیم اعتماد به نفس را نیز در خودمان بپرورانیم. 
افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند، به سالمت خودشان اهمیت نمی دهند. ورزش و تناسب 

جسمی در رسیدن به حس رضایت از زندگی، بسیار مهم است.
3. توانایی برقراری ارتباط:

انسان ها در هر قشر و طبقه ای که باشند، به حمایت نیاز دارند؛ حمایتی که بتوانند سر بزنگاه های 
زندگی روی آن ها حساب کنند و با آن ها درد و دل و دیالوگ داشته باشند. 

ارتباط اجتماعی یکی از مسیرهای اصلی برای برون رفت از استرس و کلیشه گی است.
4. موقعیت مناسب کاری: 

افرادی که از شغل خود رضایت نداشته باشند، دچار افسردگی و استرس می شوند و ارزش و معنایی 
برای شغل و شخصیت خودشان نیز قائل نخواهند بود.

داشــتن آینده خوب، به آینده شغلی هم مرتبط می شود؛ زیرا موجب ارتقاء »حال خوب داشتن« 
خواهد بود.

۵. مفید واقع شدن در اجتماع: 
فعالیت و نقش آفرینی در تصمیم گیری های جامعه، فرهنگ و مسائل مربوط به محیِط زیست، آدمی 

را به سمت حال خوب و نداشتن استرس سوق می دهد.
 جمع بندی:

1. توجه به ناکارآمدی استرس:
استرس و نگرانِی بیش از حد، مانند صندلی گهواره ای است. شما را سوار می کند و حرکت می دهد، 

اما مقصدی در کار نیست! گاهی تصمیم بگیرید، پیاده شوید.
2. اذیت شدِن دیگران در استرس:

اگر حواس مان  نباشــد، به راحتی در چاله  جاذب افکار منفی می افتیــم و اتفاقات بد، یکی پس از 
دیگری، ما را پیدا می کنند.

مسئله  بغرنج اینجاست که استرس و کج خلقی، فقط ما را اذیت و کالفه نمی کند؛ بلکه کار ما را به 
جایی خواهد رساند که اطرافیاِن  ما هم از یک جایی به بعد، دیگر حوصله  تحمل کردن ما را نداشته 

باشند.
3. انتخاب عاقالنه:

فراموش نکنیم: اگر روی جراحاتمان تمرکز کنیم، به عذاب کشیدن ادامه خواهیم داد؛ اما اگر روی 
آنچه که از نامالیمات و شکست ها، یاد گرفته ایم تمرکز کنیم، به رشد کردن خواهیم پرداخت.

پس چه خوب و درست خواهد بود که با انتخاب عاقالنه، مانع از رنج کشیدن بیهوده خود شویم.

غلبهبراسترسوبحراندرزندگی

مدیریت
استرسدر
زندگی

د     بیر بخش خانواد     ه: مصطفی سلیمانی
E_mail: mostafasoleymani110@gmail.com
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در گفت و گوی پیش رو ، دکترعلیرضا محمدی آریا، روان شــناس و واقعیت درمان، عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشــی و مدیر انتشارات رشد و فرهنگ، 
مدیریت اســترس در زندگی را به عنوان یکی از موضوعات مهم و ریشــه ای، مورد بحث 
و بررســی قــرار داد. ارائه توضیح کوتاهی در خصوص علت اســتفاده از عبارت مدیریت 
استرس به جای عبارت حذف استرس، نحوه مدیریت استرس، عالئم و نشانه های ناآشنا 
و پنهان استرس و همچنین بیان روش های مدیریت استرس از مباحثی بود که ضمن این 

گفت و گو به آن ها پرداخته شد.

مدیریتاسترسدرزندگی
علیرضامحمدیآریا:

تیشهبهریشه
21همهاسترس هانزنید!
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چرا از واژه مدیریت اســترس استفاده 
می کنیــد؟ چــرا از حــذف اســترس حرف 

نمی زنید؟
ما زمانی می توانیم از واژه حذف استفاده کنیم 
که اواًل عمِل حذف کردن امکان پذیر باشد، ثانیًا 

حذف کردن ضرورت داشته باشد.
استرس یک واقعیت انکار ناشدنی است. یک 
جنبه و جــزء اجتناب ناپذیر از زندگی ماســت 
و به نظر می رســد که گریز از آن به هیچ عنوان 
امکان پذیر نباشد. جدای از آن که ما هرگز قادر 
نخواهیم بود که تمامی جنبه های اســترس را 
از خودمان دور کنیــم، به هیچ عنوان هم نباید 
خواهان چنین اتفاقی باشیم. وقتی یک پدیده 
وجود دارد که ما می توانیم در بسیاری از موارد 
از آن بــه نفع خودمان بهــره ببریم، چرا باید آن 
را دور بیندازیــم؟ به ایــن خاطر، به نظرم کاماًل 
واضح اســت که چرا اســتفاده از واژه مدیریت 
اســترس، معقول تر از اســتفاده از واژه حذف 

استرس است.
چرا از استرس تعریف و تمجید می کنید 
با این که همه ما می دانیم که استرس، تعادل 
و نظم بدن را به هم می ریزد و کل سیســتم 

روحی و روانی ما را دچار تنش می کند؟
چون ما بدون استرس، فقط شاهد یک زندگی 
راکد و سرد از خودمان خواهیم بود. زندگی ای 
که به واســطه این رکود، سرشار خواهد شد از 
تنبلی و کودنی. پرهیز کردن از استرس و سعی 
در حذف آن، در برخی از موارد، نشــان دهنده 
نبود ســالمت روحی اســت. برخی استرس ها 
نه تنها ما را دچار ناهماهنگی نمی کنند، بلکه 
در مجموع، موجب می شــوند کــه ما به جریان 
زندگی برگردیم و هشیارانه تر و آگاهانه تر عمل 

کنیم.
خب با این اوصاف، مدیریت استرس را 

چه معنا می کنید؟
مدیریــت اســترس یعنی بــه عهــده گرفتن 
مســئولیت افــکار، احساســات و عواطف. به 
عبارت واضح تر، یعنــی این که ما بتوانیم راهی 
را پیدا کنیم که به واســطه آن با مشکالت کنار 
بیاییم. استرس را باید با برقرار کردن توازن در 
زندگی مدیریت کرد. یعنی آدمی بتواند در میانه 
مشکالت و با وجود هجوم احساساتی از جمله، 
خشم و غم، همچنان بین جسم و ذهنش تعادل 
برقرار کند، مشــوش و نگران نشــود و در عین 
حال، با مهار کردن مشکالت، از زیر بار آن ها به 

سالمت بیرون بیاید.
برای ما که به میدان دادن به اســترس 
عادت کرده ایم و اجازه می دهیم که به محض 
پیش آمدن شرایط، استرس کنترل اوضاع ما 
را به دست بگیرد، مدیریت استرس چگونه 

امکان پذیر خواهد بود؟
ما در وهله اول باید منشــأ استرِس خودمان را 
شناســایی کنیم تــا در مراحل بعــد، بتوانیم با 
توجه به میــزان جدی بودن موضوع، برای حل 
و مدیریــت آن برنامه بریزیم و بــه دنبال راهکار 
باشــیم. با این همه، آن چه که شــایع است این 
است که اســترس به طور کلی، چند منشأ و یا 

کانون بیشتر ندارد:
1. ناشی از محیط و شرایط محیطی است؛

2. ناشــی از قید و بندها و تعهدات و الزامات و 
توقعات خانوادگی و اجتماعی است؛

ناشــی از مشکالت جســمانی و روانی 
است.

بدیهی اســت که حذف عوامل اســترس زا و یا 
تحت کنتــرل درآوردن آن ها، می تواند تا حدود 
بسیاری پای استرس های غیر مفید را از زندگی 

ما کوتاه و فضا را برای رشد ما فراهم کند.
تقریبًا همه ما با عالئم و نشــانه های بارز 

اســترس آشــناییم؛ اما آیا جز افزایش 
ضربــان قلب، لــرزش بدن، تــرس، عرق 
کردن، دلهره و نشانه هایی از این دست، 
عالئــم پنهانــی دیگری نیز وجــود دارند 
که به نوعی نشــان دهنده و اخطار وجود 
اســترس باشــند، اما ما نســبت به آن ها 

ناآگاه باشیم؟
سردردهای عود کننده، از کوره در رفتن برای 
امور ساده و پیش پا افتاده، اختالالت گوارشی، 
کاهش و افزایش وزِن ناگهانی و بیش از اندازه، 
خواب بیش از حد یا بی خوابی، انزوا، خستگی 
مداوم، احساس خفه شدگی، امروز و فردا کردن 
و هــزاران رفتار پرخطر دیگــر، که حاال خیلی 

مجالی برای بیانشان نیست. 
اگــر بخواهیــد به طــور خالصــه، اما 
تقریبًا جامع، روش های مدیریت اســترس 
را بیــان کنیــد، به چــه چیزهایی اشــاره 

می کنید؟
  اولیــن راهکار افزایــش مهارت های ارتباطی 
است. به عنوان مثال، فراگیری »نه گفتِن« بجا 
و به موقع، یکی از راه های حذف محدودیت ها و 

در نتیجه کاهش استرس است.
  فاصلــه گرفتن از کســانی که به نحــوی به ما 
اســترس وارد می کنند و یا محدود کردن زمان 

معاشرت با آن ها؛
- دوری از بحث و مجادله و َکل َکل با اطرافیان؛

- منظم کردن کارها و برنامه های روزانه؛
- بیــان احساســات تا جایی که آســیب زننده 

نباشد؛
- افزایش مثبت اندیشی؛

- منظم و منطقی کردن افکار؛
- تعدیل نگرش؛

- پذیرفتن اموری که قادر به تغییرشان نیستیم؛
- اختصاص زمانی برای تفریح و سرگرمی.
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اگراسترسرامدیریت
نکنیم،مدیریتمانمیکند!
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خوِد استرس طبیعی است، اما مدیریت آن غیر طبیعی است!
استرس یک واکنش تطبیقی است به یک عامل بیرونی. در واقع، افراد 
به تغییرات و نیازهای پیرامونی یا درونی خود، به اشکال مختلفی واکنش 
نشان می دهند که می تواند از نوع واکنش های فیزیکی و یا ذهنی و عاطفی 
باشد؛ اما این واکنش ها، بی توجه به فیزیکی یا ذهنی بودنشان، اگر از نوع 
پاسخ های انگیزشی باشند، آن ها را استرس مثبت، و اگر از نوع پاسخ های 

شکست دهنده و آزارنده باشند، آن ها را استرس منفی می نامند.
تا استرس نِکشیم تغییر را هم به چشم نخواهیم دید:

تعاریف در مورد استرس فراوان است؛ اما آن چه که می تواند موضوع بحث 
ما قرار بگیرد این اســت که ما قادر نخواهیم بود که هیچ تغییر مثبتی را 
پدید بیاوریم، مگر این که از استرس بهره برده باشیم؛ با این همه، می بینیم 
که اســترس، واکنشــی اســت که فرد را از حالت عادی و نرمال خودش 
خارج می کند، به شکلی که حتی به او اجازه نمی دهد که کارکرد معمولی 

خودش را هم داشته باشد.
اســترس مدیریت نشــده می تواند ما را تا مرحله تحلیل شدن هم 

پیش ببرد:
بدن ما به اخبار و اتفاقاِت خوب یا بد واکنش نشان می دهد، استرس های 
شــدید و طاقت فرســا را تحمل می کند و با فشــارهای طوالنی سازگار 
می شود، اما قادر نیست که پیوسته خودش را از مشکالت ناشی از استرس 
مصون نگه دارد. بدن، گاهی در اثر فشــارهایی که تحمل می کند )چه از 
منظر جسمی و چه از نظر روحی(، به عوارضی دچار می شود که به سختی 
قابل برطرف شدن یا جبران هستند. این عوارض می توانند فرد را تا مرحله 
تحلیل رفتگی پیش ببرند و موجب از هم گسیختگی عصبی و خستگی 

مفرط او شوند.
به این ترتیب، مدیریت اســترس هایی که به ما وارد می شود، شاید یکی 
از فوری ترین کارهایی است که باید به آن بپردازیم؛ وگرنه باید شاهِد فرو 

ریختن های مداوم خودمان باشیم.
برخی استرس ها را یا باید در نطفه خفه کرد، یا از ریشه زد:

برای مداخله در اســترس و به منظور مدیریت آن، ما باید دو راهکار را در 
پیش بگیریم که به عبارتی، مکمل یگدیگرند: راهکارهای پیشــگیرانه و 
راهکارهای مقابله ای. در این شیوه ها، یا منبع و منشأ استرس به طور کلی 

از میان می رود و یا اثر آن کاهش پیدا می کند.
مداخالت پیشگیرانه، استرس را در همان لحظات آغازیِن بروزش از میان 
می برند؛ اما مداخالت مقابله ای یا مبارزه جویانه، راهکارهایی هستند که 

به طور مستقیم به جنگ عوامل استرس زا می روند.
بــه عنوان مثــال، از میان بــردن عوامل ایجاد اســترس و تحمل کردن 
عوامــل اجتناب ناپذیر اســترس، جزو راهبردهای پیشــگیرانه و تعدیل 
کردن خواسته ها و دگرگون کردن الگوهای رفتاری، از جمله راهکارهای 

مقابله ای در برابر استرس هستند.
مدیریت استرس یعنی مراقبت دائمی از خود:

آن چه که مدیریت اســترس نامیده می شــود، در واقــع، مجموعه ای از 
اقدامات، فنون و روش ها هستند که به شکل یک مراقبت دائمی، وضعیت 
فرد را در مقابل عوامل اســترس زا می سنجند و راهکار های الزم را برای 
پیشگیری از دچار شدن به استرس یا برون رفت از آن، به او نشان می دهند.

استرس باید سابقه دار باشد:
یکی از راهکارهای مدیریت استرس، اختصاص یک دفترچه یادداشت 
برای نوشتِن چیزهایی است که به استرس ربط پیدا می کنند. این چیزها 
می توانند شامل سوابق شخصی یا گزارش رویدادهایی باشند که پیش از 
واکنش استرســی رخ می دهند. این یادداشت ها حتی می توانند شامِل 
احساســات و تفکرات فرد، موقع دچار شــدن به رویداد اســترس آور هم 

باشند.
تسلط به مهارت های ارتباطی، یعنی تقریبًا خداحافظی با استرس:

راهکار دیگِر مدیریت استرس، پرورش مهارت هایی است که به فرد این 
آمادگی را می دهند که به محض مواجه شدن با یک پیشامد استرس آور، به 
مقابله با آن بپردازد. از مهم ترین این مهارت ها، کسب مهارت در ارتباطات 
اجتماعی است. افراد بعد از مجهز شدن به این گروه از مهارت ها، راحت تر 
می تواننــد در برابــر دیگران واکنش نشــان بدهند و در نتیجــه، در برابر 
نگرانی های حاصل از تعامالت اجتماعی، کمتر به استرس دچار می شوند.

اندیشه که درست باشد، هیجانات سر به راه تر می شوند:
برای مدیریت استرس، راهکار دیگر، تغییر نگرش و برداشت است. این 
راهکار بر این پایه استوار است که تمامی واکنش های ما به محیط، ناشی از 
برداشت شناختی مان نسبت به آن است؛ یعنی این اندیشه های ما هستند 
که احساسات و عملکردهای ما را می سازند؛ پس در این راهکار، افراد با 
تغییر باورها و شناخت های خود، پیامدهای آزارنده را حذف می کنند و به 

نوعی، به مقابله با استرس برمی خیزند.
مواجهه با واقعه قبل از وقوع:

بــه عنوان یک راهکار دیگر در زمینه مدیریت اســترس، افراد می توانند 
سعی  کنند که پیش از ظاهر شــدِن عامِل استرس زا، انتظار پیش آمدن 
آن را داشته باشند و تجسم کنند. در این راهکار، فرد می تواند در شرایط 
آرامش، صحنه وقوع اســترس را تصویرسازی کند و با تمرین و ممارست 
به درجه ای از شناخت نســبت به آن برسد، که در هنگام وقوع، بتواند به 

صورت کاماًل آماده در برابر آن ظاهر شود.
تغییر دادن الگوی رفتاری، گاهی اوقات به معنای خالصی است:

یکی دیگر از این راهکارها، تغییر دادن شیوه رفتاری است. تغییر دادن 
شیوه رفتار یعنی تغییر دادن رفتارهایی که می توانند به صورت بالقوه برای 
یک فرد، استرس آفرین باشند؛ به عنوان مثال، رقابت جویی می تواند برای 
بســیاری از افراد، عامل به وجود آورنده اســترس باشد، احساس فوریِت 
زمانی، دشــمنی، برانگیختگی شــدید و بی صبری و بی تابی نیز از این 
جمله اند، که فرد می تواند با تغییر دادن الگوی رفتاری خودش در مواجهه 

با آن ها، به طور کلی از استرس های ناشی از آن ها نیز خالصی پیدا کند.

(کارشناس ارشد روانشناسی)فاطمه پژمان "
Fateme_pezhman@yahoo.com
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(کارشناس مدیریت خانواده)مریم تقی لو "
M.taghiloo@yahoo.com

استرس از آن چه که فکر می کنید، بدتر و مخرب تر 
اســت! در زندگی امروزی، افراد، درگیر اســترس 
فیزیکــی، تنش ها و فشــارهای عصبــی فراوانی 
می شوند؛ چرا که دنیای مدرن هر روز در حال تغییر 
و تحول اســت و این دگرگونی هــا موجب افزایش 

استرس و تنش در هر فرد می شود.
از آن جایی که عوارض استرس و فشار عصبی تأثیر 
نامطلوبی بر روی تمام جنبه های مختلف زندگی 
هر شخص می گذارد، نیاز است که فرد بتواند انواع 
نگرانی ها را به ترتیِب شدت بشناسد و متوجه شود 
که علت اســترس چیســت تا راهکاری برای حل 
مشــکل پیدا کند و به عبارتی، قادر باشد که قرص 
اســترس مخصوِص آن موضوع را بســازد. تمامی 
این اتفاقات در گروی این اســت که شــخص قادر 
باشد عالئم و نشانه های استرس  مثبت یا منفی را 
تشــخیص دهد. این تمهیدات در نهایت به درمان 

استرس و کنترل آن می انجامد.
اســترس، بخِش اجتناب ناپذیر زندگی ماســت؛ 
بخشی که بر عملکرد و رفتار ما تأثیر می گذارد و در 
صورت تداوم، عامل زمینه ساز و آشکارساِز بسیاري 
از بیماری هاســت و از این طریق، بر همه جنبه ها 
و حیطه هاي زندگي ما نیز تأثیر خواهد گذاشت و 
باعث بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد شد. 
در نتیجه، ما باید عوامل اســترس زا را شناســایي 
کرده و در حد امکان آن ها را تعدیل کنیم. در مورد 
رویدادها یي که خارج از کنترل ما هستند، پذیرش 
به ما کمك مي کند تا استرس کمتري داشته باشیم.
خیلی از افراد می پرسند: چطور استرس نداشته 
باشیم؟ آیا می شود استرس را از زندگی حذف کرد؟ 
استرس خوب است یا بد؟ آیا با دارو می شود استرس 
را کنترل کرد؟ و هزاران ســؤال دیگر از این دست. 
با این همه، اولین اقدام این است که سؤاِل چطور 
استرس را مدیریت کنیم، را با سؤاِل چطور استرس 
نداشته باشــیم جایگزین کنیم! وقتی می پرسیم 
چطور اســترس نداشته باشــیم، به صورت کاماًل 
ناخــودآگاه فکر می کنیم که وجود اســترس برای 
بدن بســیار خطرناک و کشــنده است! ولی وقتی 
می پرسیم چطور استرس را کنترل یا مدیریت کنیم، 
قبول می کنیم که استرس وجود دارد و وجود آن هم 
کاماًل طبیعی اســت. می پذیریم که بدن ما بسیار 
هوشمند اســت و دنبال راهکارها و تکنیک هایی 
برای مدیریت و کنترل اســترس خواهیــم بود. با 
عوض کردن ســؤاالِت خودمان، می توانیم زندگی 
خودمان را نیز عوض کنیم و مهارت ارتباطی مان را 

هم باالتر ببریم.
عوامــل ایجاد کننده اســترس را می تــوان به دو 
دســته بیرونی و درونی تقســیم کــرد: مهم ترین 

عوامل اســترس زای بیرونی عبارتند از مشکالت 
زندگی )مشــکالت اقتصادی، ناامنِی شغلی، کار 
طاقت فرسا( و دگرگونی های زندگی )مرگ همسر، 
فرزنــد یا والدین، ازدواج، طــالق و مهاجرت(؛ اگر 
استرس از حد معینی فراتر رود به پریشانی تبدیل 
می شــود و سالمتی و عملکرد فرد را دچار اختالل 

می کند.
در این یادداشــت ســعی داریم به بیان چند نکته 

پیرامون عوامل استرس زا بپردازیم:
1. مدیریت زمان

بیشتر ما در بســیاری از مواقع، به خاطر تنبلی و 
عوامــل دیگر، کارهایمان را به عقــب می اندازیم و 
به دلیل مدیریت نکردن زمان، به ناگاه خودمان را 
با حجم زیادی از کارها مواجه می بینیم که باید در 
زمان کوتاهی انجامشــان بدهیم، و به این ترتیب، 

دچار استرس می شویم. 
مدیریت زمان در چنین شرایطی، می تواند تا حدود 
زیادی به ما در کاهش استرس های منفی، مخرب و 

آسیب زا کمک کند.
2. محیط های تنش زا

قــرار گرفتــن در محیط های پر ســر و صــدا و پر 
تنش، مانند ایستگاه های شــلوِغ اتوبوس و مترو، 
دیــدن دعواها و نزاع های خیابانی، ســروصداها و 
مشاجرات در محل کار و … می تواند ما را به راحتی 
به یک انسان مضطرب تبدیل  کند و بی قراری های 

شبانه و وسواس های فکری را به جانمان بیندازد.

لذا کار درست این است که تا جایی که ممکن است 
از محیط هــای پر ازدحام و پر تنش دوری کنیم و یا 
سعی کنیم که خودمان را آرام و خونسرد نگه داریم.

به جز راه های گفته شده، راه دیگری نیز وجود دارد 
که می تواند اســترس را در محیط های پر استرس 
کاهــش دهــد. این ضد حمله چیزی نیســت جز 
حس و حال خوب. تغییر دادن نگرشی که نسبت 
به خیلی از مســائل دور و اطــراف داریم، می تواند 

اتفاقات بسیار خوبی را برای ما رقم بزند.
3. حمایت اجتماعی

تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه برخــورداری 
از حمایت هــای اجتماعــی آثــار اســترس را در 
موقعیت هــای مختلف تعدیل می کنــد. به عنوان 
مثال، درصــد مرگ و میــر در مردانی کــه به طور 
مرتــب در گردهمایی هــای اجتماعــی حضــور 
می یابند، خیلی پایین تر از گروه مشابهی است که 
در گردهمایی هــای این چنینی اجتماعی حضور 
ندارند. دانشــجویانی که دوســتان زیــادی دارند، 
نســبت به آن هایی که دوســتان کمــی دارند، در 
زمان های امتحانات دانشگاهی، از سیستم ایمنی 

فعال تری برخوردارند.
بــه این ترتیب، با توجه به تأثیر حمایت اجتماعی 
بر سیستم ایمنی، به  نظر می رسد که برخورداری 
از حمایت ها می تواند عالوه بر کنترل اســترس به 
صورت کلی، استرس های تحصیلی را نیز تا حدود 

زیادی کاهش دهد.
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محمد رجائی نژاد

اگرمسئولومدیری،صالحهم
باشد؛اگرمردمنخواهند،بایدکنار

برود!
»ما فــرض می کنیم که شــاه ]محمدرضا 
پهلــوی[ خیلی هــم مرد صالحــی- فرض 
کنید- باشد، خیلی هم آدم صحیحی باشد، 
خیلی هم خدمتگزار به مردم باشــد، خوب 
وقتی مردم یك خدمت گزاری را نخواستند 
باید کنار برود. ما فرض می کنیم این طور که 
خیر ایشان مصالح مملکت را مالحظه کرده 
است، ایشان می خواهد آزادی بدهد، ایشان 
می خواهد مملکت را مستقل... کند، ایشان 
می خواهد مملکت را به تمدن نو برســاند، 
همــه اینها را مــا فرض می کنیــم صحیح، 
می خواهد یك همچو کارهایی را بکند؛ لکن 
اهالی مملکت- می خواهند- می گویند ما 
این را نمی خواهیم که ســلطان ما باشــد؛ 
سرنوشت اهالی مملکت با خودشان است؛ 
ما همچــو خدمت گــزاری را نمی خواهیم؛ 
ایشان بروند کنار، ما خودمان یك خدمت گزار 
دیگر جایش می گذاریم. ما فرض می کنیم 
اگر ایشــان آن هم بود، آن طور هم بود، مثل 
سایِر مثاًل انسان ها یك انسانیتی داشت، باز 
هم اهالی یك مملکت حق داشتند به اینکه 
بگویند که مــا این خدمت گــزار را، این آدم 
بسیار صالح خوب را که می خواهد مملکت 
ما را بهشــت برین بکند، مــا نمی خواهیم 
ایشان بهشت برین کند مملکتمان را! حق 
ندارند این را بگویند؟« )صحیفه امام، ج 5، 

ـ 243( ص 242

امامخمینیدرنقدعملکردرژیمشاه!
»چرا بایــد یك رژیمی این قدر از خدا بی خبر و این قدر حیوان منش 
باشد، سبع  ]درنده[ باشد، که برای چند روز ریاست این قدر جنایت 
بکند. چرا انسان این قدر جنایت کار است. چرا انسان از همه حیوانات 

بدتر است.« )صحیفه امام، ج 11، ص 285(

حکومتهابایدخدمتگزارمردمباشند
»حکومت ها نیامدند که به مردم بزرگی بفروشند. حکومت ها خدمت گزار 
باید باشند. اگر از خدمت گزاری تخلف بکنند خالف موازین اسالم است.« 

ـ 265( )صحیفه امام، ج 11، ص 262

هیچقدرتینمیتواندملتراازخواستیکهدارند،منحرفکنند!
»ما اتکای به ملت و قدرت ملت داریم. هیچ ملتی را بعد از آن که بیدار شــدند و به 
جنبش در آمدند، کسی نمی تواند از آن راهی که دارند منحرف کند. و هیچ قدرتی 
نمی تواند یك ملت را سرکوب نماید. البته قدرت ها می توانند بریزند و در یك مملکتی 
قتــل عام کنند و لکن نمی توانند ملت را از خواســتی کــه دارند منحرف کنند.« 

)صحیفه امام، ج 5، ص 307(

دیکتاتورییکظلمبزرگیستبرملت!
»حکومت اسالم، یك حکومتی است که برای از بین بردن دیکتاتوری می آید. آن کسی 
که اسالم قرار داده برای حکومت، آن کسی است که با دیکتاتوری به حسب مذهبش 
مخالف است... اسالم بنایش بر این نیست که دیکتاتوری کند؛ بنایش بر ظلم نیست. 
دیکتاتوری یك ظلم بزرگ است برای ملت ها و اسالم جلوی ظلم را گرفته است. قرآن 
کریم جلوی ظلم را گرفته است. بنابراین، هیچ دیکتاتوری در کار نیست.« )صحیفه 

ـ 308( امام، ج 11، ص 305

هیچنظامیبدونتأییدمردمماندگارنخواهدبود
»اصل قانون اساسی این است که سلطنت و همه رژیم ها باید به تصویب مردم باشد. 
مســأله رژیم، بدون رضایت مردم، هیچ اساس ندارد. مردم اآلن- تمامًا- نه شاه و نه 
سلطنت پهلوی را می خواهند، و نه رژیم سلطنتی را؛ بلکه جمهوری را )جمهوری 

ـ 311( اسالمی( می خواهند.« )صحیفه امام، ج 5، ص 310

اینشرح
بینهایت


