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مستند »۱۲ نفر« درباره یکی از پرجمعیت ترین خانواده های ایرانی از شبکه مستند پخش شده است. 
»۱۲ نفر« به تهیه كنندگی و كارگردانی عباس صالح مدرسه ای درباره حجت االسالم محمدمسلم وافی 
یزدی پدر یكی از پرجمعیت ترین خانواده های ایران اســت. در این مستند به شیوه زندگی این روحانی 
جوان پرداخته شده است همچنین در این مستند با همسر و برخی از فرزندان حجت االسالم وافی نیز 

گفت وگو شده است.

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

شماپدرچندفرزندهستید؟
من »محمدمســلم« پــدِر 12 فرزند هســتم. 11 

فرزندم به دنیا آمده اند و دوازدهمی نیز در راه است.
نامفرزندانتانچیست؟

هفت دختر و چهار پسر به نام های مطهره، محدثه، 
مهدی، مهدیــه، کوثــر، ابوالفضل، فاطمــه، زینب، 
معصومه، جواد دارم. همه بچه ها در رشته های مختلف 
ورزشی، هنری و درســی جزو ممتازان شهر و استان 

هستند.
ظاهرااسمیکیازپسرهاجاُافتاد؟

بله؛ عباس.
چندسالدارید؟

37 سال؛ من  متولد سال 60 هستم.
نخستینفرزندتاندرچندسالگیبهدنیاآمد؟

در روزهای پایانی  پانزده ســالگی ام فرزند اول من 
به دنیا آمد.

فاصلهسنیشماباهمسرتانچقدراست؟
همسرم یک سال ونیم از من کوچک تر است.

فرزنددوقلوهمدارید؟
خیر؛ شاید باورش سخت باشد اما همسرم با وجود 

12  فرزند، هنوز آرزوی داشتن فرزند دو قلو را دارد.
مشکلمالیندارید؟

 مردم مشکل خرج ندارند، مشکل مردم برج است. 
برج مردم باالست؛ برج یعنی خرج اضافه. 

انسانی که درســت خرج کند و مسائل شرعی مانند 
خمس و زکات را هم رعایت کننــد، خدا به زندگی اش 
برکت می دهد. اگر منظور از مشکل مالی خرید تلویزیون 
15 میلیونی است، ما نمی توانیم چنین تلویزیونی تهیه 
کنیم. به همین جهت ما سعي مي كنیم كه لوازم و اسباب 
ضروري را فراهم كنیم. یک مثال از معصومان با چنین 
تعبیری نقل شده اســت که خداوند در گوسفند برکت 
قرار داد. چگونه؟ گوسفند سالی یک یا دو بره می زاید، در 
مقابل سگ  هر بار که تولید مثل می کند، چندین توله به 
دنیا می آورد؛ ولی می بینیم که گله گوسفند وجود دارد 
اما گله سگ وجود ندارد، با این که مردم فراوان گوسفند 
را ذبح می کنند و از گوشت آن استفاده می کنند. عالوه بر 
این که تمام اجزای گوسفند برخالف سگ قابل استفاده 
است؛ این معنای برکت در زندگی است و وقتی خداوند در 
مال حرام برکت را قرار نداد، یعنی این که در صورت زیادی 
هم خیری در آن نیست. من باور دارم هیچ كسي با داشتن 
فرزندان زیاد دچار مشكل نمي شود به این دلیل كه روزي 
را خدا مي رساند. موضوع بركت پیداكردن درآمد را باید 
در عمق زندگي جست و جو كرد چون این مسأله چیزي 
نیست كه بتوان با چند جمله آن را تعریف كرد؛ به  طور 
مثال در زندگی ام خداوند دامادهایی را در مسیر زندگی 
دخترانم قرار داد که جهیزیه ســنگین نمی خواستند. 
درست اســت كه ما وسیله روزي رســاندن هستیم اما 
بگذارید پاسخ تعجب شما را از قرآن كریم بدهم. خداوند 
در آیه 31 سوره اســراء مي فرماید كه »َو َما ِمن َدابٍَّة في 
اأَلْرِض إال َعلي  اهلل ِرْزُقَها؛ هیچ جنبنده اي در زمین نیست 
مگر این كه روزي او بر خداست.« پیامبراكرم)ص( فرموده 

است: »ازدواج كنید تا زیاد شوید؛ 
زیرا من در روز قیامت به واســطه 
شــما بر ســایر امت ها مباهات 

مي كنم.« 
تاحاالبامشکلمالیمواجه
شدهایدکهنیازبهقرضووام

داشتهباشید؟
من اصــال در زندگــی ام وام 
نگرفتــه ام. دوســتان گاهــی 
می آیند و می گوینــد که چون 
وام  می خواهیــم  گرفتاریــم، 
بگیریم، من می گویم چون وام 
می گیــری، گرفتــاری. برخی  
می گویند که صدقه نمی دهیم، 
چون پول نداریم؛ من می گویم 

که چون صدقه نمی دهی، پول نداری. هر چه اعتماد 
ما به خدا بیشتر باشد، زندگی راحت تر است؛ متاسفانه 
هنوز برخی درک نکرده اند که کثرت نســل رزق آور 
است؛ نه مشکل ساز. من باور دارم هیچ كسي با داشتن 
فرزندان زیاد دچار مشــكل نمي شود به این دلیل كه 

روزي را خدا مي رســاند. درواقع مشــكل كساني كه 
كم بودن روزي را دلیل فرزند كمتر مي دانند این است 
كه به رزاق بودن خداوند متعال باور ندارند و به اشتباه 
خود را مسئول این كار مي  دانند. 
من چنین اعتقادي ندارم و خدا 
هم به درآمد كم من بركت بسیار 
داده است؛ به  طوري كه در كسب 
روزي خانواده ام كمك هاي الهي 

را بارها و بارها دیده ام.
نوههمدارید؟

بله؛ در حال حاضردو نوه دارم.
اجازههســتدرموردمیزان

درآمدتانسوالکنم؟
شــهریه یــک طلبــه حدود 
هفتصد تا هشتصد و پنجاه تومان 
اســت. برای  تبلیغ هم چون من 
در یک گروه جهادی در مناطق 
محروم تبلیــغ می کنم، معموال 
عرف نیست پولی دریافت شــود. حاال شاید برخی از 

روحانیون مشهور مبالغی دریافت کنند.
دخترانتانهمازدواجکردهاند؟

بله؛ دو تا از فرزندانم. 
درچهسنی؟

14 و 15 سالگی. 
مهریهشانچقدربود؟

پنج سکه.
اینروزهانقدهایبســیاریدرموردازدواجدر
سنینپایینمطرحمیشود؛نظرشمادرمورداین

انتقاداتچیست؟
اینها شــوخی اســت. آمار طالق مشــخص است 
اگر به ســایت آمــار مراجع کنید، بیشــتر طالق ها 
مربوط به ازدواج در ســنین باالســت.  مگر در ایران 
چند درصد در ســن پاییــن ازدواج می کنند که این 
میزان ســروصدا می کنند. چــرا نمی گو یند ازدواج 
دیرهنگام چه آسیب هایی به دنبال دارد. ما معتقد به 
ازدواج به هنگام هستیم. این که ازدواج پسر 15 ساله 
برای والدین امروز تعجب برانگیــز و ناممکن به نظر 
می رسد، به خاطر این است که در مدلی اشتباه بزرگ 
شده اند که فرزندانی مســئولیت ناپذیری را پرورش 
می دهند.  این روزها در کشورهای دیگر مثل روسیه 
و آلمان برای ازدیاد جمعیت برنامه بســیاری دارند و 
حتی در این خصوص یارانه نیــز ارایه می دهند؛ اما 
در کشور ما شعار »فرزند کمتر زندگی بهتر« توسط 
فردی چندین  سال در کشور  تبلیغ شد که درنهایت 
به این نتیجه رســیده اند که این موضوع از ابتدا غلط 

بوده است.

یعنیازدواجدر14و15سالگیبههنگاماست؟
مدل تربیتی مهم اســت. اگر با مدل تربیتی صحیح 
فرزند رشــد کند، بله. وگرنه فرزندی ممکن است  در 

20 سالگی هم شــرایط ازدواج 
را نداشته باشــد. تربیت صحیح 
فرزند در خانواده نقطه آغاز این 
حرکت اســت؛ زیرا وقتی فرد در 
یک مدل اشــتباه بزرگ شــود، 
طبعا در آینده نمی تواند مطابق 
مدل صحیح زندگــی کند. مگر 
مادران ما در چند سالگی ازدواج 
کرده اند؟ بایــد نگاه مان را تغییر 
داده و فراتر نگاه کنیم. فرزند تنها 
یک موجود مصرف کننده نیست؛ 
بلکه مایه خیــر و برکت و باقیات 

صالحات برای پدر و مادر است. 
پــدرومادرتــاندرچند

سالگیازدواجکردند؟
همین 15 و 16 ســالگی. پدرم توصیه داشــت 15  

سال تان که تمام شد، ازدواج کنید.
چندخواهروبرادردارید؟

هشت  تا. 
درطولاینسالهامشکلیدربیمهفرزندانتان

نداشتید؟
 سال ها ما بیمه نبودیم البته مریض هم نشدیم؛ االن 
هم که بیمه هستیم، باز هم الحمدهلل از بیمه استفاده 

نمی کنیم. 
رابطهیتانبافرزندانچگونهاست؟

پــدرم روحیه شــادی داشــت؛ ما هم مثــل بابا 
شــدیم البته با توجه به حضور فرزندان بزرگتر در 
خانه بسیاری از مشــکالت و چالش ها توسط همان 
فرزندان ارشد حل می شود و ما کمتر درگیر تنش  ها 
می شــویم. در روزهای هفته به نوبــت به امور همه 
بچه ها رسیدگی می کنیم. مسئولیت پذیري بچه ها 
یكي از قواعد مهم در خانواده وافي است. همه بچه ها 
از كودكــي یاد مي گیرند كه بایــد در قبال یكدیگر 
مسئول باشند، عیب هاي یكدیگر را گوشزد كنند و 
تا اندازه اي كه مي توانند به خواهر و برادرهاي خود 
كمك كنند. پــس نباید تعجب كنید كه در خانواده 
ما دختربزرگتر خانواده به برادر كوچكتر از خودش 
غذا بدهد، اینهــا تمرینی برای مســئولیت پذیری 

است.
اهلتفریحکردنبابچههاهستید؟

بله؛ سینما و پارک می رویم، فوتبال بازی می کنیم.
ماشینهمدارید؟

یک ســمند داشتم که شــرایط اقتصادی این چند 
 سال باعث شد بفروشــم؛ چند وقت پیش یک پیکان 

از دوستان به امانت گرفتم و با خانواده به دریا رفتیم.
دخترشیرینتراستیاپسر؟

من فکر می کنم دختر. 
فرزندانپسرهمطلبههستند.
بله؛ یکی از فرزندانم طلبه است.

درخانوادهتانایدئولوژیمختلفیوجوددارد؟
خیر؛ ببینید معمــوال تغییر ایدئولــوژی زمانی در 
فرزندان رخ می دهــد که پدر و مــادر رویکردی تند 
و سختگیر و تحکمی داشته باشــند، در خانواده ما به 
دلیل عدم این رویکرد یک دستی حاکم است؛ به  طور 
مثال فرزندم در ســتاد مرزی فعالیت می کند که من 

هم با او هم نظرم.
اهلتولدوجشنهمهستید؟

خیر ببینید این که موضوع عادت شود را نمی پذیرم 
اما معموال وســایل مــورد نیاز 
خانــواده را با عنــوان هدیه به 

اعضای خانواده می دهم.
تاحاالکتابخاصیبهبچهها

معرفیکردهاید؟
ما هر روز ســاعتی را با تمام 
اعضای خانواده به کتاب خواندن 
اختصاص می دهیــم؛ دخترها 
بیشــتر کتاب هــای خاطرات 
شهدا و پسرها رمان هایی مثل 
صــادق چوبــک را می خوانند. 
اما اگر کتابــی بخواهم معرفی 
کنم، من كتاب »رســِم جهاد« 
روایت هایــي از تجربه هاي كار 
جمعي در جهادســازندگي به 
روایت حسینعلي عظیمي از ســوي انتشارات دفتر 
مطالعات جبهــه فرهنگي انقالب که در ۲۰۰ صفحه 
منتشر شده اســت را به همه مخاطبان روزنامه  تان 
پیشــنهاد می کنم. این کتاب را به خانواده خود نیز 

معرفی کرده ام.

 »محمدمسلم« پدِر 11 فرزند است و یکی هم در راه دارد. او می گوید همسرش آرزوی فرزندانی دوقلو دارد
 یک سمند داشتم که شرایط اقتصادی این چند  سال باعث شد که بفروشم

 مردم مشکل خرج ندارند، مشکل مردم برج است، برج مردم باالست؛ برج یعنی خرج اضافه
 من باور دارم هیچ کسي با داشتن فرزندان زیاد دچار مشکل نمي شود به این دلیل که روزي را خدا مي رساند

گفت وگوی »شهروند« با حجت االسالم محمدمسلم وافی یزدی، پدر پر جمعیت ترین خانواده  جوان ایرانی 

خانواده 18 نفره روحانی 37 ساله
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ازازدواجدیرهنگامانتقادمیکند.آنچهدرادامهمیآید،شرحیازاینگفتوگواست.

کوتاه در مورد خانواده محمدمسلم

خانوادهوافيلقــبپرجمعیتترینخانواده
جوانایرانيرابهخودگرفتهاند.حجتاالسام
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سایتآمارمراجعکنید،بیشتر
طاقهامربوطبهازدواجدر
سنینباالست.مگردرایران

چنددرصددرسنپایینازدواج
میکنندکهاینمیزانسروصدا
میکنند.چرانمیگویندازدواج
دیرهنگامچهآسیبهایبه

دنبالدارد؛مامعتقدبهازدواج
بههنگامهستیم

مناصادرزندگیاموامنگرفتهام.
دوستانگاهیمیآیندومیگویند
کهچونگرفتاریممیخواهیم
وامبگیریم،منمیگویمچون
واممیگیری،گرفتاری.برخی

میگویندکهصدقهنمیدهیم،چون
پولنداریم؛منمیگویمکهچون
صدقهنمیدهی،پولنداری.هر
چهاعتمادمابهخدابیشترباشد،

زندگیسادهتراست


