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ــٍد  »الَلُّهــَمّ َصــِلّ َعَلــی ُمَحَمّ
بِِحْلیــةِ  ِّنِــی  َحل َو  آلِــهِ،  َو 
زِینَــَة  أَلْبِْســنِی  َو  الِِحیــَن،  الَصّ
ــْدِل، َو  ــِط الَْع ــی بَْس ِ ــَن، ف الُْمتَّقِی
ـِـَرةِ،  ــاءِ النَّائ ــِظ، َو إِْطَف ــِم الَغی کْظ
َو َضــِمّ أَْهــِل الُْفْرَقــةِ، َو إِْصــَاِح 
َذاِت الْبَیــِن، َو إِْفَشــاءِ الَْعارَِفــةِ، َو 
ــةِ،  ــِن الَْعرِیک ــةِ، َو لِی ــتْرِ الَْعائِبَ َس
َو َخْفــِض الَْجنَــاِح، َو ُحْســِن 
یــِح« الرِّ ُســکوِن  َو  ــیَرةِ،  الِسّ

الهام گرفتن از شخصیت 
کم نظیر شهید بهشتی

فــرا رســیدن هفتــم تیــر و ســالروز 
شــهادت شــهید بهشــتی عزیزمــان 
بهتریــن  از  تــن  دو  و  هفتــاد  و 
یــاران انقــاب اســامی را گرامــی 
ــون  ــا مدی ــه ی م ــم. جلس می داری
ــاد  ــهدای هفت ــتی و ش ــهید بهش ش
و دو تــن هــم هســت. ســال ها 
اســت کــه مــا به حمــداهلل ایــن 

محفــل انــس صحیفــه ی مبارکــه ی 
ــن  ــل ای ــار مقت ــجادیه را در کن س
مســجد  در  و  عزیــز  شــهدای 
به نــام  کــه  تــن  دو  و  هفتــاد 
هســت  عزیــز  شــهدای  ایــن 
مطهرشــان  ارواح  بــه  داریــم. 
خداونــد  از  و  می فرســتیم  درود 
تبــارک و تعالــی تمنّــا می کنیــم 
کــه آن بــه آن بــه درجات شــان 
ــن  ــام گرفت ــق اله ــد و توفی بیفزای
شــهید  کم نظیــر  شــخصیت  از 
ــه در  ــی ک ــال بزرگ ــتی و رج بهش
ایــن حادثــه بــه شــهادت رســیدند 
ــد. ــت کن ــا کرام ــه ی م ــه هم را ب

شهید بهشتی، ستاره ی قدر اول

شــهید  کــه  می داننــد  عزیــزان 
آســمان  در  واقعــًا  بهشــتی 
ــامی  ــاب اس ــخصیت های انق ش
امــام  اصحــاب  بیــن  در  و 
)رضوان اهلل تعالی علیــه( ســتاره ی قــدر اول 

بــود. مجموعــه  ای از ویژگی هــا 
از ایشــان یــک رُجــل ممتــاز و 
متفاوت را ســاخته بــود. اوالً از نظر 
صفــا و معنویــت یــک شــخصیت 
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قدســی ای  و  نورانــی  بســیار 
داشــت. از همــان اول جوانــی یک 
نــور معنویــت در چهــره ی ایشــان 
ــو  ــود و بعــد هــم در پرت ــدا ب هوی
ــزرگ و  ــخصیت های ب ــت ش تربی
ــه ی  ــل عام ــداری مث ــاتید نام اس
ــا  ــخصیت ج ــن ش ــی ای طباطبای
ــاوه  ــه ع ــود. دوم این  ک ــورده ب خ
بــر ایــن معنویــت و نورانیــت، 
ــک شــخصیتی مواجــه  ــا ی شــما ب
ــِی  ــای واقع ــه معن ــه ب ــتید ک هس
کلمــه فاضــل اســت. یعنــی از 
نظــر وســعت اطــاع، از نظــر 
ــخصیت  ــک ش ــت، ی ــق معرف عم
مطالعــه،  اهــل  تحصیل کــرده، 
ــق  ــم عمی ــر و دارای فه ــل فک اه
ــا  ــن؛ ب ــارف دی ــادی در مع و اجته
اســتعداد  و  سرشــار  هــوش  آن 
و  داشــته  کــه  فوق العــاده ای 
ــر  ــته از محض ــم توانس ــوب ه خ
اســاتید اســتفاده کنــد و بــه معنــای 
ــت. ــی اس ــخصیت فاضل ــک ش ی

ابعاد فضل شهید بهشتی

در کنــار ایــن معنویــت و فضــل که 
واقعــًا ســتودنی اســت ابعــاد فضــل 
شــهید بهشــتی کــه عاوه بــر دانش 
مرســوم حــوزه، در دانشــگاهی نــو 
هــم مطالعــه هــم تحصیل داشــتند، 
عــاوه بــر این هــا یــک شــخصیت 
اســت.  خوش فکــر  و  روزآمــد 
ــی  ــان خــودش زندگ ــی در زم یعن
می کنــد ولــی بلکــه جلوتــر از 
زمــان خــودش اســت. نســبت 
ــنا، دارای  ــه و روزگار آش ــه زمان ب
تحلیــل، دارای تشــخیص درســت، 
ــن هــم اگــر  ــه ای فهــم مناســب ک
کســی عالــم بــه زمانــه باشــد 
ــی  ــت بزرگ ــک فضیل ــودش ی خ
اســت. کــم نبودنــد انســان های 
ــب  ــًا دارای مرات ــا احیان ــل ی فاض
ــی در  ــق زندگ ــه توفی ــوی ک معن
زمــان خودشــان و درک اقتضائــات 
زمانــه ی خودشــان را نداشــتند. 
ویژگی هــای  از  هــم  ایــن 
ایــن شــخصیت بــزرگ اســت.
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شهید بهشتی مجسمه ی اخالق 
است

عــاوه بــر ایــن ســه نکتــه، شــما با 
یــک شــخصیت بــه معنــای واقعــِی 
کلمــه اخاقــی مواجــه هســتید، بــه 
تعبیــر خودمــان مجســمه ی اخاق؛ 
اخاقــی  ویژگی هــای  همیــن 
را کــه مــا در ایــن جلســه  های 
دربــاره اش  اخــاق  مــکارم 
را  این هــا  می کنیــم  صحبــت 
شــخصیت  در  می توانیــد  شــما 
آقــای بهشــتی مشــاهده کنیــد. 
اخاقــِی  وافــر  بهره هــای  از 
و  بلنــد  هّمــت  مثــل  باطنــی 
ــد  ــی بگیری ــاص و از آن مبان اخ
ــد  ــم بیایی ــان محک ــن و ایم و یقی
کــه  شــخصیت اش  محیــط  تــا 
ایشــان  شــخصیت  محیــط  در 
چیزهایــی کــه خیلــی زبانــزد بــوده 
خوش فکــری ضمیمــه می شــود 
ــه  ــک آدم ب ــی؛ ی ــه خوش اخاق ب
معنــای فنــیِ  کلمــه خوش اخــاق، 
ارتبــاط،  اهــل  گــرم،  تحبُّبــی، 
ــیار  ــال بس ــن ح ــی، در عی صمیم
ــیار  ــال بس ــن ح ــع، در عی متواض
َکظــم  اهــل  بردبــار،  و  صبــور 

غیــظ،  همیــن فهرســتی کــه حــاال 
ــا را  ــم. این  ه ــم می خوانی ــا داری م
واقعــًا آ قــای بهشــتی در یک ســطح 
باالیــی از آن بهره منــد بــود. خــب 
ایــن هــم ضمیمــه می شــود بــه آن 
ویژگی هــای قبلــی. در ایــن بخــش 
چیــزی کــه در شــهید بهشــتی 
ادبــش  اســت  نمایــان  خیلــی 
ــخصیت  ــک ش ــا ی ــما ب ــت. ش اس
ــای خــاص کلمــه  ــه معن مــؤدب ب
مواجــه هســتید، آراســته و مــؤدب. 

شهید بهشتی، شخصیتی 
تشکیالتی 

ــدای  ــه خ ــری را ک ــیِ  دیگ ویژگ
متعــال توفیقــش را بــه ایشــان 
کرامــت کــرده و آن عبــارت اســت 
از این کــه شــما بــا یــک شــخصیت 
تشــکیاتی مواجــه هســتید. یعنــی 
ــار  ــده، رفت ــازماندهی ش ــن س ذه
منظــم، قــدرت مدیریــت، قــدرت 
ــی کســی اســت  ــازماندهی؛ یعن س
ــط  ــرایط و محی ــد ش ــه می توان ک
پیرامونــی را، عوامــل انســانی را بــا 
ــد،  ــه دارن ــی ک ــه ی تفاوت های هم
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کــه  اختاف هایــی  همــه ی  بــا 
ــار  ــد کن ــا را می توان ــد این ه دارن
ــد،  ــازماندهی کن ــع و س ــم جم ه
متشــّکل  را  این هــا  می توانــد 
ــِی  ــی ویژگ ــم خیل ــن ه ــد. ای کن
برجســته ای اســت کــه بــاز شــهید 
بهشــتی عزیــز مــا از ایــن ویژگــی 
هــم بهره ی بســیار عالی ای داشــت.

یــک  و  تــراز  مدیــر  یــک 
کــه  تشــکیاتی  شــخصیت 
ــه  ــی ک ــان دوران ــت در هم توانس
ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــژه بع به وی
اســامی در ســازماندهی نیروهــای 
انقــاب، در ایجــاد ســامانه های 
گوناگــون  مجموعه  هــای  الزم، 
ــه آن  ــا ب ــامِ نوپ ــره نظ ــه باالخ ک
ــکل گیری  ــت، در ش ــاج داش احتی
در  اساســی،  قانــون  در  نظــام، 
در  اساســی،  قانــون  نــگارش 
در  قضائیــه،  قــوه ی  تأســیس 
جمهــوری  حــزب  تأســیس 
می بینیــد  همه جــا  اســامی، 
انســجام بخش  شــخصیت  یــک 
اســت. ســازمان بخش  و 

آقای بهشتی شیعه تراز 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( است

ــود  ــه می ش ــا ضمیم ــه ی این  ه هم
مجاهــد،  انســان  یــک  بــه 
خســتگی ناپذیر، دارای روحیــه ی 
شــدِن  روبــرو  اهــل  مبــارز، 
طاغوتــی،  نظــام  طاغــوت،  بــا 
مجموعه هــای  طاغوتــی،  فکــر 
طاغوتــی، اهــل مبــارزه بــه معنــای 
دقیــق کلمــه. همــه ی این  هــا ذیــل 
یــک عنــوان برجســته کــه عبــارت 
اســت از عقــل. آقــای بهشــتی 
ــود، یعنــی خــدای  خیلــی عاقــل ب
تبــارک و تعالــی حــّظ وافــری 
ــرده.  ــت ک ــه او کرام ــل را ب از عق
گفتنــد اگــر خــدای متعال کســی را 
دوســت داشــته باشــد بــه او عقــل 
ویژگی هــا  کــه ســایر  می دهــد 
و  خردمنــدی  ایــن  پرتــو  در 
تأللــؤ  یــک  دارای  عقل منــدی، 
اســت.  خاصــی  روشــناییِ   و 
همدیگــر  کنــار  کــه  را  این هــا 
ــم در  ــر بخواهی ــم اگ جمــع می کنی
یــک کلیــدواژه خاصــه اش کنیــم 
ــراز  بایــد بگوییــم یــک شــیعه ی ت
ــه  ــت. ب ــام( اس ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
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بیــان  کــه  ویژگی هایــی  همــان 
شــده می شــود گفــت کــه در یــک 
کام، آقــای بهشــتی شــیعه ی تــراز 
ــن )علیه الصلوةوالســام( اســت. امیرالمؤمنی

ویژگی شهادت

خــدا ان شــاءاهلل بــر درجــات آقــای 
ــًا  ــهادت واقع ــد. ش ــتی بیافزای بهش
ــهادت  ــا ش ــود و ب ــته اش ب شایس
ــرد  ــن م ــتی، ای ــهید بهش ــم ش ه
بــزرگ مانــدگار شــد. خیلی هــا 
آمدنــد و رفتنــد، از رجــال انقــاب 
خیلــی  ولــی  رفتنــد،  دنیــا  از 
ــن  ــتند، ای ــذار نیس ــتند، تأثیرگ نیس
اســت،  شــهادت  خصوصیــت 
کــه  می شــود  باعــث  شــهادت 
باشــد،  حاضــر  دیگــر  طــرف 
بعــد  ســال های  ایــن  تمــام  در 
از شــهادت ایشــان کــه همــان 
ــان  ــت، از هم ــاب اس ــل انق اوای
ســال تــا به حــال آثــار شــهید 
بهشــتی، اندیشــه ی شــهید بهشــتی، 
نظــام  در  روحــش  و  رفتــارش 
مــا، در جامعــه ی مــا حضــور دارد، 
ــان هایی را  ــن انس ــت. ای ــر اس مؤث

ــت،  ــذار اس ــد، اثرگ ــت می کن تربی
ــت  ــهید اس ــِی ش ــم ویژگ ــن ه ای
کــه خــدا بــه ایشــان روزی کــرده. 
در کنــار ایــن مــرد بــزرگ و الهــی 
ــه ی  ــرای حادث ــن ماج ــم در ای ه
بــه  کــه  کســانی  تیــر،  هفــت 
شــهادت رســیدند، ایــن جمــع هــم 
ــت.  ــاده ای اس ــع فوق الع ــک جم ی
ُزبــده،  مجموعــه ی  یــک  مثــل 
ــه  ــاب ک ــال انق ــده از رج برگزی
واقعــًا هرکدام شــان در بوســتان 
معطــر انقــاب اســامی و انصــار 
ــای  ــام گل ه ــون ام ــام و حواری ام
بوســتان  در  دلنــوازی  واقعــًا 
ــاد و دو  ــن هفت ــد. ای انقــاب بودن
تــن و ایــن رجــال نامــی همه شــان 
دارای مراتــب باالیــی در علــم، در 
اخــاق، در فضیلــت، در معرفت و 
در جهــاد بودنــد. از همــه ی قــوای 
ــتند، از  ــور داش ــم حض آن  روز ه
دولــت و مجلــس بگیریــد تــا 
ــن  ــه در ای ــی، هم ــتگاه قضائ دس
جمــع ســعادتمند حضــور داشــتند.

از  متعــال  خــدای  ان شــاءاهلل 
مجلــس مــا بهتریــن پــاداش را 
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بــه ارواح مطهــر ایــن شــهدای 
ــد. ــل کن ــد و واص ــان عائ عزیزم

دو ویژگی بسیار سازنده

ــکارم االخــاق آن چــه  ــاب م در ب
کــه تــا به حــال گفتیــم می رســد بــه 
دو ویژگــیِ  بســیار ســازنده، یــک: 
ــةِ« و  ــِن الَْعرِیک ــی »َو لِی نرم خوئ
ــی.  ــاِح« فروتن ــِض الَْجنَ دوم: »َخْف

الَْعرِیکــةِ«،  لِیــِن  »َو  تعبیــر 
»لیّــن« به معنــای نرمــی اســت، 
ــای  ــه معن ــن ب ــا عی ــه« ب »عریک
ــه در  ــع، ک ــت. طب ــت« اس »طبیع
فارســی کلمــه ی »خــو« هــم گفتــه 
ــن دو می شــود  ــع ای می شــود. جم
ــه  ــةِ«. ب ــِن الَْعرِیک ــی »لِی نرم  خوئ
خودمــان  روان  معنــای  همیــن 
می شناســیم  کــه  چیــزی  آن  و 
ــب  ــت. جال ــا اس ــن معن ــه همی ب
اســت کــه خداونــد تبــارک و 
ــخص  ــم ش ــرآن کری ــی در ق تعال
ــا  اول، یعنــی پیامبــر عزیزمــان را ب
ــد  ــی می کن ــی معرف ــن ویژگ همی
پیغمبــر  خــود  بــه  خطــاب  و 

می فرمایــد:  )صلوات اهلل علیــه(  اکــرم 
ِ لِنــَت  »َفبِمــا َرحَمــةٍ مِــَن اللَّ
ــَظ  ــا َغلی ــَت َفظًّ ــو ُکن ــم َو لَ لَُه
الَقلــِب َلنَفّضــوا مـِـن َحولـِـَك1«.

ِ لِنــَت لَُهم«  »َفبِمــا َرحَمــةٍ مـِـَن اللَّ
به خاطــر رحمــت خــدا اســت 
ــردم  ــن م ــا ای ــدر ب ــو این ق ــه ت ک
ــرم هســتی، نقطــه ی مقابلــش »َو  ن
ــِب«  ــَظ الَقل ــا َغلی ــَت َفظًّ ــو ُکن لَ
انســان درشــت خو،  یــک  اگــر 
قلــب ســخت  دارای  تندخــو و 
خشــن،  قلــب  »غلیظ القلــب« 
ــوا  ــودی »َلنَفّض ــه ب ــر این گون اگ
ــراف  ــه از اط ــَك« هم ِ ــن َحول مِ
تــو فــرار می کردنــد، کســی بــا تــو 
ــور  ــردم این ط ــه م ــد. این ک نمی آم
اطــراف تــو جمــع می شــوند و بــر 
ِگــرد تــو طــواف می کننــد، بــه تــو 
ــد، به خاطــر  ــدا می کنن دلدادگــی پی
ــی  ــن نرم ــت. ای ــی اس ــن نرم ای
ــا  ــت؟ »َفبِم ــر اس ــه خاط ــه چ ب
ِ« به خاطــر اتصــال  َرحَمــةٍ مـِـَن اللَّ
توســت بــه خزانــه ی مهــر الهــی و 
ــت  ــق و رحم ــرت ح ــف حض لط

- آیه 159 سوره مبارکه   1

آل عمران
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ــن  ــمه ی ای ــت، سرچش ــی اس اله
نرم خوئــی در وجــود تــو رحمــت 
ــَن  ــةٍ مِ ــا َرحَم ــی اســت »َفبِم اله
ِ لِنــتَ لَُهــم َو لَــو ُکنــَت  اللَّ
ــوا  ــِب َلنَفّض ــَظ الَقل ــا َغلی َفظًّ
ــه ی  ــن آی ــه ای ِــَك«. البت ــن َحول مِ
کریمــه کــه در ســوره ی مبارکــه ی 
ــد  ــه ی ص ــت، آی ــران« اس »آل عم
پیــدا  ادامــه  نــه،  و  پنجــاه  و 
»َفاعــُف  می فرمایــد:  می کنــد 
ــا  ــم« این ه ــتَغفِر لَُه ــم َو اس َعنُه
ــرای  ایشــان اســتغفار  را ببخــش، ب
ــرِ« در  ِــي اأَلم کــن »َوشــاِورُهم ف
ــن  ــورت ک ــا مش ــا آن ه ــائل ب مس
ــی  ل َعَل ــَوکَّ ــَت َفتَ ــإِذا َعَزم »َف
ــی  ــم گرفت ــم تصمی ــی ه ِ« وقت اللَّ
بــه خــدا تــوکل کــن و اقــدام 
 .» ــنَ لی ــبُّ الُمتََوکِّ َ یُِح ــن »إِنَّ اللَّ ک

سرچشمه ی نرم خوئی

ــه ی  ــن آی ــه در ای ــب اســت ک جال
بــه  مــا  عزیــز  پیامبــر  کریمــه 
ــود، در  ــف می ش ــی توصی نرم خوئ
چــه جامعــه ای؟ محیــط اجتماعــیِ  
زمــان  آن  تربیــت  و  زمــان  آن 

ــی  ــط اجتماع ــوده؟ محی ــه ب چگون
ــًا  ــان کام ــی آن زم ــط تربیت و محی
یعنــی  اســت،  ایــن  برخــاف 
تندخــو،  درشــت خو،  مردمــان 
ــگ،  ــل جن ــخت گیری، اه ــل س اه
اهــل بدزبانــی، زبان هــای تنــد، 
چهــره ی درهــم کشــیده و عبــوس، 
اهــل دعــوا، اهــل درگیــری، دارای 
ــی  ــد، یعن ــن و بلن ــای خش صداه
هــم تندخــو بودنــد هم درشــت گو 
بودنــد، زبان شــان هــم خیلــی تنــد 
و تیــز و تلــخ بــود. در آن جامعــه ی 
فرهنــگ  آن  بــا  و  قبیلــه ای 
هــم  روز  هــر  کــه  بت پرســتی 
جنــگ و خونریــزی و دو قبیلــه 
ــا  ــال ها ب ــه ای س ــن بهان ــه کمتری ب
از همدیگــر  هــم می جنگیدنــد، 
ــد. یــک جامعــه ی  کشــته می گرفتن
ــود. ــر ب ــراف پیغمب ــی اط این چنین

ــا وســط  ــز م ــر عزی ــت پیامب آن وق
شــخصیت  یــک  جامعــه  ایــن 
لطیــف، مایــم، رفیــق و به معنــای 
دقیــق کلمــه همین »لیــن العریکة« 
یعنــی طبــع نــرم و بســیار شــیرین، 
ایــن طبــع حضــرت اســت. و ایــن 
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ــد »َو  ــما می بینی ــه ش ــه ای ک جمل
ــِب  ــَظ الَقل ــا َغلی ــَت َفظًّ ــو ُکن لَ
َلنَفّضــوا مـِـن َحولـِـَك« یعنــی در 
میــان یــک جامعــه  ای بــا رفتارهای 
درشــت خوئی  ایــن  بــا  و  تنــد 
پیامبــر عزیــز مــا  و تندخوئــی 
انســان ها  فطرت هــای  توانســت 
به گونــه ای  کنــد.  زنــده  را 
تدریــج  بــه  این هــا  کــه  شــد 
ــدند  ــع ش ــرت جم ــراف حض اط
رفتــار  و  اخــاق  تحت تأثیــر  و 
او قــرار گرفتنــد کــه می دانیــد 
ــان  ــن مردم ــن همی ــه در بی در ادام
ــی ای  ــی اخاق شــخصیت های خیل
ــات  ــن کلم ــوند. ای ــت می ش تربی
بعــدی هــم همیــن اســت »فاعــُف 
همــان  این  هــا  چــون  َعنُهــم« 
ــر  ــا پیغمب ــی ب ــم خیل ــا ه وقت ه
ــارج از ادب  ــد و خ ــای تن رفتاره
می خواســتند  مثــًا  داشــتند. 
فکــر  کننــد  صــدا  را  پیغمبــر 
صدایــش  چگونــه  می کنیــد 
می کردنــد؟ یعنــی این قــدر، بــا 
از  بلنــد،  بــا صــدای  بی ادبــی، 
ــا رفتارشــان. ــد ت گفتارشــان بگیری

ــد  ــده می خواه ــخصی آم ــک ش ی
ــک  ــه( ی ــرم )صلوات اهلل علی ــر اک از پیغمب
ــزی  ــک چی درخواســتی کنــد، ی
را  حضــرت  یقیــه ی  بخواهــد، 
ــرت را  ــای حض ــن عب ــه، ای گرفت
ــون  ــه خ ــیده ک ــان کش ــه چن گرفت
از گــردن مبــارک حضــرت جــاری 
این قــدر  بــود،  این گونــه  شــد، 
 ِ تنــد. »َفبِمــا َرحَمــةٍ مِــَن اللَّ
لِنــَت لَُهــم« آن رحمــت خــدا 
دارد تــو را یــاری می کنــد کــه 
ــرم  ــور ن ــا این ط ــا این ه ــی ب بتوان
باشــی. ولــی چــه کســی این گونــه 
رفتارهــا را تحمــل می کنــد؟ »َو 
ــِب  ــَظ الَقل ــا َغلی ــَت َفظًّ ــو ُکن لَ
َلنَفّضــوا مِــن َحولِــَك« بعــد 
َعنُهــم  »َفاعــُف  فرمــود  هــم 
به خاطــر  لَُهــم«  اســتَغفِر  َو 
ــا  ــان از این ه ــد ایش ــای تن رفتاره
ــن  ــتغفار ک ــان اس ــذر، برای ش بگ
و بــه آن هــا شــخصیت بــده »َو 
شــاِورُهم فـِـي اأَلمــرِ« در مســائل 
تصمیم گیری هــا  در  اجتماعــی، 
این هــا را مشــارکت بــده، امــا 
ــر  ــم بگی ــودت تصمی ــره خ باالخ
 »ِ ل َعَلــی اللَّ »َفــإِذا َعَزمــَت َفتـَـَوکَّ
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تصمیــم درســت را بگیــر و عمــل 
خــود  می شــود  معلــوم  کــن. 
ــث  ــم باع ــردم ه ــا م ــورت ب مش
رشــد و شــخصیت دادن بــه آن هــا 
اولــی  ولــو شــخص  می شــود. 
ــه  ــد ک ــز باش ــر عزی ــد پیامب مانن
نیــازی بــه مشــورت کســی نــدارد. 
ــا  ــه ب ــد ک ــاز دارن ــا نی ــی آن ه ول
ــردن  ــدا ک ــرای رشــد و پی ــا ب  آن ه
شــخصیت مشــورت بشــوند. بعــد 
ِ إِنَّ  ل َعَلــی اللَّ هــم فرمــود: »َفتـَـَوکَّ
ــد  « خداون ــنَ لی ــبُّ الُمتََوکِّ َ یُِح اللَّ
متعــال دوســتدار متوّکلیــن اســت.

قــرآن  در  هــم  دیگــر  تعابیــر 
ــم  ــرآن کری ــت. اوالً ق ــم هس کری
به ســوی  خلــق  دعــوت  بــرای 
ــرم  ــن روش ن ــال همی خــدای متع
جالــب  و  می دهــد  پیشــنهاد  را 
اســت کــه خــدای متعــال خطــاب 
ــرادرش  ــی و ب ــرت موس ــه حض ب
ــي  ــا إِلَ ــد: »اْذَهب ــارون می گوی ه
ــُه  ــوًل لَ ــی َفُق ــُه َطَغ َّ ــْوَن إِن فِْرَع
أَْو  ــُر  یَتََذَکّ لََعَلّــُه  لَیِّنًــا  َقــْوًل 
بــه  برویــد  فرمــود  یَْخشــی2 « 
ــرده  ــان ک ــه طغی ــون ک ــار فرع درب

-آیه 44 سوره مبارکه طه  2

»أنــَا َربُُّکــْم األْعلــی3« بــا آن 
غریــب  و  عجیــب  رفتارهــای 
ــد  ــد، قص ــی می کن ــای خدای ادع
ــر  ــه اگ ــت ک ــون اس ــت فرع هدای
بشــود در او تأثیرگــذاری ای اتفــاق 
ــن  ــا از ای ــد، هدایــت بشــود ت بیفت
راهــی کــه پیــش گرفتــه برگــردد، 
خــدای متعــال بــه فرســتادگان 
ــا او نــرم  خــودش می گویــد کــه ب
ــْوًل  ــُه َق ــوًل لَ صحبــت کنیــد »َفُق
ــی «  ــُر أَْو یَْخش ــُه یَتََذَکّ ــا لََعَلّ لَیِّنً
ــی  ــذارد. یعن ــر بگ ــاید در او اث ش
اگــر بنــا باشــد تأثیــری اتفــاق 
بیفتــد از چــه طریقــی اســت؟ 
از ســخن نــرم اســت، از قــول 
ــُه  ــا لََعَلّ ــْوًل لَیِّنً ــن« اســت »َق »لیّ
ــُر أَْو یَْخشــی « البتــه او قابــل  یَتََذَکّ
هدایــت نبــود و نشــد. امــا کســی 
کــه فرســتاده ی خــدای متعــال 
ــال هدایــت  ــه دنب ــًا ب اســت حقیقت
ــه ای  ــک جرثوم ــا ی ــو ب اســت، ول
ــون  ــل فرع ــاد مث ــان و فس از طغی
ــرو بشــود. این جــا فرســتاده ی  روب
او  بــا  اســت،  حــق  حضــرت 
بایــد  کنــد؟  چگونــه صحبــت 

-آیه 24 سوره مبارکه نازعات  3
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ــد. ــت کن ــا او صحب ــی ب ــا نرم ب

 
ِرفق و لیّن

چقــدر خــوب اســت در جامعــه ی 
ــات  ــن کلم ــواب و ای ــن اب ــا ای م
نورانــی خوانــده و پرداخته بشــود، 
چــون گفــت »کامکــم نــور« 
ســخن اولیــاء خــدا یک پارچــه نور 
ــه  ــا در جامع ــی این ه ــت. یعن اس
دست به دســت  می شــد،  منتشــر 
ــل  ــان تبدی ــک گفتم ــه ی می شــد ب
ــیره  ــیوه و س ــک ش ــه ی ــد، ب می ش
مــوارد  ایــن  می شــد،  تبدیــل 
ــا اســت.  ــاز همیشــگی م ــورد نی م
منتهــا یــک روزهایی آدم احســاس 
می کنــد بیشــتر بــه آن احتیــاج 
ــق« اســت.  اســت و آن تعبیــر »رِف
ــای  ــن معن ــه همی ــًا ب ــق« دقیق »رِف
»لیـّـن« اســت. یعنــی همیــن نرمی، 
نقطــه ی مقابلــش چــه هســت؟ 
ــدی اســت.  ــای تن ــرق«، به معن »ُخ
ــای نرمــی اســت،  ــه معن ــق« ب »رِف
»ُخــرق« بــه معنــای تنــدی اســت. 
ــرق«،  ــه ی »ُخ ــای کلم ــی ج گاه
ــود،  ــته می ش ــم گذاش ــف« ه »عن

ــای خشــونت  ــن معن ــه همی ــاز ب ب
اســت. این هــا  و  تنــدی  و 

ــق«  ــاره ی »رِف ــا درب ــات م در روای
فرمودنــد در شــخصیت او یــک 
نرمــی ای وجــود دارد کــه با انســان 
ایــن می شــود  اُنــس می گیــرد، 
ــد  ــان فرمودن ــر عزیزم ــق. پیامب رفی
ــي  ــْع َعل ــْم یُوَض ــَق لَ ْف »إَِنّ الرِّ
ــْن  ــِزَع مِ ــُه َو َل نُ ــْيءٍ إِّل َزانَ َش
َشــْيءٍ إِّل شــانَُه4« رِفــق بــر چیزی 
قــرار نمی گیــرد مگــر آن را زینــت 
ــد. و از  ــش می کن ــد و زیبای می ده
چیــزی فاصلــه نمی گیــرد مگــر 
می کنــد.  زشــتش  را  آن  این کــه 
این قــدر مســئله جالــب اســت. 
تبــارک و  و فرمودنــد خداونــد 
ــته،  ــت گذاش ــق برک ــی در رِف تعال
ــرق، در  ــش در ُخ ــه مقابل در نقط
تنــدی؛ بدبختــی و شــومی و ایــن 
چیزهــا را گذاشــته، ایــن هســت. و 
ــه  ــب ک ــی جال ــان خیل ــک بی در ی
ــت  ــی اس ــریف کاف ــاب ش در کت
َکاَن  »لَــْو  فرمودنــد:  حضــرت 

- الکافي,جلد2,صفحه119  4
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ــرى5 «، اگــر رِفــق  ــُق َخْلقــًا یُ ْف الرِّ
تبدیــل می شــد بــه یــک موجــودی 
ــده می شــد، یعنــی مجّســم  کــه دی
فرمودنــد  حضــرت  می شــد، 
ــگل تر از او  ــال خوش ــدای متع خ
ــت  ــر عینیّ ــود. اگ ــرده ب ــق نک خل
این گونــه  رِفــق  کنــد.  پیــدا 
اســت. اگــر در محیــط بیرونــی 
می شــود  بکنــد  پیــدا  عینیّــت 
ــال. ــده خــدای متع ــن آفری زیباتری

ِرفق برابر است با نصف زندگی

در یــک روایــت زیبــای دیگــر 
ــر  ــاز از پیغمب ــه ب ــت ک ــم هس ه
اکرم)صلوات اهلل علیــه( اســت. حضــرت 
ــی  ــی از زندگ ــق نیم ــد رِف فرمودن
یعنــی  اســت!  عجیــب  اســت. 
قســمت  دو  اگــر  را  زندگــی 
کننــد نصــف آن رِفــق اســت. 
یعنــی آن چیــزی کــه می توانــد 
ــه  ــد. آن ک ــی کن ــی را زندگ زندگ
می دهــد،  طعــم  زندگــی  بــه 
بــه آن حــس می دهــد، بــه آن 

5  - بحار األنوا ,جلد۷2,صفحه۶۳ 

معنــا می دهــد، بــه آن پذیــرش 
طــراوت  آن  بــه  می دهــد، 
می شــود  آن  نصــف  می دهــد، 
ــق. عجــب! خیلــی  ــه رِف ــوط ب مرب
وزن ســنگین اســت! حواس تــان 
هســت چــه می گویــم؟ نصــف 
هــم  بعــد  نصف المعیشــة.  آن، 
فرمودنــد اگــر دو نفــر بــا همدیگــر 
مصاحــب بشــوند، دو نفــر بــا 
بــه مناســبت شــغل،  همدیگــر 
ــوهر،  ــل زن و ش ــی مث کار، زندگ
مثــل همــکار، مثــل هــم درس، 
ــزی، هم مجلــس، دو  ــل هــر چی مث
ــت  ــه مصاحب ــر ک ــا همدیگ ــر ب نف
می کنیــد  فکــر  کردنــد؛  پیــدا 
ــر  ــر از نظ ــن دو نف ــن ای عظیم تری
اجــر الهــی؛ کــدام این هــا اجــرش 
پیــش خــدای متعــال عظیم تــر 
اســت؟ و کــدام یک از ایــن دو نفر 
ــر  ــال محبوب ت ــدای متع ــش خ پی
»أَْرَفَقُهَمــا  فرمــود:  اســت؟ 
رفیق تــر  آن کــه  بَِصاِحبِــه «. 
ــدارا  ــل م ــه بیشــتر اه اســت، آن ک
اســت،  بســازتر  آن کــه  اســت، 
ــه  ــی ســاختن؛ آن ک ــق یعن ــن رِف ای
ــر  ــن محبوب ت ــت ای ــازتر اس بس
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ــت. ــر اس ــر او عظیم ت اســت و اج

همدیگــر  بــا  نفــر  دو  حــاال 
زندگــی  یــک  می کننــد،  ازدواج 
ــن  ــه باالتری ــد ک ــروع می کنن را ش
و  زن  بــرای  هم صحبتــی 
الهــی  دســتگاه  اســت.  شــوهر 
ــر  ــن دو نف ــه ای ــت ب ــر خواس اگ
بزرگتریــن  بدهــد،  داده  پــاداش 
ــدام  ــه ک ــاداش ب ــن پ و عظیم تری
یــک از ایــن دو داده می شــود؟ 
خــودش  همســر  بــا  آن کــه 
رفیق تــر، صمیمی تــر، بســازتر و 
ــار اســت.  ــن معی ــر اســت. ای نرم ت
ــال  ــدای متع ــش خ ــان پی کدام ش
ــه  ــر اســت؟ آن کســی ک محبوب ت
ــت.  ــر اس ــر مایم ت ــن دو نف از ای
ــا  ــی ب ــًا زندگ ــد اص ــون ببینی چ
ــًا  ــرد. اص ــکل می گی ــق« ش »رِف
می ســازد.  »رِفــق«  را  خانــواده 
ــواده ســاخته  ــف« کــه خان ــا »ُعن ب
ــواده  ــف« خان ــا »ُعن ــود، ب نمی ش
ُخــرق،  بــا  می پاشــد.  هــم  از 
بــا تنــدی، بــا زبــان تنــد، بــا 
ــد  ــه تن ــا مواجه ــد، ب ــاق تن اخ

ــرد،  ــورت نمی گی ــاع ص ــه اجتم ک
امــا  می افتــد.  اتفــاق  جدایــی 
آن کــه وصــل می کنــد، ارتبــاط 
برقــرار می کنــد، ایــن »رِفــق« 
اســت. نقــش آن و ســهم آن در 
ــاد اســت کــه  زندگــی این قــدر زی
حضــرت فرمودنــد نصــف زندگــی 
ــت. ــاده اس ــی فوق الع ــت. خیل اس

روایات باب ِرفق

ــر  ــم تعابی ــرض کن ــتم ع می خواس
در ایــن بــاب تعابیــر بســیار باالیــی 
ــان  ــک بی ــرت در ی ــت و حض اس
ــم  ــما را ه ــه ش ــال هم ــر خی دیگ
ــات  ــده روای ــد. عم ــت می کن راح
ــت  ــب اس ــق هــم جال بــاب رِف
پیامبــر عزیزمــان  از خــود  کــه 
اســت. روایــات تأسیســی مــال 
ــت.  ــه( اس ــرم )صلوات اهلل علی ــر اک پیغمب
مثــًا روایــات بــاب ُخلــق بخــش 
پیغمبــر  خــود  مــال  عمــده اش 
اســت. ایــن رِفــق از همیــن قبیــل 
را  خیال تــان  حضــرت  اســت. 
راحــت می کنــد. فرمودنــد: »إِنَّ 
ْفــَق َو یُعِیــُن  َ َرفِیــقٌ یُِحــبُّ الرِّ اللَّ
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ــودش  ــال خ ــدای متع ــه6 «، خ َعَلیْ
ــت.  ــته اس ــی آراس ــن ویژگ ــه ای ب
ــق  ــل رِف ــت، اه ــق اس ــدا رفی خ
اســت، اهــل نرمــش اســت، اهــل 
مــدارا اســت. آدم هــای نرم خــوی، 
اهــل مــداراِی رفیــق را هــم خــدا 
دوســت مــی دارد. اصــًا ایــن طبــع 
و ویژگــی را دوســت مــی دارد.

)علیه الســام( فرمودنــد  امیرالمؤمنیــن 
ــک  ــودش ی ــرای خ ــی ب ــر دین ه
مرامــی  یــک  دارد،  اخاقــی 
و  اســام  مــرام  فرمودنــد  دارد. 
ــه  ــی آن ک ــق اســت. یعن ــان رِف ایم
اســام بــا آن شــناخته می شــود 
ــاِن  ــُق اْلِیَم ــت: »َو ُخُل ــن اس ای
ْفــُق  ْفــق7 «. »َمــْن ُقِســَم لـَـُه الرِّ الرِّ
ــد  ــاُن8« فرمودن ــُه اْلِیَم ــَم لَ ُقِس
متعــال  خــدای  را  کســی  هــر 
ــد  ــرده باش ــه او روزی ک ــق ب رِف
ــد.  ــش روزی می کن ــان را برای ایم
ــن دو  ــت ای ــود دس ــوم می ش معل
ــان و  ــت. ایم ــم اس ــت ه در دس
به هــم  دوقلوهــای  مثــل  رِفــق 

6  - وسائل الشیعة, جلد15,صفحه2۷1

7  - غرر الحکم, جلد1, صفحه542

- وسائل الشیعة , جلد15, صفحه2۶9  8

به هــم  توأمــان،  چســبیده اند. 
اگــر جــدا  یعنــی  چســبیده اند، 
ــق  ــخصیتی رِف ــر از ش ــوند، اگ بش
بــرود ایمــان در او باقــی نمی مانــد. 

دین اسالم یک دین متینی 
است

اولیــاء خــدا هــم بــه مــا ســفارش 
هــَذا  »إِنَّ  فرمودنــد:  کردنــد. 
یــَن َمتِیــٌن؛ َفَأْوغُِلــوا فِیــهِ  الدِّ
دارد  ماهــا  بــه  امــام  بِرِْفــٍق9«، 
جامعــه  عمــوم  بــه  می  گویــد، 
ــه  ــانی ک ــه کس ــه اضاف ــن ب متدیّ
ــن هســتند، دارای  ــاس دی دارای لب
ــا  ــه این ه ــتند، ب ــن هس ــم دی پرچ
ــن  ــن دی ــود ای ــد. فرم دارد می گوی
ــام  ــت، اس ــی اس ــن متین ــک دی ی
ــتید  ــر خواس ــت. اگ ــور اس این ط
وارد محیــط دیــن بشــوید و پرچــم 
ــد  ــد بای ــه دســت بگیری ــن را ب دی
بــا رِفــق کارتــان را انجــام بدهیــد. 
ُهــوا  تَُکرِّ َل  »َو  فرمــود:  بعــد 
10ِ«؛  اللَّ عِبَــادِ  إِلــی    ِ اللَّ عِبَــاَدَة 

- بحار األنوار  ,  جلد۶۸    9
,  صفحه211

- الکافي:2/86/1  10
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ــای  ــه بنده ه ــد ک ــک کاری نکنی ی
خــدا از بندگــی خــدا فــرار کننــد، 
بگریزنــد. بعــد بعضــی از ماهــا 
ــن، از  ــردم از دی ــز م ــث گری باع
ــویم.  ــا می ش ــال این ه ــدا و امث خ
رفتــار  گونــه ای  بــه  فرمودنــد 
ــوند،  ــر نش ــردم متنف ــه م ــد ک کنی
دیــن  از  جوان هــا  مخصوصــًا 
متنفــر نشــوند، کار خیلــی خاصــی 
ــه  ــی حوصل ــد، خیل اســت. می دانی
صبــوری  خیلــی  می خواهــد. 
بردبــاری  خیلــی  می خواهــد، 
می خواهــد ولــی جــواب می دهــد.

ــا،  ــف و این ه ــرق و ُعن ــا ُخ ــا ب ام
ــی  ــم. جواب های ــواب نمی گیری ج
هــم کــه می گیریــد در ترویــج 
دیــن جواب هــای ســطحی اســت. 
یعنــی یــک لحظــه طــرف را مثــًا 
منفعلــش می کنــد، چنــد دقیقــه 
بعــد او بــا یــک کینــه بیشــتر 
زشــت تر  مراتــب  بــه  رفتــاری 
را انجــام می دهــد. هیــچ کــس 
ُعنــف  نمی ســازد.  ُعنــف  را 
اساســًا ســازنده نیســت. آن کــه 
ایــن  اســت.  رِفــق  می ســازد 

این جــا  کــه  العریکــه«  »لیّــن 
ــن  ــک چنی ــد ی ــرت می گوین حض
اســت. قیمتــی  خیلــی  چیــزی 

نرم خویی با برکت است

ــت  ــا هس ــات م ــت در روای  آن وق
ــی  ــا نرم خوی ــال ب ــه خــدای متع ک
ایــن  وجــود  گذاشــته،  برکــت 
ــش  ــح و آرام ــث صل ــا باع آدم ه
باشــند.  کــه  جــا  هــر  اســت، 
ــا  ــی این ه ــارک و تعال ــد تب خداون
را موفــق بــه عبــادات خــودش 
ــودش  ــا خ ــاط ب ــه ارتب ــد. ب می کن
می کنــد. امــور خیلــی پیچیــده 
نــوع  ایــن  توســط  ســخت  و 
آدم هــا و بــه برکــت رِفق شــان 
ــی  ــه در زندگ ــود. چ ــان می ش آس
خانوادگــی باشــد، چــه در محیــط 
کار باشــد، چه در محیــط اجتماعی 
ــاءاهلل  ــت. ان ش ــا هس ــد، این ه باش
خــدای متعــال فراوانــش را بــه 
همــه شــما و بــه مــا کرامــت کنــد.

ایــن کلمــه »عریکــه« کــه این جــا 
ــن شــخص  ــی ای ــه شــده، یعن گفت
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از نظــر شــخصیتی آراســته بــه 
ــت  ــق جــزء باف ــق بشــود و رِف رِف
گاهــی  باشــد.  او  شــخصیت 
ــودش  ــی از خ ــک کس ــا ی وقت ه
یــک رفتــار نرمــی نشــان می دهــد. 
ــن آدم در جــای دیگــری  ــا همی ام
می بینیــد نــه، آدم تنــد و تیــزی 
اســت. ایــن معلــوم می شــود جــزء 
طبــع او نشــده، »عریکه« بــه معنای 
»طبیعــت« اســت. یعنــی ایــن بایــد 
ــت  ــی باف ــرود در وجــودش، یعن ب
رفیقانــه  بافــت  او  شــخصیت 
ــه  ــه این ک ــد ن ــن« باش ــد، »لیّ باش
بخواهــد  را  رِفــق  فیلــم  مثــًا 
ــازی کنــد، جــزء طبــع او باشــد. ب

امکان انقالب طبع وجود دارد

ــی  ــع نرم ــان طب ــا طبع ش بعضی ه
اســت. حــاال از خانوادگی شــان، 
از یــک مــادری، مــادر خوبــی، 
ــه  ــادری ب ــدری، م ــدادی، پ از اج
ارث بــرده اســت، طبــع او هســت. 
بعضی هــا برعکــس طبع شــان یــک 
ــور  ــت. همین ط ــینی اس ــع آتش طب
دارنــد.  تنــدی  طبــع  یــک 

آن کســی کــه خــداداد زمینــه رِفــق 
را و زمینــه لینــت را در شــخصیتش 
دارد؛ اگــر بــه ایــن ویژگــی آراســته 
ــار  شــد مأجــور اســت، وقتــی رفت
رفیقانــه دارد مأجور اســت. از همه 
ایــن بــرکات هــم بهره منــد اســت. 
همیــن پاداش هایــی کــه گفتیــم 
آثــارش در زندگــی خانوادگــی اش 
تربیــت  در  می شــود،  آشــکار 
بچه هایــش آشــکار می شــود، در 
مدیریتــش آشــکار می شــود، در 
معلمــی اش آشــکار می شــود، هــر 
جــا کــه باشــد ایــن آثــار و بــرکات 
می کنــد. تــراوش  او  وجــود  از 

ــه  ــی ک ــراغ آن کس ــم س ــا بروی ام
ــه  ــی زمین ــد اســت. یعن ــع او تن طب
وراثتــی اش مغایــر بــا رِفــق و لیّــن 
اســت. بلکــه بــا ُخــرق و ُعنف یک 
خــرده نزدیــک اســت. آیــا چنیــن 
کســی طبعــش قابلیــت اصــاح را 
ــاح  ــر اص ــدارد؟ و اگ ــا ن دارد ی
ــه  ــه ب ــی ک ــن او و آن کس ــد بی ش
ــه لحــاظ طبــع  لحــاظ وراثتــی و ب
ــوردار  ــی برخ ــن ویژگ ــی از ای اول
اســت؟ یکســان  آیــا  هســت 
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پاســخ ایــن اســت کــه بلــه؛ امــکان 
فضیلــت  ایــن  از  بهره منــدی 
بــزرگ بــرای همــه کــس هســت، 
ــع  ــه دارای طب ــی ک ــی آن کس حت
خداونــد  چــون  باشــد.  تنــدی 
تبــارک و تعالــی ایــن ویژگــی 
کــه  گذاشــته  انســان ها  در  را 
اساســی  تغییــرات  می تواننــد 
پیــدا کننــد. یــک چیــز جالــب بــه 
شــما بگویــم. حتــی طبــع جســمی 
ــب  ــن ط ــاظ همی ــه لح ــا؛ ب آدم ه
ــن  ــد ای ــان می گوین ــنتی خودم س
ــت  ــت؛ جه ــرد اس ــش س آدم طبع
ــه هســت  ــن زمین ــتحضارتان ای اس
کــه در ایــن آدم انقــاب طبــع 
به وجــود بیایــد. بلــه، داشــتیم یــک 
ــوده،  ــرد ب ــع او س ــه طب ــی ک کس
ــده،  ــرم ش ــش گ ــًا طبع ــد اص بع
ــده. ــدا ش ــع در او پی ــاب طب انق

ــن  ــش، همی ــه مقابل ــت نقط درس
ویژگــی کــه در جســم ممکــن 
اســت و در اخــاق نمونــه دارد، در 
ــت.  ــی اس ــم این چنین ــات ه خلقیّ
خــدای متعــال انســان را این گونــه 
خلــق کــرده، بنابرایــن یــک کســی 

نمی توانــد بگویــد آقــا، مــن چــون 
مثــًا وراثتــی این گونــه هســتم 
ــت  ــن فضیل ــم از ای ــس نمی توان پ
ــه،  ــچ وج ــه هی ــم. ب ــد باش بهره من
ــا  ــرای همــه ممکــن اســت. منته ب
برای او ســخت تر اســت، بــرای آن 
ــاوت  ــت. تف ــان تر اس ــری آس دیگ
آن در ســختی و آســانی اش اســت.

ــا آن  ــخش ب ــم پاس ــؤال دوم ه س
ــام  ــت ام ــن روای ــن عی ــت. ای هس
صــادق )علیه الســام( اســت ایــن کســی 
کــه از ســر نیـّـت نــه از ســر طبــع، 
نــرم  طبیعت شــان  بعضی هــا 
اســت. امــا بعضی هــا طبع شــان 
و  نیّت شــان  امــا  نیســت  نــرم 
انتخاب شــان  تصمیم شــان، 
ــاب  ــن انتخ ــت. ای ــی اس نرم خوی
ــش،  ــی فضیلت ــن کس ــرده. چنی ک
ــر  ــر و باالت ــا باالت ــش باره پاداش
ــک  ــن آدم در ی ــون ای ــت. چ اس
ــاب  ــی انتخ ــش درون ــط چال محی
ــن  ــیده، و ای ــت کش ــرده، ریاض ک
ــرده  ــب ک ــودش را منقل ــع خ طب
ــع وجــود  ــاب طب ــکان انق ــه ام ک
دارد. یــا حداقــل اگــر انقــاب 
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ــی  ــد، یعن ــاق نیفت ــم اتف ــع ه طب
ــود  ــم نش ــول ه ــش کًا متح طبع
حداقــل قابلیــت مدیریــت دارد. 
مدیریــت  را  طبعــش  می توانــد 
ــم  ــا ســخت اســت. دائ ــد، منته کن
در  می گــذرد،  ســخت  او  بــه 
ــدازه  ــن ان ــه همی ــش اســت. ب چال
ایــن کار او بافضیلت تــر اســت. 
أَْحَمُزَهــا«  األْْعَمــاِل  »أَْفَضــُل 
ســخت تر  چــون  ایــن  اســت، 
اســت فضیلــت آن هــم بیشــتر 
اســت، خــدای متعــال بــه او پاداش 
بیشــتری هــم کرامــت می کنــد.

ــت  ــما کرام ــه ش ــال ب ــدای متع خ
کــرده، حفظــش کنیــد، قــدرش 
ویژگــی  ایــن  بــا  و  بدانیــد  را 
ــی  ــن ویژگ ــد. ای ــازی کنی خودس
کنیــد،  فــراوان  خودتــان  در  را 
تلخی هــای  کنیــد،  تقویــت 
بــه  بایــد  انســان  را  اولیــه اش 
خــودش بخــرد. اگــر ریاضــت 
الزم دارد بکشــید، اگــر تلخــی دارد 
ــد  ــل می خواه ــر تحم ــید، اگ بچش
ــه  ــد ک ــوار کنی ــان هم ــر خودت ب
ــزرگ آراســته  ــت ب ــن فضیل ــه ای ب

باشــید و در آراســتگی بــا ایــن 
ایمان تــان  اســت کــه  فضیلــت 
تأللــؤ پیــدا می کنــد. وجودتــان 
در خانــواده و جامعــه منتشــرکننده 
می توانیــد  و  می شــود  برکــت 
شــیرین  زندگــی  طعــم  آن  بــا 
بچشــید. را  طیبــه  حیــات  و 

همین طــور کــه حضــرت فرمودنــد 
اگــر نصــف زندگــی آن امکانات و 
مــال و اعتبــار و احیانــًا ایــن چیزها 
باشــد، نصــف دیگــر آن ایــن رِفــق 
اســت. کیمیایــی اســت. در روابــط 
در  کاری،  در محیــط  اجتماعــی، 
در  علمــی،  مقاصــد  پیش بــرد 
پیش بــرد مقاصــد اجتماعــی، در 
بــزرگ  آرمان هــای  پیش بــرد 
اجتماعــی و اخاقــی و در انتشــار 
خیلــی  انســانی  فضیلت هــای 
ســهم آن ســهم باالیــی اســت.

ِرفق با هر چیزی که باشد آن را 
زیبا می کند

پیغمبــر اکــرم )صلوات اهلل علیــه( فرمودنــد 
رِفــق بــا هــر چیــزی کــه باشــد آن 
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ــم  ــا تعلی ــًا ب ــد. مث ــا می کن را زیب
ــا  ــد، ب ــا می کن ــم را زیب باشــد تعلی
ــد،  ــا می کن ــد آن را زیب ــم باش تعّل
دانــش  بخواهیــد  شــما  یعنــی 
بــا رِفــق، بخواهیــد  بیاموزیــد؛ 
تعلیــم بدهیــد؛ بــا رِفــق، بخواهیــد 
تبلیــغ کنیــد؛ بــا رِفــق، بخواهید کار 
ــق،  ــا رِف ــد؛ ب ــام بدهی ــی انج علم
ــت  ــک روای ــرت در ی ــی حض حت
ــد  ــات فرمودن ــا حیوان ــه ب دارد ک
ــد. ــه باش ــار رفیقان ــان رفت رفتارت

کــه  امکاناتــی  بــا  بعضی هــا 
خــدای متعــال بــه ایشــان داده 
ــه  ــیله ب ــی وس ــتند. یعن ــق نیس رفی
می کنــد.  نابــودش  می دهیــد  او 
مثــًا  می بینیــد  را  کســی  یــک 
ــن جنــس را ظــرف یــک ســال  ای
هــم نکشــیده اوراقــی می کننــد 
ــی  ــک کس ــرون. ی ــد بی و می ریزن
ــا  ــه دارد، ب ــًا یــک وســیله نقلی مث
ایــن وســیله نقلیــه چنــان رفیقانه و 
مداراتــی عمــل می کنــد ســال های 
ــد.  ــه او رکاب می ده ــن ب ــال ای س
ــک  ــی ی ــک کس ــد ی ــا می بینی ام
وســیله ولــو وســیله خــوب بــه او 

ــًا  ــدت؛ اص ــد؛ در کوتاه م می دهن
ــدد  ــد می بن ــاز می کن ــن در را ب ای
خرابــش می کنــد. ایــن ســوئیچ 
روشــن  و  خامــوش  می زنــد 
ــد.  ــش می کن ــن را خراب ــد ای می کن
از  پاســخش  عنــف  رفتــار  آن 
طبیعــت، از محیــط ایــن عالــم 
پاســخ منفــی اســت. نــه فقــط 
از محیــط انســانی؛ می خواســتم 
بدهــم.  توســعه  مقــدار  یــک 
ــدی  ــا طبیعــت خداون ــا ب ــار م رفت
بایــد رفتــار رفیقانــه باشــد نــه 
رفتــار از ســر عنــف و ُخــرق.

خــدا  طبیعــت  بــا  بعضی هــا 
ــه در  ــا وســایلی ک ــد هســتند، ب تن
ــتند،  ــد هس ــت تن ــان هس اختیارش
بــا آدم هایــی کــه اطرافشــان اســت 
ــا از همــه جــا  ــد هســتند. این ه تن
جــواب منفــی می گیرنــد. عالــم بــا 
ــود.  ــراه نمی ش ــی هم ــن کس چنی
ــذرد. ــوش نمی گ ــن آدم خ ــه ای ب

ــی  ــروی، حت ــه ب ــر رفیقان ــا اگ ام
ــدی  ــار تن ــی رفت ــک جای ــر ی اگ
کــه  اســت  او  باشــد  تــو  بــا 
اســت  او  می خــورد،  شکســت 
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ــن  ــد. ای ــاه می آی ــه باالخــره کوت ک
ــه  ــت ک ــی اس ــده عموم ــک قاع ی
خواســتیم بــه مناســبت ایــن »لیــن 
ــم. ــرض کنی ــن را ع ــة«، ای العریک

شهید بهشتی، یک اصول گرای 
واقعی 

درجــات  بــر  ان شــاءاهلل  خــدا 
ــد.  ــان بیفزای شــهید بهشــتی عزیزم
خیلــی بهــره داشــته اســت. از ایــن 
ویژگــی ســهم او خیلــی ســهم 
می توانســت  کــه  بــود  بزرگــی 
ایــن  نــوع آدم هــای متفــاوت را بــا 
ســلیقه های مختلــف کنــار هــم 
ــرای  ــد. اصول گ ــع کن ــد، جم بچین
واقعــی یــک چنیــن کســی اســت. 
اصول گــرای  می فرمودنــد  آقــا 
ــه  واقعــی شــهید بهشــتی اســت. ب
ــت  ــادار اس ــش وف ــی و اصول مبان
اصــول  ایــن  ترویــج  در  ولــی 
کامیــاب اســت. می توانــد ایــن 
را قشــنگ منتشــر کنــد. در محیــط 
زیســتش، در هــر جایی که هســت.

اســت،  این طــور  اســت  ایــران 

آلمــان مــی رود همین طــور؛ بعــد از 
ســال های ســال مــن رفتــم آلمــان، 
آثــارش بــود. آثــار شــهید بهشــتی 
کاری اش  آثــار  هســت.  هنــوز 
به جــای خــودش، آثــار علمــی اش، 
آثــار رفتــاری اش هســت. ایــن 
اســت. موجــود  هنــوز  آثــار 
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