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ــٍد ُمَحمَّ َعلَــی  َصــلِّ  اللَُّهــمَّ
بِِحلْیَــِة َحلِّنِــي َو آلِــِه، َو
ــَة ــنِيِزینَ ــَن،َوأَلْبِْس الِِحی الصَّ
الُْمتَِّقیــَن،ِفــيبَْســِطالَْعــْدِل،َو
َکْظــِمالَغیْــِظ،َوإِْطَفــاِءالنَّائـِـَرِة،
أَْهــِلالُْفْرَقــِة،َوإِْصــاَلِح َوَضــمِّ
ــِة، ــاِءالَْعاِرَف ــِن،َوإِْفَش َذاِتالْبَیْ
لِیــِن َو الَْعائِبَــِة، َســتِْر َو
ــاِح، ــِضالَْجنَ ــِة،َوَخْف الَْعِریَک
ــُکوِن ــیَرِة،َوُس ــِنالسِّ َوُحْس
الُْمَخالََقــة، ِطیــِب َو یــِح، الرِّ
الَْفِضیلَــِة. إِلَــی ــبِْق السَّ َو

کــه  شــاکریم  را  متعــال  خــدای 
ــرت  ــام حض ــا ن ــدداً ب ــق داد مج توفی
و  )علیه الصاة و الســام(  سیدالســاجدین 
ــان  ــجادیه خدمتت ــه س ــه مبارک صحیف
ــه  ــری ک ــا تأخی ــدیم. ب ــرفیاب ش ش
پیــش آمــد و نســبتًا هــم طوالنی شــد، 
ــل  ــه قب ــل روزی از جلس ــی چه حوال
ــاءاهلل  ــم ان ش ــاد. امیدواری ــه افت فاصل
باشــید. الهــی  عنایــات  مشــمول 

ایــام  از  عمــده ای  بخــش 
عــزاداری ســید و ســاالر شــهیدان 
در  )علیه الصاة و الســام(  اباعبداهلل الحســین 
ــاه محــرم را پشــت ســر گذاشــتیم،  م
ان شــاءاهلل خداونــد تبــارک و تعالــی از 
همــه عزیــزان بــه لطفــش و کرمــش 
قبــول کنــد و همــواره توفیــق عــرض 
ارادت بــه حضــرت اباعبــداهلل )علیه الســام( 
را بــه همــه مــا کرامــت کنــد. اشــک 
فــراوان در عــزای حســینی، اســتضائه 
ــه اخــاق  ــق ب ــوار حســینی، تَخلُّ از ان
ــط  ــن در محی ــرار گرفت ــینی، و ق حس
)علیه الصاة و الســام(  حســینی  معــارف 
ان شــاءاهلل روزی همیشــگی تان باشــد. 
و خــدای متعــال زیســت حســینی، 
مــرگ حســینی و حشــر حســینی 
بدهــد. قــرار  مــا  همــه  روزی  را 

بودیــم،  عزیــزان  شــما  دعاگــوی 
ــوعا و  ــام تاس ــان ای ــًا در هم مخصوص
عاشــورا در مشــهد مقــدس، در زیــارت 
علی بن موســی الرضا  حضــرت 
معمــواًل  کــه  )علیه آالف التهیةوالثنــا( 

در  صحیفــه  جلســه  دوســتاِن 
مــا  همــراه  زیارت هــا  و  دعاهــا 
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هســتند، انجــام وظیفــه می کنیــم، 
داریــم. توقــع دعــا  از شــما هــم 

مروریبر»ُحسنالسیره«

ایــن  در  باشــد  نازنین تــان  خاطــر 
دعــای  از  دلپذیــر  بســیار  فصــل 
ســجاد  امــام  مکارم االخــاق، 
ــی را  ــیار مهم ــث بس ــام( بح )علیه الصاة و الس

بــه عنــوان آراســتگی بــه زینــت و زیور 
متقیــن و صالحیــن مطــرح می کنــد و 
آن را تفصیل داده اســت. از آن زینت ها 
و زیورهــا و حلیه هــا و زیبایی هــا ده 
نکتــه را تــا بــه حــال مطــرح کردیــم، 
همین طــور  »بســط العدل«،  از 
کــه  »ُحسن الســیره«  تــا  آمدیــم 
ــه  ــن ادام ــد، و ای ــه باش ــن نکت دهمی
اضافــه  بــه  نکتــه،   19 تــا  دارد 
ــم.  ــی مه ــی تکمیل ــه خیل ــک نکت ی

خب مــا رســیدیم بــه »ُحسن الســیره«، 
دادم،  توضیــح  پیــش  را جلســه  آن 
مطلــب بســیار مهمــی بــود. ان شــاءاهلل 
یادداشت های شــان  بــه  دوســتان 
ــه  ــت مراجع ــه هس ــی ک ــه مباحث و ب

ــب اساســی  ــب از مطال ــد. آن مطل کنن
ــه  ــود ک ــا ب ــه بحــث روش ه اســت ک
صالــح  و  متقــی  و  مؤمــن  انســان 
ــریره  ــن س ــه ُحس ــن ک ــر ای ــاوه ب ع
دارد، ُحســن ســیرت دارد، باطنــش، 
اهدافــش،  اســت،  زیبایــی  باطــن 
اهــداف منتخــب و شایســته ای اســت، 
ــه هدف هــا  ــرای رســیدن ب روشــش ب
ــت.  ــده ای اس ــای برگزی ــم روش ه ه
ــان باشــد عــرض کــردم در وزن،  یادت
از خــود هدف هــا  کمتــر  روش هــا 
نیســتند. برخــاف تصــور اولیــه، و 
بعــد هــم توضیــح دادیــم کــه عمــده 
اشــکاالتی کــه جامعــه مؤمنیــن بــه آن 
مبتــا هســتند، در روش هاســت، نه در 
هدف هــا. انتخاب شــان در هدف هــا 
خــوب اســت، اشــکال در روش هاســت. 
بســیاری از روش هایــی کــه مــا داریــم 
هماهنــگ  هدف های مــان  بــا 
»سوء الســیره«  گرفتــار  نیســت، 
مــوارد  از  بســیاری  در  هســتیم، 
ســیره مان نامناســب اســت و خــود 
ایــن بیــن مــا و تقــوا فاصلــه می دهــد 
ــا دور  ــه هدف ه ــا را از دســتیابی ب و م
بــه  رســیدن  در مســیر  و  می کنــد 
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ــای  ــه رفتاره ــا ب ــای خــوب م هدف ه
می شــویم. مبتــا  نامناســب 

ــل  ــه تفصی ــه ب ــود ک ــی ب ــن بحث ای
عــرض کردیــم. دوســتان بــه آن فکــر 
کننــد، هــم در زندگی خودشــان تطبیق 
ــی،  ــائل اجتماع ــم در مس ــد، ه بدهن
فرهنگــی، اخاقــی، خانــواده و محیط، 
بــه ایــن مســأله توجــه داشــته باشــند 
و ان شــاءاهلل شــما و مــا جــزو کســانی 
ــه پرچــم »ُحسن الســیره« و  باشــیم ک
روش هــای خــوب در دســت مــا باشــد.

نیمرخشخصیتانسانمؤمن

یــِح، الرِّ ُســُکوِن »َو
َو الُْمَخالََقــة، ِطیــِب َو
الَْفِضیلَــِة« إِلَــی ــبِْق السَّ

»ســکون الریح«  بــاب  در  امــا 
بــه  ســکون  اســت،  کلیــدواژه  دو 
معنــای آرامــش اســت، ریــح بــه 
معنــای بــاد اســت، بــاد »الریــح« 
ــت،  ــدی اس ــبکی و تن ــای س ــه معن ب
ــبک  ــم س ــت، ه ــوری اس ــاد این ط ب
ــدی در آن  ــت و تن ــم حرک ــت، ه اس

از  کنایــه  »ســکون الریح«  هســت. 
چیســت؟ تعبیــر خیلــی تعبیــر دقیقــی 
می گوینــد  دقــت  اهــل  اســت، 
ــی  ــت، یعن ــار اس ــه از وق ــا کنای این ج
خاطــر،  آرامــش  ســکون الریح، 
ــل،  ــش در عم ــاری، آرام ــش رفت آرام
حکایــت از وقــار اســت، و مســأله وقــار 
جــزو مســائل اساســی در مباحــث 
ــم رخ  ــی و نی ــاق اجتماع ــاق، اخ اخ
اســت. مؤمــن  انســان  شــخصیت 

وقــار را چگونــه معنــا کنیــم؟ کار 
ــه  ــی ک ــت، در اصطاح ــانی نیس آس
بیــن خــود مــا هســت، می گوییــم 
یعنــی  فانــی آدم ســبکی اســت، 
ــارش  ــی رفت ــت؟ یعن ــبک اس ــه س چ
حســاب شــده نیســت، عجــول اســت، 
آدمــی کــه یــک مقــدار عجــول اســت، 
در راه رفتنــش، در صحبــت کردنــش، 
و  نشســتن  در  برخوردهایــش،  در 
می گوینــد  را  ایــن  برخاســتنش، 
آدم ســبکی اســت. نقطــه مقابلــش 
ــی  ــی آدم وزین ــه فان ــت ک ــن اس ای
ــن ســبک رفتار هــا  ــی از ای اســت، یعن
ــت،  ــز نیس ــد و تی ــارش تن ــدارد، رفت ن
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ــت. ــتاب زده نیس ــت، ش ــول نیس عج

ــا  ــب ب ــی و نامناس ــرک غیرمنطق تح
شــرایط ســنی، شــرایط جنســیتی، 
شــرایط  و  محیطــی  شــرایط 
بی وقــاری  می شــود  اجتماعــی 
آن گاهــی  از  مــا  روایــات  در  کــه 
گاهــی  عجلــه،  بــه  شــده  تعبیــر 
تعبیــر می شــود بــه ُخــرق، نقطــه 
مقابــل وقــار، کــه بــه معنــای همیــن 
ــز اســت. ــد و تی ــای ســبک تن رفتاره

ــم در  ــک خان ــه ی ــا ب ــی رفتاره بعض
یــک محیــط نامحــرم بــه او نمی آیــد. 
ــن  ــه، ای ــد ن ــش می گوین ــه مقابل نقط
ــی  ــود. در محیط ــب ب ــارش مناس رفت
وزیــن  هســتند  نامحرم هــا  کــه 
ــوع  ــش، ن ــش او، راه رفتن ــود. پوش ب
ــن او،  ــخن گفت ــوع س ــه اش، ن مواجه
ــأله را  ــواًل مس ــه معم ــت، ک این هاس
بــه حیــا خیلــی نزدیــک می کنــد، 
یــک آمیــزه ای از حیــا، از حلــم، از 
ــم در  ــت ه ــه رزان ــن کلم ــت، ای رزان
ــی  ــه« یعن ــت. »رزان ــا هس ــات م روای
بــودن،  وزیــن  ســنگینی،  همیــن 
دارد.  اهمیــت  خیلــی  اســت.  ایــن 

یــک  از  رفتارهــا  از  بعضــی  مثــًا 
آقــای 50، یــا یــک خانــم 40 ســاله 
ــت، ولــی از یــک مثــًا  ســبک اس
ــب  ــه، مناس ــاله ن ــوان 16 17 س ج
ــن موقعیــت ســنی هــم  اســت، بنابرای
ــد  ــرق می کن ــا ف ــت دارد، این ه اهمی
ــک  ــود ی ــه را نمی ش ــم، و هم ــا ه ب
ــرد. ــادر ک ــش ص ــی برای ــخه کل نس

وقارباتکبرفرقمیکند

در روایــات مــا بــه مســأله وقــار اهمیت 
ــت  ــم در صف ــرآن کری ــده، ق داده ش
»عبادالرحمــن« یــک تعبیــری دارد 
ْحمــِن کــه می فرمایــد »َوِعبــاُدالرَّ
ــیاْلَْرِض ــوَنَعلَ ــَنیَْمُش الَّذی
َهْونــاًَوإِذاخاَطبَُهــُمالْجاِهلُــوَن
ــوَن ــن »یَْمُش ــالماً«1 ای ــواَس قالُ
همــان  َهْونــاً«  اْلَْرِض َعلَــی
ــف  ــار تکلّ ــت. در وق ــار اس ــت وق حال
نیســت، رفتــار متکلّفانــه نیســت، رفتــار 
متکّبرانــه هــم نیســت. وقــار بــا تکّبــر 
ــت،  ــب اس ــر عی ــد، تکّب ــرق می کن ف
ــت،  ــت اس ــن و زین ــار ُحس ــی وق ول

1  آیه 63 سوره فرقان
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ــودش را  ــی خ ــخص خیل ــر ش در تکّب
قبــول دارد، خــودش را از دیگــران 
مواجهــه اش  نــوع  می بینــد،  برتــر 
ــرت  ــرت، معاش ــران در معاش ــا دیگ ب
ــوری  ــی یک ط ــت، یعن ــه اس متکّبران
را  کــه می خواهــد خــودش  اســت 
را  دیگــران  و  کنــد  معرفــی  برتــر 
ــر  ــود تکّب ــن می ش ــد، ای ــر کن تحقی
کــه خیلــی چهــره وقیــح و زشــتی هــم 
ــت،  ــت اس ــی زش ــن دارد. خیل در باط
در تکّبــر همیشــه تکلـّـف هــم هســت، 
مثــًا یک طــوری راه بــرود، لبــاس 
بپوشــد، برخــورد کنــد، یک طــوری 
ــه و  ــه اش متکلّفان ــود، هم ــه بش مواج
ــوع  ــک ن ــر اســت، ی ــا تکّب ــه ب آمیخت
خودبرتربینــی و تحقیــر دیگران اســت.

امــا وقــار نــه، وقــار رفتــار متیــن 
ــی  ــًا خیل ــت، اتفاق ــت اس ــت، متان اس
ــک آرامشــی  ــارش ی زیباســت، در رفت
اســت، حســاب شــده اســت، گفتــارش، 
رفتــارش، مواجهــه اش، برخــوردش، 
ــت، ســنگینی و  ــا یــک رزان ــه ب آمیخت
ــت.  ــوب اس ــن مطل ــت، ای ــی اس متانت
منتهــا متناســب بــا شــرایط ســنی 

مصادیقــش  این هــا  و  جنســیتی  و 
متفــاوت  کمــی  یــک  هــم  بــا 
هســتند کــه آن تفــاوت در جــای 
ــن  ــود. ای ــه بش ــد ماحظ ــودش بای خ
َعلَــی »یَْمُشــوَن فرمــود  جــا 
خاَطبَُهــُم إِذا َو َهْونــاً اْلَْرِض
َســالماً«. قالُــوا الْجاِهلُــوَن

نسبتبینعقلوشخصیت

می فرماینــد  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
»الَْوَقــاُرِحلْیـَـُةالَْعْقــل؛ وقــار زینت 
ــًا  ــی ضمن ــت«، یعن ــل اس ــور عق و زی
کــه  بگویــد  می خواهــد  حضــرت 
تــراوش یافتــه خــرد اســت. آدم هایــی 
ــود، و از  ــارور می ش ــان ب ــه عقل ش ک
ــوند، از  ــوردار می ش ــی برخ ــد عقل رش
ــار شــخصیتی برخــوردار می شــوند.  وق
ایــن نســبتی اســت کــه بیــن عقــل و 
ــخصیتی  ــکار ش ــوه آش ــن جل ــن ای بی
هســت کــه از آن تعبیــر می شــود 
بــه وقــار. در یــک روایــت دیگــر 
ــد:   ــن )علیه الســام( فرمودن هــم امیرالمؤمنی
ــاَر« مــدام  ــْنِشــیَمتَُكالَْوَق »لِتَُک
ســعی کــن روش و شــیوه مواجهــه ی 
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ــنگین  ــه س ــن مواجه ــار و همی ــو وق ت
آن  باشــد.  »ســکون الریح«  باشــد، 
ــاری  ــط رفت ــب در محی ــش مناس آرام
تــو دیــده بشــود. حرکت هــای اضافــه، 
حرکت هــای  ســبک،  حرکت هــای 
جلــف، در مواجهــه شــما، رفتــار شــما، 
ــود  ــما، وج ــورد ش ــما، برخ ــار ش گفت
نداشــته باشــد، بعــد حضــرت فرمودنــد 
ــتُْرِذَل«  ــُهاْس ــَرُخْرُق ــْنَکثُ »َفَم
ایــن کســی کــه ایــن تنــد و تیــزی اش 
و ســبکی اش در رفتارهایــش زیــاد 
اجتماعــی  در محیــط  ایــن  باشــد، 
ــًا  ــود. واقع ــه می ش ــم گرفت ــت ک دس
ــه  ــًا ب ــد اص ــت، ببینی ــوری اس این ط
نمی کننــد،  حســاب  او  روی  نوعــی 
می خــورد.  ســرش  در  مــدام 

ریشهوبنیانوقار

ــی  ــت. در آدم ــل اس ــار عق ــه وق ریش
پیــدا  رشــدی  یــک  عقــل  کــه 
می کنــد، در رفتــارش ایــن رزانــت 
و ســنگینی و مواجهه هــای حســاب 
ــودن و  ــن ب ــنگین و رنگی ــده و س ش
این هــا، البتــه مغایــر بــا جریــان تکبــر 

و تکلــف، دیــده می شــود. بیــن عقــل 
و وقــار یــک حلقــه میانــی وجــود دارد، 
آن بخــش میانــی بیــن وقــار کــه جلوه 
ــل  ــت و عق ــخصیتی اس ــاری و ش رفت
ــت.  ــم اس ــت، حل ــه و مبناس ــه ریش ک
یعنــی بنیــان وقــار از نظــر شــخصیتی 
حلــم اســت، بردبــاری اســت، حضــرت 
ــاِرالِْحلْم«  ــبَُبالَْوَق ــد:  »َس فرمودن
یعنــی آن کــه در شــخصیت انســان ها 
ــت.  ــم اس ــود حل ــار می ش ــث وق باع
یــک جلــوه ای هــم دارد کــه ایــن هــم 
قابــل ماحظــه اســت و آن ایــن کــه 
ــار  ــد وق ــه می دانی ــور، ک ــای وق آدم ه
هــم خــودش مراتبــی دارد، یعنــی 
ســنگین و رنگیــن بــودن، یکــی از 
ــار  ــخص باوق ــه ش ــش ک آن جلوه های
ــارت  ــد عب ــدا می کن ــت پی ــه آن دس ب
ــْمت« یعنی  اســت از »َســمت«، »السَّ
داشــتن ســکوت های خردمندانــه، کــه 
اســت،  ُپرگویــی  مقابلــش  نقطــه 
حــرف  همین جــور  کــه  آدم هایــی 
ــت،  ــار اس ــاف وق ــن خ ــد. ای می زنن
شــخصیتی  رزانــت  آن  خــاف 
ــواع و  ــار ان ــم گرفت ــواًل ه اســت. معم
ــوده و  ــو و بیه ــای لغ ــام حرف ه اقس
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ــو  ــی می شــود. آدم هــای ُپرگ زیاده گوی
کــه در مناســبات اجتماعی شــان خیلــی 
معمــواًل  این هــا  می زننــد  حــرف 
می شــوند. خــارج  وقــار  دایــره  از 

خدمت تــان  دارم  االن  کــه  مــن 
نمونه هایــی  یــک  می گویــم 
ذهنــم  درون  مرتــب  همین طــور 
بــرای  مــا  چــون  می چرخــد، 
و  حســاس  خیلــی  جایگاه هــای 
مهــم در مقــام یــک انتخاب هــا و 
ــی  ــتیم، گاه ــم هس ــی ه گزینش های
ــگاه  ــه و ن ــد در مصاحب ــراد می آین اف
و بررســی و این هــا، ایــن جهتــش 
خیلــی مــورد نظــر مــن هســت، وقتــی 
ــا  ــا طــرف می نشــینم ی ــن خــودم ب م
در مواجهــه اجتماعــی، یــا در مواجهــه 
گفتگــو، این هــا خیلــی فــرق می کنــد، 
ــد.  ــت دارن ــی رزان ــا را می بین بعضی ه
جامعــه  امامــت  بــرای  مخصوصــًا 
رزانــت خیلــی مهــم اســت. بــرای 
کســی کــه می خواهــد یــک نــوع 
ــر  ــرای مدی پیشــوایی داشــته باشــد، ب
ــک  ــا ی ــت ت ــم اس ــی مه ــت خیل رزان
ــبک رفتار  ــی س ــه، خیل ــه ن ــی ک کس

نمی دانــد  کــه  این هاســت  و 
مواجهه هــای  بایــد  چه طــور 
ــودش را تنظیــم کنــد. ــی خ اجتماع

ُحسِنخلق،زینتانسانمتقی

ــم  ــه دوازده ــراغ نکت ــم س ــا می روی ام
»َو دوازدهــم  نکتــه  از  اکبــر  اهلل  و 
ِطیــِبالُْمَخالََقــة«. نکتــه دوازدهــم 
خوش اخاقــی.  از  اســت  عبــارت 
ــش  ــری را برای ــب تعبی ــرت عج حض
اســتفاده کــرده، این هــا خیلــی دقیــق 
ــه  ــا ک ــش کلمه ه ــن گزین ــت، ای اس
ــم  ــی نمی خواهی ــا این جــا خیل حــاال م
ــن  ــم، ای ــت شــریف شــما را بگیری وق
ــرت  ــه حض ــی ک ــای واژگان زیبایی ه
اســتعاره ها،  می کننــد،  انتخــاب 
ــه  ــکون الریح« ب ــًا »س ــبیه ها، مث تش
جــای چــه؟ مثــًا وقــار. خــب حضــرت 
می فرمودنــد وقــار، ولــی می گوینــد 
خــودش  تعبیــر  ســکون الریح«.  »و 
یــک لطافــت و یــک گویایــی خاصــی 
ــد  ــح« را اســتفاده می کنن دارد، آن »ری
بــه عنــوان ایــن کــه ســبک اســت، و 
بعــد از کلمــه ســکون یــک نــوع تنــد 
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می رســاند،  را  این هــا  و  تیــزی  و 
آرامــش آن بــاد را بــرای تبییــن وقــار 
ــد. حــاال این جــا هــم  اســتفاده می کنن
ــه  ــای کلم ــه ج ــت، ب ــور اس همین ط
ُحســن  خلــق، حضــرت از یــک تعبیــر 
تــازه ای اســتفاده کرده انــد، ایــن تعبیــر 
دارد. هــم  فوق العــاده ای  لطافــت 

ــت،  ــر اس ــای ِعط ــه معن ــب« ب »طی
خــوش،  عطــر  یــک  خوش بویــی، 
از  حکایــت  ضمنــاً   کــه  »طیــب« 
ــودن،  ــوارا ب ــع، گ ــا طب ــی ب هماهنگ
در  این هاســت.  و  بــودن  دلنشــین 
فارســی هــم مثــًا از کلمــه عطرآگیــن 
اســت  جالــب  می شــود.  اســتفاده 
ــن جــا از کلمــه »طیــب«  حضــرت ای
ــد  ــتفاده می کنن ــن اس ــای ُحس ــه ج ب
می کننــد  تبدیــل  هــم  را  ُخلــق  و 
بــه »مخالقــه« و می برنــد در بــاب 
می شــود  مفاعلــه  بــاب  مفاعلــه. 
مخالقــه، بــاب مفاعلــه حکایــت از 
همــان مناســبات فعــال اســت، وقتــی 
ــت  ــرد، رف ــورت می گی ــتد ص داد و س
ــاب  ــی رود در ب ــت، م ــت هس و برگش
ــت  ــک وق ــه، ی ــل مکاتب ــه، مث مفاعل

وقــت  یــک  می نویســی،  شــما 
می کنــی.  دریافــت  و  می نویســی 
ــود  ــد می ش ــت کنی ــی و دریاف بنویس
ایــن  واقــع  در  یعنــی  مکاتبــه، 
ــزاران  ــه و ه ــت، مباحث ــه اش اس مبادل
ــه« را  ــه »مخالق ــن. کلم ــه از ای کلم
ــد کــه  حضــرت این جــا اســتفاده کردن
دقیقــًا حکایــت از رفتارهــای اجتماعــی 
مناســبات  و  برگشــتی  و  رفــت 
ــت  ــرت اس ــط معاش ــی و محی اجتماع
ــاب  ــن ب ــم در همی ــرت ه ــه معاش ک
اســت، »المعاشــره«، آن هــم بــاز 
ــن  ــی همی ــت. یعن ــاب اس ــن ب همی
ــت. ــی اس ــبات اجتماع ــادل و مناس تب

مناســبات  روی  را  کلمــه »طیــب« 
اجتماعــی آوردنــد کــه می شــود زینــت 
ــرای  ــور ب ــی، و زی ــان متق ــرای انس ب
انســان صالــح. در مناســبات اجتماعــی 
ــت. آن  ــاری اس ــتد رفت ــه داد و س ک
ــی  ــتند، یعن ــب را گذاش ــه طی ــا کلم ج
ــاری  ــه آن رفت ــد ک ــد بگوین می خواهن
کــه بــا تقــوا و صــاح تناســب دارد و 
انســان متقــی را آراســته می کنــد، جلوه 
ــی  ــت اجتماع ــد و از جه ــه او می ده ب



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــن  ــن عطرآگی ــد، ای ــی اش می کن متجل
بــودن اخاقــش اســت. اخاقــش 
تعبیــر  خیلــی  باشــد،  عطرآگیــن 
»طیب المخالقــه«. اســت،  لطیــف 

اثرجاذبهعطر

عطــر از یــک فاصلــه ای استشــمام 
می شــود، اگــر یــک کســی بــوی 
باشــد،  کــرده  اســتعمال  خوشــی 
ــم  اســتفاده کــرده باشــد؛ حــاال بگذری
ــل  ــم مح ــه ه ــن قص ــه ای ــن ک از ای
داســتان ها شــده، ایــن ادکلن هــا و 
ایــن چیزهــای عجیــب و غریبــی کــه 
ــده  ــیار زنن ــش بس هســت، و خیلی های
و تنــد و غیرقابــل تحمــل اســت، 
اســتفاده  این هــا  از  بعضی هــا  و 
می کننــد بــه مناســبت ایــن کــه ایــن 
مثــًا یــک عطر خاصــی اســت، گاهی 
ــته  ــه داش ــه جاذب ــن ک ــای ای ــه ج ب
باشــد تنافــر هــم دارد. ایجــاد ناراحتــی 
می کنــد، حــاال ایــن را بگذریــم. ولــی 
واقعــًا عطــر خوشــی باشــد، مثــًا یــک 
عطــر یاســی، همیــن گل هــای طبیعی 
از آن استشــمام بشــود، یــا حــاال اگــر 

ــا  ــًا بعضی ه ــت، انصاف ــی اس مصنوع
تهیــه  خوبــی  خیلــی  چیزهــای 
ــت  ــًا درس ــی انصاف ــد، چیزهای می کنن
می کننــد کــه درجــه یــک اســت. 
ــن کــه خصوصیتــش  حــاال منظــور ای
ایــن اســت کــه اگــر یــک کســی عبور 
می کنــد و اگــر از یــک عطــر خوشــی 
ــر در  ــن عط ــد، ای ــرده باش ــتفاده ک اس
در  می شــود.  پراکنــده  محیــط  آن 
روایــات هســت کــه پیامبــر عزیزمــان 
وقتــی کــه از یــک جایــی عبــور 
رد  کوچــه ای  یــک  از  می کردنــد، 
از  کســی  مثــًا  بعــد  و  می شــدند 
آن جــا عبــور می کــرد می فهمیــد 
ــور کــرده  ــن جــا عب ــر از ای کــه پیغمب
اســت. حــاال در وجــود نازنیــن او کــه 
ــرش،  ــت و عط ــت اس ــم خلق گل عال
عطــر طبیعــی اســت، لــذا خــاص 
ــر  ــود پیغمب ــب خ ــی خ ــوده ول ــم ب ه
اکــرم )صلوات اهلل علیــه( هــم از بــوی خــوش 
ــرای  ــرت ب ــد، حض ــتفاده می کردن اس
بــوی خــوش خــرج می کردنــد. اصــًا 
ــت. ــرت هس ــاری حض ــیره رفت در س

ــتفاده  ــه اس ــن کلم ــرا از ای ــرض چ غ
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شــده؟  چــون »طیــب« این طــوری 
می شــود،  استشــمام  اســت، 
ــاد  ــاس ایج ــود، احس ــت می ش دریاف
ایجــاد  خــوب  احســاِس  می کنــد، 
می کنــد.  ایجــاد  جاذبــه  می کنــد، 
لــذا می گوینــد خانم هــا در محیــط 
ــد،  ــتفاده نکنن ــر اس ــا از عط نامحرم ه
ــون  ــت، چ ــن اس ــه اش همی ــن نکت ای
یعنــی  می کنــد،  جاذبــه  ایجــاد 
و عفــاف  قاعــده حیــا  آن  خــاف 
این هاســت. حــاال یــک چیــزی  و 
کننــد.  استشــمام  خودشــان  کــه 
چیزهــای ســبکی هســت کــه خــودش 
ــا  ــدارد، ی ــکالی ن ــد اش ــو باش خوش ب
یــک وقــت اگــر بــه مجلــس خانم هــا 
مــی رود و در اختیــار خودشــان اســت، 
ــه  ــی ک ــای اجتماع ــی در محیط ه ول
نامحرم هــا هســتند خــب ایــن خــاف 
قاعــده اســت و حرمــت هــم دارد.

اثرُحسنخلقمانندجاذبهعطر
است

حــاال حضــرت از ایــن دقیقــًا اســتفاده 
انســانی  اخــاق.  بــرای  می کننــد 

باشــد،  کــه ُحســِن  خلــق داشــته 
محیط آرایــی  می شــود،  منتشــر 
ــد،  ــا می ده ــط صف ــه محی ــد، ب می کن
می کنــد،  دلبــری  می دهــد،  حــس 
ــه  ــت نقط ــی آورد. درس ــت م محبوبی
ــی  ــوءالخلق« و بداخاق ــش »س مقابل
بــوی  خیلــی  بداخاقــی  اســت. 
َگنــدی دارد، واقعــاً  حــال به هــم زن 
ــا  ــح ب ــد آدم اول صب ــدا نکن اســت، خ
ــود،  ــاق، روبــه رو ش ــک آدم بداخ ی
ــود،  ــراب می ش ــرش خ ــا آخ ــر ت دیگ
گاهــی مثــًا دیدیــد روز آدم را خــراب 
ــت،  ــدی اس ــز ب ــی چی ــد. خیل می کن
کثیفــی اســت، بــوی متعفنــی دارد 
را خــراب می کنــد،  چــون محیــط 
ــه آدم  ــک دان ــی ی ــد گاه ــت کردی دق
بداخــاق اهــل یــک کاروان را خــراب 
می کنــد، مثــًا یــک کاروان دارد یــک 
ــی،  ــی، اربعین ــی رود، حج ــافرتی م مس
ــرای  ــاق ب ــک آدم بداخ ــی، ی عتبات
یــک کاروان کافــی اســت. اصــًا 
همــه جــا را خــراب می کنــد، بــا 
همیــن رفتارهــای نامناســب و ســوءی 
کــه دارد حــال همــه را می گیــرد. 
َحســنُ الُخلق  کــه  آدمــی  امــا 
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»طیب المخالقــه«  دارای  و  اســت 
و  خــوش  عطــر  ایــن  از  اســت، 
ــت. ــد اس ــتی بهره من ــمانی و بهش آس

ــاق  ــما از آدم بداخ ــه ش ــی ک آن بوی
دریافــت می کنیــد آن بــوی جهنــم 
ــه آن  ــی ک ــن کس ــون اولی ــت، چ اس
ــود  ــد خ ــت می کن ــد را دریاف ــوی ب ب
متــأذی  خــودش  و  اســت  طــرف 
از  کــه  کســی  اولیــن  می شــود. 
»طیب المخالقــه« دریافــت می کنــد 
خــوِد انســان خوش اخــاق اســت، 
دریافت کننــده  اولیــن  خــودش 
اســت. ولــی بعــد محیــط اجتماعــی و 
ــوند. ــرف می ش ــا او ط ــه ب ــانی ک کس

ُحسنخلقسامانبخشو
امیدآفریناست

خــدا نکنــد آدم بداخــاق مثــًا در 
ــر  ــا هم دیگ ــه ب ــد ک ــواده ای باش خان
بــه  کننــد،  زندگــی  بایــد  دائمــًا 
اگــر  امــا  می بریــم.  پنــاه  خــدا 
زن،  شــوهر،  باشــد،  َحســنُ الُخلق 
فرزنــد، در محیــط خانــواده ایــن عطــر 

حــاِل  می گیــرد،  را  همــه  خــوش 
آرایــش  را  فضــا  می دهــد،  خــوب 
حــس  می کنــد،  آراســته  می دهــد، 
اســت،  ســامان بخش  می دهــد، 
ــن  ــط را روش ــت، محی ــن اس امیدآفری
ــر  ــن تعبی ــدر ای ــد، چــه ق ــاز می کن و ب
قشــنگ اســت، محیــط را روشــن 
می کنــد.  بــاز  روز  مثــل  می کنــد، 
ــد،  ــگ می کن ــط را تن ــی محی بداخاق
ــی  ــب. یعن ــل ش ــد، مث ــک می کن تاری
آن محیــط بــرای خــودش کــه تاریــک 
هــم  را  اطرافــش  محیــط  اســت، 
ــل  ــب مث ــد ش ــد، ببینی ــض می کن قب
یــک محیــط تنگناســت، بســته اســت، 
ــاء  ــد، ضی ــنایی می آی ــی روش روز وقت
و روشــنی بســط می دهــد، محیــط 
ــت،  ــعه اس ــور س ــد. در ن ــاز می کن را ب
ــت. ــت، تنگناس ــق اس ــت ضی در ظلم

تجربهتاریکیهایمحض

شــما اگــر تاریکی هــای محــض را 
ــد  ــید آدم می خواه ــرده باش ــه ک تجرب
ــه  ــد تجرب ــن را نمی توانی ــد، ای ِدق کن
کنیــد مگــر غارنــوردی کــرده باشــید. 
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بنــده خیلــی تجربــه دارم، تجربه هــای 
مفصــل، یــک کمــی هــم در اوان 
جوانــی حرفــه ای بــودم. بچه هــا و 
غارهــای  از  بعضــی  در  را  جوان هــا 
مخــوف هــم می بــردم، بعــد هــم 
می گفتــم ایــن چــراغ و فانــوس و 
را  بــود  همراه شــان  کــه  چیــزی 
ــا  ــون آن ج ــه چ ــد، البت ــوش کنی خام
پرتــگاه  گاهــی  و  بــود  خطرنــاک 
می نشســتند  کــه  بچه هــا  داشــت، 
بعــد خامــوش می کردیــم. چراغ هــا 
ــد  ــد می ش ــوش می کردن ــه خام را ک
دربــاره اش  کــه  قبــری  همــان 
مــا  بــه  خــدا  می شــود،  صحبــت 
ــه در  ــری ک ــت قب ــد، ظلم ــم کن رح
ــه آن  ــر ب ــای کاف ــات دارد آدم ه روای
اســت،  این گونــه  مبتــا می شــوند 
قبرشــان تاریــک اســت، تاریکــی قبــر 
ــون  ــت، چ ــزی اس ــن چی ــک چنی ی
ــور  ــًا ن ــرون حتم ــط بی ــما در محی ش
ــد، در تاریک تریــن وضعیــت هــم  داری
ــط  ــنایی هایی در محی ــک روش ــاز ی ب
ــزی  ــچ چی ــر هی ــا دیگ ــت، آن ج هس
ــت،  ــاس تنگناس ــی احس ــت، خیل نیس
ــی  ــد، یک آدم احســاس خفگــی می کن

ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــکنجه ها ای از ش
ــض،  ــی مح ــد در تاریک ــی را ببرن کس
در تاریکــی محــض انســان حالــت 
یــک  می کنــد،  پیــدا  روح  قبــض 
انســان  بــه  فشــار شــگفت انگیزی 
این طــوری  بــد  اخــاق  می دهــد، 
ــک  ــی خــود طــرف را تاری اســت، یعن
می کنــد، بعــد ایــن تاریکــی متأســفانه 
ــوی  ــان ب ــل هم ــود، مث منتشــر می ش
ــد اســت کــه اگــر خــدای نخواســته  ب
کســی یــک بــوی بــدی داشــته باشــد، 
ــود.  ــر می ش ــد منتش ــی باش ــک جای ی
نقطــه مقابلــش ایــن روشــن کننده 
و  اجتماعــی  و گســترنده ی محیــط 
ــذا  محیــط زیســت اجتماعــی اســت. ل
ــر  ــی را دلپذی ــت اجتماع ــط زیس محی
و قابــل تحمــل می کنــد. آدم هــای 
خوش اخــاق دشــواری ها را آســان 
معاشــرت  دیدن شــان،  می کننــد، 
ــا  ــت ب ــت و برخاس ــا، نشس ــا آن ه ب
ایــن جهانــی  آن هــا، ســختی های 
می کنــد.  آســان  انســان  بــرای  را 
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ترسیممؤمنواقعیبراساس
سیرهنبوی

ــات و  ــم و روای ــرآن کری ــر اســاس ق ب
ســیره اهل بیــت، مخصوصــًا ســیره 
معیــار کــه ســیره شــخص پیامبــر 
اســت،  )صلی اهلل علیه وآله وســلم(  اعظــم 
ــِن واقعــی ترســیم  ــی انســاِن مؤم وقت
ــن  ــاِن مؤم ــخصیت انس ــود، ش می ش
شــخصیت گــرم و شــیرین اســت. ایــن 
انســان مؤمــن اســت، چهــره صمیمــی 
ــاِن صمیمــی  ــان، بی ــرم اســت، بی و گ
و گــرم اســت، رفتــار، رفتــاِر مهربــان، 
ــع  ــًا طب ــت، اص ــرم اس ــین و گ دلنش
ــت.  ــیرین اس ــرم و ش ــِع گ ــن طب مؤم
ایــن طبــع، طبــع علی بن ابیطالــب 
کســی  هــر  اســت.  )علیه الصاة والســام( 

)علیه الصاة والســام(  علی بن ابیطالــب  بــا 
ارتبــاط حقیقــی داشــته باشــد شــیرین 
اســت. در عالــم هــر میــوه ی شــیرینی 
ــت،  ــان جاس ــهدش از هم ــت ش هس
عســلی هســت از همــان جاســت، 
حتــی در عالــم تکویــن. لــذا ایــن 
مســأله هــم مربــوط می شــود بــه 
پیشــخوان شــخصیت، همیــن کــه 
گاهــی ویتریــن می گوییــم، پیشــخوان 

ــت،  ــوری اس ــن این ط ــخصیت مؤم ش
می شــود.  آن  از  برداشــت  ایــن 
و  ظرافت هــا  آن  این کــه  ضمــن 
ــم در  ــا ه ــال این ه ــبه ها و امث محاس
رفتــارش هســت کــه اصــًا یکــی اش 
»ســکون الریح«،  کلمــه  همــان  در 
وقــاری کــه گفتیــم هســت. ولــی 
کــه  »طیب المخالقــه«  ایــن  خــود 
باشــد  ُحســِن  خلــق  معنــای  بــه 
محیــط  بــه  می شــود  مربــوط 
بیرونــی شــخصیت انســان مؤمــن.

رفتارانسانمؤمنریشهدار
است

ــه دارد،  ــان ریش ــق در انس ــن خل ُحس
تَصنُّعــی  مؤمــن  انســان  در  ایــن 
نمی کنــد،  بــازی  فیلــم  نیســت، 
ریشــه دارد، ریشــه اش برمی گــردد بــه 
مکارم األخــاق. یعنــی کرامت هــای 
اخاقــی کــه در وجــود مؤمــن هســت، 
وقتــی ایمــان حقیقــی اش تــراوش 
آن  حســن خلق.  می شــود  می کنــد 
ــاق،  ــل علی اإلط ــه جمی ــش ب اتصال
آن حــال ملکوتــی کــه دارد، ارتباطــی 
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کــه بــا خــدای متعــال دارد، توحیــدی 
ــی  ــارش تجل ــی در رفت ــه دارد، وقت ک
ُحســن  خلــق.  می شــود  می کنــد، 
در  مؤمــن  انســان  شــخصیت  لــذا 
ــت.  ــوف اس ــف و مأل ِ ــه آل ــک کلم ی
ــود  ــت و می ش ــده اس ــی اُنس گیرن یعن
اُنــس بگیریــد. تنفرآمیــز و  بــا آن 
دورکننــده نیســت، نقطــه مقابلــش 
بداخاقــی اســت کــه امــام علــی 
ــِق ــوُءالُْخلُ ــد »ُس ــام( فرمودن )علیه الس

ــُر ُینَفِّ َو الَْقِریــَب ُیوِحــُش
الْبَِعیــد« یــا »یَنِْفــُرالْبَِعیــد« 
ــه  ــه ب ــانی را ک ــی کس ــی بدُخلق یعن
انســان نزدیــک هســتند از آدم دور 
می کنــد، چــون وحشــت می کننــد. 
او  از  می خواهــد  مــدام  انســان 
ــرد، کســانی کــه نزدیــک  ــه بگی فاصل
می کنــد.  دور  را  آن هــا  هســتند  او 
بعضی هــا نزدیــک هســتند، فامیــل 
ــا هســتند، همــکار  هســتند، جــزو رفق
ــا  ــتند، این ه ــم کاس هس ــتند، ه هس
ــی را  ــد. آن های ــان دور می کن را از انس
ــان  ــد فاصله ش ــه دارن ــه فاصل ــم ک ه
ــه  ــدام فاصل ــاز م ــد، ب ــر می کن را زیادت
از  می خواهنــد  می گیرنــد  بیشــتر 

ــوند.  ــا دور ش ــن آق ــم، از ای ــن خان ای

قلّهخوشاخالقیانسانمؤمن
باخانوادهاست

یادتــان باشــد انســان مؤمــن کــه ایــن 
ــة« و  ــی »طیب المخالق ــی را یعن ویژگ
ــی،  ــن مهربان ــق را، ای ــن ُحســن  خل ای
گرمــی، صمیمیــت و ایــن خوش گویی، 
و  خوش رفتــاری  خوش رویــی، 
نســبت  دارد،  همــه  بــا  را  این هــا 
چــه  دیگــر  کــه  خانــواده اش  بــه 
یــک  دارد.  مبنــا  این هــا  بگوییــم. 
ــان  ــر عزیزم ــت از پیامب ــی هس روایت
َخیُْرُکــْم فرمودند»َخیُْرُکــْم
ــی؛2  ــْمِلَْهلِ ــاَخیُْرُک َ ــِهَوأَن ِلَْهلِ
بهتریــن شــما، بهترینتــان نســبت بــه 
ــن  ــن بهتری ــت، و م ــواده اش اس خان
ــتم.«  ــواده هس ــه خان ــبت ب ــما نس ش
ــم  ــی مه ــأله خیل ــر مس ــا دیگ آن ج
خوش اخاقــی  قلّــه  یعنــی  اســت. 
انســان مؤمــن بــا خانــواده اســت.

ــان  ــار اجتماعی ش ــه رفت ــی ک این های
2  شــیخ صــدوق، مــن ال یحضــره الفقیــه، ج 3، 
ق.  1413 قــم،  مدرســین،  جامعــه  انتشــارات   ،443 ص 
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در یــک پوششــی از نفــاق هســت، 
بیــرون خوش اخــاق و در خانــواده 
عامــت  ایــن  هســتند.  بداخــاق 
صــدق  نشــانه  اســت.  نفــاق 
بیــرون  کــه  اســت  ایــن  ایمــان 
خوش اخــاق، درون خانــواده دیگــر 
چــه بگوییــم؛ محیــط خانــواده اوج 
ــه  ــفم ک ــت و متأس خوش اخاقی هاس
ــتند.  ــاق هس ــار آن نف ــا گرفت خیلی ه
ــای  ــه آق ــد چ ــرون می بینی ــی بی یعن
ــدر  ــم چه ق ــت، خان ــی اس خوش اخاق
خانــم خوش اخــاق، ولــی امــان از 
خانــواده. ایــن نشــانه نفــاق اســت، در 
حالــی کــه مؤمــن نــه، یعنــی هــر چــه 
ــواده، گرم تــر  ــه ســمت خان می رویــد ب
ــم  ــاق ه ــود. اخ ــر می ش و صمیمی ت
ــم،  ــا کردی ــا معن ــه م ــور ک ــه این ط ک
ــن  ــه همی ــود ب ــوط می ش ــًا مرب کام
ــی  ــه مبتن ــی، البت ــای اجتماع رفتاره
بــر آن مــکارم اســت، ولــی ایــن 
جلوه هــای بیرونــی رفتــار هســت.

ُحسنخلقاکسیراعظماست

ــا  ــس ط ــه م ــد ب ــیر را می زنی اکس
اکســیر.  می  گوینــد  را  آن  می شــود. 
ــت،  ــم اس ــیر اعظ ــق اکس ــن  خل ُحس
یعنــی بــه شــخصیتی بخــورد او را 
و دنیــا و آخرتــش را آبــاد می کنــد. 
ــان  ــخصیت انس ــار ش ــده عی تعیین کنن
مــی آورد،  محبوبیــت  دنیاســت.  در 
بعضی هــا  دارد.  روزی  در  گشــایش 
ــگ  ــان تن ــا روزی م ــا م ــد آق می گوین
کــه  پیشــنهاداتی  از  یکــی  اســت، 
ــعت  ــرای وس ــا ب ــه آن ه ــود ب می ش
ــت را  ــه اخاق ــت ک ــن اس رزق داد ای
ــا  ــی دنی ــاق باش ــن، بداخ ــت ک درس
ــادت  ــن را ی ــد. ای ــم می کن ــو اَخ ــه ت ب
ــو  ــه ت ــا ب ــوی، دنی ــو بش ــد. اخم باش
اخــم می کنــد. گفــت »اضحــک« 
معــادل  اســت،  یــک ضرب المثــل 
ــد  ــت. می گوی ــم هس ــی اش ه انگلیس
العالــم یضحــك »اضحــك
تــا همــه عالــم  معــك« بخنــد 
ــی ــیإبک ــدد، »إبک ــو بخن ــه ت ب
وحــدک« امــا گریــه کــن، بــرو 
کــن.  گریــه  و  بنشــین  تنهایــی 
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ُحســن  خلــق طوالنی کننــده عمــر 
ــت.  ــی اس ــط زندگ ــده محی و آبادکنن
ــه  ــم ترجم ــه می گوی ــی ک ــن کلمات ای
ــده و  ــت، رونق دهن ــت اس ــن روای عی
ــب  ــت. از مرات ــان اس ــده ایم کامل کنن
پاییــن شــروع کردیــم همین طــور 
باالتــر.  و  باالتــر  داریــم می رویــم 

ــد  ــزم بدانن ــای عزی ــرادر و خواهره ب
یعنــی جبران کننــده، یکــی  ِفــر  ُمکَّ
اســت،  ُحســن  خلــق  مکفــرات  از 
ــی  ــی دارد، ابتائات ــی گناهان ــر کس اگ
دارد، ُحســن  خلــق باعــث آمــرزش 
ــه  ــات اســت. البت ــن روای می شــود، عی
روایاتــی داریــم کــه مــن نگــران 
نمی خوانــم،  برای تــان  می شــوم 
چــون ممکــن اســت یــک مقــدار 
خــوب تلقــی نشــود، البتــه شــما تلقــی 
ــت  ــک روای ــد. اصــًا ی خــوب می کنی
عجیــب داریــم کــه مثــًا طــرف ســر 
ــن  ــت، ُحس ــراد اس ــص و ای ــا نق ــا پ ت
 خلــق نجاتــش می دهــد، درســتش 
نواقــص  جبران کننــده  می کنــد. 
عبــادات  کننــده  تکمیــل  اســت، 
اســت. کــم و کاســتی هایی انســان 

این هــا  در  روزه اش،  در  نمــازش،  در 
هســت کــه ُحســن  خلــق تکمیــل 
می کنــد. گشــایش دهنده بــه بــرزخ 
ــان  ــم ورودش از هم ــرزخ ه ــت، ب اس
محیطــی اســت کــه بــه آن می گوییــم 
ــد.  ــعت می ده ــًا وس ــر، اص ــم قب عال
قبــر آدم هــای خوش اخــاق، شــب 
یــک  امتــدادش،  قبرشــان،  اول 
بســطی دارد، یــک روشــنایی دارد.

بداخــاق حتــی اگــر شــخص اول 
وارد  بیایــد،  جنــازه اش  تشــییع  در 
قبــرش بشــود، او را دفــن بکنــد، ایــن 
ــد، حضــرت  مشــکلش را حــل نمی کن
فرمــود وقتــی مــادر گفــت کــه خــوش 
به حالــت صــدر و حضــرت ایــن کارهــا 
ــه  ــرا پابرهن ــما چ ــد ش ــرد، گفتن را ک
می آمــدی؟ گفــت فرشــته ها ایــن جــا 
بودنــد. فرشــته ها آمــده بودنــد، گفــت 
خــوش بــه حالــت، حضــرت فرمودنــد 
االن چنــان ایــن قبــر او را فشــرد، 
ــن  ــد ای ــم حضــرت گفتن ــش را ه علت
شــخص در خانــه بداخــاق بــود، 
ــر  ــه فشــار قب ــا ب ــا هــم مبت ــن ج ای
شــد. ایــن نقطــه مقابــل وســعت 
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ــون  ــت، چ ــق اس ــن  خل ــر در ُحس قب
اصــًا ُحســن  خلــق روشــنایی اســت، 
شــخصیت،  ایــن  اســت،  بســط 
اســت،  بــازی  شــخصیِت  یــک 
شــخصیِت روشــنی اســت، درســت 
کــه  بداخــاق  آدم  مقابــل  نقطــه 
ــت. ــک اس ــگ و تاری ــخصیتش تن ش

ُحسنخلقدنیاوآخرتراآباد
میکند

ایــن  بخــش  پایــان  باالخــره  و 
قیامــت  در  نجات بخــش  فهرســت 
اســت، ببینیــد تــا کجــا مــی رود. یعنــی 
از ایــن دنیــا را ُحســن  خلــق آبــاد 
ــای  ــت، پ ــا قیام ــا کجــا؟ ت ــد ت می کن
حســاب. معــادالت حســاب در دســتگاه 
محاســبه الهــی را تغییــر می دهــد، لــذا 
در آن روایــات فرمــود ســنگین ترین 
ــل انســان  ــزان عم ــه در می ــزی ک چی
مؤمــن می گذارنــد ُحســن  خلقــش 
عــوض  را  شــرایط  اصــًا  اســت، 
می کنــد. البتــه آن جــا فرمودنــد از 
همــه هــم بافضیلت تــر اســت، آن 
ــر  ــای دیگ ــل چیزه ــه افض ــزی ک چی

ــا  ــر و ب ــت، زیبات ــن اس ــت. احس اس
چیــزی  ســنگین ترین  و  فضیلت تــر 
کــه می گذارنــد درون نامــه عمــل 
انســان مؤمــن ُحســن خلــق اســت. در 
ــی انســان  ــه وقت ــت دارد ک ــک روای ی
مؤمــن در پیشــگاه خــدای متعــال 
در  هیــچ چیــزی  حاضــر می شــود 
ُحســن   از  محبوب تــر  لحظــه  آن 
ــه  ــد عرض ــر بخواه ــت، اگ ــق نیس خل
ــه ســاحت قــدس ربوبــی، کــه  کنــد ب
ــرش می شــود.  ــرد پذی ــر عرضــه ک اگ
»طیب المخالقــة«.  می شــود  ایــن 

چندروایتپیرامونُحسنخلق

فرمودنــد:  صادق)علیه الســام(  امــام 
»َو نیکــی،  یعنــی  بِــر   » »الْبِــرَّ
محــل  کــه  الُْخلُــِق«  ُحْســَن
ــاَر یَ ــَراِنالدِّ ــت،  »یَْعُم ــث ماس بح
ــاِر« یعنــی  ــياْلَْعَم ــَداِنِف َویَِزی
»بـِـر و ُحســن  خلــق«، ایــن دو شــهرها 
را آبــاد و عمرهــا را طوالنــی می کننــد. 
باعــث طــول عمــر می شــود. اگــر 
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ــرش  ــی عم ــک آدم بداخاق ــد ی دیدی
ــد  ــب کنی ــم تعج ــده، ه ــی ش طوالن
ــد  ــم، نکن ــاه می بری ــدا پن ــه خ ــم ب ه
ــقوط  ــی س ــن خیل ــد ای ــدا می خواه خ
ــان اســتدراج.  ــاده درون جری ــد، افت کن
ــه  ــرد ک ــد می م ــر بای ــن زودت َواال ای
ــون  ــد، چ ــرده باش ــقوط ک ــر س کمت
هــر چــه هســت خــراب می کنــد. 

ایــن روایــت هــم از پیامبــر عزیزمــان 
هســت، در کافــی شــریف مرحــوم 
و  ایمــان  کتــاب  آن  در  کلینــی، 
ــاب  ــرده، ب ــاز ک ــاب ب ــک ب ــر ی کف
ــن  ــش ای ــن روایت ــق، اولی ــن  خل ُحس
عزیزمــان  پیامبــر  از  کــه  اســت 
ــَن ــَلالُْمْؤِمنِی ــرده »أَْکَم ــل ک نق
ُخلُقــاً«  أَْحَســنُُهْم إِیَمانــاً
ایمــان  از نظــر  کامل تریــن مــردم 
اســت. خوش اخاق ترین شــان 

روایــات بــاب ُحســن  خلــق هــم مــن 
اخیــراً در کتــاب شــریف کافی بررســی 
کــردم، شــاید برای تــان جالــب باشــد، 
اکثــرش از نظــر ســند صحیحــه و 
ــندها  ــی س ــت، یعن ــک اس ــه ی درج
ــن  ــه ای ــم اســت، از جمل ــیار محک بس

ــن  ــب ای ــه از صاح ــت ک ــت اس روای
دعاســت و ان شــاءاهلل خــوب بــه خاطر 
بســپارید، از حضــرت سیدالســاجدین و 
حضــرت  )علیه الســام(،  امام العارفیــن 
ِفــي ُیوَضــُع »َمــا فرمودنــد:  
ــِة«  ــْوَمالِْقیَاَم ــِرٍئیَ ــَزاِناْم ِمی
صحیح الســند، روایــت شســته و رفتــه 
ــِق؛  ــِنالُْخلُ ــْنُحْس ــُلِم »أَْفَض
ــت  ــخص در قیام ــل ش ــزان عم در می
ــر از ُحســن  خلقــش  هیــچ چیــزی برت
نیســت« کــه معــادالت را عــوض 
ــم  ــاب ک ــان در روز حس ــد. انس می کن
آورده، نمــازش را گذاشــتند درســت 
نشــد، روزه اش را گذاشــتند درســت 
ــد،  ــت نش ــد، درس ــش آم ــد، َحجَّ نش
ُحســن  خلــق اگــر داشــته باشــد وزنش 
ســنگین می شــود، یــک دفعــه شــرایط 
ــه  ــد هم ــر باش ــود. اگ ــوض می ش ع
ــه  ــن ک ــد. ای ــوض می کن ــز را ع چی
گفتــم اکســیر اســت، ایــن گونه اســت.
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دستیابیبهعظیمتریندرجات
آخرتباُحسنخلق

پیغمبــر اکرم)صلوات اهلل علیــه( فرمودنــد: »إّن
ــِه ــِنُخلِق ــُغبُحس ــَدلَیَبلُ الَعب
و اآلِخــَرِة َدَرجــاِت َعظیــَم
َشــَرِفالَمنــاِزل،َوإنَّــُهلََضعیــُف
ــا  ــی ب ــت خیل ــن روای ــاَدِة«3 ای الِعب
عظمــت اســت، می فرمایــد بنــده خــدا 
ــن و  ــه عظیم  تری ــش ب ــا ُحســن  ُخلق ب
ــت  ــرت دس ــات آخ ــن درج بزرگ تری
پیــدا می کنــد. درجــات آخــرت خیلــی 
متنــوع اســت امــا بعضــی از درجاتــش 
ــده  ــود بن ــتند، فرم ــزرگ هس ــی ب خیل
ــا ُحســن  خلقــش بــه  ــد ب خــدا می توان
ــت  ــرت دس ــات آخ ــن درج عظیم تری
پیــدا کنــد. نــه ایــن درجــات اولیــه اش، 
آن درجــات اعلــی و عظیم »َوَشــَرَف
الَْمنَــاِزل« و بــه شــریف ترین منــازل 
ــی آن  ــد برســد، یعن در آخــرت می توان
اوج بهشــت، می توانــد بــه آن درجــات 
بشــود.  مشــرف  بهشــت  بــاالی 
حــاال ایــن جملــه اش یــک کمــی 
تکان دهنــده اســت »َوإنَّــُه« ایــن آقــا 
ــُف ــاق »لََضعی ــم خوش اخ ــا خان ی

3  المعجم الكبیر: 754/260/1 . 

ــادت  ــر عب ــن آدم از نظ ــاَدِة« ای الِعب
آدم ضعیفــی بــود، واجباتــش را انجــام 
مــی داد، واجباتــش خیلــی قــوی بــود، 
ــا  ــتحبات و در آن بخش ه ــا در مس ام
آدم ضعیفــی بــود، امــا ُحســن  خلقــش 
ــی  ــه اعل ــن را ب ــد و ای ــران می کن جب
ــازل بهشــتی می رســاند.  درجــات و من
ــی  ــه بداخاق ــه ک ــر چ ــاءاهلل ه ان ش
ــن  ــتان امیرالمؤمنی ــه دوس درون جامع
محیــط  ایــن  از  همــه اش  هســت 
دور بشــود و بــه محیــط دشــمنان 
ــه  ــه ک ــر چ ــزد و ه ــن بری امیرالمؤمنی
و  زیبایــی اخاقــی، وقــار  ُحســن، 
ــت  ــا هس ــاالت و فضیلت ه ــن کم ای
شــامل همــه دوســتان حضــرت باشــد. 
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