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بهجت عارفان
ناشنیدههای اعجابآور از «مردمداری»
ِ
ازاهتمامبهدعابرایهمهمردموسبقتدرسالمبهکودکانتاشادکردنغمزدگان

چراعالمهجعفریبریادداشتکردنهمهجمالتآیتا...بهجتاصرارمیورزید؟

نسخهالکترونیکیحلقهسوم«انسان ۲۵۰ساله»،
در دسترس عالقهمندان قرار گرفت .این کتاب
شرحی است از مبارزات سیاسی ائمه(ع) از منظر
رهبر انقالب .به گزارش تسنیم ،انتشارات صهبا،
برای بهره بردن بیشتر مخاطبان خود ،از میان
سخنرانی حضرت آیتا ...خامنهای
حدود 700
ِ
دربارۀ سیرۀ ائمه علیهمالسالم ،سه کتاب ،برای
سه دسته مخاطب ،آماده و مجموعۀ این سه کتاب
را «حلقات انسان  250ساله» نامگذاری کرده
است .حلقههایی که حول محور سیرۀ مبارزاتی و
سیاسی ائمه(ع) برای تشکیل حکومت اسالمی،
یکدیگرراتکمیلمیکنند.عالقهمندانمیتوانند
برای دریافت فایل در قالب پی.دی.اف به نشانی
 »sahba.ir/ensan250saleمراجعه یا از
e
«
طریق کانالهای مؤسسه در «بله» و «ایتا» آن را
دریافت کنند.

برگزاریبهارانهکتاب
اوایلتابستان!

محسن جــوادی ،معاون فرهنگی وزارت ارشاد،
در گفتوگو با تسنیم ،توضیحاتی دربــاره زمان
برگزاری طرحهای تشویقی خرید کتاب در بهار و
تابستانامسالارائهکرد.ویگفت:مابرایحمایت
از کتابفروشان ،قصد داریم تا در ادامه طرحهای
فصلی حمایت ،طرح بهارانه کتاب را نیز برگزار
کنیم؛اماهنوزجزئیاتآنمشخصنشدهاست.اگر
تا پایان بهار نتوانیم این طرح را برگزار کنیم ،حتما
اوایلتابستانبرگزارخواهیمکرد.

تشرفیکآرژانتینی
به دین اسالم در حرم رضوی
یکتاجرآرژانتینیباحضوردرحرممطهرحضرت
علی بن موسی الرضا(ع) و ادای شهادتین ،به دین
مبین اسالم مشرف شد .به گزارش ایرنا به نقل از
پایگاه خبری آستانقدس رضوی ،وی که فابیان
گارسیا نام داشت ،پس از تشرف به دین اسالم،
نام «رضا» را برای خود برگزید و گفت :حدود سه
سال است که در ایران مشغول تجارت هستم و در
این مدت ،با فرهنگ این کشور و دین اسالم آشنا
شدهام.ویافزود:خداراشکرمیکنمکهاینتوفیق
نصیبمشدتادرفضایروحانیاینبارگاهقراربگیرم
و احساسی توام با امنیت و آرامش را تجربهکنم.
قرآنمجید ،همواره راهنمای زندگی من خواهد
بودواعتقاددارمتماممشکالتمنباتوسلبهاین
کتابآسمانیوتوکلبهخدارفعخواهدشد.

نوائیان/حالجیان –  12ســال از آن روزی که
پرکشید و به سرای باقی و منزلگاه نیکان شتافت،
میگذرد .وجود پربرکتش در جامعه مادیزده ما،
مثالنوریبوددرظلماتگمراهیکهراهرستگاری
وعبورازجادههایلغزندهزندگیدنیویرانشانمان
میداد .امروز ،سالروز رحلت جانگداز فقیه آگاه و
عارف کامل ،حضرت آیتا...العظمی بهجت(ره)
است؛ بزرگمردی که به تعبیر عالمه جعفری ،هر
چندصدسالیکبار،ماننداوزادهمیشودتاگواهی
باشد برای مردمی که به زندگی توام با زهد و تقوای
معصومین(ع)،بادیدهشگفتیمینگرند؛تانشانی
باشدبرایاینکهچگونهمیتوانازجهانمادیدل
کند و به سرای باقی دل بست و خشنودی خدا را در
خشنودیبندگاناوجستوازمیانجامعهبهسوی
شاعلیطیطریقکرد؛آری،زندگیشگفتاو،
عر 
نشانهایهدایتگراستبرایآنانکهبهاشتباه،زهد
را در دوری از مردم و زندگی در میان آنها محدود
و تعریف میکنند .بیگمان منش اجتماعی و نحوه
سلوک آیتا...العظمی بهجت(ره) با مردم ،برگی
مهم از زندگینامه سراسر نور اوست .برای آموختن
بیشتر از ایــن زندگی بابرکت و فراگرفتن آداب
چگونه زیستن در جامعه ،با فرزند آیتا...العظمی
بهجت(ره)،حجتاالسالموالمسلمینعلیبهجت
همکالممیشویمواو،خاطراتیراازپدربزرگوارش
بازگو میکند که سطر سطر آن ،میتواند درسی
عمیقدرحوزهاخالقفردیواجتماعیباشد.
حضرتآیتا...العظمیبهجت(ره)
در سلوک خود با مردم ،چه مواردی را مدنظر
قرارمیدادند؟
نخستین چیزی که در مشی مردمداری ایشان قابل
احصاست ،اهتمام آقا به دعاکردن برای مردم بود.
بسیار پیش میآمد که مردم التماس دعا داشتند و
ازایشانتقاضایدعامیکردند؛همیشهمیفرمود:
این وظیفه ماست ،حداقل کاری که میتوانیم برای
مردم انجام دهیم ،همین دعاست؛ نه فقط منتی
نیست در این کار ،بلکه وظیفه است و اگر دعا نکنیم
برای مسلمانان ،مسلمان نیستیم .معتقد بودند
برای همه مسلمانان ،در اقصی نقاط جهان ،از چین
بگیرید تا اروپــا ،باید دعا کرد .حتی برای آنها که
مسلماننیستنددعامیکردوازخداوندمیخواست
که آنها را با نور ایمان آشنا کند .معتقد بودند این
افراد از مستضعفترین انسانها هستند و باید برای
رستگاری و هدایت آنها زیاد دعا کنیم؛ حتی شب
قدر اینها را از یاد نمیبرد .مرحوم آیتا...العظمی
بهجت،باوجودشهرتیکهداشت،هیچوقتخودش
راشخصیتیجداازمردمنمیدانست؛حتیامتیازات
معمولی را هم بــرای خــودش قائل نبود؛ همیشه
خود را یکی از مردم فرض میکرد و بهویژه در مورد
همسایگان،دقتووسواسزیادیداشت.بهیاددارم
کهعیالهمسایهدیواربهدیوارمادرگذشت؛پدرمبه
احترام همسایگی ،به تشییع جنازه ایشان رفت و با
وجود سن باال ،تا حرم مطهر حضرت معصومه(س)
و از آنجا تا قبرستان ،در تشییع شرکت کرد؛ آنقدر
که صاحب عزا شرمنده شد و آی ـتا ...افتخاری را
فرستاد تا از آقا تشکر کنند و بگویند که راه طوالنی
است و بیش از این او را شرمنده نکنند؛ اما پدرم
نپذیرفت و ماند تا پیکر آن مرحومه را دفن کردند و
برایش فاتحهای قرائت فرمود؛ میگفت :چهلسال
همسایگیحقیداردکهبایداداشود؛مخصوص ًااگر

همسایه فردی مؤمن باشد .از دیگر وجوه شخصیت
مرحوم آیتا...العظمی بهجت که باید آن را در زمره
اخالقیات مربوط به مردمداری وی بدانیم ،تواضع
ایشانبود.بسیارفروتنانهراهمیرفت؛آنطورکهاگر
کسیایشانرانمیشناخت،حتیاحتمالنمیداد
که او ،آیتا ...بهجت باشد .پدرم درد دیگران را درد
خودشمیدانست؛همیشهبادردمندان،همدردی
میکرد .افراد زیادی برای سبکشدن غمهایشان،
بهایشانمراجعهمیکردندواو،باصبوریومحبت،تا
پایانبهسخنانشانگوشمیدادوالبته،هرگزازدعا
برایرفعمشکالتاینافرادغافلنبود.دائم ًااحوال
آنهارامیپرسیدومیخواستبداندکهمشکلآنها
حلشدهاستیانه؟
بــا وجـــود همه مشغله و وظایف
متعددیکهداشتند؟
با وجود همه این مشغلهها و وظایف؛ اجازه بدهید
در این زمینه خاطرهای نقل کنم .بزرگواری بودند
که خــودروی شخصی داشتند و هنگامی که آقا
میخواستند برای اقامه نماز بروند و وسیلهای در
دسترس نبود ،این دوست ما میآمد و با خودروی
خودش،پدرمرابهمسجدمیرساند.اونقلمیکند
که یکبار وقتی آقا را به مقصد رساندهاست ،هنگام
پیادهشدن ایشان از خـــودرو ،پــدرم از او احــوال
والدهاش را پرسیده و جویا شده؛ اینکه آیا بیماری
ایشانبهبودپیداکردهاستیانه؟دوستمامیگفت
من مدتی مردد ماندم؛ اصال یادم نمیآمد که مادرم
مریض باشد .تشکری کردم و رفتم س ِر کارم .آنجا
بعد از چند ساعت فکرکردن ،تــازه یــادم آمــد که
پنجسالقبل،وقتیمادرمرابهدلیلعارضهقلبیدر
بیمارستانبستریکردهبودیم،ازآقاخواستمبرای
مادرم که بیمار است دعا کند و آیتا ...بهجت ،بعد
از پنجسال ،هنوز به یاد داشت که چنین تقاضایی از
ایشان شدهاست و دربــاره بهبود آن بیمار ،سوال
میکرد.ازاینمواردزیادپیشمیآمد.
درباره حقالناس چطور؟ آیا در این
زمینههمسفارشیداشتند؟
البته؛اینموضوعکهازواجباتبودوایشانهیچوقت
ازرعایتآنفروگذارنمیکرد.
صحبت ما درباره شیوه مردمداری
حضرت آیتا...العظمی بهجت(ره) است؛
اینکهآنمرحومباچهشیوهایمحبترادرقلب
دیگران ایجاد میکرد و محبوب قلوب مؤمنان
میشد.لطف ًادراینبارههممطالبیبفرمایید.
آقا همیشه مردم را بر خودش مقدم میدانست؛
در این قضیه بسیار جدی بود .یادم هست وقتی در
زمان طاغوت ،طالب را به سربازی بردند ،فرزند
ایشان هم از طلبههایی بود که گرفتار مأموران
رژیم شاه شد و ما تا مدتها نمیدانستیم او را کجا
فرستادهاند؟ مادرم به شدت نگران وضعیتش بود.
فردی به پدرم مراجعه کرد و گفت که میتواند برای
بــرادرم کــاری انجام دهــد .آقا مدتی تأمل کردند
و بعد گفتند :اگر میتوانید بــرای همه این کار را
انجام دهید ،برای او هم انجام بدهید .اینقدر در
این زمینه محکم و راسخ بود .پدرم نسبت به همه با
محبت و احترام رفتار میکرد .گاه پیش میآمد که
تنها در کوچه حرکت میکرد و در مسیر به کودکان
محل برمیخورد که بازی میکردند؛ مث ً
ال مشغول
فوتبالبودند؛آقاهمیشهدرسالمبهآنهاپیشقدم
میشد .مقید به هدیه دادن بود؛ سعی میکرد ولو
با دادن هدیهای کوچک ،قلب افراد را شاد کند و
البته ،با این هدیه ،دعای خیر خودش را هم بدرقه
آنها میکرد .بگذارید اینگونه بگویم که حضرت
آیتا ...بهجت ،خودش را «خود» نمیدانست و برتر
از دیگران فرض نمیکرد .نزدیک خانه ما ،حمامی
عمومی قرار داشت که آقا برای استحمام به آنجا
مراجعه میکردند؛ ما در خانه حمام نداشتیم.
بسیار پیش میآمد که فردی در حمام ،از ایشان

عالمه جعفریمیفرمود:مندست
تورامیبوسم،اگربرویوکنارآقا
بنشینیوهرکاریکهمیکندوهر
چیزیکهمیگویدرایادداشتکنی؛
حتییککلمه!حتیاگرچیزیبه
نظرتبیمعنیآمد،یادداشتکن!
بعد ًامیفهمیهمینیککلمه،خیلی
مهمبودهاست
میخواست که پشتش را کیسه بکشد و آقــا هم
بدون تأمل ،قبول میکرد و با مهربانی ،پشت این
افراد را کیسه میکشید .این اتفاق زیاد میافتاد؛
یکبار به پدرم گفتم :البد وقت زیاد دارید که پشت
دیگران را کیسه میکشید؟! لبخندی زد و فرمود:
من مشغول کار خودم بودم؛ برادری از من تقاضایی
کردومناجابتکردم.اینرفتارهاراازلوازمایمانو
یدانست.
مرد مداریم 
	 اهلشوخیوشادکردندیگران
همبودند؟
بله ،اما با رعایت احترام و ادب .یادم میآید که در
ایــام کودکی ،بسیار پیش میآمد که با ایشان در
خریدها همراه میشدم .آقا وارد برخی مغازهها
میشد و با صاحب مغازه شوخی میکرد و لبخندی
بر لب او مینشاند .این کار را مدام انجام میداد.
بعد از چندسال ،با خودم گفتم که این افراد ،یعنی
کسانی که آقا با آنها شوخی میکند ،چه کسانی
هستند؟ آیــا ویــژگـیهــای خاصی دارنـــد؟ مؤمن
هستند؟ ظاهرشان اسالمی است؟ بعد که دقت
کردم ،دیدم بعضی از آنها اصال اینطوری نیستند
و دلیل شوخی و مهربانی آقا با آنهــا ،ظاهرشان
نیست؛اینافرادکسانیبودندکهبههردلیلگرهی
در ابرو داشتند؛ اخم کرده بودند ،مکدر بودند؛ آقا با
چندجملهمحبتآمیز،خندهرارویلبشانمیآورد.
خداشاهداستکهتایکلبخندرویلباونمیدید،
از مغازه بیرون نمیآمد .دنبال آرامکردن افراد بود؛
میخواست به آنهــا آرامــش بدهد تا بــا ِر غم آنها
کمترشود.
حضرتآیتا...العظمیبهجت
بــرای حل مشکالت عمومی مــردم ،چه
راهکاریراپیشنهادمیدادند؟
آقا معتقد بود برای رفع مشکالت

جامعه ،باید به دنبال پــرورش خبرههای متدین
باشیم؛اصرارداشتکهاگرچنیننشود،نمیتوانیم
مشکالت مردم را حل کنیم .این را هم قبل و هم
بعد از انقالب میفرمود .حل مشکالتی مانند
رشوهخواری،ویژهخواریومقابلهبازدوبندراازاین
طریقممکنمیدانست.
درزندگیخصوصیچهمشی

وروشیداشتند؟منظورمروشهایاقتصادیو
تعامالتخانوادگیاست.
آقا در زندگی بسیار قانع بودند؛ به آنچه داشتند،
قناعت میکردند .بــرای رفع نگرانی ظاهری از
کمبودهای اقتصادی ،حاضر به قــرض گرفتن
نبودند .در این زمینه ،نگران این نبود که دیگران
چه میگویند .مث ً
ال وقتی خانهای اجاره میکردیم
واتاقیداشتکهبهاندازهآنفرشنداشتیم،خیلی
راحت و بدون درگیری ذهنی ،به همان اندازهای
که فرش داشتیم را مفروش میکرد و بقیه را خالی
میگذاشت .ایــن م ــواردی که امــروز بسیاری از
خانوادهها را به لحاظ اقتصادی درگیر کرده و به
دردســر انداخته اســت ،در زندگی ایشان وجود
نداشت.
برای آن سمت خالی خانه چه کار
میکردید؟
آن زمان خانهها موزائیک نبود .مــادرم میرفت و
از کارخانههای نساجی ،پارچههایی را که اشتباه
چاپ شده بــود ،با قیمت ارزان میخرید و در آن
قسمت پهن میکرد که خاک بلند نشود .پدرم این
را ابد ًا باعث ناراحتی و اسباب خجالت نمیدانست
و بر قناعت خــودش تأکید مـیکــرد .مــادرم نقل
میکند که یکبار آیتا...العظمی خوئی به منزل
ما آمده بودند؛ وقت خــواب ،تشکی را که
کنار اتاق بود ،برمیدارند تا در وسط
اتاقپهنکنندوبخوابند؛میبینند
که زیــرش خاکی اســت و فرش
نــدارد! ایشان به همراهشان
میگویند که تشک را بگذار
سرجایش؛ انگار نباید آن
را برمیداشتیم؛ مواظب
باشآبرویماننرود!
برای پدرتان
اینمسئلهمهمنبود؟
اصـ ً
ا و ابــد ًا؛ اهل قناعت بود
و قــنــاع ـتکــردن یعنی همین؛
اگــر ایـنگــونــه نباشی ،هیچوقت
از مــال دنیا سیر نمیشوی .پدرم
هیچوقت به دنبال چیزهایی که در
زنــدگــی ض ــرورت نداشت،

نمیرفت؛اوبهمعنایکاملکلمه،سادهزیستبود.
اصرار میکرد که هیچوقت در امور زندگی ،نباید به
باالتر از خودت نگاه کنی؛ به پایینتر از خودت نگاه
کنوببینتوچهچیزهاییداریکهاونداردوازآنها
محروم است؛ البته منظورشان باالتر از نظر مادی
بود؛یعنیکسیکهازنظرثروت،وضعبهترینسبت
به شما دارد .در مسائل معنوی ،همیشه عکس این
را توصیه میکرد .آقا دنبال چشم و همچشمی و
الگوبرداریهای نادرست نبود؛ فقط در صورتیکه
افراد فضیلت واالیی داشتند ،میکوشید تا از آنها
پیروی کند و الگو بگیرد .من فلسفه خوانده بودم
و در دانشگاه تدریس میکردم .یک روز مرحوم
عالمه جعفری به من فرمودند :تمام کارهایت را رها
کن و خدمت این پیر را بکن .منظورشان پدرم بود.
گفتند :تو عقلت نمیرسد که این مرد کیست؛ فقط
آنکارهایمعمولیرامیبینی؛اورانمیشناسیو
اوهمنمیگذاردکهبشناسیاش!عالمهمیفرمود:
خدا هر چند صد سال یک حجتی را بــرای مردم
میگذارد؛ هم برای طلبه ،هم برای دانشجو و هم
بــرای مــردم عــادی؛ شاخص میگذارد برایش که
اگر کسی بگوید که آقا در عالم ،دیگر نمیشود مثل
علی بن ابیطالب(ع) زندگی کرد ،نشان بدهند و
بگویند اینجا یکی هست؛ مردی که از دریا رد شد و
پایشخیسنشد.اینهرچندصدسالیکباراتفاق
میافتد؛ من دست تو را میبوسم ،اگر بروی و کنار
ایشانبنشینیوهرکاریکهمیکندوهرچیزیکه
میگویدرایادداشتکنی؛حتییککلمه!حتیاگر
چیزی به نظرت بیمعنی آمد ،یادداشت کن! بعد ًا
میفهمیهمینیککلمه،خیلیمهمبودهاست.
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