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 های گرم«اشک»های سرد و «آه»مرد ِ 

 
 محمد سروش محالتی

 
 

 مقدمه

همه كساني كه با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني آشنا بودند، چه آنها كه با او از نزديك  ارباكاد داشك ند و چكه     

 وي از اين جهكت  دانس ند.و شديد ال أثر مي« القلبرقيق »شناخ ند، وي را شخصي ي كساني كه از دور او را مي

يسه گرفت، ولي در مقابر بود و زودبر بحت بأثير احساسابش قرار ميهاي م عارف، عاطفيهر چند در ميان انسان

ريخت، به زودي آثار ناراح ي در شد، به راح ي اش  ميبه سرعت منقلب مي با رجال سياسي كامالً اس ثنايي بود؛

ي قدرت بكلّم را از دست كرد و ح زش پيدا ميگشت، صدايش لرشد، صوربش برافروخ ه مياش ظاهر ميچهره

اش نيكز  الا ه اين حاالت، به زندگي شخصي او اخ صاص نداشت و بلكه در زنكدگي اج مكاعي و سياسكي    داد.مي

بوانست بفهمد كه او از آشكار شدن شد ميهمين بغييرات كامالً محسوس و آشكار بود، هر كس به او نزدي  مي

اي جز ابكراز آن نكدارد و   شود، چارهو بلكه باالبر از آن، وق ي درونش آشوب مي اعي ندارداين بأثيرات دروني ام ن

ش ر ها نشان دادن آرامش بيگاه در برخي از موقعيتعي خود را آرام نشان دهد، هر چند، خواهد به شكل بصنّنمي

ذكر  )ع(براي ابا عاداهلل الحسين د و الا ه اين كار براي او آسان ناود. لذا وق يشو كن رل احساسات، ضروري مي

اش از اندوه ريخت، ناراح ينمود، قال از ديگران اش  ميباريخي را بيان ميبلخ كرد و يا ح ي وقايع مصيات مي

كرد، وق ي خكاطرات بكاريخي را مكرور    از دست دادن دوس انش ك ح ي كساني كه با او اخ الف داش ند ك بروز مي 

كن رل خكود را از   كودكان، ديدگان و بخصوصساخت، در هنگام ديدار از آسيبقلب ميها او را منكرد، بلخيمي

 داد و... .دست مي

بوان آن را ي  كمال انساني شمرد؟ و اگر اين آيد؟ و آيا ميولي آيا چنين رقّت قلاي ي  ام ياز به حساب مي

 بوان پذيرفت كه رقت قلب، زمينةست، آيا ميآن را ارزش اخالقي دان  وانجناة اك سابي نداش ه باشد و بروحيه، 

راي وصكول بكه مرابكب    و يا به عكس اين حالت روحي، ي  مانع جدي بك  بحصيل برخي از فضائل انساني است

 و به خصوص در دنياي سياست ناپسند و بازدارنده است؟ عالي بلقي شده

يت آيت اهلل هاشمي رفسنجاغني را از گونه سؤاالت نداش ه باشيم، ن وانيم شخصشايد اگر پاسخ روشن به اين

پس به ناچار اب دا به ابككاي منكابع    اي دربارة او ارائه كنيم.منصفانهزاوية اخالقي مورد بررسي قرار داده و داوري 



سپس در بازگشت مجدّد و با اس فاده از آن مااني، به بحليكل شخصكيت    رويممي، به سرا  كليت مسأله مياسال

 پردازيم.ايشان مي

 مفهوم رقّت قلب

ثكوب  »در برابكر  « ثكوب رقيكق  »انكد ككه   اند و بوضيح دادهدر لغت، رقّت قلب را در برابر قساوت قلب دانس ه

، مفكردات  171، ص13شود كه از لطافت برخكوردار باشكد)باا العكروس، ا   يقرار دارد و به لااسي گف ه م« خشن

و قساوت قلب دو صفت ضد اند كه رقت ف ه و گف ه( در اخالق نيز اين ضديت مورد بأكيد قرار گر361راغب، ص

هكايي ككه   گويند كه از ديدن صحنه( و به كسي رقيق القلب مي233معراا السعاده، صيكديگرند.)نراقي، احمد، 

خالف افراد قسيّ القلب كه شود برشنيدن چنين مطالاي، م أثر ميدهد و يا ها را بحت بأثير قرار ميمعموالً انسان

پذيرند. عالمه طااطاائي، قساوت قلب را در برابر حالكت نرمكي دل چنكين    نمي ، بأثير هاييچنين صحنه در برابر

ي أثر عن مشاهدة ما يؤثر فيه عادة أو عن اس ماع هو كون اإلنسان ال و قسوة القلب مقابل لينه»دهد: بوضيح مي

ابهام اين بعريف آن است كه مقصكود از   ( ولي91، ص 7)طااطاائي، محمدحسين، الميزان، ا «كالم شأنه ال أثير

 چيست؟  (ي أثر عمّا يؤثر فيه عادةال)است آنچه معموالً بأثيرگذار

هاي صرفاً ديني و مذهاي كه بوان دانست: اول سوژهگونه ميبندي سهموضوعات بأثيرگذار را در ي  بقسيم

كنكد از  ص كه بوجه به آن او را م أثر ميهاي دروني خود شخسازد. دوم سوژه   آئين را م أثر ميفقط پيروان ي

هاي بيروني كه با بألمات ديگران همراه است و عواطف انساني افكراد را بحكت   قايل پشيماني از گناه، سوم سوژه

 ها. هاي درد و رنج در زندگي انسانبأثير قرار ميدهد از قايل صحنه

بر قساوت قلب قرار دارد، همة اين اقسكام را در  شود و در براهاي اخالقي مطرح ميآيا رقت قلب كه در ك اب

بواند به عنوان رقّت قلب، مورد ارزيابي قرار گرف ه و نقش آن در گيرد؟ بدون برديد هر ي  از اين امور ميبر مي

اخالقي بودن رف ارهاي ما ني بر آن، بررسي شود، ولي در اخالق اسالمي، رقت قلب، به همان معنكي سكوم آن   

، «ال أثر عن مشاهدة بألم انااء نوعكه »كند: محمد مهدي نراقي رقت را چنين بعريف مي. مثالً مالمورد نظر است

هكاي ديگكر بعريكف ككرده     نچه اينككه قسكاوت را هكم در نقطكه مقكابلش بكه عكدم بكأثير از درد و رنكج انسكا          

  مفهكوم دينكي   لكب، يك  ( با اين بفسير، اوالً رقكت ق 405، ص1دي نراقي، جامع السعادات، امحمدمهاست.)مال

اً: شود، ثانيك برابر خداوند مربود نميعال در برابر معصيت و احساس شرمندگي در و به مقوالبي از قايل انف نيست

شكود. )ر.::  مقوالبي مانند همدردي ديني مربود نمكي گيرد ]انااء نوع[ و به بر مي ها را درقلمرو آن همه انسان

رو وق ي كه در منكابع عرفكاني بكه    ( از اين 171مدحسن قزويني، صاء، محكشف الغطاء عن وجوه مراسم االه د

ميرزا جواد آقاي  شود، مفهومي م فاوت است مثالده ميشود و از آداب دعا و عاادات شمردعوت مي «رقت قلب»

هايي كند كه بايد در دعا، حالت رقت بحصيل كرد و براي اين رسيدن به آن بايد از شيوهملكي باريزي بأكيد مي

كي ال اريزي، ها به گردن و مانند آن اس فاده كرد )الملمانند نشس ن بر خا: صورت بر زين گذاش ن، بس ن دست

 (210جواد، المراقاات، ص



 

بين اين دو نوع در اين جا با بوجه به اين بفكي  مفهومي بايد بوجه داشت كه هيچ گونه مالزمة وجودي نيز 

در عاادت سريع الاككاء اسكت و در سكحرگاهان رمضكان بكا خوانكدن       وجود ندارد و چه بسا فردي كه رقت قلب 

ه و از عمق جكان آ  «ال عمريعلى نفسي فقد أفنيت بال سويف واالمواعنّي بالاكاء »مناجات سيد الساجدين كه : 

كند، سراسكر وجكودش اشك  و آه باشكد، ولكي در مقابكل آالم       را بكرار مي« ابكيمالي ال»ناله سر دهد و وق ي 

كند، در بابي ميو يا به عكس كسي كه در مشاهده درد ديگران بي ديده نشوداي ديگر، بأثر چنداني در او هسانان

 مناجات، چنين احساسي نداش ه باشد.

 ارزش رقت قلب

« ارزش»اي از رحمت الهي بدانيم كه در بنية انساني نهاده شده است، قهراً بايكد آن را  اگر رقت قلب را جلوه

( در منابع اصيل لغت مثل 204)ر.:، بوحيد صدوق، ص اي از مرابب كمال انساني بدانيمو درجهبه حساب آورده 

و الا ه اين بفسير بكه اق ضكاي    (237، ص 3رقت، همان رحمت دانس ه شده است )القاموس المحيط، ا  ،قاموس

)ر.:: نخي ي نكدارد با بأثر قلكب سك  رحمت انساني است كه م رادف با رقت است، نه به اق ضاي رحمت الهي، كه 

ككه رقكت از   ( و بر اساس همين معناست 303، ص 5، و ا 476، ص 4رياض السالكين، سيد عليخان مدني، ا 

معرفت،  اهل( 590، ص 2ت از جنود جهل شمرده شده است )الصدوق، الخصال، ا جنود عقل، در مقابلش قساو

بيننكد، و از ايكن   بشري را در بجليات آن اسماء مكي كماالت انساني را بر اساس اسماء الهي بفسير نموده و اربقاء 

شود، ولي اهل اخالق كه در داوري اخالقي به پيامدهاي هاي رقيق القلب، ظاهر مينظر رحمت خداوند، در انسان

از ي   دانند، زيرا كسي كه رقيق القلب و شديد ال أثر استافعال بوجه دارند، رقت را با بوجه آثار آن با ارزش مي

زند و از سوي ديگر همين احساس او را به جلوگيري از ظلم و فساد ديگران ي نميود دست به بجاوز و بعدسو خ

اي بكراي  اي در درون خكود دارد و نكه انگيكزه   دارد، در حالي كه انسان قسيّ القلب، نه چنين عامل بازدارندهوامي

قساوت قلب حال ي اسكت ككه آدمكي بكه     »ويسد: نجلوگيري از ظلم ديگران دارد. مال احمد نراقي در اين باره مي

ت اسكت و  نيست كه منشأ اين صفت، غلاة ساعي گردد، و شكيساب آن از آالمي كه به ديگران رسد، م أثر نمي

بسياري از افعال ذميمه چون ظلم و ايذا كردن و به فرياد مظلومكان نرسكيدن و دسك گيري فقكرا و مح اجكان را      

آثار حسنه و صفات  ت قلب و رحيم دل بودن است و بر اود، و ضد اين صفت رقشونكردن از اين صفت ناشي مي

 (233ص اقي، معراا السعادة،گردد. )مال احمد نرقدسيه م ربب مي

بوان آثكار  آن ميادامه هايي از آثار منفي قساوت قلب پرداخ ه و در به ذكر نمونه او جاروشن است كه در اين

ي كرد، و الا ه اگر او درصدد اس يفاي اين آثار برآمده بود، فهرست بسيار بلندي از رقت قلب را شناسائديگر مثات 

ها كامالً گوياي آن است كه رقت قلب چگونه جامعه پر بضكاد را  كرد. و همين نمونهاين پيامدها و ن ايج ارائه مي



دهكد، شكهروندان   ردمند بغيير ميهاي ددرد را به انسانهاي بيكند، انساناي بر اساس بالئم باديل ميبه جامعه

 سازد و... .كند، از افراد اس ثمارگر افراد ايثارگر، ميگريز بربيت ميگر را به شهروندان خشونتخشونت

 پس رقت قلب را ناايد در رديف فضايل اخالقي، بلكه بايد ريشة بسياري از آنها دانست.

ف، بيش رين ظرفيت را براي در: حقيقت و قاول از سوي ديگر ناايد فراموش كرد كه قلب رقيق و روح لطي

پكذيرد، از ايكن رو در   رحمي قلب را نگرف ه است زودبر از ديگران هدايت ميآن دارد و به دليل آنكه رسوبات بي

گرويدند، قايلكه اززدد از يمكن اسكالم    برخي روايات آمده است كه پس از ف ح مكه كه مردم فوا فوا به اسالم مي

قايله در ميان ديگران شاخص و برجس ه بود به دليل آنكه بيش از همه رقيق القلب بودند. )صدوق، آوردند و اين 

 (.53، ص 1من ال يحضره الفقيه، ا 

 رهبران رقيق القلب

بوانند از اين فضيلت برخكوردار  آيا حالت رقت قلب براي رهاران جامعه هم مفيد است؟ آيا دول مردان هم مي

 بار است؟براي آنان زيان شوند و يا چنين اخالقي

بواند رحم ميل نيست به عقيده وي شهريار قسيّ القلب و بيبه واخواني ديدگاه كساني ماكياو جا ناازيدر اين

اي اساسكاً جكاني بكراي    فرمانارداري مردم را حفظ كند و رقت قلب براي كشور داري مضرّ است، در چنين نظريه

كنكد، ولكي بكراي كسكاني ككه بكه       ان چيزي است كه قدرت اق ضكاء مكي  فضائل اخالقي وجود ندارد، اخالق هم

پردازنكد، چنكين بفكيك  و    هاي اخالقي باور دارند و به خصوص با بوجه به منابع اسالمي به بررسكي مكي  ارزش

 جداسازي معقول است؟

درت نيز ها كه در رأس حكومت و قي  پاسخ ساده در بطالن اين ديدگاه، زندگي پيشوايان ديني است، همان

ع حديثي به صكراحت رسكول   اند. در منابورزي، رقت قلب را كنار نگذاش هاند، ولي به بهانه اق ضاءات سياستبوده

 به عنوان شخصي ي رقيق القلب بوصيف شده است: خد )ص(

)عالمه طااطاائي، سنن الناي، ص « م واضعاً من غير ذلة، جواداً من غير سرف، رقيق القلب اي )ص(كان الن»

به سخن هكر دردمنكدي، و بكه اع كراض هكر      »كند: ( عالمه طااطاائي، اخالق رسول خدا را چنين بازگو مي118

ككرد، فككر آزاد را   پرداخت، و هيچ وقت سخن كسي را قطكع نمكي  گاه به پاسخش ميداد، آنمع رضي گوش مي

و از رنكج بكردن هكر كسكي      ساخت، بسيار مهربان و رقيق القلب بودكشت ولي اش ااه اشخاص را روشن مينمي

)عالمكه  « ككرد. ككاران و بكدكرداران سسك ي نمكي    ولي با اين حال هرگز در مجازات بكزه شد،ناراحت و م أثر مي

( بأكيد عالمه بر صفت رقيق القلب بكودن پيكامار و سكپس بفسكير آن بهمكان      129طااطاائي، بعاليم اسالم، ص 

يم آگاهانه عالمه از رقت مبر از آن بعبوجه است، ولي مهم قابل« ناراحت شدن از رنج هر كس»معناي م عارف: 

قلب پيامار است، وي به جاي آنكه از حالت رقت قلب پيامار نسات به مؤمنان سخن بگويد، اين خصلت حضرت 

دانس ه است و با اين بعاير رقت قلكب را بكه نكاراح ي در برابكر آالم همكه      « هر كس»را در ناراح ي از رنج بردن 

، اعم از مسلمان و كافر گس رش داده است! اگر در نظر داش ه باشيم كه اسالم بر مرزبندي اع قادي ميان انسانها



 

در برابكر  كفر و ايمان، حساسيت زيادي دارد و اگر بوجه كنيم مسلمان بايد حالت صالبت و نفوذ ناپذيري خود را 

 كفار حفظ كند، آنگاه رقت قلب نسات به آنها چه معنايي دارد؟

بوضكيح  « لْيَجِكدووا فكيكْمد غْلْظزكة   وَ»بوبه:  123اقاً عالمه، كامالً به ابعاد اين سخن بوجه دارد و در ذيل آيه ابف

دهد كه غلظت در برابر دشمن به چه معناست؟ به نظر عالمه اين آيه به معني صالبت و سرسخ ي در راه خدا مي

دلكي نسكات بكه آنهكا، و بكدرف اري و      بر كفار، سنگو اس واري در آئين اوست، و اصالً ربطي به سرسخ ي در برا

 كند:هايي را ناپسند شمرده و مذمت ميبندخوئي در حق ايشان نيست، چرا كه مااني اسالمي، چنين شيوه

أي الشدة في ذات اهلل وليس يعني بها الخشونة والفظاظة وسوء الخلق والقسكاوة  : وَلْيَجِدووا فيكْمد غْلْظزة

 (404، ص 9. )الميزان، ا وبس قاحه ول الدينية بذم ذل والجفاء فجميع األص

هاي رقت قلب، ي  ارزش كلي و فراگير است و مانند ديگر ارزش بوان گفت كهاساس اين مااني مي پس بر

گيرد و اخ صاص به قلمرو و روابط مسلمانان بكا يككديگر نكدارد. و ح كي هكيچ      اخالقي، همة انسانها را در بر مي

 ماند!ري از آن محروم نمينامسلمان و كاف

انعي از اجكراي  گردد، و رأفت ناايد مو الا ه اگر اين مانا پذيرف ه شود، هر چند مجازات بزه كاران بعطيل نمي

 كيفر و عقوبت باشد

 (.2آيه  )سوره نور، «دينِ اهللِ وَال بزأخْذْكْمد بِهِما رَأفزةٌ في»

 شود كه: شود و ن يجه آن ميزائل ميساوت،ولي در عين حال، مجازاتْ از موضع ان قام و ق

شكود ككه   و يا جلوگيري از سرايت بيمكاري او بكه ديگكران انجكام مكي     مجرم الف( مجازات به انگيزه اصالح 

 گونه بضادي با رقت قلب نسات به بزه كار ندارد.هيچ

 شود.ب( هر گونه مجازات كينه بوزانه برچيده مي

 شود.آورد، اس فاده ميقساوت را پديد مي هايي كه كم رينز شيوه، ادر حد ضرورت ا( در مجازات ها

 ماند.براي عفو و شفاعت و مانند آن مف وح مي هد( در غير موارد ضرورت را

بواند بحمّل كند كه فرش گان عذاب بر قكوم  مثالً حضرت ابراهيم چون از شفقت بر خلق برخوردار است، نمي

خيكزد،  برمكي  «جدال»الكت قرار دهند، او براي بغيير اين وعده، با خدا هم به لود فرود آيند و آنان را مشمول ه

 يوجادْلْنا في»هكار و فاسد، مذموم و ناپسند است؟ هاي گناولي آيا اين جدال برخاس ه از رقت قلب نسات به انسان

 (75و  74آيه )سوره هود، «إِنَّ إِبدراهيمَ لزحَليمٌ أوَّاهٌ مونيبٌ*  قزودمِ لْودٍ

ككرد  بعاير اين آيه گوياي آن است كه ابراهيم به درخواست رفع عذاب اك فا نكرده بود، بلكه بر آن اصرار مي

ناپذير نيست با شفاعت خواست كه اگر اراده عذاب قطعي و بخلفبا جلوي نزول عذاب را بگيرد. در حقيقت او مي

داند و را ح مي و برگشت ناپذير ميپذيرد و وعده يخويش مانع عذاب آنان شود. و خداوند هرچند خواس ة او را نم



ولي در عين  _قد جاء امر رب  و انهم ابيهم عذاب غير مردود _وعده عذاب را قطعي و برگشت ناپذير مي داند: 

حال از اين خصلت ابراهيم در بردباري و مهرباني اش بعريف مي كنكد و او را در بكر ايكن درخواسك ش بقاكيح و      

 د.مؤاخذه نمي كن

 رقت قلب هاشمی

براي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، ام يازات فراواني مي بوان برشمرد، او از هوش فوق العاده اي برخوردار بود، 

قدرت فكري اش در بجزيه و بحليل مسائل قوي بود، فردي مثات انديش و اميدوار بود، داراي صالبت و اراده 

 ”رقت قلب“جاع بود و... ولي او در كنار اين گونه كماالت، از جدي در مواجه با مشكالت بود، بسيار ن رس و ش

نيز در حد بسيار باالئي بهره مند بود، افزون شدن اين خصلت به خصائص قال از ي  سو به او جامعيت اخالقي 

شخصيت و رف ار او كم  مي كرد. زيرا شخصي ي كه از « بعديل»و اج ماعي مي داد و از سوي ديگر به 

دار است وق ي فاقد رقت قلب باشد، به سرعت بصميم به رف ارهاي خشن  مي گيرد و براي ضربه شجاعت برخور

حداكثري به طرف مقابل، مانعي احساس نمي كند، چه اين كه اگر شخصي ي با عقل فوق العاده، فاقد لطافت 

مات عقالني خود، از روح باشد، به گمان آن كه با محاساات عقلي مي بوان بر همه مشكالت فائق آمد، در بصمي

جناه هاي عاطفي غافل مي شود و همين طور... و درست به همين دليل است كه براي شخصيت هاي سياسي و 

به خصوص كساني كه در سطح رهاري قرار مي گيرند، رقت قلب نه فقط ي  فضيلت، بلكه ي  ضرورت است 

شده، و خالء « ضرورت قطعي»نياز به رقت قلب، و در شرايط حاد انقالبي باشد، ي اج ماعي و اگر اين نقش آفرين

 آن مي بواند فاجعه آفرين باشد.

 عواطف انسانی در برابر مخالفان
آقاي هاشمي رفسنجاني، ي  چهره انقالبي بود، و از عمق جان به راه خود ايمان داشت، ولي آيا او مي 

انگارد و چون آهن سرد بر آن ها كه  بوانست در اين مسير، همه پيوندهاي عاطفي خود را با ديگران ناديده

م فاوت بودند، فرود آيد؟ پس از پيروزي انقالب اسالمي، او با دوست و هم رزم ديرينه اش آقاي الهوبي، 

، ولي پس از دريافت خار درگذشت او چندان بئابر شد كه در كرد و وي در مسير ديگري قرار گرفتاخ الف پيدا 

هنگام اعالم اين خار در جلسه علني مجلس، گريه نمود، هاشمي مي گويد: ضمن اعالن خار گريه كردم. 

( 7/8/60ن وانس م خودم را كن رل كنم، از اين حالت عده اي ان قاد داش ند، و عده اي بعريف كردند. )خاطرات. 

اين گونه ابراز بألم و گريه كردن آن هم از برياون رياست مجلس، به خصوص وق ي كه برنامه  روشن است كه

مس قيما پخش مي شود، نمي بواند بوجيه سياسي داش ه باشد، ولي بوجيه عاطفي آن كامال آشكار است. آيا او 

ا فراموش كند و همه مي بواند به صرف اخ الفات امروزش با الهوبي، آن گذش ه پر رنج و پر اف خار وي ر

خاطرات دوران مشقت بار ماارزه و شكنجه هاي سياه چال هاي رژيم طاغوت را از ذهنش پا: كند؟ و يا او مي 

بواند با ژست صاورانه و شجاعانه، خار را اعالن نموده و خود را در ظاهر بي بفاوت نشان دهد؟ از نظر اخالقي نه 

ي هيچ كدام ارزش به حساب نمي آيد، مگر آن كه كسي چنين اموري آن گونه بي احساسي و نه اين گونه دوروئ

را به اق ضاي فضاي انقالب موجه بشمارد، ولي آيا انقالب، ي  معيار اخالقي مس قل و جداگانه است و داراي 



 

 اصالت مي باشد؟

نان. آن از اينجا مي بوان وارد فضاي ديگري شد، فضاي رقت قلب، در برابر آسيب ديدن و جان باخ ن دشم

هم دشمناني كه مقصر بوده و به دليل بجاوز و بعدّي، با آن ها مقابله شده و به ق ل رسيده اند. هاشمي از ديدن 

 چنين صحنه هايي هم م أثر مي شود.

را مشاهده كرده و ناراحت شده است. « كش ه هاي عراقي»وي در خاطرات آورده است كه فيلم منظره 

عنوان فرمانده جنگ از ديدن چنين منظره هايي، احساس شادي و غرور داش ه باشد؟ ( آيا او ناايد به 28/7/62)

الا ه احساس پيروزي، غرور آفرين است، ولي براي انسان عاطفي كه گرف ار قساوت قلب نشده، نابودي انسان ها 

مده باشند، ح ي اگر در جاهه باطل باشند، به خصوص اگر آن ها بحت نظام ظلم و سيطره ظالمان به ميدان آ

سخت و دشوار است. فضيلت هاشمي اين بود كه شخصيت سياسي و انقالبي و روحيه حماسي اش اين عواطف 

 قلاي را از او نگرف ه بود.

نسل انقالبي اين كشور گذشت كه گمان مي كردند بر جنازه هاي دشمنان فقط بايد  چه روز هاي بدي بر

لمجاهدين، پس از پيروزي بر اصحاب جمل، در كنار جنازه طلحه، خنديد، و غافل از آن بودند كه همان امام ا

اعزز علي ابا محمد ان ارا: معفرا بحت نجوم السماء و في بطون » ابراز بأثر و ناراح ي كرد و خطاب به او فرمود 

كاب زبير در ر از بر زبان آوردن سابقه نيكويبلكه دچار غرور نمي شود  نه بنها در همان حال امام «االوديه

 .پيامار ابائي ندارد

و اگر اين حس انساني وجود نداشت، امام )ع( پس از پيروزي، بر بروز چنين ابفاقي كه عده اي از مسلمانان را 

لقد اصاح ابو محمد بهذا »فرماندهان جمل نمي فرمود:  برد، باسف نمي خورد و در كنار اجساد در كام مرگ

 (219)نهج الاالغه، خطاه « ان بكون قريش بحت بطون الكواكب،...المكان غرياا، انا واهلل لقد كنت اكره 

آيا اين ها از جمله فضائل اميرالمؤمنين است و يا نه؟ و نمي دانم اگر فضيلت است، چرا مدعيان بشيع، در 

هنگام پيروزي، فقط رجزخواني مي كنند، و هرگز در لحن كالمشان احساس رحم و عاطفه نسات به طرف مقابل 

 مي شود؟ديده ن

د، و هم بوانست نسات به دشمن بي بفاوت نااشهم هاشمي به دليل رقت قلب و قوت احساسات و عواطف، 

بوانست آن را ابراز كند، و از اين نظر هم نمونه اي از ي  شيعه علوي بود، از اين رو  به دليل شجاعت و جسارت

 (4/2/61« )ه صادق قطب زاده را دادممن پيشنهاد عفو م همان كودبا از جمل»با صراحت نوش ه است كه 

و هرچند همين جمله بهانه اي براي من قدان او شده است، و او مي بوانست چنين مطلاي را در خاطرابش 

نياورد، ولي هاشمي اين كار را ي  نقطه ضعف نمي داند با براي ك مان آن بالش كند، و در جاي ديگري هم 

 (25/6/61طب زاده، م أثر شده است. )نوش ه است كه پس از اطالع از اعدام ق



نمي دانم كساني كه اين موارد را دليل بر ضعف شخصيت و يا ضعف روحيه انقالبي مي دانند، درباره شفاعت 

امام حسن )ع( در نزد پدربزرگوارش نسات به عفو مردان حكم چه بوجيهي دارند؟ مردان كه از آبش افروزان 

ت. )نهج همين شفاعت، مورد عفو قرار گرفت و از مجازات رهايي ياف جنگ جمل بود، پس از پايان جنگ، با

ان الحكم اسيرا يوم الجمل فاس شفع الحسن و الحسين الي اميرالمؤمنين، فخلّي : اخذ مرو71الاالغه، خطاه

 سايله...( 

الا ه اشاره به اين نصوص قرآني يا روايي براي آن نيست كه شخصيت آقاي هاشمي با شخصيت 

ؤمنين قياس شود، و يا اين موارد در زندگي آقاي هاشمي بدون اش ااه و خطا بلقي گردد. بلكه به اين اميرالم

نصوص اس ناد مي شود با معلوم باشد كه خطود كلي اين شيوه اخالقي در منابع مع ار اسالمي وجود دارد و نمي 

 بوان اين سا  را از پايه و اساس ناصواب دانست.

مفهوم رقت قلب از زبان علماي اخالق آورديم: انسان رقيق القلب، در برابر درد و  همان طور كه در بعريف

رنج ديگران، م أثر مي شود و همين بأثير موجب آن مي شود كه از ي  سو براي كاهش آالم آنان اقدام كند، و 

او را سوهان مي از سوي ديگر، حداقل از فضاي فيزيكي اين بأمالت فاصله بگيرد چرا كه ناله دردمندان روح 

كشد و خاطره رنج آنان، وي را بي باب مي سازد. مثال ي  فرد عادي، مي بواند در كنار زندان شب را بي وبه 

نمود و فار  از ناراح ي زندانيان و با آسودگي اس راحت كند ولي آقاي هاشمي كه مي داند زندان چيست و زنداني 

در  1360زندان اس راحت نمايد. از اين رو، وق ي كه در سال  در چه وضعي قرار دارد، نمي بواند در مجاورت

شهرس ان چالوس بوقف مي كند و بنا دارد كه شب را به همراه آيت اهلل موسوي اردبيلي در آن جا اس راحت كند، 

ولي همين كه بوجه مي شود ديوار هاي بلند اين محل اسكان، به دليل زندان در مجاورت آن است، بالفاصله 

ش بغيير مي كند و از همراه و همسفرش مي خواهد كه آن محل را بر: نموده و به بهران بازگردند. بصميم

 )آقاي مسيح مهاجري(

عواطف گذش ه را در خود حفظ كرده، هم چنان  انسان رقيق القلب كه پس از سال ها مديريت هنوز همان

بر، مهم  ي بفاوت باشد، و از خاطره باالرا كامال در: مي كند و نمي بواند نسات به آن ب« احساس زنداني»

خاطره اي است كه شخصا از ايشان شنيدم كه پس از دوران رياست جمهوري، پيشنهاد مديريت قوه قضائيه به 

بغيير مي دهم و آن ها كسي ان رانمي پذيرم و  را من داده شد، ولي من نپذيرف م و گف م اگر من باشم، اين وضع

چنين وضعي را ادامه دهد. آقاي هاشمي در اين خاطره به وضع زندان ها و زندانيان  را مي خواس ند كه ب واند

اشاره داشت و اساسا با چنين مديري ي موافق ناود، اين عدم موافقت عالوه بر آن كه ما ني بر ي  بحليل 

احساس نيز در پيشنهاد آزادي دس گير شدگان مطرح كرد، ما ني بر ي   88عقالني بود كه در خطاه سال 

دروني برخاس ه از عواطف نيز بود، او كسي ناود كه به راح ي ب واند دس ور به بازداشت كسي داده و يا به سرعت 

ب واند اعمال مجازات سنگين نسات به ديگران موافقت نمايد. براي چنين انساني اصل بر عفو و گذشت است و 

 به حداقل اك فا نمود.مجازات به موارد ضرورت، محدود مي شود و در آن هم بايد 

 



 

 گریه های هاشمی
هاشمي رقيق القلب بود، بأمالت روحي اش خيلي زود بر از ديگران به صورت اش  ظاهر مي شد و بي 

اخ يار در اثر شدت ناراح ي، اشكش جاري مي گشت، اين اش  ها گاه به خاطر مصائب بزرگ بود مانند وق ي 

شد، او خود را به گريه نمي زد )بااكي( بلكه فرابر از )بكاء(، بكّاء بود و كه ذكر مصائب اباعاداهلل الحسين )ع( مي 

به شدت اش  مي ريخت، اين صحنه ها را افراد فراواني ديده اند، و گاه در خاطرات ايشان هم منعكس شده 

خواند، مي نويسد، عاشوراست، اقاي كوثري آمد و برايمان روضه  1367است مثال در خاطره اي از عاشوراي سال 

 (1/6/67زياد گريه كردم و با ظهر به شدت مغموم بودم. )

و به دليل همين روحيه است كه در دوران جنگ، حوادث بلخ، روح او را آزار مي دهد بمااران مناطق شهري 

( و وق ي صحنه هاي جان باخ ن نيروهاي خود را ح ي در فيلم مي بيند، مي 5/5/65او را بسيار م أثر مي كند. )

فيلم پرواز در شب را ديدم و گريه كردم، مربود به محاصره گردان كميل در عمليات والفجر مقدمابي »د: گوي

 (8/12/61آن ها مي رود، گريه مي كند. ) هنگامي كه بر مزار( و 8/5/66است. )

شگفت آور است كه فردي از عزم و اراده پوالدين برخوردار باشد، ولي در صحنه ديگري اين گونه رقيق 

القلب باشد، يكي از اولين محافظين ايشان كه در مأموريت هاي مناطق جنگي، در كنار آقاي هاشمي بوده است 

مي گويد: در هر بار كه خاري از بعداد شهداء و يا اسرا به گوش آيت اهلل مي رسيد، به جرأت مي گويم كه 

رمز عمليات را اعالم كردند و به شكس ه شدن را به وضوح در چهره ايشان مي ديدم، در شب عمليات خيار، 

اطاق خودشان در قرارگاه رف ند، قرآن مي خواندند و گريه مي كردند، شدت گريه به حدي بود كه با هنگام نماز، 

ما نيز كه در پشت در اباق بوديم همراه ايشان گريه مي كرديم، بمام نيروهاي رزمنده را مانند فرزندان خود 

 (4/1/96ا دوست داش ند. )خارگزاري آن

كرده است، نمي بوان حدس زد كه هاشمي در موارد زيادي اين بأثرات عميق را در خاطرات خويش منعكس 

و اين مورد همان زماني است كه  «حسابي گريه گردم»ولي ي  جا وضع او چنان بوده كه خودش مي گويد: 

پيام با عمق جان او را در آبش فرو مي پيام حضرت امام خميني درباره قاول قطعانه را در اخاار مي شنود، اين 

خيلي قوي و پر مح وي است ك و سپس مي افزايد كه من و عفت حسابي گريه كرديم.  :مي گويد يبرد و

(29/44/67) 

عالوه بر سوژه هاي بأثر بر انگيزه سياسي، صحنه هاي ديگري هم وجود دارد كه رقت قلب او را نشان مي 

نساني دارد و فقط به دليل آن كه انساني گرف ار درد و رنج است، هاشمي دچار دهد، اين صحنه ها صرفا جناه ا

ناراح ي مي شود، مثل وق ي كه از بيمارس اني بازديد مي كرد و با بيماران مواجه مي شد. مثال به گف ه مدير 

دارند و  روابط عمومي مجمع بشخيص، در جلسه اي براي كودكان سرطاني گف ند: كه اين بچه ها خودشان درد



 (10/11/95درد درمان ناايد همراهشان باشد، و در همين حال بغض كردند و زدند زير گريه. )دنياي اق صاد 

در خاطرات ايشان هم ي  مورد مشابه وجود دارد كه در روز جهاني نابينايان، جمعي از آنان به نزد ايشان مي 

س و بولّي ان جاء االعمي...( و سپس دو نفر از زنان روند، در اين برنامه اب داء سوره عاس را مي خوانند )عا

اشعاري مي خوانند و نياز هايشان را بازگو مي كنند و اين آيات و اين گزارشات، هاشمي را منقلب مي سازد. 

22/7/68) 

ي هم همراه است و پس از آن اق مي اف د، معموال با ي  اثر عملالا ه اين بأثر ها كه در چنين مواردي ابف

مي بصميم مي گيرد كه براي بقليل مرارت ها و آالم كاري انجام دهد و در خاطرات پس از اين نوع موارد ، هاش

ديده مي شود مثل وق ي كه ابوشريف مي رود و از بيكار شدن خود و اخراا دوس انش از سپاه « قول دادم»بعاير 

( و به همين 28/4/60مي دهد ) قول كم  ند، ايشان م أثر مي شود وگزارش مي دهد و نزد آيت اهلل گريه مي ك

دليل است كه رقيق القلب رهاران به عنوان ي  پش وانه عاطفي براي اقدامات جدي آنان در جهت زدودن رنج 

هاي ديگران مطرح است. اگر انسان هاي م عارف، براي اين گونه اقدامات بيش ر بحت بأثير الزامات بيروني و 

هي اند، ولي انسان هاي رقيق القلب، عالوه بر آن، از ي  محرّ: جدي دروني نيز بكاليف قانوني و يا وظايف ال

 برخوردارند.

 گریه استثنائی
بأثر ي  شخصيت عاطفي در برابر ناراح ي ديگران، موضوعي غيرعادي و براي انسان هاي رقيق القلب، 

ر بود، بأثري كه از ي  سو در قوت دي هم برخوردا هاشمي، از نوع ديگري از بأثر شديطايعي است، ولي آيت اهلل

عواطف هم ريشه داشت و از سوي ديگر از در: قوي او نشأت مي گرفت، اين بأثر كه گاه ح ي به شكل گريه 

خود را نشان مي داد ناراح ي از آالم ي  ملت است، آالمي كه چه بسا خود مردم هم آن را احساس نمي كنند و 

أثر مخصوص انسان هاي خاصي است كه افق هايي را فرابر از زندگي روزمره بر آن درد و رنج ندارند. اين نوع ب

مي بينند و از درد هاي پنهان جامعه اطالع دارند، انسان هايي كه مانند پزشكان حاذق، كه بيماري مخفي را 

 بشخيص مي دهند، هاشمي در سال هاي اخير عمر خود، بحت بأثير اين احساس ناراح ي، منقلب مي شد و گاه

بي اخ يار گريه مي كرد. ي  نمونه از اين موضوع مربود به ي  سال قال از درگذشت ايشان، و در سالگرد ق ل 

اميركاير ابفاق اف اد، او در ي  مالقات، به بازخواني بخشي از ك اب خود درباره اميركاير پرداخت و ماجراي اعزام 

دارالفنون را بازگو مي كرد كه وق ي آن ها به ايران نماينده از سوي او به ابريش را براي جذب معلماني جهت 

رسيدند، ناصرالدين شاه او را عزل كرده بود و آن معلمان هم مورد بي اع نائي قرار گرف ند، وي در حال خواندن 

اين قطعه باريخي شروع به گريس ن كرد و هرچه بالش كرد كه خود را كن رل كند ن وانست و در حالي كه مرباا 

( ما 3/9/95ال صورت خود را خش  مي كرد مي گفت: نمي بوانم جلوي گريه ام را بگيرم. )خارآنالين با دس م

دقيقا نمي دانيم كه او در هنگام خواندن اين م ن چه احساسي داش ه و چرا به شدت م أثر شده است، ولي مي 

ده و مي ديد كه هرگاه بوانيم حدس بزنيم كه هاشمي از عمق جان، بر عقب ماندگي ملت ايران م أثر بو

 اميركايري براي پيشرفت اين كشور بپاخواس ه است، پس از چندي خانه نشين كرده و يا به ق ل رسانده اند.



 

و اين اش  هاي هاشمي، اش  هايي است كه هر قطره آن چون مرواريد نه بر چهره او بلكه بر چهره ملت 

ايي را به ملت خويش بقديم داش ه و هزاران ماجراي ما مي درخشد، و الا ه فقط هاشمي است كه چنين اش  ه

 ناگف ه را با آن بازگو نموده است.

 امام خمينی خریدار اشک ها
د حضرت امام خميني كه در در بصميمات خود كامال جدي بود و وق ي به بشخيص و در: قطعي مي رسي

براي رهاري به قدري  ائل بود، ويمي ي  ارزش اس ثنائي قبراي آقاي هاش قاطعانه بر آن ايس ادگي مي كرد،

عزيز بود كه ناراح ي اش عزم پوالدين امام را بحت بأثير قرار مي داد و چه بسا امام را از بصميم قاطعش 

رهاري  بركناري قائم مقام در امام خميني ششم فروردين منصرف مي ساخت. يكي از اين موارد مربود به نامه

مشكيني و  انن نامه را به راديو فرس اده بودند كه خوانده شود، با آقاياست. آقاي هاشمي مي گويد: امام اي

شب بود، گف يم كه نامه بندي است، با اين نامه بعضي  9موسوي اردبيلي و خامنه اي خدمت امام رسيديم ساعت 

ف ادم و د. به گريه اام موافقت نمي كرد كه راديو نخوانبه كش ن ايشان اقدام مي كنند، خيلي بحث كرديم، ام

گف م ما آمده ايم از شما خواهش مي كنيم و شما قاول نمي كنيد، بعد از گريه من گف ند: مي گويم امشب 

بود كه حاا عيسي )پيش خدمت امام( آمد و گفت: امام براي نماز  ند. ماهم به منزل آمديم، هنگام سحرنخوان

از پيش من رف يد، حرف شما را قاول كردم، به  شب بيدار شدند و به من گف ند كه به شما بگويم كه شما ناراحت

 )مصاحاه با آينده(« راديو نمي دهم.

در باريخ انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ايران سرا  نداريم كه امام خميني در بصميمات خود، پس از 

د و يا رفع بأثر آن كه نظرات ديگران را شنيده و آن ها را صحيح ندانس ه است، براي جلوگيري از ناراح ي ي  فر

ي  شخص، از نظر و بصميم خود در امور مهم صرف نظر كرده باشد، ولي هاشمي يگانه شخصي ي بود كه 

حاضر ناود با پافشاري بر  وق ي نظر هاشمي را قاول نداشت ناراح ي اش براي امام غير قابل بحمل بود، او ح ي 

، و در اوا اخ الفات رئيس جمهور 60در خرداد سال نظر خويش، هاشمي را ناراحت كند. نمونه ديگر اين قضيه 

وقت با سران حزب جمهوري اسالمي ابفاق اف اد، در آن جلسه حضرت امام، آقايان بهش ي و هاشمي و خامنه اي 

را مورد عقاب قرار مي دهد كه چرا اخ الف فكني مي كنند، آقاي هاشمي از مواضع خودشان دفاع مي كنند و 

ني صدر عليه ما حرف مي زند و شما سكوت مي كنيد و سپس شروع به گريه مي كند. بوضيح مي دهند كه ب

امام از جلسه بيرون مي رود. فرداي آن روز حاا احمدآقا بماس مي گيرد كه ديشب امام خوابشان نارده است و 

 حكم عزل بني صدر را از فرماندهي كل قوا صادر كرده اند. )سايت آيت اهلل هاشمي( 

و عالقه امام به آقاي هاشمي مي بوان حدس زد كه اربحال امام و بنهايي هاشمي، چگونه آن  با اين عشق

 عاشق دلاخ ه را به درد هجران ما ال ساخت. آيا باز هم براي اش  هاي او خريداري وجود داشت؟


