تش 3
کیالیت
دیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
سلسله جزوات تشکیالتی پایگاه مضمار

اخالق کار تشکیالتی
در سیره

حضرت امام خمینی (ره)

بستری برای به اشتراک گذاشتن مطالب ناب تشکیالتی
www.mezmar.ir
@mezmar_ir

اخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خمینی (ره)

2

اخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خمینی (ره)
مقدمه
سؤال :تشکیل یک حکومت اسالمی ،طبیعتاً کار سادهای نیست؛ نیاز به
نیروهای قوی انسانی دارد ،تا با تکیه به همین افراد ،بشود گفت که
حکومت اسالمی را برپا کنیم .آیا در ابتدا این افراد در نظر حضرت
امام بودند و حضرت امام افرادی را در نظر داشتند؟ یاران اصلیشان در
آن زمان چه کسانی بودند؟
پاسخ :در هنگامی که امام مبارزه را شروع کردند ،من نمیتوانم بگویم
که مثالً در سالهای چهل و یک و چهل و دو ایشان کادرهای الزم را
داشتند؛ لیکن امام کادرسازی میکردند .شما توجّه دارید که امام یک
فرد جا افتاده علمی در حوزه علمیّه قم بودند و اطراف ایشان را جمعی
از جوانان الیق و مؤمن احاطه کرده بودند .با قشرهای دیگر هم ایشان
ارتباط داشتند .امام با پیامهای خود ،با بیانهای خود ،به معنای حقیقی
کلمه ،انسانها را تربیت و تصحیح میکردند؛ هم تربیت فکری ،هم تربیت
روحی و اخالقی .یک کادر برجسته و الیق ،کسانی نیستند که لزوماً
درس مدیریّت یا دوره علوم سیاسی را گذرانده باشند؛ کسانی هستند
که هدفها را خوب بفهمند ،راهها را خوب تشخیص دهند ،بتوانند خوب
تصمیم بگیرند و خوب اقدام کنند .این با تربیتهای مداوم انجام می
گیرد .این کاری بود که به طور طبیعی در مجموعه امام و بهوسیله آن
بزرگوار انجام میشد؛ نه در کالس درس بخصوصی ،بلکه با برخوردها،
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با رفتارها ،با پیامها و با اصالحها .ولی از این مهمتر ،امام یک کادرسازی
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در سطح ملت کردند .کادرسازیهای امام هم ،غیر از کادر سازیهای
حزبی بود .احزاب مینشینند اشخاصی را بهطور خاص تربیت میکنند،
برای این که مثالً فالن شغل و فالنکار را به اینها بدهند؛ اما امام جوانان
را تربیت میکردند و به آنها روحیه خودباوری میدادند .از اوّل هم امام
روی جوانان تکیه بخصوصی داشتند و همین هم شد.1
******
من و چند تن از دوستانم که از سال ها پیش فعالیتهاى اجتماعىِ سیاسى
بر مبناى اسالم را به عنوان یک واجب بزرگ و فریضۀ بزرگ تلقى می
کرده ایم ،مکرر وقتى دور هم می نشستیم و اوضاع و احوال را تجزیه
و تحلیل می کردیم و وظایف را برمی شمردیم و نیروهایمان را ارزیابى
می کردیم ،به این نتیجه می رسیدیم که نیروهاى مؤمنِ مخلصِ مسلمان
در جامعۀ ما فراون اند و جامعۀ ما یک منبع بسیار پرارزش از نیروهاى
نهفته است و انبار و خزانه و گنجینۀ نیروهاست .ولی این نیروها یکدیگر
را درست نمی شناسند و به حد کافى از وجود یکدیگر خبر ندارند .به
طورى که اجماالً می دانیم ،جامعۀ ما جامعه اى است پرنیرو؛ اما وقتى
دست به هر کارى می زنیم ،در همان قدم های اول و دوم می بینیم
نیرو کم داریم .آب در خانه هست ،ولى ما تشنه لب می گردیم .وقتى
 1بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر(روز
انقالب اسالمی و جوانان)1377/11/13 ،
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هم شناسایی می کنیم ،باز قدرت سازمان و سامان دادن و تجربۀ
تشکیالتی مان کم است .گاهى می بینیم نیروها انباشته شده اند و کار
زیادى هم انجام نمی گیرد .بنابراین ،به روشنی به این نتیجه می رسیدیم
که دچار ضعف تشکیالتى هستیم و همواره از این یاد می کردیم که
ایجاد تشکیالت اجتماعى بر پایۀ اسالم ،از واجبات اساسى هر انسان
متعهدِ آگاهِ مسلمان است.2
********
بیایید انقالبی باشیم ،از گذشته ها هم می گذرم ،انتظاری ندارم که کسی
در گذشته انقالبی گری خود را ثابت کرده باشد ،بیایید از امروز ما
انقالبی باشیم ،من حاضرم ،اگر شما هم حاضرید بسم اهلل.
بیایید از نظر اخالقی معیارهای اسالمی را اجرا کنیم .از نظر فداکاری،
همه وجود خود را برای خدا و مردم بدانیم و همه مصالح خود را فدا
کنیم .از نظر زندگی ،همه تعلقات مادی حیات زندگی اشرافی ،اسراف
بازی،تجمالت و همه زرق و برق زندگی را فراموش کنیم و با درویشی
و علی وار زندگی کنیم .بیایید کار کنیم ،فداکاری کنیم ،شعار ندهیم،
تهمت نزنیم .عقب ماندگی خود را سرکوفت به دیگران نزنیم ،به جای
آنکه خود را مواخذه کنیم ،دیگران را متهم ننماییم.3
2حزب جمهوری اسالمی ،شهید بهشتی ،صفحات  164و 165
3شهید مصطفی چمران ،گرفته شده از تارنمای باز چمران ( )www.bazchamran.irبه نقل
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********
جزوه ای که پیشرو دارید ،سومین جزوه از سلسله جزوات «دین
تشکیالتی» است که توسط پایگاه مضمار آماده شده است .این جزوه
حاصل گردآوری مطالب بیان شده پیرامون اخالق تشکیالتی در صحبت
های اسوه و الگوی کار تشکیالتی در جامعه ما یعنی حضرت امام
خمینی (ره) است .چیزی که به نظر گام اول تولید محتوا در این زمینه
است؛ چراکه انسان با توجه به داشته ها و شناسایی نیاز هایش فرآیند
تو لید را انجام می دهد و مطالب بیان شده در این نوشته داشته های
ماست که باید با دل و جان به آن ها توجه کنیم و سعی در عملی کردن
آن نماییم.
الزم به ذکر است که موضوع اخالق تشکیالتی در نگاه سایر اسوه های
تشکیالتی چون امام خامنه ای (مدظله العالی) ،شهید بهشتی (ره) ،امام
موسی صدر و سایر بزرگان در شماره های بعدی «دین تشکیالتی» ارائه
خواهد شد.
باشد که با کسب اخالق تشکیالتی اصیل مبتنی بر آموزه های اسالمی،
مسیر تحقق تمدن مهدوی را هموار نماییم .انشااهلل.

6

اخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خمینی (ره)

بخش اول:
سیره نظری امام خمینی (ره)
یکتا موعظه خدا را با دل و جان بشنو

پسرم! از زیر بار مسئولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت
به خلق است شانه خالی مکن که تاخت و تاز شیطان در این میدان،
کمتر از میدان تاخت و تاز در بین مسئولین و دست اندرکاران نیست
و دست و پا برای به دست آوردن مقام هر چه باشد – چه مقام معنوی
و چه مادی – مزن به عذر آنکه می خواهم به معارف الهی نزدیک شوم
یا خدمت به عباداهلل نمایم :که توجه به آن از شیطان است چه رسد که
کوشش برای به دست آوردن آن .یکتا موعظه خدا را با دل و جان بشنو،
با تمام توان بپذیر و در آن خط سیر نما« :قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ
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تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَ فُرادى».
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میزان در اول سیر ،قیام اهلل است هم در کارهای شخصی و انفرادی و
هم در فعالیت های اجتماعی .سعی کن در این قدم اول موفق شوی که
در روزگار جوانی آسان تر و موفقیت آمیزتر است .مگذار مثل پدرت
پیر شوی که یا درجا زنی و یا به عقب برگردی .و این محتاج به مراقبه
و محاسبه است.5
خطر نفوذ در مردم پیش از خود سازی

بکوشید پیش از آنکه وارد جامعه گردید خود را اصالح کنید ،مهذب
سازید .اگر اکنون که فارغ البال مىباشید در مقام اصالح و تهذیب
نفس برنیایید ،آن روز که اجتماع به شما روى آورد دیگر نمىتوانید
خود را اصالح نمایید.6
تا ریش سفید نشده کارى کنید؛ تا مورد توجه مردم قرار نگرفتهاید
فکرى به حال خود نمایید .خدا نکند انسان پیش از آنکه خود را بسازد
جامعه به او روى آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیتى پیدا کند که
خود را مىبازد؛ خود را گم مىکند .قبل از آنکه عنان اختیار از کف
4سوره سبأ ،آیه  :46به یک سخن پندتان دهم (و آن) این که دو تن دو تن و تک تک برای خدا
قیام کنید...
 5سیره ی آفتاب ،توصیه های اخالقی عرفانی امام خمینی (ره) ،صفحه 48
6جهاد اکبر ،امام خمینی ،صفحه 21
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شما ربوده شود خود را بسازید و اصالح کنید .به اخالق حسنه آراسته
شوید؛ رذایل اخالقى را از خود دور کنید؛ در درس و بحث اخالص
داشته باشید تا شما را به خدا نزدیک سازد .اگر در کارها نیت خالص
نباشد ،انسان را از درگاه ربوبى دور مىکند .طورى نباشد که پس از
هفتاد سال وقتى نامه عمل شما را باز کنند ببینند ،العیاذ باللّه ،هفتاد سال
از خداوند عز و جل دور شدهاید.7
برای اصالح جامعه قدم بردارید

بعضیها فقط در صددند چند کلمه یاد بگیرند و بروند در محل خود ،یا
جاى دیگر ،دستگاه ،جاه و مقامى به چنگ آورند و با دیگران دست و
پنجه نرم کنند! طورى نباشد که از اوّل نظر و هدف شما از تحصیل
گرفتن فالن مسند و به دست آوردن فالن مقام باشد ،و بخواهید رئیس
فالن شهر یا آقاى فالن ده گردید .ممکن است به این خواستههاى
نفسانى و آرزوهاى شیطانى برسید ،ولى براى خود و جامعه اسالمى
جز زیان و بدبختى چیزى کسب نکردهاید .معاویه هم مدت مدیدى
رئیس بود؛ ولى براى خود جز لعن و نفرت و عذاب آخرت بهره و
نتیجهاى نگرفت.
الزم است خود را تهذیب کنید که وقتى رئیس جامعه یا طایفهاى شدید،
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آنان را نیز تهذیب نمایید .براى اصالح و ساختن جامعه قدم بردارید؛
هدف شما خدمت به اسالم و مسلمین باشد .اگر براى خدا قدم بردارید،
خداوند متعال مقلب القلوب است ،دلها را به شما متوجه مىسازد« :انَّ
الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدّا» 8شما در راه
خدا زحمت بکشید ،فداکارى کنید ،خداوند شما را بى اجر نمىگذارد؛
اگر در این دنیا نشد ،در آخرت پاداش خواهد داد .اگر جزا و پاداش
شما را در این عالم نداد چه بهتر .دنیا چیزى نیست .این هیاهوها و
شخصیتها چند روز دیگر به پایان مىرسد ،مانند خوابى از جلو چشم
انسان مىگذرد ،لکن اجر اخروى ال یتناهى و تمام نشدنى خواهد بود.9
خدمت به مظلومان

از امور مهمی که الزم است وصیت نمایم اعانت نمودن به بندگان خدا
خصوصاً محرومان و مستمندان که در جامعه ها مظلوم و بی پناهند .هر
چه توان داری در خدمت اینان که بهترین زاد راه تو است و از بهترین
خدمت ها به خدای تعالی و اسالم عزیز است به کار بر و هر چه توانی
در خدمت مظلومان و حمایت آنان در مقابل مستکبران و ظالمان
کوشش کن.10
8سوره مریم ،آیه 96؛ خداى رحمان کسانى را که ایمان آوردهاند و کارهاى شایسته کردهاند،
محبوب همه گرداند.
9جهاد اکبر ،امام خمینی ،صفحه  24و 25
10سیره ی آفتاب ،توصیه های اخالقی عرفانی امام خمینی (ره) ،صفحه 42
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خلوص نیت مقدمه عمل صالح

شما اگر نیت خود را خالص کنید ،عمل خود را صالح نمایید ،حبّ
نفس و حبّ جاه را از دل بیرون کنید ،مقامات عالیه و درجات رفیعه
براى شما تهیه و آماده مىباشد .مقامى که براى بندگان صالح خدا در
نظر گرفته شده ،تمام دنیا و مافیها ،با آن جلوههاى ساختگى ،در مقابل
آن به قدر پشیزى ارزش ندارد .بکوشید به چنین مقامات عالیه برسید.
و اگر توانست  ،خود را بسازید و ترقى دهید تا آنجا که به این مقامات
عالیه و درجات رفیعه هم بىاعتنا باشید؛ و خدا را براى رسیدن به این
امور عبادت نکنید ،بلکه چون سزاوار عبادت و کبریایى است او را
بخوانید و در مقابل او سجده کرده سر به خاك بسایید .آن وقت است
که «حجب نور» را پاره کرده به «معدن عظمت» دست یافتهاید .آیا شما
با این اعمال و کردارى که دارید ،با این راهى که مىروید ،به چنین
مقامى مىتوانید دست یابید؟
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حب نفس منشآ خوش آمدن و بد آمدن

باید توجه کنیم که منشأ خوش آمد ما از مدح و ثناها و بدآمدنمان از
انتقادها و شایعه افکنیها حبّ نفس است که بزرگترین دام ابلیس لعین
است .ماها میل داریم که دیگران ثناگوی ما باشند گرچه برای ما افعال
شایسته و خوبیهای خیالی را صد چندان جلوه دهند ،و درهای انتقاد
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 گرچه به حق  -برای ما بسته باشد یا به صورت ثناگویی درآید .ازعیب جوییها ،نه برای آن که به ناحق است ،افسرده میشویم و از
مدحت و ثناها ،نه برای آن که به حق است ،فرحناك میگردیم .بلکه
برای آنکه عیب من است و مدح من نیست[ ،من] است که در اینجا و
آنجا و همه جا بر ما حاکم است .اگر بخواهی صحّت این امر را دریابی،
اگر امری که از تو صادر می شود عین آن یا بهتر و واالتر از آن از
دیگری ،خصوصاً آنها که هم ردیف تو هستند صادر شود و مداحان به
مدح او برخیزند برای تو ناگوار [باشد] ،و باالتر آنکه اگر عیوب او را
به صورت مداحی درآورند [و تو از این امر ناراحت شوی] ،در این
صورت یقین بدان که دست شیطان و نفس بدتر از او در کار است.12
ریشه همه اختالفات

ریشه تمام اختالفاتى که فاقد هدف مشخص و مقدسى باشد به حب
دنیا برمى گردد .و اگر در میان شما هم چنین اختالفاتى وجود دارد،
براى آن است که حب دنیا را از دل بیرون نکردهاید .و از آنجا که منافع
دنیا محدود مى باشد ،هر یک براى به دست آوردن آن با دیگرى به
رقابت برمى خیزد .شما خواهان فالن مقامید ،دیگرى نیز همان مقام را
مىخواهد ،قهرا منجر به حسادت و برخورد مىگردد .لیکن مردان خدا،
که حب دنیا را از دل بیرون کردهاند ،هدفى جز خدا ندارند ،هیچ گاه
12سیره ی آفتاب ،توصیه های اخالقی عرفانی امام خمینی (ره) ،صفحات  34و 35
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اخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خمینی (ره)
با هم برخورد نداشته چنین مصایب و مفاسدى به بار نمىآورند .اگر
تمام پیامبران الهى امروز در یک شهر گرد آیند ،هرگز با هم دوییت و
اختالف نخواهند داشت؛ زیرا هدف و مقصد یکى است؛ دلها همه
متوجه به حق تعالى بوده از حب دنیا خالى است.13
بالی شهرت طلبی

آنچه همه را مطمئن القلب می کند و آتش فروزان نفس سرکش و زیاد
طلب را خاموش می نماید وصول به اوست ،و ذکر حقیقی او – جل
و عال -چون جلوه اوست ،استغراق در آن آرامش بخش است« :أَلَا
بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» 14گویی فرماید :توجه توجه! به ذکر او فرو
رو  ،تا قلب که سرگشته و حیرت زده از این سو به آن سو و از این
شاخه به آن شاخه پرواز می کند ،طمأنینه حاصل کند.
اى فرزند عزیزم! که خداوند تو را با ذکر خود مطمئن القلب فرماید
نصیحت و وصیت پدر سرگشته و حیرت زده ات را بشنو و به این در
و آن در براى رسیدن به مقام و شهرت و آنچه مورد شهوات نفسانیه
است مزن که به هرچه برسى از نرسیدن به مافوق او متأثر مى شوى و
حسرت باالتر را مى برى و ناراحتى روحیت افزون مى شود.15
13جهاد با نفس ،امام خمینی ،صفحه 30
14سوره رعد ،آیه 28؛ آگاه باشید که یاد خدا آرام بخش دلهاست.
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15سیره ی آفتاب ،توصیه های اخالقی عرفانی امام خمینی (ره) ،صفحات  36و 37

اخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خمینی (ره)
پرهیز از گوشه گیری و کلِّ 16بر جامعه بودن

[ ...مبادا] خود را از خدمت به جامعه کنار کشی و گوشه گیر و کلِّ بر
خلق اهلل باشی که این از صفات جاهالن متنسک است یا درویشان دکان
دار .سیره انبیاء عظام (صلی اهلل علی نبینا و علیهم اجمعین) و ائمه اطهار
(علیهم السالم) که سرآمد عارفان باهلل و رستگان از هر قید و بند و
وابستگان به ساحت الهی در قیام به همه قوی علیه حکومتهای طاغوتی
و فرعونهای زمان بوده و در اجرای عدالت در جهان رنجها برده و
کوششها کرده اند به ما درسها می دهد و اگر چشم بینا و گوش شنوا
داشته باشیم راه گشایمان خواهد بود« :من اصبح و لم یهتم بامور
المسلمین فلیس بمسلم».17
نه گوشه گیری صوفیانه دلیل پیوستن به حق است و نه ورود در جامعه
و تشکیل حکومت شاهد گسستن از حق .میزان در اعمال ،انگیزه های
آنهاست .چه بسا عابد و زاهدی که گرفتار دام ابلیس است و آن دام
گستر با آنچه مناسب اوست چون :خودبینی و خودخواهی و غرور و
عجب و بزرگ بینی و تحقیر خلق اهلل و شرك خفی و امثال آنها او را
از حق دور و به شرك می کشاند .و چه بسا متصدی امور حکومت که
16به معنای آویزان
17اصول کافی ،شیخ کلینی ،جلد ،3صفحه 238؛کسی که صبح کند(یعنی زندگی روزانه را شروع
کند) و به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست.
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اخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خمینی (ره)
با انگیزه الهی به معدن قرب حق نائل می شوند چون داود نبی و سلیمان
پیامبر (علیهما السالم) و باالتر و واالتر چون نبی اکرم (صلی اهلل علیه
و آله و سلم) و خلیفه برحقش علی بن ابی طالب (علیه السالم) و چون
حضرت مهدی (ارواحنا لمقدمه الفداء) در عصر حکومت جهانیش.18
درک محضر ربوبی کلید پرهیز از رذایل

اگر ،خداى نخواسته ،خواستید به کسى جسارت کنید ،اهانت نمایید،
مرتکب غیبت شوید ،بدانید که در محضر ربوبى هستید؛ مهمان خداى
متعال مى باشید ،و در حضور حق تعالى به بندگان او اسائه ادب
مى کنید؛ و اهانت به بنده خدا اهانت به خداست .اینان بندگان خدا
هستند؛ خصوصا اگر اهل علم بوده در صراط علم و تقوى باشند .گاهى
مىبینى که انسان به واسطه این امور به جایى مىرسد که در وقت مرگ
خدا را تکذیب مىکند! آیات الهى را منکر مىگردد «ثُمَّ کانَ عاقبۀُ
الّذین اساؤا السّواى أن کَذَّبوا بآیاتِ اللَّه و کانوا بها یَسْتَهْزِؤن» 19این
امور بتدریج واقع مى شود .امروز یک نظر غیر صحیح ،فردا یک کلمه
غیبت ،و روز دیگر اهانتى به مسلمان و  ...کم کم این معاصى در قلب
18سیره ی آفتاب ،توصیه های اخالقی عرفانی امام خمینی (ره) ،صفحات  46و 47
19سوره روم ،آیه 10؛ آخر سرانجام کار آنان که بسیار به اعمال زشت و کردار بد پرداختند این
شد که آیات خدا را تکذیب و تمسخر کردند (زیرا معصیت ،دل را تاریک کند و چون بسیار
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شود به ظلمت کفر انجامد).

اخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خمینی (ره)
انباشته مىگردد ،و قلب را سیاه کرده انسان را از معرفۀ اللّه باز مىدارد؛
تا به آنجا مى رسد که همه چیز را انکار کرده حقایق را تکذیب
مىنماید.20
اگر انسان یقین کند و ایمان بیاورد که تمام عوالم ظاهر و باطن محضر
ربوبى است و حق تعالى در همه جا حاضر و ناظر است ،با حضور
حق و نعمت حق امکان ندارد مرتکب گناه شود .انسان در مقابل یک
بچه ممیز گناه نمىکند ،کشف عورت نمىنماید ،چطور شد که در
مقابل حق تعالى و در محضر ربوبیت کشف عورات مىکند ،از هیچ
جنایتى واهمه و مضایقه ندارد .براى این است که به حضور کودك
ایمان دارد ،ولى به محضر ربوبیت اگر علم داشته باشد ایمان ندارد؛
بلکه ب ر اثر کثرت معاصى که قلب او تاریک و سیاه شده این گونه
مسائل و حقایق را اصال نمىتواند بپذیرد؛ احتمال صحت و واقعیت آن
را هم شاید نمىدهد .واقعا اگر انسان احتمال بدهد -الزم نیست یقین
داشته باشد -که این خبرهایى که در قرآن کریم آمده ،وعدهها،
وعیدهایى که داده شده راست است ،که در اعمال و کردار خود تجدید
نظر نموده ،این طور افسار گسیخته و بىپروا پیش نمىتازد .شما اگر
احتمال بدهید که در مسیرى درندهاى وجود دارد و ممکن است اذیتى
به شما برساند ،یا شخص مسلحى ایستاده که شاید متعرض شما گردد،
20جهاد با نفس ،امام خمینی ،صفحه 42
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اخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خمینی (ره)
از پیمودن آن راه خوددارى ورزیده توقف مىکنید ،و در مقام تحقیق
و صحت و سقم آن برمىآیید.21
ترسیدن از عذاب الهی

بترسید از اینکه ،خداى نخواسته ،از رحمت و عنایت الهى محروم
گردید و مورد خشم و غضب و عذاب او واقع شوید .مبادا اعمال شما،
کردار و گفتار شما ،طورى باشد که توفیقات را از شما سلب کند و
جز خلود در نار براى شما راهى نباشد .شما االن یک سنگ گرم را
نمىتوانید دقیقهاى میان کف دست نگهدارید؛ از آتش جهنم بپرهیزید.
نفاقها ،را از قلب خود دور کنید .با خلق خدا حسن سلوك داشته ،نیکو
معاشرت کنید؛ و با نظر عطوفت و مهربانى به آنان بنگرید .البته با
گناهکار به خاطر عصیان و طغیانش خوب نباشید ،و کار زشت و
نادرست او را به رخش بکشید و او را از آن نهى کنید ،ولى از هرج و
مرج ،آشوب و بلوا ،خود را بر حذر دارید .با بندگان خوب و صالح
خدا نیکى کنید .آنان را که عالماند به خاطر علمشان ،کسانى را که در
صراط هدایتاند به خاطر اعمال نیکشان ،و آنان را که جاهل و ناداناند
چون بندگان خداىاند ،احترام نمایید؛ خوشرفتارى کنید؛ مهربان باشید؛
صداقت و برادرى داشته باشید .مهذب شوید .شما مىخواهید جامعهاى
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 21جهاد با نفس ،امام خمینی ،صفه  49و 50
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را تهذیب و ارشاد کنید ،کسى که نتواند خود را اصالح و اداره کند
چه گونه مىخواهد و مىتواند دیگران را راهنمایى و اداره نماید؟

22

تکالیف شیطانی

گاهى شیطان براى انسان تکالیف و وظایفى تعیین مىنماید؛ گاهى هواها
و خواسته هاى نفسانى به اسم وظیفه شرعى انسان را به کارهایى وا
مى دارد .این وظیفه شرعى نیست که کسى نسبت به مسلمانى اهانت
کند؛ از برادر دینى بدگویى نماید .این حب دنیا و حب نفس است؛ این
تلقینات شیطان است که انسان را به این روز سیاه مىنشاند؛ این تخاصم
تخاصم اهل نار است «إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ» 23در جهنم نزاع
و خصومت وجود دارد؛ اهل جهنم نزاع و دعوا مىکنند ،به هم پنجه
مى زنند .اگر شما بر سر دنیا دعوا دارید ،بدانید که براى خود جهنم تهیه
مىکنید و رو به جهنم مىروید .امور اخروى دعوا ندارد .اهل آخرت
با هم در صلح و صفا هستند؛ قلبهایشان مملو از محبت خدا و بندگان
خداست .محبت به خدا موجب محبت به کسانى است که به خدا ایمان
دارند؛ محبت بندگان خدا همان ظل محبت خداوند است؛ سایه محبت
اللّه مىباشد.24
22جهاد با نفس ،امام خمینی ،صفحه  35و 36
23سوره ص ،آیه 64؛ این منازعه اهل آتش دوزخ محقق و حتمى است.
24جهاد با نفس ،امام خمینی ،صفحه  31و 32
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بخش دوم:
مروری اجمالی بر سیره عملی امام خمینی (ره)
رهبر به درد بخور برای مردم

حضرت حجت االسالم والمسلمین احمد آقا (فرزند امام) می گوید:
در ماجرای جنگ ،یک روز بعداز ظهر حدود ساعت هفت تا هشت،
موشک به اطراف جماران اصابت کرد .خدمت امام رفتم عرض کردم:
اگر یک مرتبه یکی از این موشک های ما به کاخ صدام بخورد و صدام
طوری بشود ،ما چقدر خوشحال می شویم ،اگر موشکی به نزدیکی
های این جا بخورد و سقف این جا پایین آید و شما یک طوری بشوید
چه؟
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امام در پاسخ فرمود« :واهلل قسم بین خودم و آن پاسداری که در سه راه
بیت است ،هیچ امتیازی و فرقی قایل نیستم ،واهلل قسم اگر من کشته
شوم یا او کشته شود ،برای من فرقی نمی کند» .گفتم :می دانیم شما
این گونه هستید ،اما برای مردم فرق می کند.
امام فرمودند « :نه ،مردم باید بدانند که اگر من در یک جایی بروم که
بمب پاسداران اطراف منزل مرا بکشد و مرا نکشد ،من دیگر به درد
رهبری این مردم نخواهم خورد ،من زمانی می توانم به مردم خدمت
کنم که زندگی ام مثل زندگی مردم باشد .اگر مردم یا پاسداران یا
کسانی که در این محل هستند طوری شان بشود ،بگذار به بنده هم
بشود تا مردم بفهمند همه در کنار هم هستیم».
گفتم :پس تا کی می خواهید این جا بنشینید؟ به پیشانی مبارکشان اشاره
کردند و فرمودند« :تا زمانی که موشک به این جا بخورد».25
زندگی کردن مثل همه مردم

حجت االسالم سید محمد باقر حجتی می گوید :یک بار که توفیق یافتم
به دست بوسی امام تشرف حاصل کنم ،آن جناب در سرمای سوزان
در رواق کوچک خانه خود ،روی یک صندلی کهنه نشسته بودند و
سرما ی آزار دهنده جماران دست و صورت ایشان را تقریباً از سرخی

25سیره ی آفتاب ،توصیه های اخالقی عرفانی امام خمینی (ره) ،صفحه 67
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به کبودی متمایل ساخته بود.
علت را جویا شدم که «چرا وسیله گرم کننده ای در این سرمای سخت
و فضای باز نزد ایشان گذاشته نمی شود؟» پاسخ شنیدم که امام می
خواهند با مردم هم درد باشند ،و به نمونه ای از این مواسات اشاره
کردند که وقتی لباس امام را به بیت برای شستشو داده بودند ولی شسته
نشده بود ،علت را که پرسیدند پاسخ شنیدند :هنوز نوبت دریافت کوپن
پودر رختشویی برای بیت نرسیده است و پس از رسیدن ،شسته می
شود.26
شانه خالی نکردن از وظیفه

یکی از خدمتگزاران جمهوری اسالمی می گفت :خدمت امام رسیدم و
عرض کردم من از کار کردن خسته شده ام ،کارهایم خیلی زیاد است
و توان انجام آنها را ندارم ،اگر ممکن است دیگری را به جای من
نصب کنید تا من کمی استراحت کنم.
امام در پاسخ من فرمودند« :اگر بناست کسی دست از کار بکشد و از
وظیفه شانه خال ی کند من از شما اولی هستم چون با این سن پیری و
خستگی فراوان بیشتر نیاز به آسایش دارم » من شرمنده شدم و دیگر
حرف نزدم.27
 26سیره ی آفتاب ،توصیه های اخالقی عرفانی امام خمینی (ره) ،صفحه 68
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27سیره ی آفتاب ،توصیه های اخالقی عرفانی امام خمینی (ره) ،صفحه 125

اخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خمینی (ره)
از جوانی تا هشتاد سالگی

من یقین دارم ،آن پیرمرد نورانی ،معنوی ،عالم ،زاهد و عارف که این
انقالب با دست توانای او بنا ،غرس ،آبیاری و میوه چینی شد ،اگر در
جوانی ،آن راز و نیازها و آن عبادتها ،تفکّرها و توسّلها را نداشت و آن
دل مؤمن و نورانی در او پدید نمیآمد ،این کارهای بزرگ از او صادر
نمی شد .مرحوم آقای حاج میرزا جواد آقای تهرانی که از علمای بسیار
مؤمن ،زاهد و خالص بود و در مشهد ،بسیاری ایشان را میشناختند،
نزدیک سی سال پیش از این ،به بنده گفت« :من در جوانی برای تحصیل
به قم رفتم و آن زمان ،امام را در حرم مطهّر دیدم .نمیشناختم ایشان
کیست .دیدم که یک سیّد طلبه جوان و نورانی در حرم ایستاده ،تحت
الحنک را انداخته ،نماز میخواند و اشک میریزد و تضرّع میکند».
حاج میرزا جواد آقای تهرانی میگفت« :من او را نشناخته ،مجذوبش
شدم و از بعضی پرسیدم این آقای نورانی کیست؟ گفتند این آقا
روحاللَّه خمینی است .وقتی آقا روحاللَّه ،در دوره جوانی ،آن سرمایه
و ذخیره را پدید میآورند ،آن وقت در سنّ هشتاد سالگی ،امام و
بنیانگذار حکومت جمهوری اسالمی میشوند».28

28بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از روحانیون1374/9/16 ،
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بكوشيد پيش از آنكه وارد جامعه گرديد خود را اصالح كنيد ،مهذب سازيد.
اگر اكنون كه فارغ البال مىباشيد در مقام اصالح و تهذيب نفس برنياييد ،آن
روز كه اجتماع به شما روى آورد ديگر نمىتوانيد خود را اصالح نماييد.

#با_ما_همراه_باشید...
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