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 مقدمه

 اجتماعىِ سیاسى فعالیتهاى پیش ها سال از که دوستانم از تن چند و من

تلقى می  بزرگ فريضۀ و بزرگ واجب يك عنوان به را اسالم مبناى بر

تجزيه  را الاحو و اوضاع و می نشستیم هم دور وقتى مکرر کرده ايم،

ارزيابى  را نیروهايمان و برمی شمرديم را وظايف و کرديم می تحلیل و

 مسلمان مخلصِ مؤمنِ نیروهاى که می رسیديم نتیجه اين به می کرديم،

 نیروهاى از پرارزش بسیار منبع يك ما جامعۀ و اند فراون ما در جامعۀ

 يکديگر نیروها ولی اين نیروهاست. گنجینۀ و خزانه و انبار و نهفته است

 به ندارند. خبر يکديگر وجود از کافى حد به و نمی شناسند را درست

 وقتى اما پرنیرو؛ است اى جامعه ما جامعۀ می دانیم، اجماالً طورى که

 می بینیم دوم و اول های  قدم همان در می زنیم، هر کارى به دست

 وقتى .می گرديم تشنه لب ما ولى هست، خانه آب در داريم. کم نیرو

 تجربۀ و دادن سامان و سازمان قدرت می کنیم، باز شناسايی هم

 کار و شده اند انباشته نیروها گاهى می بینیم است. کم تشکیالتی مان

 می رسیديم نتیجه اين به بنابراين، به روشنی نمی گیرد. انجام هم زيادى

 که می کرديم ياد اين از و همواره هستیم تشکیالتى ضعف دچار که

 انسان هر اساسى از واجبات اسالم، پايۀ بر اجتماعى تشکیالت جاداي

 . 1است مسلمان آگاهِ متعهدِ

                                                           
 961و  961حزب جمهوری اسالمی، شهید بهشتی، صفحات 9 
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******** 

دين »جزوه از سلسله جزوات يازدهمین زوه ای که پیشرو داريد، ج

است که توسط پايگاه مضمار آماده شده است. اين جزوه « تشکیالتی

ت ه ای )مدظله( اسمتن يکی از فرمايشات تشکیالتی حضرت امام خامن

که در ديدار با اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر )عج( در 

ايراد شده است. معظم له در بیاناتشان اهمیت  1231تیرماه  32تاريخ 

انگیزه برای انجام کارهای برجسته را مورد تاکید قرار می دهند و نکات 

ر استای هدف نشنابی در اين زمینه بیان می کنند. پايگاه مضمار در ر

محتوای ناب تشکیالتی، اين فرمايشات را در قالب جزوه حاضر تحت 

انگیزه و کار تشکیالتی در کالم حضرت امام خامنه ای »عنوان 

آماده کرده است. باشد که با مطالعه اين جزوه و آشنايی با « )مدظله(

ت کمنظومه فکری امام خامنه ای )مدظله( بتوانیم با انگیزه ای باال، حر

 تشکیالتی خود را در راستای ايجاد تمدن نوين اسالمی، تقويت کنیم.  

 

 ايگاه مضمارپ
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 الرّحیمالرّحمناللَّهبسم

 ست برای نورانی کردن دلماه شعبان فرصتی

ی شما برادران، خواهران، اوالً خوشامد عرض میکنیم به همه

ف د و شریهای محترم؛ و تبریک عرض میکنیم این عید سعیخانواده

ان اه مبارک شعبرا، بلکه این اعیاد شریفه را که به تقدیر الهی در م

 گنجانده شده است.

خود ماه شعبان هم عزیزان من! با قطع نظر از این تولدها و والدتهای 

مبارک، عید است؛ عید تقرب و توجه به خداوند و توسل قلبی به 

 ل و جانساحت ربوبی؛ فرصت بزرگی است برای نورانی کردن د

انسان و آماده شدن انسان برای ورود در ضیافت ماه مبارک رمضان. 

با این چشم نگاه کنیم به ماه شعبان؛ ماه فرصت عبودیت خداوند و 

 .فرصت خودسازی

 اهمیت انگیزه برای انجام کار

ی آن چیزی که من در این جمع خواستم عرض بکنم، همین مسئله

 .هاستانگیزه

های ممتاز و از ی بزرگ، فقط با انگیزهکارهای خوب، کارها 

گیرد. کارهای بزرگ را به صورت اعماق دل برآمده انجام می

  شود انجام داد.دستوری و تشريفاتی و اداری و اينها نمی



 

 

 مدظله()م حضرت امام خامنه ای انگیزه و کار تشکیالتی در کال

6 

کار مقرراتی و دستوری، در همان حد کار متعارف انجام میگیرد؛ در 

ی که از سآن ک کار برجسته و ممتاز، تابع انگیزه است.صورتی که 

لحاظ کمیتِ کار خیلی وقت خود را صرف میکند و از وقت 

ی باالئی دارد؛ این یک چیز استراحتِ خودش میزند، انگیزه

ایم؛ در همین جا هم ای را دیدهای است. ما چنین روحیهبرجسته

 هست. 

چه در زمان  -در طول این سی سال، بنده در جاهای مختلف که بودم 

بل از آن در نیروهای مسلح و جاهای دیگر ریاست جمهوری، چه ق

د، شناسنام که واقعاً تعطیلی نمیاز نزدیک کسانی را مشاهده کرده -

ی لحظاتشان را صرف همین کاری شناسند؛ مایلند همهاستراحت نمی

 ی آنها محول است، قرار بدهند. که بر عهده

یستم. ن نالبته من همین جا به شما عرض بکنم؛ موافق اینجور کار کرد

انسان  ريزی و تنظیم بشود کهکار بايستی جوری برنامه :بنده معتقدم

ی خود، به فرزندان خود، به روابط عاطفی بتواند به خانواده

  بپردازد؛ خودش را له نکند.

ولی خوب، بعضی هستند؛ حاال واقعاً یا ظرفیت زیادی دارند، به همه 

بریز میکنند، یا اینکه از چیز در جای خود میپردازند و ظرف کار را ل

جاهای دیگر کم میگذارند و به کار اضافه میکنند. این حجم کار و 

کمیت کار است که سنگین و بزرگ و فراگیر است؛ این یکی از 
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قلبی  یتا انگیزهکارهای برجسته است؛ این احتیاج به انگیزه دارد. 

نباشد، هیچ کس به خاطر دستور و به خاطر حکم و به خاطر 

  کند.ررات، اينجور کار نمیمق

های گاهی هیچ کس هم این حجم کار را نمیفهمد. من بارها در جمع

شما یک پرونده دستتان است، یک : اماداری که اینجا آمدند، گفته

م. گوئید تمامش کنپروژه دستتان است، یک کار دستتان است، می

 ید منیوگشود، شما هم خسته هستید، اما میوقت اداری هم تمام می

این کار را باید تمام کنم و بروم. نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت 

کار دهید، نه اضافهمانید؛ نه به رئیستان اطالع میبیشتر از وقت می

فهمد؛ اما شما این کار را انجام دادید؛ این خیلی گیرید، نه کسی میمی

ن عمل اکاتب ماند.الکاتبین محفوظ میاين در دفتر کرامارزش دارد؛ 

اینطور کارهای اینجوری را  -که مأموران ساحت ربوبی هستند  -ما 

 .کنند. خوب، این یک نوع کار برجسته استبخصوص برجسته می

 کار برجسته چه نوع کاری است؟

 انجام کار به شکل عالی تر .1

وب است؛ کار را با کیفیتِ خ کارهای کیفیتییک نوع کار برجسته، 

 انجام دادن. تربه شکل عالیانجام دادن، 
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انسان میتواند یک رسیدگی را، یک کار را دو جور انجام بدهد: جور 

کند، تر را انتخاب میآسانتری هم وجود دارد، اما انسان جور سخت

ين هم خواهد، ااين هم انگیزه میبرای اینکه کیفیت کار را باال ببرد. 

 .کار برجسته است

 ترانجام کار به شکل نو، خالقانه و کارآمد .2

های نو، پیدا کردن راهیک نوع کار، ابتکار و آفرینش کار است؛ 

؛ چه در کارهای محدود، چه در های کارآمدترهای نو، شیوهشیوه

 گویند حاالکارهای کالن. فکر الزم دارد، تالش الزم دارد. بعضیها می

کنیم. بعضی کنند، ما هم میولش کن؛ همان کاری که دیگران می

قبوالنند که کاری مبتکرانه و خالقانه خودشان می بهمیگویند نه؛ 

 ارائه بدهند. 

 منشأ انگیزشی کار برجسته چیست؟

. بدون انگیزه، بدون یک عامل درونی، اینجور اينها انگیزه میخواهد

کارهای برجسته، چه از لحاظ کمّی، چه از لحاظ کیفی، امکانپذیر 

ان و ت از ايماين انگیزه، ترکیبی اسنیست. این انگیزه چیست؟ 

این دو چیز به انسان انگیزه میدهد: ایمان داشته باشد، آگاهی  آگاهی.

 .هم داشته باشد
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 تأثیر انگیزه الهی در انجام کار

ین دانید ااگر خدای نکرده شما بیماری داشته باشید؛ وقتی که نمی

دانید که طبیبی برای این بیماری وجود بیماری وجود دارد، یا نمی

دانید این بیماری هست، کنید؛ اما وقتی که میور عمل میدارد، یک ج

ند این توامیدانید طبیبی هم هست، اعتقاد هم دارید که این طبیب می

 کنید؟ بیماری را مرتفع کند، اینجا چه کار می

شوید. دور باشد، نزدیک باشد، آسان باشد، اینجا دیگر معطل نمی

زه برید آنجا. این انگی، میکشانیدسخت باشد، این عزیز بیمار را می

 است. انسان برای کار انگیزه دارد. 

کند. انسان نیاز را بفهمد، به يك عامل درونی، انسان را وادار می

و برای مردم مؤمن، در زير نظر خدا  -نتیجه ايمان داشته باشد 

 بعضیها این اعتقاد ی کامل.شود انگیزهاين می -بودن را هم بداند 

ن آگاهی را دارند، این ایمان به نتیجه را دارند، اما خدا را دارند، ای

شان کمتر است. اما وقتی من و شما میدانیم کاری ندارند؛ آنها انگیزه

دهیم، کاری خواهیم انجام بدهیم، کاری که داریم انجام میکه می

است برای خدا، کاری است برای نظام اسالمی، کاری است برای 

بیند، و اگر دیگران نفهمند، خدا این را می مردم و به سود مردم، و

دیگران ما را تحسین نکنند، آفرین نگویند، برای ما کف نزنند، اما 

 دهد. داند و پاداش میبیند و قدر میخدای متعال می
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ر ؛ میبینم که کا«انّ ذلک بعین اللَّه»امام حسین در روز عاشورا فرمود: 

د ای که با وجوشود آن انگیزهمیمن زیر نظر خداست. با این دید، این 

ماند. و اسالم و تاریخ اسالم و وجود آن، انسان هرگز دیگر بیکار نمی

االنبیاء )صلّی اللَّه علیه و اله و سلّم( در تقویت این انگیزه مقدس خاتم

برداری از آن به نفع اهداف و شناخت مواقع وجود این انگیزه و بهره

کند، نسان وقتی که تاریخ اسالم را نگاه میو آرمانها، غوغائی کردند. ا

 .بیند در این خصوص غوغاستمی

 نمونه کامل نتیجه انگیزه الهی

همین طور که  -ی آن را من عرض بکنم. در جنگ احد یک نمونه

مسلمانها اول پیروز شدند؛ بعد  -اید اید یا خواندهاطالع دارید؛ شنیده

 دچار شکست شدند.  به خاطر دنیاطلبىِ یک عده از خودشان،

 ی سیدالشهداءمثل جناب حمزه -کسانی از اینها به شهادت رسیدند 

بقیه هم فرار کردند و رفتند روی آن کوه؛ دشمنان هم در  -و دیگران 

آخرِ آن روزی که این جنگ انجام گرفت، با دست پر و با خوشحالی 

 ند.آنجا را ترک کردند و این غصه و این عقده در دل مسلمانها ما

دینه احد نزدیک م -پیغمبر فرمود شهدا را بردارند و به مدینه بیاورند 

راه افتادند، آمدند وارد مدینه شدند. در میان افرادِ بازگشته به  -است 

مدینه، مجروح هست، جانباز هست، اجساد مطهر شهدا هست، 

های داغدار هستند. مدینه غوغا شد از لحاظ گریه و نوحه و خانواده



 

 

 مدظله()انگیزه و کار تشکیالتی در کالم حضرت امام خامنه ای 

11 

ها، و بعد هم ناکامی در این جنگ؛ اینها همه برای کشته شدهزاری 

 .تلخ بود

ی تلخ اتفاق افتاده بود، برای پیغمبر خبر شبِ آن روزی که این حادثه

آوردند که یک عده از مشرکین بعد از آنکه از مدینه دور شدند، به 

اند که حاال که مسلمانها شکست خوردند، خوب است این فکر افتاده

له کنیم و کار مسلمانها را تمام کنیم. این خبر که به مدینه رسید، ما حم

یا مغرض یا جاهل که شایعات بد را  -لق یک عده از آدمهای دهن

شروع کردند این را منتشر  - بالفاصله مثل برق و باد منتشر میکنند

 کردن. 

اشد، چه راست ب -اینگونه افراد همین قدر که خبر به گوششان برسد 

بالفاصله شروع میکند آن را پخش کردن. آن زمان هم  -وغ چه در

این افراد بودند، امروز هم از این قبیل افراد هستند. اینها شروع کردند 

توی مدینه خبر را منتشر کردن. گفتند آقا پدرمان درآمد؛ اینها به ما 

حمله میکنند؛ بترسیم، چه، چه، چه. بنا کردند توی دل مردم را خالی 

نجا پیغمبر اکرم آمد وسط میدان. در یک چنین جاهائی، ای .کردن

 .اِعمال آن روح نبوت الزم است

پیغمبر مردم را جمع کردند، گفتند همه بیائید توی مسجد. آمدند توی 

فرمود: شنیدم دشمن در فالن نقطه اجتماع کرده؛ منتظر است . مسجد
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آنها  دکه شما غفلت کنید، به شما حمله کند. باید همین امشب بروی

 را تارومار کنید. 

 اللَّه!حاضریم یا رسول: گفتند

فرمود: نه؛ فقط کسانی که امروز در جنگ احد بودند، آنها باید بروند. 

اند، همانهائی که از صبح تا شب جنگیدند، یعنی همانهائی که خسته

همانهائی که بدنشان هم زخمی است، باید بروند؛ هیچ کس غیر از 

  اینها نباید برود.

 .ای شاید تعجب کردند، بعد دیدند عجب حکمی استاول یک عده

کسانی که آن روز در جنگ احد بودند، آسیب هم دیده بودند، خسته 

هم بودند، بالفاصله جمع شدند. پیغمبر گفت بروید این قضیه را تمام 

 .کنید و برگردید

ای را که دشمن وارد اند و ضربهکسانی که آن زخم را امروز خورده

ی متقابل بزنند، خودشان دستشان آورده، مایلند جبران کنند و ضربه

ها توی کار بوده، نه اینکه خبر را از دهن این و آن شنفته باشند، همین

 را پیغمبر به خط کرد، بسیج کرد و گفت شماها باید بروید. 

سوار شدند و راه افتادند  - خیلی هم نبودند -ای بودند اینها یک عده

ن منطقه، و دشمنی را که کمین گرفته بود، غافلگیر کردند طرف هما

 و به او ضربه زدند و تارومار کردند و برگشتند. 
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الّذين قال لهم النّاس انّ النّاس قد جمعوا »ی شریفه نازل شد: آیه

ها نپراک. مؤمنین آن کسانی هستند که وقتی شایعه«لکم فاخشوهم

؛ «فزادهم ايمانا»و بترسید،  آمدند گفتند علیه شما آنجا جمع شدند

اما این ترس که به وجود نیامد، انگیزه و ایمان آنها تقویت و بیشتر 

گفتند خدا کافی است، ؛ «وا حسبنا اللَّه و نعم الوکیلو قال»هم شد. 

 کار موکول به خداست. 

کار را شما داری میکنی، بازوی . ببینید این چه معرفت عظیمی است

فکر شما دارد کار میکند، قلم شما دارد کار  شما دارد کار میکند،

میکند؛ اما کار، کار خداست؛ موکول به اوست. موکول به خدا بودن 

معنایش این نیست که ما کنار بنشینیم، بگوئیم خدا خودش درست 

 کند؛ نه، خدا اینجوری درست نمیکند. 

اينکه من و شما يك کاری را انجام بدهیم، مغرور بشويم و خیال 

ما بوديم که کرديم، خیال کنیم که ما يك کار برجسته انجام  کنیم

 داديم، اين هم غلط است، اين هم نادرست است. 

 نتیجه توکل به خدا و اهتمام کامل در انجام کار

اگر خدای متعال کمک نکند، اگر هدایت نکند، اگر توفیق ندهد، هیچ 

 .ورداهید آای را هم به دست نخوکاری نمیتوانید بکنید؛ هیچ نتیجه
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شما از يك طرف به خدا توکل وقتی دو عنصر همراه شد؛ یعنی 

از خدای متعال استمداد کردید، خدا را حاضر و ناظر دانستید،  کرديد،

ان ی نیرويتو از طرف ديگر همهخدا را صاحب کار خودتان دانستید، 

قالوا حسبنا » را پای کار آورديد، اين میشود همان شکل درست.

 ؛ این توصیف اینهاست. «نعم الوکیلاللَّه و 

لَّه فانقلبوا بنعمة من ال»ی بعد ذکر میشود: ی کارشان هم در آیهنتیجه

ند، رفتند و برگشت «.سوء و اتّبعوا رضوان اللَّه و فضل لم یمسسهم

بدون اینکه کوچکترین ضربه و زخمی بر آنها وارد شده باشد. آنها 

ی موجودیهای دشمن را همه توانستند دشمن را تارومار کنند و

مصادره کنند و غنیمت بگیرند و بیاورند. آنها نه فقط توطئه را خنثی 

کردند، بلکه یک درآمدی هم برای مدینه و حکومت پیغمبر در سال 

 .درست کردند -که سال جنگ احد است  -سوم 

خواهند ما اینها را به یاد داشته باشیم. اینها فقط تاریخ نیست، می

خواهند من و شما این حقایق را نیست؛ اینها درس است. میخاطره 

 به یاد داشته باشیم و اینها را در زندگیمان اعمال کنیم. 

که در کتاب مفاتیح الجنان  - چهار تا آیه در تعقیب نماز صبح ذکر شده

میتوانید مراجعه کنید و آنها را بخوانید. هر کدام از این  -هم هست 

و افوّض : »ای دنبالش آمده استک نتیجهآیات هم که ذکر شده، ی

ال اله » .«فوقیه اللَّه سیئات ما مکرواامری الی اللَّه انّ اللَّه بصیر بالعباد. 
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لغمّ االّا انت سبحانک انّی کنت من الظّالمین. فاستجبنا له و نجیّناه من 

 ی دیگر،آیه. ی جناب یونس استکه آیه ،«و کذلک ننجی المؤمنین

حسبنا اللَّه و نعم الوکیل. »ای است که قبالً تالوت کردم: آیه همین

 :ی چهارم همآیه«. لم یمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من اللَّه و فضل

ی دو برادر است. است که مال آن قضیه «اللَّه ال قوّة الّا باللَّهما شاء »

 وقتی انسان احساس میکند که کار بزرگاینها برای ما درس است. 

است، کار باارزش است، کار دارای تأثیر اجتماعىِ کالن است، 

 .شوداش بیشتر میانگیزه

 می ماند نتیجه و اثر اعمال ماستآنچه 

ی ما و به هر حال آن چیزی که از بین میرود، همین گذران روزانه

اش، اش، خالف وظیفهخوبش، بدش، بر طبق وظیفه. شماست

العالم »طبیعت عالم، طبیعت زوال است؛ . صوابش، اینها از بین میرود

ماند، اثر اين کار است در ديوان الهی؛ اين از آنچه که می«. غیّرمت

  بین نمیرود.

 حاال ذره چه به -به قدر سنگینی یک ذره  ؛«ال یعزّب عنه مثقال ذرّة»

از دید  -معنای ذرات غبار منتشر در هوا، چه به معنای مورچه 

ی ماند. دوربینهای مخفىِ الهی ذره ذرهی الهی مخفی نمیمحاسبه

ترش این است که بر سنجند؛ و سختکنند و میاعمال ما را نگاه می

دلهای ما هم تسلط دارند. دوربین مخفی فقط توی ساختمان و توی 
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محیط کار و داخل خانه و اینها نیست؛ توی دل ما هم یک دوربین 

گذرد، گذرد، آنچه بر ذهن ما میآنچه بر دل ما میمخفی هست. 

هیم، همه بدون هیچگونه کم و زيادی دآنچه در خلوات انجام می

فمن یعمل »؛ شودمنعکس است و در روز قیامت اينها آشکار می

ظاهر آیه این  «.من یعمل مثقال ذرّة شرّا یرهمثقال ذرّة خیرا یره. و 

یند. باست که این عمل تجسم پیدا میکند و انسان خود آن عمل را می

 این ماندنی باشیم. ماند؛ به فکر عمده این است که این عمل می

ی عمر ما، خوبش، بدش، در اوج وادث روزگار و گذران و روزمرهح

احترامی، با جیب پر، با جیب خالی، همه  احترام، در حضیض بی

ماند. خوبش هم قابل دلبستن نیست، گذرد و باقی نمیجورش می

چون باقیماندنی نیست؛ بدش هم شکوه و شکایتِ آنچنانی ندارد، 

 ماند، اثرآن چیزی که میی نیست، چون گذراست. چون باقیماندن

ی اين عمل است، ثواب الهی است، عقاب اين عمل است، نتیجه

 .الهی است؛ به فکر اين بايد بود

خوب، خیلی خوشحال شدیم از زیارت شما برادران و خواهران، 

ی خانوادگی حضور مخصوصاً جوانهایتان که الحمدللَّه در این جلسه

ی شما موفق و مؤید باشید و در خط شاءاللَّه همهاریم اندارند. امیدو

 .راست و درست و صراط مستقیم الهی به پیش بروید

 والسّالم علیکم و رحمةاللَّه و برکاته
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