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 مقدمه

یاز به ای نیست؛ نسؤال: تشکیل یک حکومت اسالمی، طبیعتاً کار ساده

نیروهای قوی انسانی دارد، تا با تکیه به همین افراد، بشود گفت که 

افراد در نظر حضرت  حکومت اسالمی را برپا کنیم. آیا در ابتدا این

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 

ازی میکردند. شما توجّه دارید که امام یک داشتند؛ لیکن امام کادرس

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 

یت و تصحیح میکردند؛ هم تربیت فکری، هم تربیت کلمه، انسانها را ترب

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 

. این با تربیتهای مداوم انجام می تصمیم بگیرند و خوب اقدام کنند

ن وسیله آگیرد. این کاری بود که به طور طبیعی در مجموعه امام و به

بزرگوار انجام میشد؛ نه در کالس درس بخصوصی، بلکه با برخوردها، 

با رفتارها، با پیامها و با اصالحها. ولی از این مهمتر، امام یک کادرسازی 
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ای امام هم، غیر از کادر سازیهای در سطح ملت کردند. کادرسازیه

د، طور خاص تربیت میکننحزبی بود. احزاب مینشینند اشخاصی را به

کار را به اینها بدهند؛ اما امام جوانان برای این که مثالً فالن شغل و فالن

را تربیت میکردند و به آنها روحیه خودباوری میدادند. از اوّل هم امام 

 .1اشتند و همین هم شدروی جوانان تکیه بخصوصی د

****** 

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

تلقى می  بزرگ فریضۀ و بزرگ واجب یک عنوان به را اسالم مبناى بر

تجزیه  را احوال و اوضاع و می نشستیم هم دور وقتى مکرر کرده ایم،

ارزیابى  را نیروهایمان و برمی شمردیم را وظایف و کردیم می تحلیل و

 مسلمان مخلصِ مؤمنِ نیروهاى که می رسیدیم نتیجه این به می کردیم،

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

 یکدیگر نیروها ولی این نیروهاست. گنجینۀ و خزانه و انبار و نهفته است

 به ندارند. خبر یکدیگر 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 گردیم. تشنه لب ما ولى هست، خانه آب در داریم. کم نیرو

                                                           
جوانان در دومین روز از دهه فجر)روز بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ با 1 

 13/11/1377انقالب اسالمی و جوانان(، 
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 تجربۀ و دادن سامان و سازمان قدرت می کنیم، باز شناسایی هم

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

 می رسیدیم نتیجه این به بنابراین، به روشنی نمی گیرد. انجام هم زیادى

 که می کردیم یاد این از و همواره هستیم تشکیالتى ضعف دچار که

 انسان هر اساسى از واجبات اسالم، پایۀ بر اجتماعى تشکیالت ایجاد

 . 2است مسلمان آگاهِ متعهدِ

******** 

بیایید انقالبی باشیم، از گذشته ها هم می گذرم، انتظاری ندارم که کسی 

گذشته انقالبی گری خود را ثابت کرده باشد، بیایید از امروز ما  در

 باشیم، من حاضرم، اگر شما هم حاضرید بسم اهلل. انقالبی

اسالمی را اجرا کنیم. از نظر فداکاری،  ایبیایید از نظر اخالقی معیاره

بدانیم و همه مصالح خود را فدا  همه وجود خود را برای خدا و مردم

زندگی اشرافی ،اسراف  کنیم. از نظر زندگی، همه تعلقات مادی حیات

 با درویشی بازی،تجمالت و همه زرق و برق زندگی را فراموش کنیم و

کنیم، فداکاری کنیم، شعار ندهیم،  و علی وار زندگی کنیم. بیایید کار

تهمت نزنیم. عقب ماندگی خود را سرکوفت به دیگران نزنیم، به جای 

 .3مواخذه کنیم، دیگران را متهم ننماییم آنکه خود را

                                                           
 165و  164حزب جمهوری اسالمی، شهید بهشتی، صفحات 2 

به نقل ( www.bazchamran.irباز چمران )شهید مصطفی چمران، گرفته شده از تارنمای 3 

 از کتاب حماسه عشق و عرفان
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******** 

دین »جزوه از سلسله جزوات  چهارمینجزوه ای که پیشرو دارید، 

است که توسط پایگاه مضمار آماده شده است. این جزوه « تشکیالتی

حاصل گردآوری مطالب بیان شده پیرامون اخالق تشکیالتی در صحبت 

های اسوه و الگوی کار تشکیالتی در جامعه ما یعنی حضرت امام 

ین وا در ااست.  چیزی که به نظر گام اول تولید محتخامنه ای )مدظله( 

انسان با توجه به داشته ها و شناسایی نیاز هایش  کهزمینه است؛ چرا

فرآیند تولید 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. 

ای نگاه سایر اسوه هدر  الزم به ذکر است که موضوع اخالق تشکیالتی

شهید بهشتی )ره(، امام موسی صدر و سایر بزرگان در تشکیالتی چون 

 ارائه خواهد شد.« دین تشکیالتی»شماره های بعدی 

باشد که با کسب اخالق تشکیالتی اصیل مبتنی بر آموزه های اسالمی، 

 مسیر تحقق تمدن مهدوی را هموار نماییم. انشااهلل.
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 بخش اول:

 اخالق کار تشکیالتی در سیره نظری 

 )مد ظله(امام خامنه ای حضرت 

 در فصل جوانی آسان است

ی عزیزان من! از لحاظ اخالق خودسازی کنید. انسان با تمرین، همه

ی خلقیات و خویها را میتواند به خودش بدهد؛ بخصوص کارها را، همه

محال  -فصل پیری  -در فصل جوانی که شما هستید. در فصل ما 

نیست، اما خیلی سخت است. در فصل شما نه، خیلی آسان است. اگر 

د و اگر بخیلی. بینظمید و بخواهید به خودتان نظم بدهید، آسان است

رو بخواهید به خودتان سخاوت بدهید، آسان است. اگر بداخالق و اخم

اخالقی بدهید، گیرید و بخواهید به خودتان خوشرو و بهانهو ترش
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ی از این و آنید و بخواهید کننده و ایرادگیرندهغیبت آسان است. اگر

خودتان را نگه دارید، آسان است. با تمرین! با تمرین حقیقتاً میتوانید 

 .4به سمت تعالی حرکت کنید؛ به این احتیاج دارید

 بدون تأدیب نفس، ممکن نیست

مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ » مهمتر از همه، مسؤولیت شخص خود ماست. یعنی

اول، تأدیب نفس است  .5«لنَّاسِ إِمَاماً فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِلِ

جا که بدون این، برداشتن بار مسؤولیت، ممکن نخواهد شد و یک

خراب خواهد شد و بار بر زمین خواهد ماند و مدعیِ خود و غیر خود 

را بدنام خواهد کرد. اگر بخواهیم که بار، سالم به مقصد برسد، باید 

ز همه، همه خودمان را اصالح کنیم. من خودم را بیش از همه و پیش ا

                                                           
  31/2/1386، هادیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاهدر مقام معظم رهبری انات بی4 

ست از دو کتاب     ست که برخی از بیانات مقام معظم رهبری که آمده ا ار ک»}الزم به ذکر ا

برای مدیران؛ رهنمودهای رهبر معظم »، مؤسسه شهید احمد کاظمی و «باید تشکیالتی باشد  

صدا و      «انقالب به مدیران شارات  سروش )انت شارات  سالمی ایران(   ، انت سیمای جمهوری ا

ضرت          شر آثار ح سی ارجاع مورد نظر در دفتر حفظ و ن ست ولی پس از برر شده ا گرفته 

 ، آن ارجاع گذاشته شده است.{ (Khamenei.irآیت اهلل خامنه ای )
 نَفْسِهِ بْدَأْ بِتَعْلِیمِوَ قَالَ ) علیه السالم ( : مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْیَ: 73نهج البالغه، حکمت  5

هَا أَحَق  بِالِِْجْلَالِ مِنْ بُقَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّ

دهد بايد ر مرتبه پیشوايى قرار مىو آن حضرت فرمود: آن که خود را د؛ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ

پیش از مؤدب نمودن مردم به مؤدب نمودن خود اقدام کند، و پیش از آنکه ديگران را به گفتار 

ادب نمايد، بايد به کردارش مؤدب به آداب کند، و آن که خود را بیاموزد و ادب نمايد به تعظیم 

 يب کندسزاوارتر است از کسى که فقط ديگران را بیاموزد و تأد
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 .6دانممستحق اصالح می

 رابطه تان را با خدای متعال تقویت کنید

تان را روز به روز با معنویت و خدای متعال تقویت کنید. مبادا رابطه

اشتغاالت کاری، شما را از ذکر و توجه و پرداختن به معنویات باز 

زدگی غرق بشویم و بدارد! یعنی یکی از خطرها این است که در عمل

نشاط  یآن ارتباط قلبی خودمان غافل بمانیم. آن چیزی که پشتوانهاز 

و شور و شوق و تحرک و توفیق ماست، کمک الهی است. کمک الهی 

را باید به معنای واقعی کلمه از خدا خواست و از خدا طلب کرد. هم 

نعمت این مسئولیت و این توفیق خدمتی که به  -باید نعمت الهی را 

که ازدیاد و دوام و استمرار آن را از رد و هم اینشکر ک -شما داده 

 7خدای متعال طلب کرد و خواست.

 در اسالم، قدرت با اخالق پیوسته است

امیرالمؤمنین درباره کسی که سزاوار امارت بر مردم یا به دست گرفتن 

بخشی از کارهای مردم است؛ که البته این از موضع ریاست یک کشور 

 -تر و کوچکتر ادامه پیدا میکند ریّتهای پایینشود و تا مدی شروع می

 ها را برای فرمانداران و استانداران خود میامیرالمؤمنین این توصیه

ای فرمودند؛ اما برای قاضی یک شهر و مسؤول یک بخش و مدیر گوشه

                                                           
 4/1/1369 مقام معظّم رهبری در جمع فضال و طالب و روحانیون مشهد،بیانات 6 
  4/6/1386، در ديدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولتمقام معظم رهبری بیانات 7



 

 

 له()مدظاخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خامنه ای 

 

10 

میفرمایند:  -های این دستگاه عریض و طویل هم صادق بود از گوشه

اوّلین قدم او در راه عدالت  ؛8«نَفْسِهِ عَنْ الْهَوَى نَفْیُ عَدْلِهِ أَوَّلَ فَکَانَ»

وَ  الْحَقَ یَصِفُ»این است که هوی و هوس را از خودش دور کند. 

؛ حق را بر زبان جاری و توصیف کند و نیز به آن عمل نماید. 9«یَعْمَلُ بِه

 به همین خاطر است که در اسالم، قدرت با اخالق پیوسته است و

قدرت عاری از اخالق، یک قدرت ظالمانه و غاصبانه است. روشهایی 

که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته میشود، باید روشهای 

اخالقی باشد. در اسالم، کسب قدرت به هر قیمتی، وجود ندارد. 

طور نیست که کسی یا جمعی حق داشته باشند به هر روش و این

 -این که قدرت را به دست آورند  ای متشبّث شوند، برایوسیله

قدرتی  ،نه -گونه که امروز در بسیاری از مناطق دنیا رایج است همان

که از این راه به دست آید و یا حفظ شود، قدرتِ نامشروع و ظالمانه 

 .10است

 هرچه بار سنگین تر، تزکیه مهم تر

د وهر کدام ما باید تالش کنیم در درون خود، صفا و نورانیتی به وج

 آوریم و بدون آن، این بار سنگین قابل حمل نیست. بار سنگین انقالب

                                                           
 86نهج البالغه، خطبه 8 

 86نهج البالغه، خطبه 9 

 26/12/1379بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران، 10 
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، با هیچ بار و تکلیفى قابل مقایسه نیست. حقیقتاً انقالب را سالم اسالمى

نگه داشتن و سالم جلو بردن، کار سنگینى است. انقالب و حکومت ما، 

رم کمثل انقالب ها و حکومت های دیگر نیست. خدای متعال به رسول ا

نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ  (2قُمِ الَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا) (1یَأَیهَّا الْمُزَّمِّلُ)»فرمود: 

إِنَّا سَنُلْقِى عَلَیْکَ قَوْلًا  (4أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِیالً) (3قَلِیالً)

پیامبر آن چنان . این سخن و بار سنگین، حتی بر دوش 11«)5ثَقِیالً)

سنگین است که او را محتاج به تربیت معنوی و نفسانی و تزکیه روحی 

و تمرین مداوم می کند. و ما افراد ضعیف در مقابل آن چشمه های 

جوشان قدرت و نیروی الهی، جای خود داریم. وقتی که کسی از 

خودش می گذرد و می رود، خدای متعال درها را به روی او باز می 

صیرتها را در قلب او جاری می کند، چشم او را منور می کند، کند، ب

او را به معنای حقیقی کلمه از دیگران منقطع و به خودش متصل می 

إلهی هَبْ لی »کند؛ همینی که شما در مناجات شعبانیه می خوانید: 

 . 13این است 12«کَکَمالَ الْانْقِطاعِ إلَیْکَ وَ أَنِرْ أَبْصارَ قُلُوبِنا بِضیاءِ نَظَرِها إِلَیْ

 کسب آمادگی روحی، معنوی و اخالقی

برادران عزیز و خواهران عزیز! بارتان سنگین و کارتان دشوار است. 

                                                           
 5تا 1سوره مزمل، آيات 11 
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اگر خوب عمل کنید، اجرتان دو برابر است؛ اما اگر خدای نکرده بد 

ا که بتوانید این راه رتان هم دو برابر است. برای اینعمل کنید، مؤاخذه

. باید خود را به خدا وصل کنید. قرآن خواندنِ هر روز سالم طی کنید ..

را فراموش نکنید. هر روز حتماً قرآن بخوانید؛ هر مقداری میتوانید. 

ی قرآن را میفهمند، با تدبر به ترجمه نگاه کنند. آنهایی آنهایی که ترجمه

که الحمدللَّه  -ی قرآن را نمیفهمند، یک قرآن مترجَم خوب که ترجمه

ی آن نگاه کنند. کنار دستشان بگذارند و به ترجمه -داریم  زیاد هم

ممکن است ده دقیقه صرف وقت کنید و یک صفحه یا دو صفحه 

ی قطعی برای خودتان بخوانید؛ اما هر روز بخوانید؛ این را یک سیره

ه جایی کاش بخوانید. تا آنقرار دهید. عالمت بگذارید، فردا از دنباله

و توجه و ذکر در نماز و به نوافل اهمیت دهید. خدای میتوانید، به نماز 

 مِنْهُ نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ قُمِ الَّیْلَ إِلَّا قَلِیالً»متعال به پیغمبر اکرم میفرماید: 

 قَلِیالً

؛ یعنی 14«إِنَّا سَنُلْقِى عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیال أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِیالً

شب را بیدار بمان، یا دو ثلث شب را بیدار بمان و عبادت کن  نصف

که این برای پیغمبر است؛ من و شما خیلی دهنمان میچاید که از این  -

؛ ما «إِنَّا سَنُلْقِى عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیال»چرا؟  -حرفها برای خودمان بزنیم 

                                                           
اى از آن را، يا اندکى از نیمه شب را زنده بدار، مگر اندکى را، نیمه؛ 5تا  2سوره مزمل، آيات 14 

و روشن بخوان.ما به تو سخنى دشوار را القا  يا اندکى بر نیمه بیفزاى و قرآن را شمرده، کم کن

 خواهیم کرد.
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گی را رمیخواهیم سخن سنگینی را به تو القاء کنیم؛ میخواهیم حرف بز

 15به تو بزنیم؛ بنابراین باید خودت را آماده کنی.

اگر شما میخواهید بر مخاطبانتان تأثیر بگذارید ... باید با اخالق با آنها 

مواجه شوید. باید نشان دهید که اخالقمان تغییر پیدا کرده است. ما 

البطن جان ما و در آن ژرفای روح باید اثبات کنیم که اسالم در آن بطن

نفوذ و رسوخ کرده و به خوردِ جان ما رفته است، والّا اگر اسم اسالم  ما

و ظاهر اسالم و ادّعای اسالم و ادّعای جمهوری اسالمی باشد، قبل از 

اند و خواهند کرد. اند؛ بعد از ما هم کسانی کردهما هم دیگران کرده

 16خیلی هم ارزش ندارد؛ گاهی اوقات به ضرر هم هست.

 اسالم و مکارم اخالقی باید پایبند باشندتمامی اعضا به 

شما باید خدا را فراموش نکنید، به یاد خدا باشید، به خدا توکل کنید 

و از دستورات او الهام بگیرید. این، روح مطلب است. آن چیزی که 

ی تشکیالت علی الظاهر مردمی در کشورهای دیگر ممتاز شما را از همه

را به این حد از کارایی میرساند، میکند، همین است. آنچه که شما 

همین یاد خداست. بخصوص شما جوانان، یاد خدا را هرگز از دست 

ندهید؛ خودتان را با خدا مأنوس کنید. شما جوانید؛ دلها و روحهای 

شما، پاک و مطهر است. شما آلوده به زخارف این زندگی مادّی 
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از  ای پرتوگیریاید. شما کسانی هستید که روحها و دلهایتان، برنشده

 17انوار الهی آماده است؛ این را قدر بدانید و برای خودتان حفظ کنید.

رش ی آخشماها خوبید؛ منتها در یک تشکیالت اقتصادی که تا آن ذره

خوب بودن شما کافی نیست؛  -یعنی فعال است  -مثل نبض میزند 

باید مجموعه خوب باشد. فرضاً معاونت صنایع، معاونت کشاورزی، 

عاونت عمران، معاونت سیاحتی و ...، هرکدام باید آن اجزای کارشان، م

همه از امانت و تقوا و صداقت و بلندنظری و بی اعتنایی به زخارف 

کامل باشد. اگر  -از جمله، همین پولی که در اختیارشان است  -دنیا 

اش اشکالی پیدا بشود، به مجموعه ضربه میزند و در خدمت هر گوشه

 18هم قرار نمیگیرد.مستضعفان 

 تأکید اسالم بر کار جمعی 

یک کار تشکیالتی یک کار جمعی خصوصیتش این است که فرد باید 

خودش را در جمع حل کند، گم کند؛ که این گم کردن عین باز یافتن 

شود از آدم، چیزها افزوده می شود. به نحو درست است. چیزی کم نمی

اخل آن یک حبه قند را شما می من مثال می زنم به آن لیوان آبی که د

اندازید. این حبه قند یک چیز مشخصی است، به قدر خودش شیرینی 
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دارد. وقتی در لیوان آب انداختی، تمام است، یعنی یک دانه از این 

ذرات ریزی که زیر داندان می آمد و صدا می کرد و خودش را نشان 

د، تمام حل می شود می داد که هان! منم؛ یک دانه از اینها باقی نمی مان

 در آب. 

در آنجایی که قبل از آن یا بعد از آن، ده حبه قند دیگر هم حل شده. 

اما به نظر شما از این حبه قند یک ذره اش از بین رفت؟ هیچ چیز از 

آن از بین نرفته است. این قند یک ذره کم نشد، بلکه یک خورده به آن 

قند بود آن ریخته شد با  زیاد شد. زیرا آن مقدار شیرینی که در این

شیرینی های دیگری که در قند های دیگر بود و در تمام اجزای این 

آب حل شد، سرایت پیدا کرد، چیزی هم از آن کم نشده، اما آن 

تشخص خودش را از دست داده، آن فردیت خودش را از دست داد؛ 

یک تشکیالت باید این جور باشد.. شکل کامل یک تشکیالت درست، 

جوری است که فرد در جمع، حل بشود. این شکل درست این 

تشکیالت است. البته کاری است در اصل آسان، اصال انسان این جوری 

است، اما در تجربه و عمل ما که پنجاه سال در اختناق رضاخانی و 

محمدرضا خانی گذراندیم و اگر خود ما هم این پنجاه سال را با 

برای ما به ارث مانده است. ما بر وجودمان لمس نکردیم، اما فرهنگش 

اثر این تجربه طوالنی حکومت مطلقه در ایران، در این پنجاه سال اخیر 

سال اخیر، محکوم به نوعی فرد گرایی  2500و البته در قبل از آن در 
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شدیم. البته شرقی ها کال فرد گرایند، از قدیم تاریخ شرق، یک تاریخ 

ق، آهنگ شرق، ورزش شرق، فردگرایی است. هنر شرق، موسیقی شر

آهنگ دسته جمعی آن طرف ها هست، انجا نیست، ورزش دسته جمعی 

آنجا هست، اینجا ورزشش کشتی است، مثال آنجا ورزشش والیبال 

است، فوتبال است مثال هنرهای گذشته، موسیقی، آن آهنگ دسته 

جمعی و یک ارکستر مثال با همه انواع و اقسام و یک آواز برآمده ی 

چندین حنجزه یا چندین دست، این در هنر شرق نیست. اینها اگر از 

هست خیلی کمیاب است. هر حال شرقی ها یک نوع فردگرایی در 

تارخشان هست. اسالم البته درست، نقطه ی مقابل این عمل کرده است. 

اسالم همه چیز را جمعی دارد، حتی عبادت. می دانید عبادت یعنی 

دم با خدا که هیچ ارتباط به کارهای شخصی ترین کار آدم، کار آ

معمولی دنیوی و همکاری و تعاون ندارد دیگر، رابطه ای ست بین 

انسان؛ آن عبادت نوع نیایش و تقدیست را می گویم، نه مفهوم عام 

عبادت، همین عبادتی که در ذهن مردم هم بیشتر هست؛ این یک رابطه 

ه جمعی انجام بدهید؛ انسان است با خدا. همین را اسالم می گوید دست

نماز جماعت، حج و... به هر حال ما از این روح جمعی اسالم دور 

 . 19ماندیم

امیدواریم ان شاءاهلل که همه ما به سوی یک اخالق برادرانه اسالمی و 
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یک همکاری خوب و سالم چه در داخل تشکیالت و چه در کل جامعه 

م برای اینکه این راه امیدوار باشیم و مطمئن باشی  بتوانیم حرکت کنیم

را تقویت کنیم این فکر و این خط را تقویت کنیم و به ذهن های ناباور 

و ناقبولی که احیاناً وجود دارد بقبوالنیم، راه منحصر به این است که 

ما با اخالق خوب و رفتار خوب انسانیمان، حقانیت و صحت این راه 

 . 20و این خط را ثابت کنیم

 

 یعنی اخالق اسالمیاخالق تشکیالتی 

ترین معنایش این است که افرادی یک تشکیالت واحد، اولین و واضح

کنند ، اینها به دنبال یک جهت واحدی، به در این تشکیالت کار می

گردند، آنهم با همکاری و همراهی و ی واحدی میدنبال گمشده

 همگامی با یکدیگر. پس اخالق تشکیالتی، یعنی اخالق اسالمی؛ اخالق

منظم، یعنی چگونگی برخورد دوبرادر. تشکیالتی، یعنی اخالق اسالمی

. اگر دو نفر از دو طرف که با دو همفکر، دو هم آهنگ، دو هم جهت

آیند به طرف هم، این هم صدو هشتاد درجه اختالف جهت دارند می

یک جور برخورد است، این برخورد اصطکاک است. اگر کسانی با هم 

کنند، این نوع دیگر این برخورد است؛ برخورد یبه یک جهت حرکت م

 21همکاری، همگامی، و همراهی است.
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 اخالق یعنی حرکت بدون اصطکاک

اگر ما مجموعه مقررات و تکالیفی را که در اسالم هست، اینها را مانند 

اندام ها و اجزای یک ماشین در نظر بگیریم که دارد با یک نظم خاصی 

ضعی دارد اینجا؟ در یک دید خیلی حرکت می کند، اخالق چه مو

سطحی عرفی قابل فهم، اخالق عبارت است از آن وسیله ای که موجب 

می شود این حرکت و هم آهنگی میان این اجزا بدون اصطکاک، بدون 

سائیدگی، بدون زیان و خسارت انجام بگیرد، این اخالق است؛ توجه 

 اما واقعیت وکردید! مثل روغن این ماشین، ممکن است تعجب کنید، 

حقیقت همین است. اگر در یک جمعی از مردم، اخالق اسالمی حاکم 

نباشد؛ فرض کنیم همه تکالیف و مقرراتی را که بر عهده آنهاست انجام 

بدهند، بی کم و کاست، آنچه باید پیش بیاید و آنچه مطلوب و مقصود 

هست، پیش نخواهد آمد. شما یک موتور را که همه چیزش کامل است، 

بی روغن روشن کن و راه برو، راه نمی رود موتور. روغن در ماهیّت 

این حرکت، این بافت، این ساخت، اثری ندارد؛ در کارکرد اثری دارد، 

در تداوم کارکرد اثر دارد، در خوب و صاف و نرم کار کردن اثر دارد؛ 

  .22اخالق این است

 چگونگی کسب اخالق اسالمی

به ما تعلیم می دهد، یکی اینکه با خلق  دو کار را اخالق اسالمی کالً
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ها و خصلت ها و خوی های بد در خودمان دائماً مبارزه کنیم و آنها 

را خنثی کنیم. دوم اینکه اخالق نیک و فضائل را در خودمان به وجود 

بیاوریم و رشد بدهیم؛ هر دو کار باید به موازات هم انجام بگیرد. مثالً 

است. عجب یعنی چه؟ « عجب»پلید، یکی از اخالق های مذموم و 

یعنی خودشگفتی. این یک خصوصیت است، یک اخالق است؛ بنده ده 

ساعت اینجا کار کنم مستمراً، اما از خودم ممنون باشم؛ این را می 

گویند عجب. خب چه عیب دارد ما از خودمان ممنون باشیم، از 

؛ م استخودمان راضی باشیم که داریم کار می کنیم؟ این خیلی معلو

عیبش این است که تا خیلی از خودمان متشکر شدیم، متوقعیم همه از 

ما متشکر باشند. ما به این خوبی، به این منظمی، این جور خوب کار 

 !می کنیم، زیاد کار می کنیم، باید همه قدر ما را بدانند دیگر

در رابطه با اخالق تشکیالتی، اصل همین است، بایستی جوری باشد 

منیّت های خودش را، آن خودمحوری ها را در قبال جمع  که انسان

کنار بگذارد، خودمحوری ها در چند خصلت بد خالصه می شود، یکی 

همین عجبی بود که گفتیم. همین خودشگفتی؛ این یکی از آن بدترین 

خصلت هاست. این را عالج کنید با مقایسه خودتان با کسانی که بهتر 

 ر می کنند. عالج کنید با بزرگ کردن عیوبو بیشتر و موثرتر از شما کا

کارتان در ذهن خودتان و باالخره به هر کیفیتی، این حالت را در 

دن. است، خود را بزرگ دی« کبر»خودتان بشکنید، یکی این است. یکی 
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البته گاهی کبر همراه می شود با برخورد و چهره کبرآلود، که آدم اخم 

م آن کسی که بیچاره با محبت هایش را تو هم می گیرد، جواب سال

سالم می کند، با خیلی بداخالقی و طلب کاری می دهد؛ که بله باید 

سالم می کردی. گاهی نه، رندانه و موذیانه این کبر را در دلش و در 

 مغزش قایم می کند. ظاهراً خیلی مهربان اما باطن و دل و روح، متنمّر

ن خصلت بد است؛ در متکبّر است. هر دویش برای خود دارنده ایو 

درجه دوم برای دیگران و برخوردکنندگان بد است. ما باید خودمان را 

اصالح کنیم، زیرا خود را از دیگران بزرگ تر دیدن، اوّل به خود ما 

لطمه می خورد، بعد رشته ها را می برد. این را بایستی عالج کرد، می 

ر به ید اجازه تکبّاگر تکبّر چیز خوبی بود، با. دانید در خیلی ها هست

پیامبران و به اولیای خدا داده می شد، در حالی که این کار نشده. خدا 

تکبّر و خودبزرگ بینی را در چشم پیامبران زشت کرده. پیامبران از 

خودبزرگ بینی بیزارند و متنفّرند. برای آنها تواضع را چیز مناسبی 

بقات نازل قرار دانسته. تواضع یعنی خود را فرونهادن، خود را در ط

دادن و اینها هم عمالً همین کار را کردند. مردمانی خاک سار و خاک 

نشین شدند؛ اوّالً در مقابل خدا چهره و جبهه به خاک سودند و در 

پیش خدا سجده کردند و کبر نورزیدند. ثانیاً پیش مومنین تواضع 

 کردند. بال در مقابل مومنین فرود آوردند. 

ه این خلق و خوی های بد را در انسان از بین می یکی از چیزهایی ک 
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برد، این است که ولو تصنّعاً و مجازاً، انسان ضد آن را به خود ببندد 

آن آدم متکبّری که از روی تصنع و برای ؛ 23«المجاز قنطره الحقیقه»

اینکه کبر را در خودش از بین ببرد، بلند صلوات بفرستد. اصالً داد 

ین، کبر آدم را یک خورده کم می کرد؛ یا در تقسیم بکشد که اللّهم...، ا

کارها می گوید آقا مستراح را من می شورم، این کبر را از بین می برد. 

تدریجاً انسان را یک مقداری خاک سار می کند. در محیط کار باید 

برخورد، برخوردی باشد دور از این خصلت های زشتی که مرجع آنها 

است. این ارتباط صمیمانه و توام با خودمحوری و خودبزرگ بینی 

صفا، نتیجتاً سعی ایجاد می کند؛ یعنی موجباتی را فراهم می کند که 

حل شدن در جمع برایمان آسان می شود. آن درشتی ها و ناهنجاری 

 .24دها و اصطکاک هایی که الزمه خودمحوری است، آنها از بین برو

 نقش انفعالی انسان در برخورد با افراد

گاهی یک ناهنجاری هایی بر انسان تحمیل می شود، با آنها چکار  البته

کنیم؟ یعنی بداخالقی دیگران انسان را به بداخالقی وادار می کند. چه 

باید کرد؟ طبعاً انسان نقش انفعالی می گیرد دیگر، یعنی وقتی که 

دیگری بد برخورد کند با شما، شما هم قهراً بد برخورد می کنید. این 

عالی است. قرآن اینجا یک دستوری داده. در ماجرای هابیل و نقش انف

                                                           
 مجاز پل حقیقت است.23 
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قابیل است اتفاقاً؛ یعنی ماجرای یک مومن و یک کافر. حاالیک مومن 

با یک مومن که دیگر کامالً روشن است. آنجا وقتی که هابیل که یک 

انسانی هست سالم و طبیعی، احساس می کند که قابیل که یک انسانی 

یعی، طبعاً غیرطبیعی است دیگر، قصد دارد که او هست ناسالم و غیرطب

را بکشد و به او آسیبی برساند. این جور می گوید: اگر تو دست 

بگشایی ابتدا که مرا به قتل برسانی، اگر تو این طوری، من این چنین 

نیستم که دست بگشایم تا تو را به قتل برسانم. البته نه اینکه از خودم 

تجاوز تو را اگر بتوانم بی جواب می گذارم،  دفاع نمی کنم، نه اینکه

نه؛ اینها بحث دیگری است، اما با پیش دستی کردن به بدی، کوشش 

نمی کنم از بدی تو جلوگیری کنم یا مقابله کنم. تو داری پیش دستی 

می کنی به بد کردن، من بیایم قبل از اینکه نوبت به تو برسد، من پیش 

پاسخ  .نکنی؟ نه؛ این حالت انفعالی استدستی کنم به تو بد کنم که تو 

گفتن هم همین جور است، تا آنجایی که به این وظیفه، وظیفه ی دفاع 

از خود و دفاع از حق مربوط نمی شود، کمتر از او هست. قطعا و حتما 

بایستی نقش انفعالی در مقابل بد رفتاری و بد اخالقی دیگران نکنیم و 

برقرار می ماند و اضافه می شود  به این کیفیت است که صمیمیت ها

و به این ترتیب است که روابط برادرانه و دوستانه هر چه بیشتر می 

شود و باالخره به این ترتیب است که این قند های شیرین عزیز در 

لیوان تشکیالت حل می شوند و به معنای واقعی کلمه یک شربت حیات 
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خود خواهی ها، بخش و لذت بخش و مفیدی را تشکیل می دهند. آن 

فردگرایی ها، یعنی فردیت ها، آن ناهنجاری ها از بین می رود. آنچه 

که باقی می ماند برای انسان و برای جامعه چیست؟ همان حالت مثبت 

 .25بودن بی هنجاری، بی اصطکاک

 معنای تقوای جمعی

تقوای جمعی این است که جمعها مراقب خودشان باشند. جمع به حیث 

ی مراقبتی جمعها نسبت به مجموعه شان باشند. بیجمع، مراقب خود

خودشان، موجب میشود که حتّی آدمهائی هم که در بین آن جمعها 

تقوای فردی دارند، با حرکت عمومىِ آن جمعها بغلتند و به جائی بروند 

. ایمکه نمیخواهند. در طول این سی سال، ما از این ناحیه ضربه خورده

 ایم، همین بوده.ن دادهیکی از جاهائی که ضعف نشا

های قبل، یک جریانی در کشور وجود داشت به نام جریان در دهه 

چپ. آنها شعارهای خوبی هم میدادند، اما خودشان را مراقبت نکردند 

و تقوای جمعی به خرج ندادند. در میانشان آدمهائی بودند که تقوای 

 به جائی رساندفردی هم داشتند، اما نداشتن تقوای جمعی، کار آنها را 

گرِ ضد امام حسین و ضد اسالم و ضد امام و ضد انقالب که فتنه

توانست به آنها تکیه کند! آنها نیامدند شعار ضد امام و ضد انقالب 

ی ضد امام و ضد انقالب توانست به آنها تکیه بدهند، اما شعار دهنده
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معی ج کند؛ این خیلی خطر بزرگی است. آنها غلتیدند. بنابراین تقوای

 الزم است.

من پارسال به شما عرض کردم که در داخل مجلس شورای اسالمی،  

خودنظارتی بگذارید. این، همان تقوای جمعی است. مجموعه، خود را 

بپاید. حاال حرفهائی گوشه کنار زدند که نماینده باید آزاد باشد، چه 

 هباشد. کسی با آزادی نماینده مخالف نیست؛ با کج رفتاری نمایند

ی کجرفتار ممکن است مجلس شورای مخالف است. یک نماینده

اسالمی را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلسِ به این عظمت، 

 26این نهاد قانونىِ اساسی در کشور.

 

 توکل و توجه به خدا

ی توکل و توجه به خدای متعال است، برای یک توصیه همین مسئله

دتان را بتوانید مستحکم و قوی نگه دارید. اینکه باطن خودتان و دل خو

این شرط اول است. واقعاً اگر ما در درون خودمان، ساخت درونی 

محکم باشد، هیچ مشکل بیرونی نخواهد توانست بر ما فائق بیاید. باید 

ی کاستیها و کمبودهای دل را، باطن را آنچنان محکم کرد که بر همه

بیاید. این هم با توکل به خدای متعال  ظاهری و جسمانی و محیطی فائق
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 27و با توجه به خدای متعال حاصل خواهد شد، بدانید.

خاطر توکّل به خدا پیروزی در جنگ تحمیلی و ناکام کردن دشمن، به

و تقوا و پرهیزکاری بود. امروز هم در میدانهای دشوار، آنچه ما را قطعاً 

اعتنایی به زخارف  وا و بیموفّق میکند، توکّل و توجّه به خدا، حفظ تق

و جذابیتهای زندگی مادّی است. این نکته به معنای آن نیست که به 

 -بلکه وظیفه دارد  -فکر نیازهای مادّی خود نباشیم. هرکس حق دارد 

به دنبال نیازهای مادّی خود باشد؛ معاش خود را تأمین و حتّی لذایذ 

ر از این است که کسی مشروع خود را هم تأمین کند. اما همه اینها غی

دل به دنیا بسپارد، راه خدا را فراموش کند و همه فعّالیت و فکر و 

 28حرکت و سکون او را توجّه به امور مادّی تشکیل دهد.

 عمل به تکلیف نه نتیجه

امام از روز اول فرمود: ما مأمور به تکلیفیم، نه به نتیجه؛ این، عین 

یی خداست که ذرهاخالص است؛ محض اخالص است؛ فقط برای 

طلبی و جلب حطام مادی در این چنین دلی وجود ندارد. امام به قدرت

تکلیف خود که مأموریت او بود عمل کرد، خدا هم نتیجه را به او داد: 

  .29دنیا از صدای امام پر شد

                                                           
 16/6/1388، در ديدار اعضای هیئت دولتمقام معظم رهبری بیانات 27
 14/3/1372، های نمازجمعهدر خطبه مقام معظم رهبری بیانات28

   19/10/1384دی،  در سالروز قیام نوزده در ديدار مردم قممقام معظم رهبری  بیانات29 
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اخالص یعنی این که انسان، کار را برای خدا و به عشق انجام وظیفه، 

ای نفس، برای رسیدن به مال، به ثروت، به انجام دهد. انسان برای هو

مقام، نام نیک، قضاوت تاریخ، برای انگیزه های نفسانی، برای اشباع 

صفت پلید حسد، طمع، حرص، زیاده طلبی و افزون طلبی، کار نکند! 

 .30. این معنای اخالص استکار را برای خدا و محض انجام وظیفه بکند

 اعتماد به کمک الهی

 نفس به اعتماد و خودباوری از است عبارت جهادی یتمدیر مهمّ عامل

 و متعال خدای به توکّل کارها یهمه .. در.الهی کمک به اعتماد و

 [وقتی. ]کنیم اعتماد الهی کمکهای به ؛[کنیم] الهی کمک از استمداد

 وَ»: میشود باز شما سویبه هاراه میخواهید، کمک متعال خدای از شما

 رزقی این 31«الیحتَسِب حَیثُ مِن یرزُقهُ وَ مَخرَجًا، لَهُ یجعَل اهللَ یتَّقِ مَن

 به فیمختل شکلهای به است، شده گفته دیگر آیات در و آیه این در که

 میزند، برق چیزی یک ذهنتان در ناگهان شما گاهی میرسد؛ شما و من

 ،فشار یبرهه یک در است؛ الهی رزق این میشود؛ باز راهی میدرخشد،

 الهی رزق همان این آید؛می وجودبه شما دل در وافری امید یک ناگهان

                                                           
 5/9/1376ن، بیانات مقام معظم رهبرى در جمع بسیجیا30 

شدن قرار خواهد و هر که از خدا بترسد، براى او راهى براى بیرون؛ ...3و  2سوره طالق، آيه 31 

 ...دهداش مىو از جايى که گمانش را ندارد روزى داد،
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 32.است

 حراست از اخالص و صدق نیت خویش

انقالب به کار آدمهای کارآمد و صادق نیاز دارد. صدق و اخالص، 

شرط اول است. اگر ما در کسی صدق و اخالص نبینیم، خیلی احتمال 

ی مشکل درست کند. دارد که کار او هم به درد نخورد و یا در مواقع

انسانی که صدق و اخالص ندارد، ولی کارایی دارد، مثل ماشینی میماند 

که اگر مراقبش نبودند و یک پیچ آن اشکال پیدا کرد، گاهی میبینید که 

یی هم به آدم میزند. کارایی انسانی به این است که هر فردی، از ضربه

اش است، هروی اخالص و صدق و نیت صحیح، کاری را که به عهد

 33انجام دهد تا انسان تلقی شود و ماشین نباشد.

 احترام و تکریم مردمدلسوزی، 

امیرالمؤمنین برای کسانی که مسؤول بخشی از بخشهای تشکیالت 

ای از مسؤولین محترم دولتی هستند، الگوست. گویا در جمع شما، عدّه

دستگاههای اداری و دولتی حضور دارند. در هرجا که هستند چه 

کوچک، چه بزرگ باید کار را با دلسوزی برای مردم انجام دهند. باید 

ند. و مُراجع خود را احترام و تکریم کنند. آنها را بدون منّت انجام ده

                                                           
 گروه در کارگران داردي در ؛ بیانات29و  28مام خامنه ای، کار بايد تشکیالتی باشد، صفحات ا32
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تحقیر نکنند. بر آنها منّت نگذارند. از آنها توقّع نکنند. سالمت دست، 

سالمت چشم، سالمت زبان، سالمت جیب، بلکه سالمت قلب که از 

اند که داشته باشیم. ی اینها مشکلتر است را از ما خواستههمه

 34انسانها کار کرد.امیرالمؤمنین در راه احیای 

 تقویت ایمان در مجموعه زیردست

ی ایمان را تقویت کنید؛ هم در خودتان و هم در مجموعه عزیزان من!

زیردستتان. یک مدیر در هر سطحی که هست، تاثیر  مستقیم روی 

ها به شما و رفتارتان، به حرکتتان، به اش دارد؛ آنزیرمجموعه

طور ینکنند؛ ارده به گناهتان نگاه میبرخوردتان، به خدمتتان و خدای نک

 هم نیست که گناه ماها را کسی نفهمد:

 لطف حق با تومداراها کند       چون که از حد بگذری رسوا کند

یعنی اینکه یک وقت « لَمَم. »35«إِالَّ اللَّمَمَ»کند. ادامه که دادیم، رسوا می

َشود و وجه میزند، فوراً هم متاز انسان خطایی از روی جهالت سر می

است. البته ممکن « لمم»کند؛ این گوید خدایا غلط کردم، توبه میمی
                                                           

  6/10/1372، در ديدار اقشار مختلف مردم مقام معظم رهبری بیانات34
الِِْثْمِ وَ الْفَواحِشَ إاِلَّ اللَّمَمَ إِنَّ الَّذينَ يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ »که می فرمايد: 32اشاره به سوره نجم، آيه 35

بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ فَال  رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فی

جز  -دکننناهان بزرگ و زشتیها اجتناب مىکسانى که از گ؛ «تُزَک وا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى

بدانند که آمرزش پروردگار تو وسیع است و او به شما، آن  -آنکه گناهى کوچك از آنها سرزند

ن را تر است. خويشتگاه که از زمین بیافريدتان و آن گاه که در شکم مادرتان پنهان بوديد، آگاه

 .شناسدگناه مدانید. اوست که پرهیزگار را بهتر مىبى
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اما اصرار بر گناه نیست؛  است این کار از انسانی مکرر هم سر بزند؛

غیر  همه ماها هم داریم؛ شود؛خطایی است که یک بار انسا مرتکب می

چ؛ اشیم که هیهستیم؛ اگر مراقب نب« لمم»مان گرفتار همین معصوم همه

تواندخودش را مثل کسی که در سرازیری قرار بگیرد که دیگر نمی

 36رود تا پایین دره.کنترل کند می

 افزایش خلوص و تقوا

اینجوری نیست که شما بیایید افراد ضعیف االیمان را از دایره خارج 

ید توانکنید، به بهانه اینکه می خواهیم خالص کنیم؛ نه شما هرچه می

لّصین را توسعه دهید ؛ کاری کنید که افراد خالصی که میتوانند دایره خُ

جامعه شما را خالص کنند، درجامعه بیشتر شوند؛ این خوب است. از 

دور و بر خودتان، خانواده خودتان، دوستان  خودتان شروع کنید،

، در توانیدخودتان، تشکل خودتان، بیرون از تشکل خودتان. هرچه می

های فردی و ل خود، در باال آوردن میزان خلوصی نفوذ تشکحوزه

جمعی تالش کنید؛ که نتیجه آن خلوص روز افزون جامعه شما خواهد 

 37شد. راه خالص کردن این است.
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 له()مدظاخالق کار تشکیالتی در سیره حضرت امام خامنه ای 

 

30 

 تقوا یعنی مراقبت

؛ یعنی تقوا داشته باشید. مکرر 38«لعلّکم تتّقون»ما باید مراقب باشیم؛ 

تقوا یعنی مراقب  ایم که تقوا، یعنی مواظب خود بودن.عرض کرده

خودتان باشید و با چشم باز خودتان را زیر نظر بگیرید که دست از پا 

خطا نکنید. خیلی اوقات هست که چشم ما به خطاهای دیگران باز 

است، نگاه میکنیم ببینیم کجا یک اشتباهی، خطایی یا شبه خطایی کردند 

ان به ماما چشم -که آن را در ذهن خودمان حمل بر خطا بکنیم  -

خطاهای خودمان بسته است؛ این بد است. ما به عنوان شخص، به 

به اشکاالت و خطاهای  -ای در هر رده -عنوان مسئول، به عنوان مدیر 

خودمان نگاه کنیم. البته این سخت است. برای انسان، تصدیق کردن به 

خطای خود، پیدا کردن خطای خود و محکوم کردن خود، کار آسانی 

ما این کارِ سخت را باید بکنیم. خدای متعال در معرض هم نیست؛ ا

ی ما را خواهد گرفت و از قیامت، در آن دادگاه سخت و دشوار، یقه

ما سؤال میکنند؛ و اگر حاال فکرش را نکنیم، آنجا در جواب 

 39درمیمانیم.
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 مواظب خودتان باشید

 مواظب خودتان باشید. آدمهای فاسدی که !برادران و خواهران عزیز
اید یا توصیفشان را میشنوید، اینها از اول که فاسد نبودند؛ اسمهایشان را شنیده
 -دانسته یا ندانسته  -کنی ی چرب و نرمی، دهن شیرینیک وقت یک لقمه

و  ی بعدیکسی توی دهن اینها گذاشته، به کامشان شیرین آمده، بعد لقمه
ن . خیلی مراقب باشید. ایاند فاسداند و شدهی بعدی را خودشان برداشتهلقمه

حاال هر چه هست؛ ده سال است، پانزده سال  -چندسالی که مشغول خدمتید 
تقوا  .خیلی از خودتان مراقبت کنید -است، چهار سال است، پنج سال است 

 .40یعنی همین؛ یعنی همین مراقبت

 مسئولیت پذیری، هنر یک مدیر 

ک باشد. بر مبنای یپذیری داشته هنر یک مدیر این است که مسؤولیت

پایه منطقی، کار را انجام دهید و مسؤولیتش را هم به گردن بگیرید؛ 

بگویید این کار را کردم، مسؤولیتش هم با من است. از مسؤولیت نباید 

هراس داشت. آن چیزی که پیش خدای متعال و پیش مسؤوالن ارشد 

ن نظام و پیش مردم عذر واقعی شمرده میشود، همین است که انسا

 ام. پس باید یک اساسِبگوید من این اقدام را بر این اساس منطقی کرده

منطقىِ قانونی وجود داشته باشد، که مالک هم قانون است. بنابراین 

 41هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشد.
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به نظر من اصلِ قضیه این است که ما اگر در کار خود احساس 

نچه منطقی استوار کنیم، چنا مسؤولیت داشته باشیم و کار را بر مبانی

که خدای متعال ما را نقصی هم در کار به وجود آید، عالوه بر این

، مردم هم 42«ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَها»مؤاخذه نخواهد کرد، چون 

ما را مؤاخذه نخواهند کرد؛ مردم هم خالف توقّعشان نخواهد بود. ما 

کار را بر پایه منطقی استوار سازیم. وقتی باید تالش خود را بکنیم و 

میگوییم پایه منطقی، معنایش این نیست که حتماً و صددرصد درست 

است؛ نه، ممکن است منطق ما درست هم نباشد؛ اما باید تالشمان را 

برای جستجو از یک منطقِ درست آغاز کنیم و کار را بر پایه درستی 

 43بکنیم.استوار سازیم و مشورتهای الزم را هم 

پذیری باید در مدیران وجود داشته باشد. هنر یک صداقت و مسؤولیت

پذیری داشته باشد. بر مبنای یک پایه مدیر این است که مسؤولیت

منطقی، کار را انجام دهید و مسؤولیتش را هم به گردن بگیرید؛ بگویید 

این کار را کردم، مسؤولیتش هم با من است. از مسؤولیت نباید هراس 

اشت. آن چیزی که پیش خدای متعال و پیش مسؤوالن ارشد نظام و د

پیش مردم عذر واقعی شمرده میشود، همین است که انسان بگوید من 

ام. پس باید یک اساسِ منطقىِ این اقدام را بر این اساس منطقی کرده

                                                           
 کند.را جز به اندازه طاقتش مکلّف نمى خدا هیچ کس؛ 286سوره بقره، آيه 42 
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قانونی وجود داشته باشد، که مالک هم قانون است. بنابراین هیچ 

 44داشته باشد.مشکلی نباید وجود 

 پاسخگویی یعنی مسؤولیت 

پاسخگویی یک حقیقت اسالمی است؛ این همان مسؤولیت است. 

مسؤولیت، یعنی هر انسانی در هر مرتبه یی که هست، در درجه ی اول 

از خود سؤال کند، ببیند رفتار و گفتار و تصمیم گیری او تحت تأثیر 

خودخواهانه و برای چه بود؛ عاقالنه و بر اساس پرهیزگاری بود، یا 

شهوات و اغراض شخصی بود. اگر انسان توانست وجدان خود را آرام 

کند و به ندای اندرون خود پاسخ گوید، خواهد توانست به دیگران هم 

إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ »پاسخگو باشد. 

که می تواند ببیند، بشناسد و  -د . همین چشمی که شما داری45«مَسْؤُالً

که می تواند سخن حق را  -همین گوشی که دارید  -تشخیص دهد 

بشنود و به دل شما منتقل کند و جوارح شما را تحت تأثیر قرار دهد 

که می تواند احساس کند، تصمیم بگیرد و  -همین قلبی که دارید  -

ود( تعبیر می ش« لبق»راه را انتخاب کند )که از هویت واقعی انسان به 

وسیله یی است که خدای متعال شما را در مقابل اینها پاسخگو می  -

داند. همه ی ما باید جواب دهیم با چشمِ خود چه دیدیم؛ آیا دیدیم؟ 

                                                           
  4/6/1381، جمهور و اعضای هیأت دولتبیانات مقام معظم رهبری در ديدار رئیس44
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آیا دقت کردیم؟ آیا خواستیم ببینیم؟ خواستیم بشنویم؟ خواستیم تصمیم 

وَ  رَاعٍ کُلُّکُمْ»بگیریم و عمل کنیم؟ این همان پاسخگویی است. فرمود: 

؛ همه ی شما مسؤولید. البته کسی که حیطه 46«کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه

ی وسیعی از زندگی انسانها با قلم و زبان و تصمیم او تحت تأثیر قرار 

می گیرد، مسؤولیتش به همان نسبت بیشتر است؛... همه باید پاسخگو 

 تصمیم خود، پاسخگوی سخنی باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی

که بر زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی 

است؛ این یک حقیقت اسالمی است و همه باید به آن پایبند باشیم. هر 

انسان وقتی می خواهد حرفی بزند، اگر بداند در مقابل این حرف باید 

بداند مطلق العنان پاسخگو باشد، یک طور حرف خواهد زد؛ اما اگر 

است و پاسخگو نیست، طور دیگری حرف خواهد زد. انسان وقتی می 

خواهد تصمیم بگیرد و عمل کند، اگر بداند در مقابل اقدام خود 

پاسخگو خواهد بود، یک طور عمل می کند؛ اما اگر احساس کند نه، 

مطلق العنان است و از او سؤال نمی شود و او را به بازخواست نمی 

 47.د، طور دیگری عمل می کندکشن

هم در برابر خطایی که انجام میگیرد، واقعاً پاسخگو باشند؛ هم در برابر 

کار الزمی که باید انجام میگرفته و انجام نمیگیرد، پاسخگو باشند. در 
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خیلی از موارد خالفی انجام نگرفته؛ اما خالف این بوده که کارهای 

 م نگرفته. کار نکردن به مقدار الزمزیادی باید انجام میگرفته، ولی انجا

 48هم یک نوع تخلف است.

 کار را باید محکم و متقن انجام داد

به  کار را متقن باید انجام دهیم من این حدیث را مکرراً خوانده ام ؛

که از پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه  خصوص برای شما بارها خوانده ام،

رحم اللّه امرأ عمل عمال » اند:و آله و سلم نقل شده است که فرموده 

و آن کار خدا رحمت کند آن کسی را که کاری انجام دهد،  49«فأتقنه

را متقن و محکم انجام دهد. کار را جدی باید گرفت. کار را باید محکم 

انجام داد. متقن باید انجام داد. نگذارید در این کاری که شما انجام می 

ید. کیفیت کار که باال رفت، ارزش اندک خللی هم به وجود آدهید، 

ش؛ اهم ارزش خدایی و الهیاش، کار باال می رود. هم ارزش دنیایی

نگویید که ما مثال این همه زحمت کشیدیم، حاال اینجا هم اینطوری 

شود. شما از اینجا سوار ماشین شده اید و می خواهید هزار کیلومتر در 

. خودتان، یا دوستانتان را ببریدکوه و کمر، رانندگی کنید؛ زن و بچه ی 

فرض کنید که در این هزار کیلومتر، نهصد و نود کیلومتر را با دقت و 

مراقبت رفته اید، ولی ده کیلومتر را بی مراقبت بروید. این، چه فرقی 
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می کند با اینکه همه اش را بی مراقبت بروید؟! در همان ده کیلومتر 

. گویید ما نهصد کیلومتر را آمدیمهم ممکن است به کوه بزنید. نباید ب

حاال بگذار جلومان را نگاه نکنیم. بگذار مراعات مِه را نکنیم. بگذار 

الستیکمان کم باد باشد. یا به کمبود بنزینمان توجه نکنیم. چه فرقی می 

کند؟! کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد. این حرف معروفی که در دهان 

ا حکمت است؛ غالبا این مثل های ها هست، معنایش همین است. اینه

تمام کردید؛ کار را  گر کار راسائر)مشهور و زبان زد(، حکمت است. ا

کردید، امّا همان  کرده اید و اال اگر نهصد و نود و نه جزء کار را تمام

عنی این. ی یک جزء آخرش را نکردید، کار انجام نشده است. اتقان یعنی

ا ر بوجود آید. هرچه میتوانید کار نگذارید در هیچ گوشه ی کار اشکال

محکم انجام دهید؛ چون استحکام ضرری ندارد. اگر قدری هم تأخیر 

افتاد، بیافتد، اشکالی ندارد و عجله ای نیست. استحکام، یک  خواهد

د. مسلما آن مقداری که خواهد داشت؛ داشته باش مقدار خرج بیشتری

ر آن خرجی است که بخرج، مستلزم استحکام است، به مراتب کمتر از 

 . 50اثر عدم استحکام، روی دست افراد قرار خواهد گرفت

 مسابقه خوب در میدان رقابت های معنوی

ه شما برادران و خواهران چند توصیه بکنم. توصیه اول این است که ب

با انگیزه خدا، با انگیزه . دهیدبقرار  مبنای تشکل را اخالق اسالمی
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وزه ها ح را پیمودن، وارد این فکریمعرفت بیشتر یافتن و راه تکامل 

هیچ انگیزه دنیایی .این جوری باشد بشوید و در این حوزه ها کار کنید

 سعی کنید شما را به خود مشغول نکند. 

را میدان رقابت  یحوزه های کاربرادران، توصیه دوم این است که 

ت همه جا بد است، جز در حسادت و رقابدهید. بهای معنوی قرار 

برادرتان نمازشب میخواند، شما هم  دیدید کهشما اگر امور معنوی. 

 .این چیز خیلی خوبی است، وادار بشوید به اینکه نمازشب بخوانید

رقابت خوب در امور معنوی، یا چیزهایی که به امور معنوی مربوط می 

در  ه بگذارید.مسابق «سابقوا»گوید؟ میگوید:  قرآن چه به ما میشود. 

در جمع آوری پول، در جمع آوری نام، در جمع آوری شهرت؟  کجا؟

به  51«مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّۀٍ عَرْضُها کَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْض إِلى »نه؛ 

در  .مسابقه بگذاریدسوی مغفرت و آمرزش پروردگار مسابقه بدهید، 

مسابقه  52«یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ» یک جای دیگر درباره مومنین دارد:

می گذارند به سوی نیکی ها. یکی از خیرات جهاد است. مسابقه 

مسابقه  ر.انفاق و ایثا برای ؛ مسابقه بگذاریدبرای رفتن به جهادبگذارید 

بگذارید برای انفاق مالتان، مسابقه بگذارید برای هضم نفس و جلو 

ی معنوی است. تشکل را میدان یک دیگران. اینها مسابقه ها انداختن
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 .دهیدب چنین مسابقه ها و رقابت هایی قرار

اگر برادرتان ده صفحه از این کتاب را یاد گرفته، شما سعی کنید یازده 

صفحه یاد بگیرید. البته به رخ او هم نکشید؛ اما هیچ اشکالی هم ندارد 

ازده یکه این بشود میدان مسابقه. شما چند صفحه یاد گرفتید؟ من 

صفحه یاد گرفتم. آن هم می رود دوازده صفحه یاد می گیرد. این خوب 

مسابقه ای است. این مسابقه مبارکی است. آقا، شما چندتا مسئله از 

مسائل رساله را بلد شدید؟ فالن قدر، پنجاه تا. من شصت تا یاد گرفتم. 

 هچند شب نماز شب خواندی؟ می گوید پانزد رمضانبرادر، شما در ماه 

شب خواندم، می گوید من بیست شب خواندم، اشکالی هم ندارد 

بگوییم، به زبان بیاوریم. برادر، زیارت عاشورا خواندید در دهه محرم؟ 

 . 53زیارت جامعه خواندید در سفر مثال زیارت؟ مسائل معنوی

.[ باید قرآن را یاد و قرآن، قرآن به خصوص توصیه سوم من است... ]

بگیرید، این معنی ندارد؛ یک ملتی بخواهد بر مبنای تفکر قرآنی زندگی 

کند و بمیرد و افرادش جهاد کنند و حکومت کنند و جامعه را اداره 

کنند و با شرق و غرب بجنگند بر مبنای قرآن، آن وقت مردمش قرآن 

رید، مه تان یاد بگینمی شود. باید قرآن را ه اینرا بلد نباشند بخوانند، 

 .  54از زن و مرد. متن قرآن اول، ترجمه قرآن بعد. این هم توصیه سوم
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 قرآن خواندن هر روز

ار است. ودش تانکار وسنگین  تانربا !ن عزیزرااهوخ ون عزیز رادراب

نکرده بد  خدایبر است؛ اما اگر راب ود تانب عمل کنید، اجرواگر خ

 راه ارانید این وکه بتی اینرابر است. براب وهم د تانعمل کنید، مؤاخذه

بی سپری کنید، وکه در پیش دارید، بخ رای روز 1450 وسالم طی کنید 

د. ش نکنیومراف را روزاندنِ هر وصل کنید. قرآن خوخدا  به راد وید خبا

ی انید. آنهایی که ترجمهوانید؛ هر مقداری میتوحتماً قرآن بخ روزهر 

ی قرآن ترجمه نگاه کنند. آنهایی که ترجمه به تدبر بامیفهمند،  راقرآن 

 -که الحمدللَّه زیاد هم داریم  -ب ونمیفهمند، یک قرآن مترجَم خ را

ی آن نگاه کنند. ممکن است ده دقیقه ترجمه به وکنار دستشان بگذارند 

 روزانید؛ اما هر وصفحه بخ ویک صفحه یا د وقت کنید وصرف 

ر دهید. عالمت راق تاندوی خرای بی قطعیک سیره راانید؛ این وبخ

 .55انیدواش بخلهبابگذارید، فردا از دن

 استعانت از نماز و روزه

چند نکته را توجه کنید؛ اوال در تدین و تعهد اسالمی، هرچه می توانید 

پافشاری کنید؛ این را کم نشمارید. نماز خوب خواندن، با توجه 

خواندن، اول وقت خواندن، توصیه به تقوا، توصیه به حق، توصیه به 

صبر، خشوع، خضوع، تواضع، استغفار، توجه به عیوب خود، توجه به 
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ان و خواهران، همه آن چیزهایی که اخالق جمع مسلمان محسنات برادر

مطلوب هست را رعایت کنید؛ یعنی تعهد اسالمی، به اینها توجه کنید. 

هوشیارانه سعی کنید مسلمان زیست کنید. دقیقا و محتاطانه سعی کنید 

که از منش و زندگی مسلمانانه تان چیزی ساییده نشود. همه چیز قابل 

مگر تقوا و مسلمانی انسان که به هیچ قیمتی قابل  سودا و معامله است،

معامله نیست. یعنی اگر نداشته باشید، نمی توانید بخریدش، اگر دارید 

نباید به هیچ قیمتی آن را بفروشید؛ رعایت اسالم، رعایت اخالق 

اسالمی، رعایت تعهد اسالمی و جهتگیری های اسالمی. نماز مهم است، 

ه بگیرید، روزه مؤثر است. استعانت به نماز و جوان ها اگر بتوانید روز

وَ اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ »به روزه در قرآن دو جا حداقل تکردار شده: 

 ، واقعا استعانت بجویید به روزه و به نماز.  56«الصَّالةِ

توصیه می کنم اخالق نیک را، برخورد خوب را، اخالص را، برای خدا 

شدید از قدرت گرایی و قدرت طلبی را، کار کردن را، دوری و پرهیز 

آنچه که ما را اگر بخواهیم زمین بخوریم، زمین خواهد زد، قدرت طلبی 

 خواهد و خدا نیاورد آن روز را. قدرت طلبی نباید داشته باشید...

گروه گرایی نکنید، گروه گرایی می دانید یعنی چه؟ یعنی انسان وقتی 

دارد، عیب های آنها را حسن در یک جمعی، توی یک عده دوست قرار 

می بیند، همان ها را در دیگران عیب می بیند، این را می گویند گروه 
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گرایی. گروه گرایی یعنی اینکه اگر چیزی را در دوستان خودش حسن 

 . 57می بیند، آن را در دیگران به عنوان حسن به حساب نمی آورد

 صبر در جهت رفع مانع

ی موانعی که سد انع طبیعی، با همهی با مشکالت، با مودر مواجهه

ی حرکتهای کمال میشوند، اگر صبر تمام نشود، آن راه انسان در همه

مانع، تمام خواهد شد. اينی که گفته میشود اسالم پیروز است، يعنی 

يعنی اين. جنداللَّه،  58«الْغالِبُونجُنْدَنا لَهُمُ  وَ إِنَّ»اين. اينی که میفرمايد 

ی خدا، عباداللَّه، اينها با ارتباط و اتصالشان با آن منبع حزب اللَّه، بنده

ی مشکالتی که انسان ممکن است مغلوب آن اليزال، در مقابل همه

مشکالت بشود، ايستادگی میکنند. وقتی ايستادگی اين طرف وجود 

داشت، به طور طبیعی در آن طرف زوال وجود خواهد داشت؛ پس 

. البته اگر اسممان حزب اللَّه و جنداللَّه اين بر او غلبه پیدا خواهد کرد

باشد، اما آن ارتباط و اتصال را نداشته باشیم، چنین تضمینی وجود 

 ، اهمیتشتندارد. بنابراين ارتباط را بايد برقرار کرد. اين صال

اينجاست؛ ذکر خدا اهمیتش اينجاست؛ فرصت ماه رمضان اهمیتش 

اينجاست. فرصت خودسازی، فرصت تقوا، فرصت سرشارکردن 

دعای  -ی يقین در دل که در اين دعاهای ماه رمضان هم ذخیره
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اين ازدياد يقین را میبینید که تکرار میشود.  -روزها، دعاهای شبها 

ا برای اين مقاصد مغتنم شمرد. وقتی اينهپس، اين فرصت را بايستی 

ی مسلمان ی اسالمی و امت اسالمی و بندهشد، آن وقت صبر جامعه

ی مشکالت غلبه پیدا کند. همان چیزی خواهد شد که میتواند بر همه

آن وقت هم در میدان سیاست، هم در میدان اقتصاد، هم در میدان 

میرود. اين واقعیتی  اخالق، هم در میدان معنويت، اين جامعه پیش

 .59که هست، اين است. ما بايد به اين واقعیت خودمان را نزديك کنیم

 پرهیز از منت گذاری

؛ سر مردم منت نگذارید و بگویید ما این 60«عَلَى رَعِیَّتِکَ وَ الْمَنَ إِیَّاکَ»

اید. اگر انجام ایم. وظیفه بوده، انجام دادهکارها را برای شماها کرده

وِ أَ»اید؛ منتی سر مردم نگذارید. تان را انجام دادهشید، وظیفهداده با

 اید، بزرگنمایی؛ کارهایی را که انجام داده«التَّزَیُّدَ فِیمَا کَانَ مِنْ فِعْلِک

نکنید. گاهی انسان کاری را انجام میدهد، بعد در ستایش آن کار خیلی 

تُتْبِعَ أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَ»مبالغه میکند؛ چندین برابرِ آنچه حقیقت کار است. 

؛ خلف وعده هم با مردم نکنید. آنچه به مردم وعده «مَوْعِدَکَ بِخُلْفِک

میدهید، اصرار داشته باشید که آن را انجام دهید؛ یعنی خودتان را 

طور نباشد که بگوییم نشد که نشد؛ چه گردنگیر آن وعده بدانید. این
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ه یک وقت انسان به اضطرار برخورد کار کنیم؛ نه، اصرار کنید. البت

جایی که توان و قدرت در شما میکند، آن بحث دیگری است؛ اما تا آن

یی را که به مردم دادید، عمل کنید و منت هم هست، تالش کنید وعده

ت، ؛ من«فَإِنَّ الْمَنَّ یُبْطِلُ الْإِحْسَانَ وَ التَّزَیُّدَ یَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ»نگذارید. 

خُلْفَ وَ الْ»سان را باطل میکند و بزرگنمایی نور حق را از بین میبرد. اح

؛ خلف وعده موجب میشود انسان، هم «عِنْدَ اللَّهِ وَ النَّاسِ یُوجِبُ الْمَقْتَ

 61از چشم مردم بیفتد و هم از نظر خدای متعال.

 پرهیز از خودشیفتگی و عالقه به ستایش شدن

؛ برحذر 62«بِنَفْسِکَ وَ الثِّقَۀَ بِمَا یُعْجِبُکَ مِنْهَا لْإِعْجَابَوَ ا وَ إِیَّاکَ»میفرماید 

که خودشگفتی به سراغ تو بیاید. اعجاب به نفس، یعنی باش از این

که انسان از خودش خوشش بیاید. حضرت میگویند خودشگفتی؛ این

مواظب باش در این دام نیفتی. انسان گاهی در خودش امتیازاتی مشاهده 

فهم خوبی دارد، قدرت بدنی خوبی دارد، قدرت ذهنی خوبی  - میکند

یی دارد، صدای خوشی دارد، دارد، اطالعات وسیعی دارد، بیان ویژه

که دیدید نسبت به خودتان حالت به مجرد این -جمالی دارد 

که معنایش این است که با دیدن این  -خودشیفتگی وجود دارد 

ن بدانید که این خطر است؛ ای -نید امتیازات، عیوب را در کنارش نمیبی
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همان چیزی است که میفرمایند برحذر باش. ممکن است شما بگویید 

من این امتیاز را در خودم میبینم، حاال چه کار کنم؟ باالخره من مثالً 

ام یا ی تحصیلی شدهدر میان این همه جمعیت شاگرد اول فالن دوره

م؟ ام؛ چه کار کندست آورده یی بهدر فالن کار اساسی امتیاز برجسته

بها و ها و عیاین امتیاز را نبینم؟ نه، این امتیاز را ببینید؛ اما آن نقض

کمبودها و نقاط بسیار منفییی هم که در خودتان هست، در کنارش 

ت. ما بندی انسان اسی خودش میکند، جمعببینید. آنچه انسان را شیفته

انگیز و بد و زشت را مشاهده فرتنقاط خوب خود را میبینیم، اما نقاط ن

ی خودش بندىِ انسانی که شیفتهبندی ما میشود جمعنمیکنیم؛ لذا جمع

هست؛ این اشکال دارد. بنابراین ما باید ضعفها را هم در کنار نقاط 

؛ به «بِنَفْسِکَ وَ الثِّقَۀَ بِمَا یُعْجِبُکَ مِنْهَا وَ الْإِعْجَابَ وَ إِیَّاکَ»قوت ببینیم. 

ی خودت میکند، اعتماد ن چیزی که در وجود تو هست و تو را شیفتهآ

ی امتیاز در تو وجود دارد. گاهی نکن؛ یعنی حتماً باور نکن که این نقطه

یی در او وجود دارد؛ در صورتی که ی برجستهانسان خیال میکند نقطه

تصور و توهم است؛ چون خودش را با آدم سطح پایینی مقایسه کرده، 

خودش نمره داده؛ در حالی که اگر با افراد دیگری مقایسه میشد، و به 

ی خوبی نمیگرفت. بنابراین خیلی هم اطمینان نکن به آنچه اصالً نمره

 در خود میبینی.

ی به ستایش شدن از طرف دیگران بر حذر از عالقه« الْإِطْرَاء وَ حُبَ»
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انِ فِی نَفْسِهِ لِیَمْحَقَ مَا یَکُونُ مِنْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّیْطَ»باش. 

این که انسان دوست داشته باشد او را ستایش کنند، « إِحْسَانِ الْمُحْسِنِین

ان آید احسبرد؛ میاز بهترین فرصتهای شیطان است که از آن بهره می

های برد؛ یعنی آن نیکوکاریها و زیباییها و آرایشمحسنین را از بین می

 63روحی را از شما سلب میکند. معنوی و

 پرهیز از استبداد در رای

طور نباشد که تو بگویی چون در ؛ این«آمُرُ فَأُطَاعُ مُؤَمَّرٌ وَ لَا تَقُولَنَّ إِنِّی»

این کار به من مسؤولیت سپرده شد، من باید دستور بدهم و دیگران از 

دا چنین ید مبایعنی با تأکید و مبالغه میگو« ال تقولن»من اطاعت کنند. 

جا چون فکری بکنی و چنین حرفی بزنی. این روحیه که من این

مسؤولیتی دارم، باید بگویم و دیگران بیچون و چرا حرف من را گوش 

 64.کنند

 پرهیز از شتابزدگی و شجاعت برگشت از اشتباهات

موعد عجله ؛ در کارها پیش از 65«إِیَّاکَ وَ الْعَجَلَۀَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا»

ری، ی دیگنکنید و شتابزدگی به خرج ندهید. امیرالمؤمنین در خطبه

عجله کردن و پیش از موعد کار را انجام دادن، تشبیه میکنند به چیدن 
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میوه قبل از رسیدن خودش. میفرمایند کسی که میوه را قبل از اوان 

چیدنش میچیند، مثل کسی است که برای دیگران زراعت کرده؛ یعنی 

برد. شما اگر در زمینی که مال دیگری است، دش هیچ سودی نمیخو

برد؛ شما هیچ سودی نمیبرید. بذری که تخمی بپاشید، سودش را او می

جا مینشانید و زحمتش را داخل ملک خودتان میکارید و نهالی که آن

که برسد و قابل میکشید، اگر میوه هم داد، لیکن میوه را قبل از آن

ی زحمات خودتان را به هدر چیدید؛ در واقع همهاستفاده بشود، 

اید. عجله و قبل از اوان به کاری دست زدن را حضرت در آن بیان داده

ند او التّسقط فیها ع»جا هم که میفرمایند عجله نکن، مطرح میکنند. این

تسقط هم نکن. تسقط، یعنی اهمال « التَّسَقُّطَ فِیهَا عِنْدَ إِمْکَانِهَا»امکانها 

کوتاهی کردن و کار را به تعویق انداختن. پس عجله و اهمال کاری  و

وقتی معلوم شد کار غلط « أَوِ اللَّجَاجَۀَ فِیهَا إِذَا تَنَکَّرَت»هم ممنوع. 

یی را مطرح کردیم است، روی آن پافشاری و لجاجت نکن؛ مثالً ما ایده

انی ا کسو استدالل کردیم و دنبالش هم رفتیم و زحمت هم کشیدیم، ام

مخالفت کردند و ما هم گفتیم نه و پیش رفتیم؛ حاال رسیدیم به جایی 

جا حرفتان را پس بگیرید؛ هیچ که دیگر واضح شد غلط است؛ این

 ؛ وقتی«إِذَا تَنَکَّرَت»اشکالی ندارد. پس لجاجت به خرج ندهید؛ اگر 

جایی که آن« حَتْعَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَ أَوِ الْوَهْنَ»منکر بودن آن واضح شد. 
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 66معلوم شد الزم است این کار انجام بگیرد، انسان نباید کوتاهی کند.

 پرهیز از کار با عجله

کار با عجله کار عمیقی نخواهد بود. شما کمتر کار عمیقی را پیدا می 

کنید که با عجله و سرهم کنی درست شده باشد. آن کاری که سرهم 

انجام می گیرد؛ آن کار، کار کنی درست می شود و با ماست مالی 

عمیقی قاعدتا نخواهد بود. ممکن است یک نقش خوب و زیبایی داشته 

 .باشد، اما عمقی ندارد

در شرایط کنونی انقالب که ما به عمق اندیشه اسالمی و اندیشه سایسی 

آنی که ما به آن احتیاج  خط امام در بین مردم احتیاج داریم، درست و

[رسالت خودمان را پیدا کنیم. یک روز بود رسالت است ]که داریم، این

با انگیزه های داغ و حادّشان بکشانند به وسط  این بود که مردم را

این کار را کردند و آن ایمان انجام گرفت  بیاورند به تظاهرات ومیدان، 

 .رسالت خودش را انجام داد ،آن ایمان کار خودش را انجام داد،

ای دم و جدیبهبود که مردم را از خطرهای دمیک روز رسالت ها این 

آمد برحذر بدارد. انقالب تازه پیروز شده بود، برای انقالب پیش می که

 گرفت چهاریک بوقی، شیپوری دست میگوشه ای یک نفری،  از هر

دانند. آنی که مردم می کرد. اینها را مردم می نفر را دور خودش جمع

که ما این اندیشه ای را که ایمانِ به آن  ستامروز احتیاج دارند این ا
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ما آن ایمان را در مردم وجود آورده،  در مردم این همه خیر و برکت به

خط دست مردم بیاید، که معیار،  جوری کنیمعمق بدهیم، تعمیق کنیم، 

واکسینه ضربه بشوند،  غیرقابل اساسی و اصیل دست مردم بیفتد،

 .67بشوند

 خاب کارگزار نه رفاقت آزمایش مالک انت

أُمُورِ  انْظُرْ فِی ثُمَ» :این است 68ی مبارکی دیگر از این نامهیک جمله

؛ کارها و امور کارگزاران خودت را مورد توجه قرار بده. اول، «عُمَّالِک

؛ با آزمایش آنها را «فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَارا»انتخاب کارگزاران است؛ 

ن تر است. همیکن ببین چه کسی شایسته انتخاب کن؛ یعنی نگاه

ساالرییی که امروز بر زبان ماها تکرار میشود، به معنای واقعی شایسته

جا به السّالم( هم در اینکلمه باید مورد توجه باشد. امیرالمؤمنین )علیه

؛ نه از روی دوستی و «وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَة»آن سفارش میکنند. 

 فقط -کسی را انتخاب کن، که مالکها را در او رعایت نکنی  رفاقت

نه از روی استبداد و  -کنیم  چون رفیق ماست، انتخابش می

و  که مالکخودکامگی؛ انسان بگوید میخواهم این فرد باشد؛ بدون این

 .69معیاری را رعایت کند یا با اهل فکر و نظر مشورت کند
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 بار خدا زمین نمی ماند

هم به شما بگویم که اگر خدای ناکرده همگیتان یک وقت  این نکته را

ما میخواهیم این کار و فعّالیت و حضور را ببوسیم و کنار »بگویید 

ی من ، عقیده ندارم که این میدان، خالی خواهد ماند؛ نه. عقیده«برویم

ها و این است که بارِ خدا، زمین نمیماند. بنده از قبل از انقالب به طلبه

وانی که با من بودند، مکرّر در مکرّر میگفتم این را شما بدانید رفقای ج

ی الهی تعلّق گرفت، بارِ خدا زمین نمیماند. قرآن، ناطق که وقتی اراده

مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ »به این است: 

پشت دیگری و بَر و دوش و بازوىِ ستبرِ خدا دست دیگری،  70«یُحِبُّونَهُ

دیگری را مأمور برداشتنِ این بار و حمل آن خواهد کرد. ولی باالخره، 

کار به تأخیر می افتد. در این شکی نیست که وقتی ما بخواهیم باری 

ایجاد  ایرا بر زمین بگذاریم، تا دیگری بیاید و آن بار را بردارد، وقفه

اه خدا، نارواست. استفاده از این فرصت و میشود. البته، وقفه در ر

موقعیت هم که خدا به ما داده است تا بتوانیم این بار را برداریم، 

ترین کارِ ماست. اصالً بزرگترین افتخار این است که خدا ما را بزرگ

ی خودش بداند و از ما بخواهد که این بار را برداریم. لذاست که بنده

ی خودی و آن جمع ش کنید تا جبههمن عرض میکنم: شما باید تال

 سیصد و سیزده نفری بدرِ کبراىِ امروز، سایش پیدا نکند.
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 د.دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارن
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ی خودی یکپارچه شد، تالش مضاعف کرد حال، اگر جبههاىّ... علی

و از تالش مضاعف خسته نشد، به کارها کیفیت بخشید و به ایجاد یک 

 این« ضاءلدی المصلحۀ، لدی االقت»تمرکز واقعی پرداخت، آن وقت 

جبهه حق دارد به سراغ کسانی از آن جبهه برود. مثل انسانی که با 

ای میرود تا آن را بخورد و هضم کند و ی سالم، به سراغ لقمهمعده

جزو بدنش سازد. حرفی نیست. اما مادام که چنین ابتکار عمل و اقتدار 

 ی خودی نیست، بیش از هر کار، واجبتر از هرو تواناییای در جبهه

ی مقابل او را نخورد و به کار، باید مواظب خودش باشد تا جبهه

 71هضمش نپردازد!
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 تکلیف محوری و بی توجهی به پست و مقام

نسبت به آینده، بایستی خودمان را برای خدمت در هر جا و به هر گونه 

که قبالً در جایی، خدمت خود را نشان و مشخص آماده کنیم؛ بدون این

گونه بودم و بنایم بر این بود. کرده باشیم. از اول انقالب، خودم این

 هنگامی که قرار بود امام)ره( تشریف بیاورند و ما در دانشگاه تهران

تحصن داشتیم، جمعی از رفقای نزدیکی که با هم کار میکردیم و 

شان در طول مدت انقالب، نام و نشانهایی پیدا کردند و بعضی از همه

مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید  -آنها هم به شهادت رسیدند 
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باهنر، برادر عزیزمان آقای هاشمی، مرحوم ربانی شیرازی، مرحوم ربانی 

هم مینشستیم و در مورد قضایای گوناگون مشورت با  -املشی 

میکردیم. گفتیم که امام، دو سه روز دیگر یا مثالً فردا وارد تهران 

میشوند و ما آمادگی الزم را نداریم. بیاییم سازماندهی کنیم که وقتی 

جا ارجاع ایشان آمدند و مراجعات زیاد شد و کارها از همه طرف به این

 دولت هم در میان نبود. صحبت گردید، معطل نمانیم.

ما عضو شورای انقالب بودیم و بعضی هم در آن وقت، این موضوع 

مثل مرحوم ربانی شیرازی یا  -را نمیدانستند و حتّی بعضی از رفقا 

نمیدانستند که ما چند نفر، عضو شورای انقالب  -مرحوم ربانی املشی 

در میان نبود؛  هم هستیم. ما با هم کار میکردیم و صحبتِ دولت هم

صحبتِ همان بیت امام بود که وقتی ایشان وارد میشوند، مسؤولیتهایی 

پیش خواهد آمد. گفتیم بنشینیم برای این موضوع، یک سازماندهی 

بکنیم. ساعتی را در عصر یک روز معین کردیم و رفتیم در اطاقی 

سؤولیت جا گفتم که منشستیم. صحبت از تقسیم مسؤولیتها شد و در آن

من این باشد که چای بدهم! همه تعجب کردند. یعنی چه؟ چای؟ گفتم: 

بله، من چای درست کردن را خوب بلدم. با گفتن این پیشنهاد، جلسه 

حالی پیدا کرد. میشود آدم بگوید که مثالً قسمت دفتر مراجعات، به 

ی من باشد. تنافس و تعارض که نیست. ما میخواهیم این مجموعه عهده

گر اداره کنیم؛ هر جایش هم که قرار گرفتیم، اگر توانستیم را با همدی
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 جا را انجام بدهیم، خوب است.کارِ آن

م جا زدم، میدانستی من بوده است. البته، آن حرفی که در آناین، روحیه

که کسی من را برای چای ریختن معین نخواهد کرد و نمیگذارند که 

د جا میرسیعاً اگر کار به اینجا بنشینم و چای بریزم؛ اما واقمن در آن

ی شماست، میرفتم عبایم را کنار که بگویند درست کردن چای به عهده

میگذاشتم و آستینهایم را باال میزدم و چای درست میکردم. این پیشنهاد، 

نه تنها برای این بود که چیزی گفته باشم؛ واقعاً برای این کار آماده 

 بودم.

و بارها به دوستانم میگفتم که آن کسی من، با این روحیه وارد شدم 

نیستم که اگر وارد اطاقی شدم، بگویم آن صندلی متعلق به من است و 

جا بنشینم و اگر خالی نبود، قهر کنم و بیرون اگر خالی بود، بروم آن

بروم. نخیر، من هیچ صندلی خاصی در هیچ اطاقی ندارم. من وارد اطاق 

ا مینشینم. اگر مجموعه احساس کرد جمیشوم و هر جا خالی بود، همان

جا برای من کم است و روی صندلی دیگری نشاند، مینشینم و که این

 اگر همان کار را نیز مناسب دانست، آن را انجام میدهم.

گفتن این مطالب، شاید چندان آسان نباشد و ممکن است حمل بر 

 ب بایدچیزهای دیگر شود؛ اما واقعاً اعتقادم این است که برای انقال

 جاست واگرطوری باشیم. از پیش معین نکنیم که صندلی ما آناین

دیدیم آن صندلی را به ما دادند، خوشحال بشویم و برویم بنشینیم و 
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یی هاش ذربگوییم حقمان بود و اگر دیدیم آن صندلی نشد و یا گوشه

ساییده بود، بگوییم به ما ظلم شد و قبول نداریم و قهر کنیم و بیرون 

. طوری باشمبرویم. من، از اول این روحیه را نداشتم و سعی نکردم این

 .72ی انقالب، تکلیف ما این استدر مجموعه

 انجام کار متناسب با نیاز انقالب 

قبل از رحلت حضرت امام که دوران ریاست جمهوری در حال اتمام 

بود، دست و پایم را جمع میکردم. مکرر مراجعه میکردند و بعضی از 

مسؤولیت، این مشاغل را پیش  شاغل را پیشنهاد مینمودند. آدمهای بیم

ی من بریده و دوخته بودند! ولی من گفتم که خودشان به قد و قواره

اگر یک وقت امام به من واجب کنند و بگویند شما فالن کار را انجام 

دهید؛ چون دستور امام تکلیف است و برو برگرد ندارد، آن را انجام 

و من از امام خواهش خواهم  -اما اگر چنانچه تکلیف نباشد میدهم. 

دنبال  -کرد که تکلیفی به من نکنند تا به کارهای فرهنگی بپردازم 

 کارهای فرهنگی میروم.

ا دارید تنه تنها برای این مقطع، که برای همیشه خودتان را آماده نگه

 ند. ایناز شما استفاده ک -به هر طریق که اقتضا میکند  -انقالب 

یادگاری را با هم داشته باشیم. یک وقت، بهترین استفاده از یک انسان 

زنده و عاقل و باشعور این است که مثل نردبان بشود و یک نفر پایش 
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را روی دوش او بگذارد تا دستش به جایی برسد که کاری انجام بدهد. 

ین نچه اشکالی دارد؟ اگر مصلحت انقالب و کشور اقتضا میکند، باید چ

 کاری هم کرد.

ام به شما برادران عزیز این است که هر جا هستید، هر کاری که توصیه

 73احساس میکنید انقالب بدان نیاز دارد، آن را انجام بدهید.

 مرکز دنیا

در جبهه به یکی میگویند سر برانکار را بگیر و مجروحان را ببر؛ به یکی 

یدی نگاه کن، هر وقت د میگویند آر. پی. جی بزن؛ به یکی میگویند برو

آید، ما را خبر کن. بنابراین، هرکسی کاری میکند. چنانچه هر کسی می

کدام این کار را نکردند، جبهه شکست خواهد خورد. نمیشود ما بگوییم 

اند؛ برو مجروحان را بردار حمل این هم کار شد که به دست ما داده

ر از زدن آر. کن! در حقیقت، اهمیت حمل مجروح در جای خود، کمت

 پی. جی که نیست.

جا را مرکز دنیا اید، هماندر جمهوری اسالمی، هر جا که قرار گرفته 

ی کارها به شما متوجه است. چند ماه قبل بدانید و آگاه باشید که همه

علیه(، مرتب از من میپرسیدند که بعد از اتمام اللَّهاز رحلت امام )رضوان

کار کنید. من خودم به مشاغل ید چهی ریاست جمهوری میخواهدوره

 ی ریاستفرهنگی زیاد عالقه دارم؛ فکر میکردم که بعد از اتمام دوره
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یی بروم و کار فرهنگی بکنم. وقتی از من چنین جمهوری به گوشه

ی ریاست جمهوری، امام به سؤالی کردند، گفتم اگر بعد از پایان دوره

گروهان ژاندارمری زابل من بگویند که بروم رئیس عقیدتی، سیاسی 

ام من دست زن و بچه -حتّی اگر به جای گروهان، پاسگاه بود  -بشوم 

را میگیرم و میروم! واللَّه این را راست میگفتم و از ته دل بیان میکردم؛ 

 جا مشغول کار عقیدتی،یعنی برای من زابل مرکز دنیا میشد و من در آن

 روحیه کار و تالش کرد و سیاسی میشدم! به نظر من بایستی با این

صورت، خدای متعال به کارمان برکت خواهد زحمت کشید؛ در این

 74داد.

 ساختن بهترین ها از کمترین ها 

. ت، باید تالشش را زیاد کنداس ادیمشکل ز دینیب یکه انسان م یوقت

وقتی می رسیم به جایی که سخت است و نمی شود آنجا را کند، باید 

ضربه را قوی تر وارد کنیم و قوت را بیشتر کنیم تا خداوند هم کمک 

باید طلبگی کار کنیم؛ باید فقیرانه کار کنیم. نه این که پول کند. 

د، دنبالش نروید، چرا ،بروینخواهید، نه اینکه امکانات نخواهید، نه اینکه 

 ر. قامّا اگر نشد؛ ره چنان رو که رهروان رفتند. یعنی با همان کمبود و ف

ر گاهی برای منببه نظرم در جلسه ای گفتم که چگونه منبر می رفتیم؛ 

 - و هذا هو الغالب -دعوت میرفتیم  دعوت میکردند، گاهی هم بی
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یی عهایم، این مطالفراهم کردهدنبال این بودیم که باالخره این مطلبی که 

ایم، به گوش مردم برسد. ما با ایم، این منبری که آماده کردهکه کرده

آن کسانی که وقتی برای منبر دعوتشان میکردند، میگفتند که این مقدار 

باید بدهید، یا چِکش را قبالً باید بدهید، فرق داشتیم؛ آن عالم طلبگی 

 .نبود

بنده که هیچم، اما آنهایی که در این کارها  من خودم را عرض نمیکنم؛

و این خطهای تبلیغ اسالم بودند، با چه تنگناها و سختی هایی کار می 

در مشهد مسجدی داشتیم، کاسبی را خدا به دلش انداخته بود  !کردند

و مغازه اش را تبدیل به مسجد کرده بود. هروفت رفقا می پرسیدند 

ه ی فردوس، پل فردوس،وارد مسجد شما کجاست؟ میگفتم از کوچ

خیابان فالن که شدید، دست راست، دکّان اول نه، دکّان دوم نه، دکّان 

سوم مسجد ماست! واقعش هم همین بود؛ مسجد ما، دکان سوم بود! 

اما همان دکان کوچک، محور شده بود در مشهد، مرکزی برای حرف 

  .های نو، جاذبه های نو برای مذهب شده بود

ین کارها کرد.ما که همانیم و فرقی نکرده ایم .یک مقدار می شود از ا

مان تکیه کنیم. معنویات که می گویم، منظورم به معنویات، به درون خود

به آن استعدادهای درونی و به آن چیزهایی که در ما این است که 

هست و متوقع از ماست، تکیه کنیم.این سرچشمه ها را از درون 

این سختی ها هست. باالخره با همین چیزهایی ؛ و اال خودمان بجوشانیم
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که موجود هست باید کار را پیش برد... با هر چه که ممکن است و با 

همین مقداری که امکانات در اختیار شماست، تمام تالشتان را بکنید و 

 .75استعدادتان را به کار بیندازید
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