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  مقدمه

 يك ايشان اينكه اوال. نيست پوشيده كسي بر )ره(خميني امام هاي انديشه و ضرورت شناخت اهميت

 درحوزه ايشان ديگر، سوي از. است ارزش با بسيار ايشان هاي وانديشه بودند مسلمان بزرگ انديشمند

 يك رهبر ايشان همچنين،. هستند اهميتي حايز هاي ديدگاه و آراء داراي جامعه، امورسياسي و سياست

 سازد سرنگون را نشانده ودست استبدادي رژيمهاي از يكي توانست كه انقالبي.  بودند بزرگ انقالب

  . نمايد آن جايگزين اسالمي جمهوري نام به ونظامي

 اداره، به سال 10 مدت به اسالمي، جمهوري نظام تاسيس و انقالب رهبري بر حضرت امام خميني عالوه

 عملي تجارب و سياسي ونظام جامعه اداره مدت، اين و گماشت همت نظام اين راهبري و سرپرستي

 ديدگاههاي مهمترين از يكي عنوان به را ايشان سياسي نظرات طوالني، نسبتا مدت اين درخالل وي ونظري

  .سازد مي مطرح اسالمي،

 ترين بنيادي از كه ،)ره(خميني امام حضرت  اسالمى جمهوري گذار بنيان فكري ابعاد از يكي ترديد بي

 بدان زندگي مراحل همه در و همواره كه است، نفس تزكيه و تربيت و تعليم مقوله باشد، مي ايشان رويكرد

...  و ها نامه ها، سخنراني تأليفات، ها، نوشته تدوين تدريس، مختلف هاي گونه در و نمود مبذول ويژه توجه

 از پيش) ره(امام حضرت: گفت توان مي رو اين از فرمود؛ پافشاري و تأكيد آن طرح بايستگي و ضرورت بر

 تازه معنايي را ديني زعامت و مرجعيت تام، مرجعي عنوان به يا باشد، انقالبي و قاطع مداري سياست آنكه

 در الهى، تربيت و تعليم مباني از ژرف و عميق دريافتي با توانست كه بود نمونه معلم و بزرگ مربي خشد،بب

 به نيز و سرگذارد، پشت موفقيت با را سلوك و سير مراحل و بيازمايد را خود نفس، مجاهده سخت ميدان

  .گمارد همت كشد، مي دوش بر را انقالب اصلي بار كه نسلي تربيت

 كه هم انبيا«: دفرماين مي كند و مي معرفي بشر تربيت را بعثت فلسفه و غايتحضرت امام  اساس، همين بر

 - انبيا كتب تمام. است سازي انسان براي و بشر تربيت همين براي. تعالي و تبارك خداي طرف از اند آمده

 تربيت با اينكه براي. كنند تربيت را انسان اين اينكه به دارند كوشش -  كريم قرآن مقدس كتاب خصوصاً

 هيچ و شيطاني هيچ جوامع، به است مضر شده تربيت غير انسان كه قدر آن. شود مي اصالح عالَم انسان،

 هيچ جوامع، براي است مفيد شده تربيت انسان كه قدر آن و. نيست مضر قدر آن موجودي هيچ و حيواني
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 همه عصاره انسان. است انسان تربيت بر عالم اساس. نيست مفيد قدر آن موجودي هيچ و اي مالئكه

 و كنند؛ بالفعل را بالقوه عصاره اين اينكه براي اند آمده انبيا و. است عالم تمام فشرده و است موجودات

 مقدس نور گاه جلوه و اوست در تعالي حق صفات تمام الهي موجود اين. بشود الهي موجود يك انسان

  1».است تعالي حق

 ايم، نشده تزكيه ما كه است اين براي ما همه گرفتاري«: فرمايند مي گريزي تربيتايشان همچنين درباره  و

 لكن است، عميق تفكراتشان اند، نشده تربيت اند، شده دانشمند نشدند، تربيت شدند، عالم. نشديم تربيت

 آن شود مي وارد بشر بر است نشده تزكيه و است نشده تربيت كه عالمي از كه خطري آن و. اند نشده تربيت

  2».است باالتر مغول خطر از خطر

 راستاي در شده تزكيه نفس كه است آن نفس تزكيه و تربيت بر) ره(خميني امام تأكيد داليل از يكي

 الهي غير هاي قدرت به و آورد مي فرود خداوند پيشگاه در اطاعت سر و گيرد مي قرار الهي هاي ارزش

 كساني براي را آن ضرورت و دانسته الزم جامعه آحاد همه بر را امر اين بر اهتمام رو اين از است؛ توجه بي

 حاذق، طبيبي همچون رو؛ پيش هاي چالش معرفي با و. شمرد مي افزون دارند، كار و سر مردم تربيت با كه

 فرايند و نموده حذف را موانع نفس، تهذيب بازشناسي از پس تا دهد مي نشان را عملي و علمي درمان راه

  .گردد تسهيل

دكتر  حجت االسالم والمسلمينمتن حاضر ثمره و عصاره مباحثي است كه كارشناس گرانقدر راديو معارف،

  .بيان داشتند »منشور آفتاب«در برنامه  )ع(عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم نجف لك زايي

منشور آفتاب محصول مشترك راديو سراسري معارف و مركز آموزش مديريت دولتي است كه به عنوان  

هاي ضمن خدمت  از مجموعه آموزش» آشنايي با انديشه سياسي و سيره امام خميني ره «دوره آموزشي 

معاونت توسعه مديريت و 3/2/1391مورخ  912619/200دولت  موضوع بخشنامه  شماره   كارمندان

  .سرمايه انساني رئيس جمهور مي باشد 

  با توفيقات روز افزون الهي       
  راديو سراسري معارف و مركز آموزش مديريت دولتي
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  153، ص14، جخميني امام صحيفه. 
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  فصل اول

  )ره(جايگاه تربيت از منظر امام

عالَم، مدرسه است و  اي كه به دين داشتند معتقد بودند كهبيني و نگاه ويژهبه لحاظ جهان ) ره(حضرت امام

انبياء را  كه و مربي اين معلّمين، خداي تبارك و تعالي است. هستند ء اهللاو اوليا ءمعلّمين اين مدرسه، انبيا

  .عموم مردم ارسال كرده استو آنها را براي تربيت و تعليم . تعليم و تربيت كرده است

راجـع بـه رسـول    خداوند در قرآن كريم  .تربيت از حيث رتبه مقدم بر تعليم استانديشه حضرت امام ، در 

هو الَّذي بعثَ في االُْميـينَ رسـوالً مـْنهم يْتُلـوا      :كهاينگونه فرموده است عليه و آله و سلّم ـ    خدا ـ صلي الّله 

شـود كـه مسـئلة     مياستفاده اين نكته  مذكور از آية شريفه. 3مهم اْلكتاب و اْلحكْمةعَليِهم آياته و يزَّكيهم و يعلِّ

و تعلـيم بـدون تزكيـه و     تربيـت  گرنـه  و. تزكية نفس اهميتش بيشتر از مسئله تعليم كتاب و حكمت اسـت 

تربيـت  و  تزكيه اش بعد از كتاب و حكمت به معناي حقيقياگر  بنابراين .تصفيه نفس، براي بشر ضرر دارد

  4.رسد انسان به كمال مطلوب مي د،بندب در نفس انسان نقش 

  

  )ره(نظريه تعليم و تربيت امام 

يكي الگوي تربيتي متعاليه اسـت و ديگـري    :در انديشه امام،  دو الگو تربيتي قابل تشخيص و استنباط است

  . الگوي تربيتي متدانيه

مي در تربيت متعاليه ، انسان الهي از سنخ انبياء و اوصياء و اوليا خواهد شد كه كل جهان را تحت تأثير قرار 

دهد اما در تربيت متدانيه و دنياگرا و طاغوتي، انسان ممكن است كشور يـا جهـاني را بـه ورطـه سـقوط و      

  .جهل به آن اشاره مي كند كه حضرت امام در كتاب جنود عقل و... مانند هيتلر و. هالكت بكشاند

شـود، بـراي   بر اين اساس الگوي تربيتي متعاليه كه به لحاظ فلسفي با حكمت متعاليه در واقع پشتيباني مـي 

بگونـه اي كـه   . داند كه تكـاملش بـي نهايـت اسـت    انسان اصالت قائل است و انسان را موجود مختاري مي

                                                           
٣
 و كتاب و سازد پاكيزه را آنها و كند تالوت را خدا وحي آيات آنان بر تا برانگيخت خودشان از پيامبري امي، مردم ميان كه خدايي اوست: 2 آية جمعه، سورة. 

  .بياموزد حكمتشان
٤
  .به بعد مراجعه شود 500، صفحه 13براي مطالعات بيشتر به صحيفه امام، جلد . 
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تواند بـي نهايـت سـقوط كنـد و از     نانچه در سقوط هم ميچ. تواند از مالئكه و فرشتگان هم باالتر برود مي

كَلـئامِ حيوانات هم پست تر شود أُولْ َكاألَْنعب م5أَضَلُّ ه.  

  انسان مومن و غير مومن: با توجه به اين دو الگوي تربيتي حضرت امام، دو مدل انسان خواهيم داشت

  :ها دو گونه است ناز ديدگاه حضرت امام به لحاظ تربيتي طبقه بندي انسا

كنيم يك دسته انسانهايي هستند كـه طالـب   ها نگاه مي به لحاظ تيپ شناسي و نوع شناسي وقتي ما به انسان

خواه به سـمت تعـالي و خـواه بـه     (حفظ وضع موجود هستند و دغدغه اي براي تغيير اوضاع و احوال دنيا 

امام انسان طرفدار وضع موجود، انسان تربيت از نگاه . ندارند و به وضع موجود راضي هستند) سمت تداني

چرا كه انسان مومن انسـاني اسـت   . بنابراين ايشان مدل مطلوب را مدل انسان مومن مي داند. اي نيستيافته

چه به وضع موجود خودش، چه (تواند به وضع موجود كه پيوسته براي بهبود اوضاع در تالش است و نمي

لذا بـراي  . راضي باشد) ضع موجود كشورش، چه به وضع موجود جهاناش، چه به وبه وضع موجود محله

  .كندريزي ميكاستن فاصله ميان وضع موجود خداوند متعال مرتب برنامه

انـد خيلـي زيـاد اسـت، لـذا       متاسفانه تعداد افرادي كه به وضع موجود خود، جامعه و جهانشان عادت كرده

به همين خاطر اولين مرحله و منزل از منـازل تربيـت يـا    . ار كنيمفرمايند ما بايد اينها را بيدحضرت امام مي

  .كند سير و سلوك را يقظه و بيداري معرفي مي

در فرمايشـات   ه اسـت  و يكـي از پـر تكرارتـرين آيـات     از جمله آياتي كه در آن به بحث يقظه اشاره شـد 

  6ُفرادى و مْثنى للّه تَقُوموا أَنْ بِواحدة ُظُكمأَع إِنَّما ُقلْ: فرمايدمي باشد اين آيه شريفه است كه مي) ره(امام

بـر همـين   . اساسا هرحركت و اقدام بشر يا هللا اسـت يـا لـنفس   : فرمايند حضرت امام با توجه به اين آيه مي

هـا   ها و اقدام اين حركت طواغيتاساس ايشان تمام اقدامات در طول تاريخ را با اين آيه مي سنجند كه اگر 

ها را انجام داده اند  هاي مومن اين حركت و در بعضي مواقع نيز انسان. بوده است براي نفسند اينها  را كرده

  . نمودندحركت  براي خداو پيروز شده اند چون 

  

                                                           
٥
  )179 –اعراف  ( .»... آنهايند از تر گمراه حتي چارپايانند همانند اينان... «. 
٦
  )46  –سبا . (»...كنيد قيام خدا براى تنهائى به يا نفر، دو نفر، دو: كه دهم، مى اندرز چيز يك به تنها را شما«: بگو. 
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  عوامل ساخت زندگي عزتمندانه

النـاس ابنـاء مـا    : انـد  در حـديثي فرمـوده   )ع(امـام علـي  . دنشوتعريف ميهاي شان  با انديشه هاانساناساسا 

  :گويديك شعر بسيار زيبايي است كه مي. يعني مردم فرزند پندارهاي خودشان هستند 7يحسبون

  گر در طلب گوهر كاني، كاني    گر در طلب لقمه ناني، ناني

  آن چيست كه در جستن آني، آني      اين نكته رمز اگر بداني، داني

و مقـام معظـم رهبـري يـك مفهـوم وجـود دارد و آن سـاخت زنـدگي         ) ره(امـام در انديشه هاي حضرت 

مندانه در سيره اولياء الهي خيلي به شـكل آشـكار خـودش را نشـان      ساخت زندگي عزت. مندانه است عزت

  )ع(مانند ماجراي قيام امام حسين . داده است

كسي كه زندگي عزتمندانه . شودارج ميرساند تا از غفلت ختربيت الهي فرد را به جايگاه بيداري و يقظه مي

  .رود را در پيش گرفته است به هيچ وجه زير بار سلطه كسي كه نوكر شيطان است نمي

  

  )ره(چيستي عزت از منظر امام

شود و بـه   متأسفانه در دنياي امروز به افراد صرف زنده ماندن و زندگي كردن به هر قيمتي، آموزش داده مي

در روايت هست كسي كه آخرتش را . در كدام چارچوب و اهدافي باشند كار ندارند اينكه نوع زندگي افراد

مانند فرعون و صـدام و بسـياري از طاغوتيـان    . به خاطر دنيا بفروشد، در دنيا نيز چيزي نصيب او نمي شود

  .ديگر

ز سـطح اعتقـادي   افتد و  اين بيـداري ا در واقع عوامل بقاء زندگي عزت مند در اثر يقظه و بيداري اتفاق مي

گيرد كه  بنابراين اعتقادات فرد به اين نحو شكل مي. گذاردهاي مختلف ديگر اثر ميشود و به اليهشروع مي

  . از طاغوت اجتناب كند و به اهللا بپيوندد

                                                           
٧
  340 ص السلوكيه، مناهج في الربوبيه شواهد. 
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واژه عزت و عزيز را در جايي به كـار   8»للْمؤْمنينَ و لرَسوله و اْلعزَّةُ للَّه و«:  فرمايند خداوند در قرآن كريم مي

 و لرَسـوله  و اْلعزَّةُ للَّه و«: شود شود كه نفوذناپذيري در آنجا وجود داشته باشد بنابراين وقتي گفته مي برده مي

تواند در مومن نفـوذ پيـدا كنـد پـس ايـن       معنايش اين است كه دشمن و شيطان به هيچ نحو نمي »للْمؤْمنينَ

  .شود شخصي عزيز و با عزت ميچنين 

يعني اگر مومن و عزيز بود هيچ گـاه نبايـد رفتـار و    . دهدمي خودش را نشان  انسانها مسئله عزت در رفتار

بزند و اين همان براي خدا حركـت كـردن اسـت كـه     گفتاري كه نشان دهنده نفوذ شياطين هست از او سر 

  .للَّه تَقُوموا أَن: فرموده اند

  

  يقظه و بيداري با زندگي عزتمندانهرابطه 

: فرمايند ايشان در آنجا مي. بحث خيلي مهمي دارند »اي بر جهان بيني اسالمي مقدمه«استاد مطهري در كتاب 

  .هاي انسان دو گونه است؛ يكي فعاليت التذاذي و ديگري فعاليت تدبيري فعاليت

و اين برخواسته از طبيعت و غريزه انسـان   شودفعاليت التذاذي كارهايي است كه براي لذت بردن انجام مي 

هـر چنـد   . دهيمهاي تدبيري كارهايي است كه ما آنها را بر اساس عقل و محاسبه انجام مي اما فعاليت. است

زنـد يـا تحـت    مانند انسان مريضي كه آمپول مـي . كه ممكن است قواي طبيعي ما از انجام آن كار لذت نبرد

در اين حالت هر چند كه بيمـار درد  . اش را به دست بياورد بهبودي و سالمتي گيرد تا عمل جراحي قرار مي

دارد ايـن تـدبير را    ،و رنجي را متحمل مي شود اما به خاطر علم و آگاهي كه به سالمتي بعد از دوره درمان

ـ  . مي پذيرد ج حال آنكه در كودك اينگونه نيست و كودك به خاطر عدم آگاهي از سالمت بعـد از درد و رن

  .آمپول، چنين تدبيري نمي انديشد

) ره(امـام خمينـي  . شود انسان، خطر لغزشش نيز كم مي  بر همين اين اساس، به ميزان تقويت درجات ايماني

  .اند ذكر كرده) ع(را از امام صادق 9در اين رابطه حديث مشهور جنود عقل و جهل

                                                           
 8 آيه -منافقون .  8

 در مازندراني صالح مال و اند نموده روايت العقول تحف در حراني شعبة ابن و الشرائع علل در صدوق شيخ الكافي، در كليني االسالم ثقة را جهل و عقل جنود حديث.  9

 درآورده تحرير رشتة به را جهل و عقل جنود حديث شرح كتاب رابطه همين در نيز سره قدس خميني امام و است پرداخته آن توضيح و شرح به كافي اصول شرح ضمن

 و نقل شهري  ري المسلمين و االسالم حجة نوشته) السنة و الكتاب في الجهل و العقل( حديث و قرآن در خردگرايي كتاب پنجم فصل در حديث اين همچنين. است

 .است شده ترجمه
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  جهل و عقل جنود حديث

 آورده كافى ابواب از باب نخستين در را آن كلينى شيخ كه است مفصلى روايت جهل، و عقل جنود حديث

 ياران از جمعى كه حالى در. بودم) ع(صادق امام نزد:  گويد حديث، مى اين راوى مهران، بن سماعة.  است

 و عقـل  :فرمـود  حضـرت  آن. آمـد  ميـان  به جهل و عقل از بودند، سخن ايشان گرد حضرت آن اصحاب و

 ذكـر  بـا  راوى درخواسـت  بـه  بنا ،)ع(امام گاه آن .10شويد هدايت تا بشناسيد را او لشكر و وجهل او لشكر

 11لشـكر  75 يـك،  هر براى كه را آنها از يك هر لشكريان جهل، و عقل آفرينش چگونگى درباره اى مقدمه

  . شمرد بر است

 .اسـت  برشـمرده  را اخالقى رذائل و سجايا وسيئه، حسنه صفات تمام اختصار، وجود با بها گران روايت اين

جهـل در  . گرايي و جهل گرايي را بيان مي كننـد هاي عقلحضرت در اين روايت به تعبير امروزي، شاخص

  .ها استاينجا به معناي بي سوادي نيست بلكه به معناي مجموعه نابساماني

  

  گرايي گرايي و واقع ارتباط ميان آرمان

امام، در جامعه اسـالمي امكـان ارتبـاط ميـان آرمـانگرايي و      براساس كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل 

جوامع به لحاظ هدفي كه : فرمايدمي »هاي تاريخ در قرآن سنت«شهيد صدر در كتاب . گرايي وجود دارد واقع

  .به بي هدفي رسيدنداصوال يك دسته جوامعي هستند كه . شونددارند در سه گروه طبقه بندي مي

مانند جوامـع اسـالمي   . شوداي به بي هدفي رسيده باشد اين طعمه ديگران ميجامعه اگر: دنفرمايايشان مي 

ها يكي پس از ديگري سقوط كردند به اين علت كه ديگر از اسالم تهي شده در قرن هفتم كه با حمله مغول

                                                           
 )21: ص ،1 ج الكافي،... (تَهتَدوا  جنْده و اْلجهلَ و جنْده و اْلعقْلَ اعرُِفوا... .  10

 مدارا، رأفت، توكل، شكر، رضا، عدل، اميد، ايمان، خير،: از اند عبارت خرد و عقل سپاهيان. است برشمرده جهل سرباز را ناپسند صفت پنج و هفتاد) ع( صادق امام .11

 ناسپاسي، ظلم، يأس، كفر، شر،: از اند عبارت ناداني و جهل سربازان و...  و پاكدامني سالمت، خضوع، وفا، قناعت، نيازي، بي صبر، دوستي، علم، رحمت، عفت، فهم،

  ....و دنياطلبي عصيانگري، دشمني، بال، وفايي، بي شك، دري، پرده جهل، غضب، قساوت، حرص، كفران،
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ـ    ودن بـا  بودند، هر چند در ظاهر مسلمان بودند اما همان طور كه در قرآن كريم آمده  است ميـان مسـلمان ب

  .مومن بودن خيلي تفاوت است

و دسـته سـوم   . جوامع ليبرالـي : دسته دوم، جوامعي هستند كه هدف دارند ولي هدفشان محدود است مانند

بنابراين اگر جامعه واقعا مومن باشد در . مانند جامعه اسالمي واقعي. اند كه آرمانشان نامحدود است جوامعي

  .است اين صورت آرمانش اهللا و قرب به خدا

  

  در رابطه با جنود عقل و جهل) ره(نظر امام خميني

ماع آرمان با واقعيت ممكن نيست بنابراين آرمان زندگي واقعي انسان را ساماندهي اي معتقدند چون اجت عده

ولي ما در تفكر اسالمي معتقديم ميان آرمان و واقعيت هيچ شكافي وجود ندارد بلكه اين آرمان  .كندنمي

سازد و آرمان ما كه قرب الهي است، به لحاظ حركت، فعلي متعالي است و  ي واقعي را مياست كه زندگ

هر چند در صورت ناديده گرفتن آرمان، در زندگي واقعي شكاف ايجاد . شود باعث رشد تا بي نهايت مي

پيوند  بنابراين در عصر كنوني، در. شود شود مانند كسي كه در اثر دروغ گفتن از قرب الهي دور مي  مي

  .  آيد گرايي، تربيت مومن فعال مهمترين مساله به شمار مي گرايي و واقع آرمان

  :شود هاي اجتماع آرمان با واقعيت اشاره مي تر شدن بحث به برخي از شاخص در ادامه براي روشن

به نام  عقل يك وزير به نام خير، و جهل يك وزير: در تفسير جنود عقل و جهل مي فرمايند) ره(امام خميني

هاي به معناي مجموعه نابساماني(شر دارد يعني عقل و جهل يك نيرو و عنصر كليدي به نام خير و شر 

البته ناگفته نماند كه . كنند ها را به سمت خير و شر راهنمايي مي دارند كه توسط آن انسان) مادي و معنوي

د زيرا معناي اختيار اين است كه به لحاظ اين معنا به هيچ وجه با معناي مختار بودن انسان منافاتي ندار

واقعيت انسان هم مي تواند خير را انتخاب كند و هم شر را، اما به لحاظ آرماني كه دارد بهتر است خير را 

  .انتخاب كند
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  )ره(اعضاء جنود عقل و جهل از منظر امام

. زندگي واقعي ما ريشه دارند به تعبير ايشان هر يك از عقل و جهل براي خود جنود و اعضايي دارند كه در

فت و قسوت؛ رحمت و غضب؛ أايمان و كفر؛ رجاء و قنوط؛ عدل و جور؛ ر توان به از جمله اين جنود مي

شود و ميان آرمان و واقعيت هيچ  بر اين اساس در سايه جنود عقل زندگي واقعي ساخته مي. اشاره كرد... 

شود و باعث ايجاد شكاف در زندگي  ناديده گرفته مي شكافي وجود ندارد اما در سايه جنود جهل آرمان

  .شود  واقعي مي

  ايمان و كفر

در حوزه تربيت، انسان مومن افراد را از ظلمت به سمت نور هدايت مي كند اما انساني كه گرفتار كفر است 

قعيت در اين صورت دو وا. كند نيز گرفتار ظلمت مي را عالوه بر اينكه خودش وارد ظلمت شده ديگران

  .گيردوجود دارد كه هر واقعيت از يك آرمان نشأت مي

  رجاء و قنوط

رجاء به معناي اميد داشتن به خدا از جنود عقل است و قنوط به معناي نااميدي از رحمت خدا از جمله 

  .جنود جهل است

  عدل و جور 

ح مختلف فرهنگي، اينكه بخواهيم عدالت را در سطح قوانين، مقررات، كارگزاران، رفتارها و در سطو

ها و جنود عقل ما هستند كه در زندگي واقعي ما  سياسي، اقتصادي، اجتماعي پياده كنيم اينها از جمله آرمان

  .ريشه دارند

  رحمت و غضب

شود اما غضبي كه از  غضب انسان مومن و جامعه مومن در برابر ابليس و طاغوت از جنود عقل محسوب مي

نجايي است كه انسان غضب را در وجود خودش رئيس كند ولي اگر عقل جنود جهل مي باشد مربوط به آ

را رئيس كرد و غضب تابع شد و در جاي خودش مورد استفاده قرار گرفت در اين صورت از جمله جنود 

  .عقل محسوب ميشود
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  چگونگي نهادينه كردن حديث جنود عقل و جهل در جامعه اسالمي

دهند و در  كنند و پوشش مياي همديگر را تقويت ميصورت شبكهدر واقع اين نكاتي كه مطرح شد به 

يعني بر اساس راهبرد تربيتي حضرت . رساندصورتي كه آنها را جدا از هم ببينيم واقعاً ما را به نتيجه نمي

داند، و چون به اين بيداري و يقظه رسيده است عوامل بقاء زندگي عزتمند را مي ،مومن فعال ،)ره(امام

گرا   خواهد عوامل بقاء زندگي عزتمند را در جامعه مستقر كند بنابراين مومن فعال از اين طريق آرمان مي

  . شده است

اين چهار مولفه آرمانگرايي، بيداري، زندگي عزتمند، مومن فعال با يكديگر الزم ملزوم هستند يعني اگر 

در اينصورت . براي ديگران هم بخواهدمومن فعال است پس بايد عالئم زندگي عزتمند را داشته باشد و 

  .كنددهد و آن آرمان را روشن و تعريف ميجنود عقل همه اينها را به ما مي

 وجود در است معتقد كرده، ارائه جهل و عقل جنود شرح كتاب در كه شناسي انسان بحث در امام حضرت

 سر بر نيرو چهار اين. عاقله قوه و شيطنت يا وهميه قوه غضبيه، قوه شهويه، قوه. است فعال قوه چهار انسان

 طبيعتاً گرفت، بدست را رياست كه قوا اين از كدام هر. دارند نزاع يكديگر با بدن، رياست آوردن بدست

 الشعاع تحت هم را قوا ساير است، شده شان رييس غضبيه قوه كه كساني مثالً .شوند مي او تابع هم قوا ساير

  ... . و چنگيز صدام، هيتلر، مثال است زياد تاريخ طول در هم هايش نمونه. دهد مي قرار خودش سلطه زير و

چون عقل پيامبر باطني وجود . شوداگر قوه عاقله حاكم و رئيس وجود انسان بود بنابراين تزكيه حاصل مي

صايح انسان است و وقتي اين پيامبر باطني بر وجود انسان رياست پيدا كند در اينصورت دستورات و ن

البته طبق . شود خاضع و خاشع مي) ع(بيت  كند و در برابر تعاليم انبياءو  اهلپيامبران ظاهري را هم قبول مي

در اين مرحله، . اند تا در اين مسئله به قوه عاقله كمك كنندفرمايش حضرت امام، انبياء و رهبران الهي آمده 

  .كند باشد به تقويت اين رياست كمك ميبحث يقظه و بيداري كه قبال اشاره شد هر چه بيشتر 

در برابر انسان عاقل متدين هفت مدل انسان : فرمايدها بر يكديگر مي در مورد غلبه قوه) ره(حضرت امام

ديگر وجود دارد كه ظاهراً انسان هستند ولي در واقع يا تحت رياست غضبشان، يا تحت تأثير شهوتشان، يا 

به همين خاطر يكي از ساز و كارهاي باطني كردن و دروني . ينها هستندتحت تأثير شيطنت يا تركيبي از ا

  .كردن اين صفات جنود عقل در برابر جنود جهل است



١٥ 

 

كه بر . براساس حديث جنود عقل و جهل، در واقع جنود عقل يك مجموعه و شبكه به هم پيوسته است

اي است، به لحاظ سيره و سلوك و شبكهيكديگر تاثيرگذار هستند بنابراين عالوه بر اينكه تربيت يك امر 

  12 أَْلسَنتكُم ِبَغيرِ أَْنُفسكُم إِلَى دعاةً كُونُوا: فرمودندشيوه هم به تبع رهبران الهي و اولياء است كه مي

 

  )ره(اي از منظر امام خميني ويژگي هاي تربيت شبكه

هيچگاه به سمت استراتژي مبارزه مسلحانه يا مبارزه  اتهاي مبارز از ميان استراتژي) ره(حضرت امام

ايشان در مبارزات به استراتژي فرهنگي و تربيتي . ها بود، نرفتندپارلماني كه مورد تأكيد بعضي از گروه

در حوزه راهبردهاي تربيتي مباحث بسيار مهمي دارند كه ما از ميان ) ره(لذا حضرت امام. معتقد بودند

بر اين اساس ويژگي هاي تربيت . كنيم لفه اساسي ولو مختصر، اشاره ميؤن به سه ممباحث فراوان ايشا

  .استوار است شجاعت و استقامتو  نظمبر سه مولفه ) ره(اي از منظر امام خميني شبكه

توانند براساس آن وضع موجود  ها و نهادهاي تربيتي است كه ميهاي مفيدي براي خانوادهاين مطالب بحث

  .يك آسيب شناسي كنندخودشان را 

  )ره(ابعاد تربيت شجاعانه از منظر امام

تربيت . هاي شجاع باشد حضرت امام در بحث تربيت معتقدند به اينكه تربيت بايد ناظر به تربيت انسان

از يك سو شجاعت به اين است كه ما كارهايي را انجام . دو بعد دارد) ره(شجاعانه از منظر حضرت امام

به عبارت ديگر از يك . ديگر شجاعت به اين است كه برخي كارهاي را مرتكب نشويمبدهيم و از سوي 

شود و از سوي ديگر هم بايد مراقب بود كه شجاعت با سو شجاعت با تكليف الهي حدودش تعريف مي

  .اشتباه گرفته نشود )كردن باكي بي(تهور

 خصلت همين با و بود ـرخوردارب نـاپـذيـري وصـف شـجـاعـت از نيز )ره(راحـل شخصيت خود امـام

 بـه من!  واللّه« كه امام جمله اين. ايستاد مي كوه استواري به قامتي با ناماليمات همه برابر در بزرگ،

 چـنـيـن داشـتـن به روزگار كه است بزرگ مردي ناپذير وصف شجاعت از حاكي» نـتـرسيدم عـمـرم

  .كند مي افتخار خود بـه انـسـانـي

                                                           
 ).78 ص ،2 ج ،1365 تهران، االسالميه، دارالكتب كليني، كافي،( .كنيد دعوت را مردم هايتان زبان غير با.  12



١٦ 

 

 كرد حضرت آن شيفته را دوستان تـنـها نـه امـام شـجـاعـت كه دارند اعتقاد )حفظه اهللا(رهبريمقام معظم 

 ابهت شد سبب دميد، ها ملت و مسلمانان در امام كه شجاعتي روح.  واداشت ستايش به نيز را دشمنان بلكه

 را هـا بـت او :نمايد مي ترسيم گونه اين را امام شجاعت مقام معظم رهبري. شود شكسته ها ابرقدرت

 وار علي ، شدن كـامـل انـسـان كـه فـهـمـانـد هـمـه بـه او. زدود را آلود شـرك بـاورهـاي و شـكـسـت

 سلطه پنجه در پنجه و گسستن اسارت بند و شدن قوي كه فهماند نيز ها ملت به او نيست افسانه ، زيستن

  13.است ممكن انداختن گران

كردند و معتقد به استدالل و استناد ديني از مبارزه با طاغوت و نظام سلطه اجتناب ميبرخي افراد با يك 

اما امام فرمودند كه تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب است و بعد شجاعانه آمدند و آن . تقيه بودند

آملي،  واديج اهللا آية حضرت فرمايش به بنا. سخنراني مشهور را در مدرسه علميه فيضيه ايراد فرمودند

 زنده اين براي انسان نترسيد،: فرمودند مي و ترسانيد نمي هم را كسي و ترسيد نمي چيز هيچ از امام حضرت

  14.گردد نائل ديدارش به شهادت با كه بهتر چه برسد، اهللا لقاء به كه است

هميشه هاي مبارزه  در طول سال. صفت شجاعت ظهور و بروز دارد) ره(در سيره عملي حضرت امام

  :از همين رو به مواردي از آن اشاره مي كنيم  .شجاعانه در ميدان حاضر شدند

 ، حضرت امام به)ع(به مدرسه فيضيه پهلوي حكومت ماموران خونين و وحشيانه بعد از يورش -

 منحط رژيم ماهيت افشاي ضمن مقدس، مكان اين در و كرد فيضيه حركت مدرسه سوي

 دستگاه... كنيد دور خود از را هراس و ترس نشويد، نگران و ناراحت«: فرمود چنين شاهنشاهي

 خوبي به را خود چنگيزي ماهيت و ساخت مفتضح و رسوا را خود جنايت، اين ارتكاب با حاكمه

   15»...شديم پيروز ما...  داد، نشان

 پانزدهم شب نيمه در نظامي ماموران امام در مدرسه فيضيه، 1342خرداد سال 13بعد از سخنراني -

 تهران به تا كردند دستگير را آقا و شدند امام منزل وارد و آمده باال ديوار از) ش.ه 1342( خرداد

 به بود؛ هويدا خوبي به بردند، مي تهران به را امام كه دژخيماني چهره در آشفتگي و وحشت .ببرند

 به دلداري مقام در امام. كردند مي احتراز راه در توقف از و راندند مي ماشين وار ديوانه دليل همين

 قوت. برساند تعرضي شما به كه نيست كسي بيابان اين در نباشيد، زده وحشت قدر اين: فرمود آنان

                                                           
 .150 ص ،49 شماره حوزه، مجله. 13
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١٧ 

 

 او كه ماموراني به بلكه نداد، راه دل به تزلزلي ترين كوچك كه بود حدي در امام شجاعت و قلب

  16 .داد مي تسلي بردند مي را

 در« :اند فرموده خودشان كه چنان ترسيدند، مي امام از بودند زندان در كه ديگري افراد و ماموران -

 داران درجه و افسران سربازان، و داشتند واهمه خيلي من از گرفتم، مي وضو پادگان از دور جايي

  . »نبينند مرا كه بودند مقيد

 سر عمال و ساواك پهلوي هوابست رژيم مورد در امام حضرت هاي افشاگري و ها سخنراني از پس -

 جمله از خانه افراد زدن كتك به شروع و آوردند هجوم)  قم در(  ايشان خانه به شبانه رژيم سپرده

 بيرون اتاق از له معظم ناگهان كه شدند جويا را امام حضرت اقامت محل و نمودند خانه خدمتكار

  17.زنيد مي كتك را ها بيچاره اين چرا منم خميني اهللا روح: زد فرياد شجاعت كمال با و آمده

 شده گفته كه مثلي آن حسب به صدام...«: در واكنش به حمله صدام فرمودند) ره(حضرت امام -

 اين بياورند، بيرون توانند نمي بيشتر يا عاقل پنجاه و اندازد مي چاه در را سنگ ديوانه يك كه است

 ملت زحمت موجب و انداخت چاه در را سنگي يك و كرد اقدامي يك كه بود اي ديوانه يك

 و بيايند آنها تا است شده ها دولت دامن به دست حاال كه گرديد، ملتها ساير و ما ملت خودش،

 قدم يك هم ما و نيست نجات قابل ديگر او. بدهند نجات را او كنند، ميانجيگري و كنند وساطت

  18.»...نشست نخواهيم عقب

نيز ) ع(و اهل بيت) ص(اين را در سيره نبويو ما . دانستندحضرت امام شجاعت را در عمل به تكليف مي

  .كنيم مشاهده مي

  

  )ره(ريشه هاي ترس از منظر حضرت امام

هاي ترس دانسته شود آن وقت فهم شجاعت هاي ترس چيست؟ اگر ريشهترسند؟ ريشهافراد براي چي مي

ترسد اما انسان  مي ...گاهي شخص بخاطر از دست دادن چيزي مانند ثروت، مقام، شهرت يا . شودآسانتر مي

، براي تحقق آرمانش جان خود را )ره( آرمانگرايي كه آرمان الهي و توحيدي داشته باشد مانند حضرت امام

دهد اما كسي كه  اي نيز به خود راه نمي شود و هيچ ترس و واهمه در كف دست نهاده و وارد ميدان مي

                                                           
 .468 ص اول، ج خميني، امام نهضت از تحليلي و بررسي. 16

 87ص1ج كوثر. 17

 88ص16ج خميني امام صحيفه. 18



١٨ 

 

ها آن  بنابراين اگر ملت. د اينگونه نيستترس از دست دادن جان و مال و فرزند و مقام و شهرت دار

 .شوندهاي ترس را از ميان خودشان را بردارند، شجاع مي زمينه

 

  )ره(جايگاه و نقش نظم و  برنامه ريزي از منظر امام خميني

مسئله نظم در تربيت اسالمي بـه عنـوان يـك    . هاي عملي حضرت امام، نظم در امور بوديكي ديگر از سيره

  .هاي تعليم و تربيت بايد به جد به مسئله نظم توجه داشته باشندگيرد و دستگاه نظر ميراهبرد مد 

در اين رابطه فرموده )ره(حضرت امام. در گذشته مشهور بود) نظمي است نظم ما در بي(اين جمله اشتباه كه 

ايشان . 19»باشد گران توطئه و ريزان نقشه همين شوم القائات از است، نظمي بي در نظم تز شايد« :بودند

  .كردندشديداً با اين طرز فكر مخالف و مقابله مي

 غير و شخصي كارهاي لوحه سر را ريزي برنامه و نظم همواره خود بركت پر زندگي مدت در خميني امام

 زيرا كردند مي درك ايشان زندگي در را ترتيب و نظم دقيقاً اطرافيان كه طوري به .دادند مي قرار شخصي

  .است خالق با كردن برقرار ارتباط در متعهد انسان هاي برنامه ترين اساسي از يكي نظم

 بدهيم، فكرمان نظم حركاتمان و رفتار مان، در زندگي در اگر« : فرمودند مي كه سره قدس امام خود قول به

 كامل فكري نظم آن از داشت، يقيناً نظم زندگي در انسان و گرفت نظم فكر گيرد، وقتي مي نظم بالطبع هم

 اي مرحله در انسان و شود مي كمتر اشتباهات و ها لغزش صورت در اين شد خواهد برخوردار هم الهي

  20.كرد نخواهد نظم ديگري چيز به او رضايت و الهي اوامر كردن پياده براي جز كه گيرد مي قرار

و كـالس   ) ع(علـي  حضرت حرم به امام آمدهاي و رفت با را هايشان مشهور است كه خيلي از افراد ساعت

 سـفرهايمان  از در يكـي : گويد در اين رابطه مي امام حضرت شاگردان از يكي .كردند مي درس ايشان تنظيم

       صـحبت  فضـال  از اي عـده  بـا  و بـوديم  نشسـته  السـالم  عليه علي اميرالمؤمنين حضرت صحن در عراق به

 سـاعات  كردنـد، اخـتالف   نگاه كه را بروند، ساعت خواستند مي شد، آقايان تمام صحبت كرديم، وقتي مي

 .داد مـي  نشـان  مـا را  هـاي  ساعت با متفاوت وقتي بود عربي ساعتي كه نيز حرم ساعت ضمن در .آمد پيش

 از يكي حال همان در .داد مي نشان و زياد راكم دقيقه7و دقيقه5 اختالف كمي با هم ما هاي ساعت اختالف

 سـاعت  كنيـد، االن  ميزان را هايتان ساعت :گفت اي هيجان زده حالت با داشتند حضور آنجا كه نجف اساتيد
                                                           

 21ص وصيتنامه امام،. 19
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١٩ 

 

 اشاره و(رود  مي كه ايشان: چطور مگه، گفتند گفتيم و كرديم نگاه ايشان به تعجب با . است شب از 3دقيقاً

 را هايمـان  سـاعت  مـا  بعـد  و گذارند مي صحن داخل قدم ساعت همين در هرشب )كردند امام حضرت به

 ايشـان  ورود حتـي  بودنـد كـه   مـنظّم  و دقيـق  وقت در چقدر امام كه فهماند مي مطلب اين 21.كرديم ميزان

  .است ساعت خودش

  تعريف عدل

از نگاه حضرت امام نظم صرفاً يك امر شخصي نيست بلكه يك امر سياسي و اجتماعي و مديريتي است كه 

 عدالت »موضعه في شَيء كلِّ وْضع« : اند فرموده در تعريف عدالت) ع(امام علي. است با عدالت گره خورده 

نظـم   عـين  مفهومش نخستين عدالت در از تعريف اين 22.گيرد قرار خودش جاي در چيزي هر كه است آن

عـدالت مـي    اساس بعنوان انضباط و بنابراين نظم .نظم يعني هر چيزي در زمان و مكان خودش باشد .است

  .باشد

 همانا كه حياتي و مهم عامل دو به را پيروانش خود، زندگي لحظات آخرين در ) ع(علي به همين خاطر امام

 بـه  را شـما  اَمـرِكُم؛  َنظـمِ  و  الّلـه  ِبَتْقـوي  اوصـيكُم «: اسـت  فرموده و كرده سفارش موفقيتند، و پيروزي رمز

   23 »كنم مي سفارش كارها در نظم و پرهيزكاري

لـذا  . شودخود اهل نظم باشد آن وقت اهل عدل و عدالت هم مي اگر انسان در زندگي شخصي و اجتماعي

ايشان در موارد مختلفي تاكيد به نظم و انضباط دارند و معتقدند كه نظم يك امر صوري نيست بلكه نظم بـا  

  .خوردعدالت و آزادي و دستورات الهي گره مي

  

  تفاوت نظم ديني با نظم طاغوتي

در تفكـر اسـالمي برنامـه    . كنـد مكتبي نظم خاص خودش را تعريف ميواضح و روشن است كه هر فكر و 

عبادتي كه خداوند متعال براي بندگانش مقرر كرده است يك برنامه فوق العاده منظم است كه از آن به نظـم  

بنـابراين نظـم   . هـايي دارد در مقابل نظم طاغوتي نيز براي خودش يك اهداف و برنامـه . شود ديني تعبير مي

 ُكلا«: فرمايـد  خداوند متعال در قرآن كريم مي. تواند با نظم سلطاني و طاغوتي خودش را وفق دهد يديني نم
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٢٠ 

 

دنُم هؤُالء هؤُالءن وم طاءع كبأَن «يا  24»رو سانِ َلّيْلإِنسا إَِلّا لى معكنـد نتيجـه   وقتي كسي تالش مي .25» س

  .شودمنظم باشد نتايج منظمي هم بر آن بار ميگيرد و اگر تالش او تالش خودش را مي

اساساً در فرهنگ اسالمي و الهي نظم يك امر مثبت و ارزشمند است كه بر كل كائنات حاكم است و از اين 

نظم عالمت . بريمد متعال است ميكه خداوننظم حاكم بر آفرينش پي به وجود يك ناظم حكيم عاقل مدبر 

تر باشد عالمت اين است كه آن جا عقل و علم تراكم چه نظم متعالي و دقيقيعني هر . علم و عقالنيت است

  .بيشتري دارد

نظم به لحاظ اهداف متفاوت است گاهي نظم در يك نظام الهي و توحيدي بوجود آمده است است و گاهي 

سـتفاده  هم ممكن است يك نظام طاغوتي نظم را توليد كرده باشد تا براي دستيابي به اهـداف خـود از آن ا  

  .در واقع مراد و منظور حضرت امام از نظم؛ نظم به سمت تعالي است. كند

هاي نظم الهي و متعالي اجتناب از طاغوت، مبارزه با طاغوت و ساقط كـردن نظـم سـلطاني و    يكي از برنامه

 و ِبالحكمـةِ  رِبّـك  سـبيلِ  إلـي  اُدع«: فرمايـد  در همين رابطه خداوند متعال در قرآن كريم مي. طاغوتي است

بـر ايـن    27»الطَّـاغُوت  واجَتنبـواْ  الّلـه  اعبدواْ أَنِ« : يا اين آيه كه »26اَحسنُ هي ِبالَّتي جادلهم و الحسَنةِ الموعَظةِ

  .نظم متعاليه و متدانيه: شود تعريف كرد اساس در حوزه نظم دو تا الگو مي

  

  )ره(تفكر اسالمي از ديدگاه امام خميني درجايگاه نظم 

حضرت امام اين بحث را در كتاب شـرح  . در تفكر اسالمي نظم عالوه بر جنبه ظاهري، جنبه باطني نيز دارد

اند كه ما بايد در باطن خودمان يك نظمي كه مبتني بر رياست قـوه   حديث جنود عقل و جهل مطرح فرموده

كنـد و  بنابراين در صورتي كه قوه عاقله رئيس شود نظم را ايجاد مـي . عاقله بر قواي ديگرهست ايجاد كنيم

  .شودكند در نتيجه در باطن انسان تعادل و نظم برقرار ميهر كدام از قوا را بر كاري موظف مي
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اساساً نظم به معناي واقعي در تفكر الهي وجود دارد نه در نظام طاغوتي؛ در نظام طاغوتي چون زور حـاكم  

توانـد در بيـرون و ظـاهر     نظم؛ بنابراين چون نتوانسته در درونش آرامش و نظم برقرار كند لذا نمينه . است

  .شود ظاهري است نه واقعي هم نظم برقرار كند و در صورتي كه نظمي مشاهده مي

داننـد و روي  اينها يك چيز ظـاهري از دنيـا مـي    28الدْنيا اْلحياةِ منَ َظاهرًا يعلَمونَ: فرمايدخداوند در قرآن مي

 . كنندهمان هم تأكيد مي

  

  درباره استقامت) ره(نظر امام خميني

  .راهبرد استقامت است) حفظه اهللا(و مقام معظم رهبري) ره(حضرت امام از راهبردهاي تربيتي ديگر يكي

خودت استقامت بورز آنطور »ما امرت فاستقم ك« : است فرموده،خداوند متعال در قرآن كريم به صيغه امر 

حتي اگر آيه اي كه به صراحت امر به استقامت كند نداشتيم بازآنچه . »و من تاب معك«كه ما گفتيم 

فرمايد شما هم به ايشان اقتدا كنيد و آنرا انجام دادند و سيره ايشان بوده خداوند ميانجام مي) ص(پيامبر

اما در موضوع استقامت فقط  .الگوي شما بايد پيغمبر باشد 29»سولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌلََقد َكانَ لَُكم في ر «دهيد 

  .بحث الگو بودن پيامبر نيست بلكه دستور خداونداست

  

  راهبردهاي تربيتي با انتقال عوامل بقاء عزتمند

هر يك از نهادها . كنيم ميحال راهبردهاي تربيتي را با توجه به تعريفي كه ارايه شد از زاويه ديگري بررسي 

هاي جامعه كاري دارد، مثالً نهاد اقتصاد تأمين معيشت، نهاد سياست تأمين امنيت ونهاد فرهنگ و و مولفه

هاي جديد زندگي عزتمندي براي اين كه نسل. مند را به عهده داردتعليم و تربيت انتقال عوامل بقاء عزت

لذا وقتي بخواهيم يك نسلي با زندگي عزتمند داشته . هنگ هستيمداشته باشند ما محتاج تعليم و تربيت وفر

افزاري و سخت افزاري ما چه چيزهايي را در اند؟ به لحاظ نرم پرسيم چگونه تربيت شده باشيم مي

  ايم تا زندگي مطابق با الگوي اسالمي داشته باشند؟اختيارشان گذاشته
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ها، يعش از خانواده گرفته تا آموزش و پرورش، دانشگاهنكته مهمي كه دستگاه تعليم و تربيت به معناي وس

هاي جديد هستند، بايد اندركار تربيت و پرورش نسل هاي علميه ، صدا و سيما وهمه آنهايي كه دستحوزه

  . نسلي تربيت كنيم كه از ويژگي استقامت برخوردار باشد به آن توجه داشته باشند اين است كه

ما بايد فكر اين « : اند ه فرمود) ره(تقامت فكري است و در همين معنا حضرت اماميكي از انواع استقامت، اس

باشيم كه ما هم مستقيم باشيم، اگر مستقيم باشيم و ملت را دعوت به استقامت كنيم از اين غربزدگي كه در 

دند طرف طول تاريخ و خصوصاً در اين پنجاه و چند سال ما را به آن طرف كشيدند از آن طرف ما را كشي

شرق، از آن طرف  ما را كشيدند طرف غرب، و ما را از خود بي خود كردند، جوانان ما را تهي كردند از آن 

محترم مكلفيم كه مردم را دعوت كنيم به  يهاكه بايد باشند، ما مكلفيم، همه ما مكلفيم، همه آقايان و خانم

نه منحرف به . و از انحرافات جلوگيري كنيم. راه اهللا كه راه مستقيم است. مي به همان صراط اهللايراه مستق

به اسم حقوق و نه منحرف به غرب باشيم كه ظلم و ستم . آن طرف باشد كه ديكتاتوري به تمام معنا است

  30.»استبشر بردن همه حقوق بشر 

ه دستگاه تربيتي ما باشد و نسل مستقيمي را تربيت كنيم گوييم استقامت بايد مورد توجبنابراين اينكه مي

گوييم مستقيم به وقتي مي. اين ابعاد به همان گستردگي صراط اهللا و صراط مستقيم است. ابعاد مختلفي دارد

. لحاظ مفهومي همين است كه مورد تأكيد حضرت امام قرار گرفته است، يعني منحرف از راه حق نشويم

با مباني ) آمريكا و شوري(برد چون آن زمان دو ابرقدرترق و غرب را به كار ميحال ايشان تعبير ش

هايي به غير از جريان اصيل الهي در هر زماني ممكن است يك جريان. ليبراليسم و ماركسيم بوده است

  .باشد، استقامت يعني اينكه شما در همين مسيري كه خداوندمتعال فرموده حركت كنيد

اين . مرا عبادت كنيد، اين راه مستقيم است 31»مستَقيم صرَاطٌ هذَا اعبدوني وأَنْ «: فرمايدمياي ديگر در آيه 

نقطه شروع . ها نقطه شروع و ديگري نقطه مقصد و غايت است يكي از ويژگي. راه مستقيم چند ويژگي دارد

. ر عنصر انگيزه و محرك استويژگي ديگ. و مبدا، توحيد و غايتش قرب الهي و بازگشت به سوي اوست

گوييم گوييم مستقيم، وقتي ميچون وقتي مي. اي الهي استانگيزه و محرك در صراط مستقيم، انگيزه

بريم ، زماني كه قيام و مقاومت در پيش به كار مي -باتفاوت ظريفي كه دارد- استقامت، نگاه كه واژه صبر را 

 ثُمّ وُفرَادي مْثنَي للَّه تَقُوموا أَن بِواحدةٍ أَعظُُكم إِنَّما ُقلْ« :است اينها همه توشه حركت هستند، كه فرمود 
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. شويم و انگيزه براي حركت داريمدر هر حركتي ما از يك نقطه دور و به نقطه اي نزديك مي. 32»َتتََفكَّرُوا

براي طي چه  -استقامت در واقع اين-آن نگاه راهبردي . كنيم يك مسيري را طي ويك زماني را سپري مي

ها بايد به نسل جديدمان بشناسانيم و آنها را ها و عالئم و شاخصمسيري؟، اين مسير را با تمام ويژگي

اگر امت . خورداين مسير با رهبري الهي، نبوت ، امامت و واليت گره مي. دعوت به طي اين مسير كنيم

شود در نتيجه به فرموده حضرت به مقصد برقرار ميخورد و آنگاه اتصال مبدا شكل گرفت با امام گره مي

چون استقامت هست فرد وجامعه در برابر . افتدهاي طاغوتي اتفاق نمي انحراف به قدرت) ره(امام

  .كند هاي فكري و غير فكري ايستادگي مي وسوسه

 »راِجعونَ إَِليه وإَِنّـا هلّل إَِنّا«گوييم مي. كند بايد به مبدا توجه داشته باشدوقتي كسي يك مسير را طي مي

كند ودر نهايت به اهللا داند از نفخه الهي در وجود او دميده شده و به سوي خدا سير ميانساني كه مي

خيلي تفاوت دارد كه ما خودمان را در محضر خداوند . شودرسد ، مدل حركتش به گونه ديگري مي مي

اموري هست كه . »حضر خداست در محضر خدا معصيت نكنيدعالم م«: فرمايدمي)ره(حضرت امام . ببينيم

شود، يكي مبدا است يعني نقطه شروع حركت، يكي وقتي فرد به آنها التفاوت دارد باعث مصونيت مي

گذاريم متحرك يعني خود اسم يكي را در فلسفه مي. خواهيم برويممقصد است يعني آنجايي كه ما مي

  .آوردتهي يك محركي دارد كه او را به حركت در ميكند منانسان متحرك است حركت مي

در وصيت نامه تصريح دارند كه آنچه باعث انقالب اسالمي شد انگيزه الهي بود و همين ) ره(حضرت امام

يكي مسير است و ديگري مسافت است . گوييم انگيزه بايد الهي باشدما مي. تواند آن را حفظ كندهم مي

در اين شرايطي كه ما . كنيمتوجه باشيم كه در چه ظرف زماني و مكاني زندگي ميما بايد م). زمان و مكان(

اگر كسي كه در سنگر . اندهايي براي ما ديدهكنيم چه دشمناني داريم واين دشمنان چه خوابزندگي مي

 است، نداند دشمنش كدام طرف است و از چه سمتي امكان حمله به او را دارد ، ممكن است اسلحه را به

لذا اگر مسير و . كند دشمن است اگر كسي يا صدايي آمد فكرمي. گيري كند سمت نيروي خودي نشانه

هايي كه آسان هستند يا پيچ و خم  هاي كم خطر و پرخطر، قسمت مسافتمان را بشناسيم طبيعتĤ به گذرگاه

  .افتدمي شويم وبا اين معرفت استقامت به خوبي اتفاقهايي حادثه خيز واقف ميدارند و محل

اگر خودباوري به عنوان . ديگري خود باوري است. يكي از محصوالت استقامت پيروزي بر دشمن است

ميوه استقامت برسد، خودش را نشان خواهد داد كه در صورت اقدام دشمن آيا اين استقامتي كه ما داريم، 
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ابر زلزله چند ريشتري مقاوم ايم كه دربر گوييم ساختماني ساختهاستقامت درستي است يا نه؟ زماني مي

ريشتري را هم  5گوييم بله درصورتي كه زلزله كند يا نه؟ ميريشتري بيايد تحمل مي 6اگر زلزله . است

  عالمت استقامت چيست؟. معلوم است كه استحكام ندارد. كندتحمل نمي

استفاده مي شود اين است كه  33»أُمرْت كَما َفاستَقم«): ص(يك نكته كه از فرمايش پرورگار متعال به پيغمبر

ها دست به دست هم با آن جمعيت آمدند، وقتي غزوه خندق پيش آمد و دشمن با همه احزاب و گروه

شود؟ اگر اين ويروس آيا ويروس ترس در درون اينها فعال مي. كنندجامعه مسلمين چه وضعيتي پيدا مي

چرا به . ترس درونش فعال شود وجود نخواهد داشت فعال شد ديگر استقامت در آن عنصري كه ويروس

فرمود  گويد؟ مثالً مي گويد پيروانت هم بايد استقامت كنند؟ چرا مستقيما به خود مردم نميمي)  ص(پيغمبر

حايز اهميت اين است كه بخشي از استقامت  نكته. اي پيامبر استقامت كن و اي مردم شما هم استقامت كنيد

به عنوان حاكم مسلمين، مدير ارشد جامعه، و امام ) ص(يعني پيامبر . گرددهبر جامعه بر ميمردم  به تدابير ر

لذا به حضرت . شود ها و تدابيري است كه نتيجه آنها استقامت امت ميها، برنامهدار سياستامت عهده

اين طور نيست كه البته . فرمايد استقامت خودت به تنهايي كافي نيست، شما وظيفه خودت را انجام بده مي

در واقع به يك نكته سياستگذارانه . شودشان را انجام دهند حتما آن نتيجه باز حاصل مياگر رهبران وظيفه

اش استقامت باشد را فراهم هاي تربيتي كه نتيجهكند كه يكي از وظايف رهبران اين است كه زمينهاشاره مي

  .كنند
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  فصل دوم

  افعال فردي و اجتماعي

ل اجتماعي در برابر فعل فردي مطرح شده و به يك معنا عبارت از اين است كه انسان صاحب اراده بوده فع

در اين فرايند تعلق اراده انسان به انجام . و افعال و اعمال خود را مبتني بر تفكر و انديشه به انجام مي رساند

يك فعل تعلق اراده يك فرد كافي بـوده،  يك فعل به دو صورت اتفاق مي افتد؛ در برخي موارد، براي انجام 

مي تواند آن فعـل خـاص را     -چه به صورت سلبي و چه ايجابي  –اي كه بدون نياز به اراده ديگران  بگونه

هاي شب، به قصد نماز شب بـه پـا خواسـته و بـدون اينكـه بـراي ديگـران         مانندفردي كه نيمه. انجام دهد

) ايجـابي (و يا اينكه تالش كند ديگران را نيز براي انجام نماز شب بيـدار كنـد   ) سلبي(مزاحمتي ايجاد كند 

غول گردد، بنابراين اين عمل، به لحاظ اينكه در هر دو جهت سلبي و ايجـابي، ارتبـاطي بـا    خود به نماز مش

  .گردد كند، يك عمل فردي تلقي مي اعمال ديگران پيدا نمي

بايست حداقل دو اراده به هم ضميمه گرديده كـه   گاهي نيز براي انجام فعل، اراده يك فرد كافي نبوده و مي

ي گردد، مانند تشكيل خانواده كه حداقل مبتني بـر اراده يـك پسـر و دختـر بـر      از آن به فعل جمعي تعبير م

نيـز  ...... نهاد حكومت، اقتصـاد و . ازدواج مي باشد، به همين دليل نيز خانواده را يك نهاد اجتماعي مي دانند

  .باشند از همين قبيل بوده و به علت ارتباط يا اراده هاي گوناگون جمعي مي

  

  امعهنهادهاي اساسي ج

جامعه شناسان پنج نهاد اساسي را براي تشكيل جامعه ضروري مي دانند؛ نهاد خانواده با كارويژه بقاء نسل، 

نهاد اقتصاد با كارويژه تامين معيشت، نهاد تعليم و تربيـت بـا كـارويژه انتقـال عوامـل بقـاء عزتمنـد، نهـاد         

. تضمين سالمت آحاد جامعه را بر عهده داردحكومت با  كارويژه تامين امنيت و در نهايت نهاد بهداشت كه 

به واقع اين پنج كارويژه اساسي هر كدام داراي يك نهاد بوده كه هيچكدام بدون ديگري نمي توانند وظايف 

  .خود را به درستي انجام دهند

يابـد كـه    هاست، يعني هدف از فعل جمعـي زمـاني تحقـق مـي     نكته اساسي در اين مساله همسو بودن اراده

ها در جهت عكس هم حركت كنند ها در يك جهت حركت كرده و با هم هماهنگ باشند، اما اگر اراده دهارا

خواهند شد، البته در سطح كالن اين نهادها هم عرض هم نبوده و ......) خانواده و( موجب فروپاشي آن نهاد 



٢٦ 

 

اي حاكم بر نهادهاي ديگر را برخي داراي قدرت بيشتري هستند، مثالً نهاد حكومت به دليل اين كه راهبرده

كند از يك جهت بر آن نهادهـا تفـوق و   با هدف همسو كردن آنها با خود طراحي كرده و بر آنها نظارت مي

  .برتري دارد

  

  راهبردهاي اجتماعي

با توجه به آنچه گفته شد، راهبردهاي اجتماعي آن دسته از راهبردهايي هستند كه به لحاظ فراگيـري شـامل   

گرديده و بدين لحاظ عام مي باشند، به عبارت ديگراين راهبردها به عنوان روح حاكم بـر فعـل    همه نهادها

شوند  اي كه فعل جمعي و همسو شدن اراده ها، تنها در صورتي مورد قبول واقع مي جمعي تلقي شده، بگونه

المي عنوان مي گردد به عنوان مثال در تحليل چرايي وقوع انقالب اس. كه به نقض اين راهبردها منجر نشود

پهلوي، موجب شد كه آحاد افراد اجتماع نسبت  رژيمكه نقض راهبردهاي اساسي مورد قبول جامعه توسط 

  . به  دوام و بقاء آن حكومت رضايت نداشته باشند

است و حضرت در بيانات خود راهبردهاي نقض شـده توسـط    گونهنيز همين ) ع(در مورد قيام امام حسين

نمايند؛ پس از مرگ معاويه و جانشيني يزيد، وي از فرماندار مدينه خواست كه از  تبيين مي حكومت يزيد را

بعيت بگيرد، امري كه با مخالفت امام روبرو گرديـده  ) ع(برخي بزرگان مدينه، از جمله حضرت سيدالشهدا 

كسي مثل من با كسي مثل يزيـد بيعـت    34»مْثَله َلايباِيع مْثلي«و لذا حضرت در برابر اين درخواست فرمودند 

: فرمايندمي) ع( يا در فرمايش ديگري امام حسين. كند و بدين گونه قبول نكردند كه با يزيد بيعت نمايندنمي

 و رسـولُه  و ذلك َلنا اللّه  يأْبي لَّةُالذِّ منَّا هيهات و الذِّلَّةِ و السلَّةِ بينَ اْثَنَتينِ بينَ رَكزَ َقد  الدعي بنَ  الدعي إِنَّ أَال«

 35»اْلكرامِ مصارِعِ  علي اللِّئامِ طاعةَ نُؤْثرَ أَنْ منْ آِبيـةٌ نُفُوس و حميةٌ أُنـُوف و َطهرَت و طابت حجور و الْمؤمنُونَ

 مـا  كـه  هيهات و است داده قرار ذلّت و شمشير  راهي دو بين در مرا فرومايه، فرزند فرومايه، كه باشيد آگاه

در واقـع زيـر    ...دارنـد  دريغ بپذيريم را ذلّت ما كه اين از مؤمنان و پيامبرش و خدا زيرا برويم، ذلّت بار زير

بار زور نرفتن و ايستادگي در برابر ظلم، يك راهبرد است كه نقض آن موجب شـكل گيـري قيـام عاشـورا     

  .گردد مي

  

                                                           
 22 ص اللهوف،.  34
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  زندگي عزتمندانهراهبرد 

و مقام معظم رهبري كه ريشه در تفكـر قرآنـي و سـيره پيـامبر     ) ره(از اين منظردر تفكر راهبردي امام راحل

هاي جمعي همسو ، رنگ ذلت به خـود بگيرنـد، الزم   دارد، هرگاه اراده) ع(و امام حسين) ص(گرامي اسالم

دست به قيـام انقـالب زد، البتـه قطعـا اينگونـه       است از آنها فاصله گرفته و در مقابل براي برگرداندن عزت

با شهادت خود و يارانش و همچنين بـه  ) ع(هايي را در بر خواهد داشت، چنانكه امام حسين اقدامات هزينه

و لذا همانطور كه در سيره امام راحـل و مقـام   . اش اين هزينه را پرداخت نموداسارت رفتن اعضاي خانواده

گردد، در تحليل و بررسي حادثه عاشورا، مي بايست به اين نكات اساسـي دقـت   معظم رهبري مشاهده مي 

  .هاي عاشورا به درس هايي كه مي توان از اين حادثه گرفت اشاره داشت نموده و در بيان عبرت

رهيز از ذلـت، عـزت   با توجه به آنچه گفته شد، بر اساس آيات قرآن كريم و در چارچوب راهبرد عزت و پ

بنابر آنچه از . ند متعال و بندگان خاص وي بوده كه به ريسمان محكم الهي تمسك نموده انددوتنها از آن خ

در او  -اعـم از انسـي و جنـي     –آيد، عزيز به معناي كسي است كه نفـوذ شـيطان   معناي لغوي عزت بر مي

اين معناست كه شما به » هيهات من الذله « : فرمايند مي) ع(امكانپذير نمي باشد و لذا هنگاميكه امام حسين 

  .به هيچ وجه نمي توانيد در من نفوذي داشته باشيد و از من بيعت گرفته و يا مرا وادار به سازش نماييد

آورد كه از آن جمله، راهبرد مند، راهبردهاي بنيادين ديگري را به دنبال مي بدين ترتيب راهبرد زندگي عزت

اشاره شد، جهاد در چهار صورت متصور است؛ جهاد اكبـر  همانطور كه قبال نيز به آن . زندگي جهادي است

است كه جهاد پايه است، جهاد كبير ، جهاد افضل و جهاد اصغر، كه در هر چهار شكل خـود نيـز، در قيـام    

  .مشاهده مي گردد) ره(و همين طور در انقالب اسالمي و قيام امام خميني )ع(امام حسين 

آن را از بين بـرده    فرد مي بايست با تربيت نفس خود، زمينه طغيان جهاد اكبر در حقيقت به اين معناست كه

و با حاكم كردن قوه عاقله خود بر قوه غضبيه ، شهويه و وهميه خويش، كنترل نفس را در دسـت گرفتـه و   

ـ  عِبـد  مـا  العقـلُ ) : ع(الصـادق  اإلمـام  «بدينگونه آن را در برابر دستورات الهي خاضع و خاشع نمايد، كه   هِب

نشانه تسلط انسان بر نفش خويش نيـز، قـرار گـرفتن او در مسـيرعبوديت و      36»الِجنان بِه اكُتسب و  الرَّحمانُ

  37»وما َخلَْقت اْلجِنَّ واْلإِنس إِلَّا ليعبدونِ«: فرمايد بندگي خداست، چنانكه قرآن كريم مي

                                                           
 اصول. (پيمايند مي آن راهنماييِ به را بهشت به رسيدن راه صالحان و ، پرستند مي) و شناسند مي( آن ي وسيله به را خدا خداپرستان كه است) نيرويي( آن عقل.  36
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 اْلَكـافرِينَ  تُطـعِ  َفَلـا «سوره فرقان به آن اشاره مي شود، جهـاد فرهنگـي اسـت     52جهاد كبير نيز كه در آيه  

  .از كافران اطاعت نكن و به وسيله اين قرآن با كافران به جهاد كبير اقدام بكن 38»َكِبيراً ِجهاداً بِه وجاهدهم

هاي طاغوت و ستمگر  ي گردد، به مبارزه عليه حكومتشكل سوم جهاد كه از آن به جهاد افضل تعبيرم

: نقل شده است كه فرمودند) ص(پيامبر از نقل به) ع(حسين امام از اطالق مي گردد، در اين زمينه حديثي

 گفته ستمگر پيشواي نزد كه است اي عادالنه سخن جهاد، برترين 39»جائرٍ امامٍ عْند عدلٍ َكلمه اْلجِهاد اَفَْضلْ«

  .شود

شكل آخر جهاد، جهاد اصغر است كه به معناي جنگ و دفاع فيزيكي در برابر دشـمنان اسـت كـه در قـرآن     

  .كريم نيزدر دو قالب جهاد ابتدايي و دفاعي مورد تاكيد قرار گرفته است

 

  خدمت به مردم

معنا كه به يك  چنانكه گفته شد مالك و معيار راهبردي بودن يك انديشه، فرازماني بودن آن است، به اين

يكي از اين مالك ها خدمت به مردم است و لذا يكي از وظايف . دوره مشخص اختصاص نداشته باشد

.... حركت انبياء، نزول وحي و شريعت آسماني و. حكومت اسالمي خدمت به مردم استاساسي و كليدي

بران ديني در خدمت رساني اساساً تمام تالش ره. همه در راستاي خدمت رساني به خلق خداوند بوده است

 40»إِسرَائيلَ بني معي َفأَرسلْ«آيه شريفه . به مردم، چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي، خالصه مي گردد

اسرائيل از غل  با هدف رها كردن بني) ع(كند كه حضرت موسي  نيز به همين حقيقت اشاره داشته و بيان مي

از اين آيه و آيات مشابه استفاده مي گردد كه . خود را آغاز نمودند و زنجيرهاي فكري و معنوي، حركت

  .گردند اگر بعد معنوي جامعه تنظيم گردد، ابعاد مادي نيز به تبع تصحيح مي

  

  

  

                                                           
٣٨
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  )ره(خدمت رساني به مردم در انديشه امام 

نظام و تشكيالت  ائمه و فقهاي عادل موظف هستند كه از«: فرمايد فقيه مي در كتاب واليت) ره(حضرت امام 

امام  41».حكومتي براي اجراي احكام الهي و بر قراري نظام عادالنه اسالم و خدمت به مردم استفاده كنند

در اين بيان، خدمت به مردم را در رديف اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادالنه اسالم قرار داده ) ره(

صرف حكومت براي آنان يعني ائمه «: فرمايند امه ميايشان در اد. رساند است، كه خود اهميت مطلب را مي

ذكر نام فقهاء در » .منتها چه كنند مأمورند انجام وظيفه كنند. و فقهاي عادل، جزء رنج و زحمت چيزي ندارد

به اين معناست كه فقيه عادل در كنار اجراي احكام اسالم و اقامه حكومت عدل اسالمي، ) ع(كنار ائمه

  . دم را يكي از وظايف اصلي خود بدانندميبايست خدمت به مر

تاكيد و تصريح بنيانگذار انقالب اسالمي بر اهميت خدمت رساني به مردم در همه بياناتشان مشاهده 

آقايان محترم توجه كنند كه شهرهاي خود را از خدمتگزاران به «: فرمايند گردد، در اين رابطه ايشان مي مي

ايشان در ادامه با ذكر اين استدالل كه خدمت به مردم و رفع  42».دملت و بندگان صالح خدا خالي نكنن

بر هر چيز مقدم  -كه شغل شريف روحانيت است - حاجات آنان و تربيت علمي و اخالقي بندگان خدا 

است، خدمت به مردم و رفع حاجات را در كنار تربيت علمي و اخالقي بندگان خدا ذكر نموده، به اين معنا 

  .ادي مردم نيز همانند تربيت روحي آنان از اهميت بسزايي برخوردار استكه تامين نيازهاي م

گيري از مردم بيان  كناره برايصحيفه، با نهي مسئولين  17جلد  233همچنين در صفحه ) ره(امام راحل 

و لذا در بررسي تاريخ اسالم ، با مواردي مواجه .  شوددارند كه خدمت به مردم باكنارگيري درست نمي مي

هاي جور  هايي را در حكومت منين، با اذن ائمه مسئوليتؤشويم كه برخي شيعيان با هدف رفع حوائج م مي

منصبي را در حكومت هارون الرشيد ) ع(يقطين كه با اجازه امام كاظم بن علي مانندگرفته اند،  بر عهده مي

  .پذيرفت

ست كه در مواردي مجوز ورود به همانطور كه مشاهده مي گردد، اهميت خدمت رساني به مردم به حدي ا

: در جايي فرمودند) ره(حضرت امام. هاي نامشروع و طاغوت نيز از طرف ائمه صادر گرديده است حكومت

  هاي دولتي همه با هم و همه متحد باشند براي خدمت به اسالم، خدمت به مردم بزرگترين خدمتارگان«

                                                           
 .55 ص -فقيه واليت.  41
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مردم است، به اين معنا كه خدمت به اسالم در  خدمت به اسالم در پرتو خدمت به 43».است به اسالم

  .راستاي خدمت به مردم مي باشد

ايشان با ذكر مصاديقي چون توجه به كشاورزي و غيره ، ارائه اينگونه خدمات از سوي حكومت اسالمي به 

دمت در تعبير جالبتري، خدمت به مردم را خ) ره(حضرت امام . دانند مردم را بزرگترين خدمت به اسالم مي

و همه ما موفق باشيم و همه ما عازم . من اميدوارم كه انشاءاهللا موفق بشويد«: فرمايند به خدا دانسته و مي

ما به خدا بخواهيم خدمت كنيم به اين بندگان خدا بايد . اينها بندگان خدا هستند. خدمت به مردم) مصمم(

در اينجا خدمت به مردم را مساوي با خدمت در واقع امام  44».خدا احتياج به خدمت ما ندارد. خدمت بكنيم

 قَرضًا اهللاَ يقرِض ذااّلذي من «: فرمايدالحسنه مي در همين رابطه قرآن كريم درباره قرض. به خدا گرفته است

اين قرض نيكو به خدا در واقع قرض به بنده خدا است كه در آيه معادل خدمت به خدا دانسته  45»حسًنا

قالب اسالمي تاسيس نهادهايي مانند جهاد سازندگي نيز، با عنايت به همين انديشه پس از ان. شده است

  .در خدمت به محرومين و مستضعفين صورت گرفت) ره(امام

در حقيقت . باشد ويژه اقشار محروم ميه در  واقع ايجاد نهادها، يكي از راهكارهاي خدمت به مردم، ب

، در كنار نهادسازي و ترميم نهادهاي موجود در جامعه، از پايه تصويب قوانين راهگشا، ترميم قوانين موجود

  .هاي اصلي خدمت رساني به مردم است

روند براي خدمت به مردم گاهي  اين جهاد سازندگي كه مي«: فرمايند در همين زمينه مي) ره(امام راحل 

  ».شوم از اين روحيه اينهابينيم، خيلي من خوشحال ميوقتها من در تلويزيون مي

خرداد  20مقام معظم رهبري در توصيف اين روحيه و انديشه حضرت امام در سخنراني خود در تاريخ 

-هايي است كه بيش از همه ما را به ياد امام عزيزمان ميجهاد سازندگي از جمله دستگاه«: فرمودند 1368

برند اند و چقدر لذت ميدچه قدر ايشان به اين مجموعه جوان و انقالبي و با اخالص اهميت مي. اندازد

آن دل . شنيد موفقيت هاي را در جبهه جنگ و مناطق دور افتاده روستايي به دست آورده استوقتي مي

تيزبيني و روشن نگري و تشخيص آن عزيز . شدبزرگ از ديدن اين همه تالش پر از اميد و شادي مي

  »درست و به جا بود

                                                           
  165ص17ج همان . 43
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  رسانيهمكاري مردم با حاكمان در امر خدمت 

خداوند متعال در قرآن كريم همه آحاد جامعه را به تعاون و همكاري پيرامون گسترش نيكوكاري و خدمت 

اين آيه در كنار آيات بسيار ديگري كه بر رسيدگي به  46»والتَّقْوى اْلبرِّ تَعاونُواْ علَى«خواند  به مردم فرا مي

  .نمايد، زمينه همكاري مردم با حاكمان را در خدمت رساني به مردم فراهم مي آورد محرومان تاكيد مي

اصل خدمت، هم در  اجتماع كوچك خانواده و هم در سطح جامعه جريان دارد تا جايي كه امام امت 

با توجه به اين ، گفتمان خدمت به مردم يك » بگوييد بهتر است تا رهبربه من خدمتگزار «: فرمايند مي

محسوب مي گردد و از همين روست كه از منظر ) ره(گفتمان اساسي و بنيادي در منظومه فكري امام راحل

  . كند ايشان اگر در جامعه خدمت صورت بگيرد، عدالت  و در يك كالم اسالم هم تحقق پيدا مي

هاي غذا بر دوش د كه چگونه پيشوايان ديني خود شخصاً به فقرا كمك كرده و انبانتاريخ نشان مي ده

هاي يتيم كمك مي نمودند، البته خدمت در اين نظرگاه يك امر گسترده، دراز مدت و متنوع گرفته و به بچه

ت بايست با  كمك و خدمت فكري ياري رساند در عين حالي كه بايد به ديگري خدم است، برخي را مي

بنابراين اگر در جامعه خدمت به عنوان يك عبادت تلقي گرد، جامعه به سمت سعادت و . مادي رساند

  .بهروزي رهنمون گرديده و تحول عظيمي در سطح جامعه صورت خواهد گرفت

  

  نظام مسئولين توسط مردم درد فهم

 ايـران  اسـالمي  جمهوري اندر ديدار با وزير امورخارجه وقت و معاونان و سفرا و كاردار) ره(حضرت امام

 بـه  موفق را آقايان همه خداوند كه اميدوارم من«: فرموده بودند 64افريقايي، در سال  و عربي كشورهاي در

 را جامعه درد كه هستند اشخاصي از همه ما دولت و سفرا كه است گذاشته منت ما به خداوند. كند خدمت

 وضـعي  چـه  مـردم  داننـد  مـي  و انـد  داشـته  رابطـه  مردم با كه هستند روحاني آنها از بسياري زيرا فهمند، مي

 مـردم  بـا  ارتباطي هيچ حكومت افراد كه بود طور اين وضع سابق ولي. كنند مي ادراك را آنها درد و اند داشته

 مستضـعفين  حكومـت  كـه  اسـت  خواسـته  خدا اكنون ولي. گذرد مي چه مردم بر كه فهميدند نمي و نداشتند
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ايشـان   47».باشد بهتر بعد به اين از اميدوارم و است بوده خوب او عملكرد تاكنون بحمداهللا كه بشود تشكيل

  . كند در اين ديدار به مسئله ارتباط با مردم و درد و مشكالت مردم و جامعه اعم از مادي و معنوي اشاره مي

ارتباط برقرار شـود، درد و نيـاز   خورد و در صورتي كه ميان عدل و درد مردم درد مردم با نياز مردم گره مي

شناسد براي اين كـه آن  شود بنابراين حكومت عدل، حكومتي است كه درد مردم را مي مردم نيز شناخته مي

  .را برطرف كند

 كشـته  دارد دبسـتانش  بچـه  از انـد،  كرده قيام اآلن كه مردمي اين«: اند در اين رابطه فرموده) ره(حضرت امام

 دهد، مي كشته اش روحاني دهد، مي كشته اش بازاري دهد، مي كشته دارد دانشگاهش تا و دبيرستان تا دهد مي

 زننـد،  مي فرياد دارند همه و كشد مي زجر اش دانشگاهي كشد، مي زجر اش بازاري كشد، مي زجر اش روحاني

 حكومت يك... پهلوي، اينها  سلطنت بر مرگ آدم، اين بر مرگ اينكه فرياد و تظاهر، روز هر تظاهر، روز هر

 سـركار  حـاكمش  و حكـومتش  كـه  وقتي كه حكومتي آن برسد؛ مردم درد به كه] خواهند مي[ اسالمي عدل

 شـهر،  فـالن  در كه ترسم مي من: گويد مي خورد، مي جو مثالً نان، خودش ترسم، مي من كه گويد مي آيد، مي

 توانيم نمي ما. باشد جورها همين و باشد كمتر جورها همين] از[ نانش كه باشد كسي يك كجا، در يمامه، در

  48».الاقل نباشد دزد]  كه[ باشد كسي يك خواهيم مي ما ولي او؛ مثل البته

 النَّاس َفطَرَ الَّتي اللَّه در كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل بر اساس آيه شريفه فطْرَت) ره(خميني امام

  :كند مي معرفي قسم دو به را انسان فطرت 49عَليها

 سوى به انسان ذاتيِ كشش از است عبارت مخموره فطرت: غيرمحجوبه مخموره يا اصلي فطرت.    1

 اين, باشد باقى آن نورانيت و روحانيت وجهه و باشد نشده طبيعت احكام محكوم كه گاه آن تا) خير(

 اين. است شده تعبير) غيرمحجوبه مخموره( فطرت به آن از و هاست نيكويى تمام منشأ كه است فطرت

 عالم و شقي و سعيد از بشر، سلسله تمام در كه است مطلقه سعادت و خير و مطلق كمال به عشق فطرت،

 و كند، گردش و تفحص انسان بشر سلسله تمام در اگر و 50است، مطبوع و مخمر داني، و عالم و جاهل و

 و كمال متوجه فطرت حسب به كه يابد نمي را نفر يك كند، جستجو را عالم در متفرقه اقوام و طوايف همه
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 ندهد تغيير را آن آن، غير و مسالك و مذاهب و اخالق و عادات از يك هيچ و نباشد سعادت و خير عاشق

 در را خود آمال كعبه و كرده گمان و يافته چيزي در را خود معشوق يك هر  51.نياورد وارد خلل آن در و

 ها اين همه با كه دانست بايد ولي. است آن خواهان جان و دل از و شده آن به متوجه و كرده توهم چيزي

 آنها آمال كعبه و آنها معشوق و نيست كردند، مي گمان آنچه به راجع محبتشان و عشقشان آنها از يك هيچ

 متوجه چه هر به قلبش كه يابد مي كند رجوع خود فطرت به كس هر زيرا باشد،-نمي كردند توهم را آنچه

 است تر كامل كه ديگري به و مي شود منصرف اولي از قلب فورا بيايد آن از باالتري مرتبه اگر است،

  52.گردد متوجه آن از اكمل به رسيد، كاملتر آن به وقتي و گردد مي متوجه

 با گردد محجوب خود اصلى عالم از و شده طبيعت به متوجه فطرت هرگاه :تبعي و محجوبه فطرت.    2

 تنفر فطرت .گويند محجوبه فطرت آن به كه است صورت اين در, شد خواهد مختفى دنيوى هاى حجاب

 عيب و نقص او در چه هر از انسان 53.است مخمر بالعرض اين كه است شقاوت و شر از انزجار و نقص از

  54.است آن تعلق مورد مطلق كمال چنانچه. است فطرت تنفر مورد نقص و عيب پس است، متنفر است

 طبيعـت  حجـاب  بـه  محكـوم  كه داشت خواهند را خود اصلي كاركرد فرعي و اصلي فطرت دو صورتي در

 در و شـوند  مـي  محكوم طبيعت احكام به داده، دست از را خويش نورانيت صورت، اين در كه باشند نشده

  .شد خواهند ها بدبختي و شقاوت جميع منشأ و شر جميع مبدأ و مانند مي باقي حجاب

 تمـام  و اسـت  شـده  ريزي طرح فطرت نقشه طبق باهرات آيات و عظام انبياي دستورهاي و آسماني احكام

  . شود مي منقسم اصلي مقصد دو و كلي قسم دو به تبعي و اصلي فطرت دو طبق نيز الهي احكام

خواهـد بـه   روح مـي . الزمه نياز واقعي و كمال حقيقي رسيدن به خدا اين است كه به مقدماتش توجه شـود 

اما روح يك مركبي به نام بدن دارد كه بايد به آن رسيدگي شود يعني اگر اين بدن گرسنه باشد، . برسدكمال 

تواند عبادت خدا را انجام دهد به همين خاطر در شـريعت از انجـام   ديگر نمي...  تشنه باشد، افسرده باشد، 

  .عبادتي كه ضرر دارد منع شده است
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كردند تا  و كارگزاران توصيه رسيدگي به دردهاي مادي مردم را مي بر همين اساس حضرت امام به مسئولين

 قطعنامـه  پذيرش مناسبت به در پيامشان) ره(امام. زمينه يادآوري دردهاي معنوي و حقيقي مردم فراهم شود

  :اند فرموده 598

 دسـت  بـه  انقـالب  نگذاريـد  كـه  كنم مي سفارش و وصيت شما همه به نباشم يا و باشم شما ميان در من«

 بـه  خـود  روزمـره  زنـدگي  خـم  و پـيچ  در خـون  و شهادت پيشكسوتان نگذاريد. بيفتد نامحرمان و نااهالن

  ».شوند سپرده فراموشي

  اهميت خدمت به مردم و رابطه آن با درد و نياز مردم 

كردن  پيامبران خدا براي خدمت به مردم و راهنمايي آنها ارسال شده اند  و رهبران ديني و الهي هم برآورده

ايـن مسـئله در بـين    . نيازهاي مردم و رفع دردهاي آنها را راهي براي رسيدن به خداي متعـال مـي دانسـتند   

رهبران و پيامبران الهي به حدي مهم بود كه براي ايمان نياوردن مردم و قرار نگرفتن بعضي انسانها در مسير 

 نبـي  مهـم  اوصـاف  از يكـي . ش مي كردندباره تال درست و صحيح رنج مي بردند و با دلسوزي زياد در اين

پيغمبر اسالم آنقدر براي مـردم دلسـوز و مهربـان     .است الهي رحمت رسول كه است آن) ص( اسالم مكرم

  »55لْلعالَمينَ رحمةً إَِلّا أَرسْلَناك وما « :فرمايند بودند كه خداو ند متعال در قرآن كريم مي

. راهبرد است و اين درد فقط درد دنيوي نيست، بلكه درد اخروي نيـز اسـت  داشتن درد مردم، در واقع يك 

روح نيز مانند جسم داراي صحت و مرض است بنابراين رهبران الهي و ديني در هر دو بعد مادي و معنوي 

نيز اين روحيه را داشتند و دستور ايشان  جهـت تشـكيل   ) ره(حضرت امام. به درد و رنج مردم توجه دارند

  .امداد در همين راستا بود تا به محرومين و مستضعفين جامعه رسيدگي شودكميته 

در انقالب اسالمي ايران اتفاقاتي رخ داد كه دركش براي بسياري قابل فهم نبوده است مثل قرار گرفتن مردم 

. كردنـد  هـا از او حمايـت مـي    هاي رژيمي كه به لحاظ مادي سرتا پا مسلح بود و همه ابرقـدرت مقابل تانك

اي با چشم خودم ديدم مردمي كه هيچ اسـلحه «:  فرانسوي در اين رابطه مي گويد معاصر ميشل فوكو متفكر

كردند و در برابر يك رژيمي را ديـدم كـه همـه ابـزار مـادي قـدرت را       دستشان نبود اما احساس قدرت مي

در كتابش ايـن جملـه   » ها زماني غير زمان«ليلي عشقي نويسنده كتاب . »كردداشت ولي احساس قدرت نمي

  .امام مردم را از زمان عادي وارد زمان ملكوتي كرد: فوكو را اينگونه تحليل كرده كه
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اين معنايش اين است كه وقتي فرد از عالم ملـك و  . داردويژگي زمان ملكوتي اين است كه فاصله را بر مي

اينكه در تعارض ميـان ارزشـهاي   شود دو حالت براي او متصور است يك حالت ماده وارد عالم ملكوت مي

. مي كنـد يعني جسم را بر روح مقدم  كند  هاي معنوي مقدم مي هاي مادي را بر ارزش مادي و معنوي ارزش

و در جايي كه دستور الهـي اسـت   . كند هاي مادي مقدم مي ي معنوي را بر ارزشها  حالت ديگر اينكه ارزش

  .حاضر است از جانش نيز بگذرد

  نيازهاي مردمارزيابي 

در جوامع مختلف نيازهاي مختلفي و متعددي وجود دارد كه هر پيامبر و حاكم و رهبري كه براي آن جامعه 

. در نظر گرفته شده است بايد مقتضيات زمان و مكان را رعايت كند تا در برآورده كردن نيازها موفـق باشـد  

كنند كه آنها را به سمت صالح و خير راهنمـايي   مي اي اولويت بندي بگونه را شايد مردم عادي نيازهايشان

اولويت را به نيازهاي فرهنگي  ،كند به همين دليل پيامبران خدا و رهبران الهي عالوه بر شناخت درد و نيازن

  .و معنوي اختصاص مي دهند تا از اين طريق تحولي دروني در جامعه رقم زنند

 .كشف دردهاي مردم مـورد بررسـي و بـازبيني قـرار گيرنـد     براي ارزيابي نيازهاي مردم بايد ساز و كارهاي 
كشف درد مردم و تالش براي حل مشكالت آنها يك انديشه راهبردي است كه مال يك سال يا دو سـال و  

علي . اند مقام معظم رهبري روي اين بحث كه بايد به درد مردم رسيد خيلي تأكيد كرده. زمان خاصي نيست
هم مقـام معظـم رهبـري بـه ايـن بحـث       ) ره(مهوري اسالم هم حضرت امام رغم اين توجهي كه رهبران ج

داشتند هنوز ساز و كارهاي الزم براي ارتباط دو طرفه بين نهادها و مردم از جهت بيان دردها و دسته بنـدي  
  .و رسيدگي به آنها وجود ندارد يا ضعيف است

بـوده  كـه در بخـش فرهنگـي جهـت      هاي ديني از جمله سـاز و كارهـايي   مركز ملي پاسخگويي به پرسش
هـاي  در حـوزه  110رسيدگي به دردهاي معنوي مردم تاسيس شده است يا مثالً با تـدابير مسـئوالن، پلـيس    

  ...جاد شد يا اورژانس در حوزه سالمت و امنيت عمومي اي
. هاي مختلف يك نهضت خدمت رساني رسيدگي به دردهاي مردم اتفاق بيفتدبايد به همين شكل در بخش

خيلي خوبي صورت گرفته است اما كافي نيست و براي رسـيدن بـه وضـع مطلـوب بايـد       هر چند اقدامات
  .تري را برداريمهاي جديقدم
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  )ره(گردايي از منظر امام مردم

بر ايـن اسـاس يـا سـاختار و     . به طور كلي در بحث راهبردها اشكال كار به لحاظ ساختاري و قانوني است

كه بايد ترميم شود يا اينكه اصالً ساختار و قانوني وجود ندارد كه در ايـن صـورت بايـد     قانوني وجود دارد

  .همه اينها مبتني بر كارشناسي همه جانبه و دقيق است. ساختار و قانون جديد تأسيس و تصويب شود

تربيـت   قبل از بحث طراحي ساختاري، بايد نيروهاي الزم با نگرش اسالمي و ديني را براي ايـن سـاختارها  

بعنوان مثال مرحوم آيت اهللا نائيني در زمان مشروطه وقتي بحث نمايندگي مجلس و شرايط نمايندگان . كنيم

  .را مطرح كردند آن موقع فرمودند كه نماينده مجلس بايد مجتهد در فن سياست باشد

و روشـني   شـفاف بنابراين براي فهم و حل سريعتر دردهاي مردم و رسيدگي به آنها، بايد يك سـاز و كـار   

اگر دردهاي مادي مردم برطرف شود در اين صورت زمينه تقرب و عبادت خداي متعال بهتـر  . داشته باشيم

  .ها كمك خواهد شد شود و به كمال و سعادت حقيقي انسان فراهم مي

و مقام معظم رهبري بهترين راه حل براي كشف و حـل دردهـاي مـردم مشـاركت     ) ره(به نظر حضرت امام

هـاي   ، ناديـده گـرفتن ارزش  قبل از انقالب مردم درد وابستگي، استبداد، ظلم و سـتم .  ري مردم استحداكث

و مقام معظم رهبـري  ) ره(لذا حضرت امام. داشتند بنابراين انقالب با مشاركت مردم اتفاق افتاد... اسالمي و 

ضـامن حـل بسـياري از     هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگـي معتقدند كه حضور يكايك مردم در تمام صحنه

  .شودمشكالت و دردهاي مردم است كه از آن به عنوان مردم ساالري ديني تعبير مي

  چگونگي رابطه ميان امام و امت در جامعه اسالمي

هـاي مختلـف جوشـش و     پويا و پايا است كه در قالـب  بين امت و امام، يك رابطه در جامعه اسالمي رابطه

هاي ديني در سطح جامعه انجـام  بنابراين، امام هر كاري كه بر اساس آموزه. ندزمشاركت دائمي را دامن مي

 56والَتّْقـوى  اْلبـرِّ  عَلـى  وَتعاونُواْ: فرمايدوقتي خداي متعال مي. دهد، نتيجه ي حضور فعال مردم مي باشد مي

. دم را برانگيزاند و فعال كنـد خواهد مربلكه امام مي. بنابراين امام نيامده كه خودش همه كارها را انجام دهد

اين مشاركت پارلماني كه امروز در دنيا باب شده  اسـت بـر طبـق    :  فرمايدعالمه طباطبايي در اين رابطه مي

فرمايد كه ما بايد  اما در الگوي مشاركت اسالمي ايشان مي. الگوي مشاركت اسالمي يك الگوي ناقص است

  .دم را بيشتركندبه دنبال راهكارهاي باشيم كه مشاركت مر
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بنابراين نخبگان ما بايد تأمل كنند و بينديشند و راهكارهاي افزايش مشـاركت را پيـدا كننـد تـا ايـده مقـام       

و معظم رهبري به عنوان مشاركت حداكثري اتفاق بيفتد و مردم خودشـان كـار خودشـان را انجـام     ) ره(امام

  .دهند

  )ره(مشاركت حداكثري مردم از منظر امام

وحياني همه مردم حتي خود پيامبر نيز بايد تابع وحي و دستور الهي باشـند امـا در برخـي از امـور     در امور 

شده كه  تأكيد موضوع اين بر ،57حديد سوره 25 آيه در. توانند مشاركت داشته باشند اجتماعي آحاد مردم مي

برپايي قسط و عدالت نيز در سـايه  و . اند تا مردم قسط و عدالت را بر پا كنند انبياء الهي به سوي مردم آمده

  .شود مشاركت حداكثري مردم در امور مربوط به اداره جامعه و حكومت محقق مي

و  58» واْلعـدوانِ  اإلِْثـمِ  عَلـى  َتعـاونُواْ  والتَّْقـوى والَ  اْلبـرِّ  علَى َتعاونُواْ«و  »ِِبالْقسط النَّاس ليقُوم«از آيات شريفه 

»مهَشاوِري ور فراهبرد مشاركت حداكثري مردم در امور مربوط به اداره جامعه و دولت اسالمي ... ِ و 59»األَم

گردد و هر  به اين معنا كه نظام سياسي و اجتماعي مسلمين با مشاركت تمام مردم برقرار مي. شود استفاده مي

شـود و هـر   از بسط و قدرت نظام نيز كاسـته مـي  مقدار در اين مشاركت اختالل ايجاد شود به همان مقدار 

بنـابراين  . شـود  اندازه كه مشاركت افزايش يابد  به همان نسبت بر قدرت و اقتدار  و شكوه نظام افزوده مـي 

همه مردم در برقراري نظام سياسي و اجتماعي خودشان مسئول و مكلف هستند و بايد با حضور حـداكثري  

وجـود   بين قدرت و تكليف يـك معادلـه  . ه بهترين شكل ممكن رقم بزننداشان را ب سرنوشت خود و جامعه

 الّلـه  يَكلِّف الَ«: فرمايد خداوند كريم در قرآن مي. شودشود تكليف نيز بيشتر ميدارد هر اندازه قدرت بيشتر 

  60»وسعها إِالَّ َنْفسا

ستقيما در امور اجتماعي مشاركت مي كنند تواند ابعاد مختلف داشته باشد، مردم يا م مشاركت آحاد مردم مي

امر به معـروف و نهـي از منكـر مـردم بـه عنـوان يـك مسـئوليت         (يا اينكه در نظارت بر عملكرد مسئوالن 

هاي جهاد و دفـاع و  ها و مشاركت در صحنه مشاركت دارند؛ همچنين مشاركت در تصميم سازي) اجتماعي

  .در عرصه جامعه مي باشد از جمله ابعاد مختلف مشاركت آحاد مردم... 
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و مقام معظم رهبري مكرر بر مشاركت حـداكثري مـردم در امـور مربـوط بـه اداره      ) ره(در فرمايشات امام 

 »عمـومي  مشـاركت  و ملّي همبستگي«به نام 1384همچنين نامگذاري سال . جامعه و دولت تاكيد شده است

  .از جانب مقام معظم رهبري نيز در همين راستا بود

 انقـالب  خودشـان  مـردم  كـه  است اين انقالب اين مهم ويژگي«: فرماينددر اين رابطه مي) ره(امامحضرت 

 و كوچـه  همـين  مردم خود. انقالب براي نكرده كشي لشكر كسي يك انقالب كند،  نيامده كسي يك. كردند

 بودند اينها خود ما، نظر به اعال طبقه و آنها باصطالح مستضعف طبقه خصوصاً، و عادي مردم همين و بازار

 يـك  تواننـد  مي ديگر افراد نه بكنم، كاري همچو يك توانم مي من نه دادند، انجام را كار و كردند انقالب كه

 با شما از ترسيدند آنها. كرد ضعيف را دلشان را آنها و كرد قوي را اينها دل كه خداست. بكنند كاري همچو

  61».شد واقع انقالب خالي، مشت با آنها از نترسيديد شما و داشتند كه برگي و ساز همه

  )ره(ها از منظر امامانواع حكومت

  :توان در يك تقسيم بندي به سه دسته تقسيم كرد ها را مي حكومت

دسـته  . هاي ديكتاتوري و استبدادي و پادشاهي هستند كه نه به خدا كار دارند نه به مردم يك دسته حكومت

هاي دموكراتيك و مردم ساالر هستند و دسته سوم حكومت اسالمي كه به هيچ كـدام از اينهـا    ديگرحكومت

تحققش  حكومت اسالمي عالوه بر اينكه به رضايت خدا و اجراي دستورات الهي توجه دارد. شباهت ندارد

 همـين  و بـازار  و كوچـه  همين مردم خود...«: فرمودند) ره(لذا حضرت امام. نيز متكي به حضور مردم است

بكنم  كاري همچو يك توانم مي من نه دادند، انجام را كار و كردند انقالب كه بودند اينها خود... عادي  مردم

در سـيزده  . دي در آگاهي بخشي به مردم داشتندتوان اينگونه تحليل كرد كه امام سهم اصلي و زيامي 62.»... 

اي هـم اتفـاق   وقتي امام از ايران تبعيد شد در كشور هيچ انقالبي رخ نداد حتي شورش گسـترده  1343آبان 

آن قدر به آگاهي رسيدند و از خودشان شور و شعور و مشـاركت نشـان    57اما همين مردم در بهمن . نيفتاد

  . سيددادند كه انقالب به پيروزي ر

هاي مختلف يك و مقام معظم رهبري، مشاركت و حضور حداكثري مردم در صحنه) ره(بنابراين از نظر امام

مشاركت حداكثري نشان دهنده نظامي است  كه با مردمش رابطه واليتـي  . حضور زينتي و تشريفاتي نيست

همچنـين  . ن را دوست دارنددارد و در اين رابطه واليي كه رابطه محبت و مودت است مردم رهبران خودشا

                                                           
  100، ص15صحيفه امام، ج. 61
 همان. 62



٣٩ 

 

-دهند و بـه درد آنهـا مـي   چنان كه درد آنها را تشخيص مي. رهبران نيز مردم را با تمام وجود دوست دارند

-متقابالً مردم نيز براي آنكه در انجام امور مشاركت داشته باشند در صـحنه . كنند رسند و به آنها خدمت مي

يعني در دولت و مملكـت اسـالمي خـود مـردم كارهـا را انجـام       . كنند هاي مختلف حضور پررنگي ايفا مي

ها ها، و دفع توطئهدر اصالح و نظارت بر امور، تصميم گيري و تصميم سازي دهد و هر قدر مشاركتشان مي

شود  و باعث يـاس و نااميـدي دشـمنان     تر مي بيشتر شود رابطه مردم و رهبرانشان مستحكم... ها، و دشمني

  .شودمي

  دم در حكومت اسالمينقش مر

 و جـدي  نقش قوانين، اجراي و گذاري سياست گذاري، قانون ، حكومت تشكيل در مردم ديني، حكومت در

 خواسـتار  و كرده انتخاب را اسالمي نظام عالقه و عشق و آگاهي با مردم اسالمي، حكومت در .دارند فعالي

 اجرايي امكان هيچ اسالمي حكومت مردم پشتيباني و انتخاب بدون اساساً و. باشند مي  االهي قوانين اجراي

 شده تعيين مردم رهبري و واليت به خداوند جانب از كه آن با) ع( علي امام كه است اساس همين بر. ندارد

 و واليت اجرايي زمينه زيرا نكرد؛ اقدامي مسئوليت اين انجام بر عمالً ايشان، با مردم بيعت از قبل تا اما بود،

 كـه  دانسـتند  مي اساسي و مهم آنقدر را كشور در مردم جايگاه) ره(خميني امام .نبود فراهم حضرتش رهبري

. زننـد  رقـم  را آن آينـده  تواننـد  مـي  كشور، سرنوشت تعيين در خود حياتي نقش با آنان حتي داشتند اعتقاد

 را، خـودش  سرنوشـت  بايـد  ملتـي  هر« و »است خويش دست به ملتي هر سرنوشت«: فرمودند مي) ره(امام

 امـروز « زيـرا  »كننـد  مـي  دخالـت  خودشـان  سرنوشـت  در ملت تمام كه است امروز« و »كند تعيين خودش

  ».است ملت دست به ما كشور سرنوشت و ايران در مسلمين سرنوشت و اسالم سرنوشت

يك جايي ممكن است مشاركت واجب باشد . مشاركت مثل خيلي از مفاهيم ديگر تابع احكام خمسه است 

مانند فتواي قبل از انقالب آيت اهللا خوئي مبني بر حرمت شركت در انتخابات بعد . و جايي ديگر حرام باشد

  .از ماجراي حادثه فيضيه

: انـد  د لذا خداونـد متعـال در آيـه شـريفه فرمـوده     اينگونه نيست كه مطلق مشاركت براي هر امري الزم باش

بنابراين مشاركت ممكن است يك جايي واجـب   »واْلعدوانِ اإلِثْمِ علَى َتعاونُواْ والتَّقْوى والَ اْلبرِّ علَى َتعاونُواْ«

  .باشد، يك جايي مستحب و يك جايي مباح باشد
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  جامعه در نخبگان و مردم حداكثري حضور

هـاي سيسـتم و هـم    مشاركت حداكثري مردم به صورت سيستمي در نظر گرفته شود هم شامل ورودياگر 

مثال بعد از مشاركت حداكثري مردم در انتخاب نمايندگان مجلس، . شودخروجي ها و هم فرايند سيستم مي

در مجلـس چـه   اين انتظار وجود دارد كه مردم در روند قانون گذاري هم نظارت داشته باشند و ببينيـد كـه   

نماينده مردم بايـد در طـول دوره چهـار سـاله قـانون گـذاري بـا آنهـا مـرتبط باشـد و نيازهـا و            . گذردمي

  .كند بنابراين در اين صورت مشاركت حداكثري به نحو سيستمي معنا پيدا مي. احتياجاتشان را برطرف كند

كنند و بر ايـن اسـاس   تم هم نظارت ميكنند بر سيسبه تعبير ديگر مردم همان طور كه از سيستم حمايت مي

مشاركت وقتي كيفيت الزم را خواهد داشت كه سطح آگاهي شهروندان افزايش پيدا كند و هر قـدر آگـاهي   

شـود در ايـن صـورت مـردم منـافع خـود را بيشـتر        شهروندان بيشتر باشد سطح مشاركتشان نيز بيشتر مـي 

افتـد تـا چـه    فعاالتي كه در سطح نظام سياسي دارد اتفاق ميتوانند بفهمند كه فعل و انشناسند و بهتر مي مي

در مقابل هر اندازه كه آگاهي كمتر باشد سطح مشاركت نيز . حد در راستاي منافع شخصي و ملي آنها است

  .پايين خواهد بود

هـا و هـم در   ترين مشاركت، مشاركتي است كه مردم به لحاظ سيسـتمي هـم در ورودي  بر اين اساس كامل

ها باشد ايـن يـك   اما اگر مشاركت فقط در حوزه ورودي. ها و هم در فرآيند مشاركت داشته باشنديخروج

  .مشاركت ناقص است و مشاركت منفعالنه است

نهـاد  . هـاي مشـاركت موفـق مركـب از مـردم و نخبگـان اسـت       ها از جمله نمونه دو نهاد مرجعيت و هيئت

. مـه مـردم و رهبـران دينـي  را  تـامين كـرده اسـت       مرجعيت تجربه موفقي است كه حضور و مشاركت عا

ها نيز يك تركيب بسيار خوب و موفقي از مشاركت مردم و نخبگان مذهبي مشـاهده  همچنين در نهاد هيئت

  .شود مي

اگر ميان كساني كه در قدرت هستند و جامعه را اداره ) عامه مردم، نخبگان حاكم، بيگانگان(از ميان سه مولفه

ريزي انسجام وجود داشـته باشـد،   هاي مختلف به لحاظ فكري، سياسي، اقتصادي و برنامههكنند در حوزمي

دشمنان به اين خاطر كه زمينه نفـوذ بـراي آنهـا در سـطح      كند و توطئهمشاركت عامه مردم افزايش پيدا مي

يجاد شود و انسجام گان تفرقه ا اما در صورتي كه ميان نخبه. ماند نخبگان و عامه مردم فراهم نيست ناكام مي

آنها از بين برود ، اين شكاف و اختالف در مشاركت مردم اثر خواهد گذاشت مانند مـاجراي نهضـت ملـي    

اما در . شدن نفت؛ تا زماني كه مصدق و كاشاني و فدائيان اسالم با هم بودند مشاركت جامعه خيلي زياد بود
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واب صفوي در زندان بود و ميان كاشاني و مصدق مرداد، كسي از مردم به صحنه نيامدند چون ن 28كودتاي 

  .نيز اختالف بوجود آمده بود

اين مطلب را بـه عنـوان فرمـول شكسـت ايرانيـان        64»مقاومت شكننده«در كتاب خود به نام  63جان فوران

ايرانيان مادامي كه رهبران و نخبگانشان با هم متحد باشـند مـردم هـم از آنهـا     : گويدمطرح كرده است و مي

امـا بـراي شكسـت ايـران     . تواند انجام بدهدكنند و آمريكا نسبت به جامعه ايران هيچ كاري نميحمايت مي

وقتـي  . شكندبايد در ميان نخبگان تفرقه حاكم شود و وقتي ميان نخبگان تفرقه حاكم شد مشاركت مردم مي

  .زندميان نخبگان دامن مي شود و به تفرقهمردم مشاركت نكردند فضا براي ورود بيگانه و دشمن باز مي

در فرهنگ . هاي بعد از انقالب آن چيزي كه تا كنون ما را حفظ كرده است محور رهبري بوده است در سال

 بنـي «: كند مي روايت )ع( حضرت امام محمدباقر از  »كافي« در. و ممتازي دارد اسالمي رهبري جايگاه ويژه

َلاملَى اْلإِسسٍ علَى :خَمع َلاةِالص الزََّكاةِ و مِ ووالص و جاْلح ةِ وَلايالْو و ِبشَي يا نُودم  ء- و َلم  َنـادي  ِبَشـي  ـا -ءكَم 

يةِ نُودَلايبـه  و. واليـت  و حج، و روزه، و زكات، و نماز، بر: است شده نهاده بنا ستون پنج بر اسالم 65»ِبالْو 

  .است شده توصيه واليت به كه آنگونه به است نشده توصيه چيز هيچ

كنند كه مراد از واليت در اينجا واليت معنـوي تنهـا نيسـت بلكـه      روي اين نكته تأكيد مي) ره(حضرت امام

توانـد  ترين چيزي است كه ميرهبري جامعه مهم. منظور رهبري و مديريت جامعه و تشكيل حكومت است

ها هم خدشه ايجـاد خواهـد   ه خدشه ايجاد شود در بقيه بخشبناي اسالمي را حفظ كند و اگر در اين مسئل

  .شد

ماننـد بحـث و   . بر اين اساس بايد گفت كه بحث و اختالف نظر نخبگان در سطوح كارشناسي ايراد نـدارد 

گفتگو در مجلس براي قانون گذاري قبل از اين كه يك قانون تصويب شود ؛ اما بعد از اينكه قانون تصويب 

  . اجراي آن توافق كنند ولو اينكه زمان تصويب قانون مخالف آن بوده باشدشد بايد همه بر 
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٤٢ 

 

شود تكليفش نيز و مقام معظم رهبري هر كس  به هر مقدار كه علمش بيشتر مي) ره(درديدگاه حضرت امام

در بحـث وحـدت و تفرقـه    ) ره(حضـرت امـام  . اش مسـئول اسـت  شود و در قبال خود و جامعـه بيشتر مي

 از زيـادتر  آنهـا  وظيفه. جلو صف در مكلفند اسالم علماي. هستيم مكلف همه كه بدانيم ما ايدب«: فرمايد مي

 ايـن  از كنـيم؛  هدايت را جامعه اينكه به داريم احتياج ما اآلن. است جامعه هدايت آنها وظيفه. است ديگران

 مردم كه است اول درجه در علما عهده به اين و. كنيم جلوگيري بيندازند جامعه بين خواهند مي كه اي تفرقه

  66.»بيندازند تفرقه قشرها بين خواهند مي كه شياطين اين شرّ از كنند آگاه را

  )ره(جايگاه خانواده در اجتماع از منظر امام

 و ممتاز موقعيت خاستگاه و رود مى شمار به جامعه اوليه هسته اجتماعى، فراگير نهاد يك عنوان به خانواده

اصالت با خانواده است و فرد به عنـوان كسـي   ) ره(در تفكر حضرت امام.است روشن همگان براى آن ويژه

  . گيرد هاي اكتسابي دارد به لحاظ هويتي و تربيتي شخصيتش در خانواده شكل مي كه ويژگي

  ذاتي و اكتسابي: معتقد است انسان دو دسته ويژگي دارد) ره(حضرت امام

 فََطرَ الَّتي اللَّه فْطرَةَ: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي. يكسان استها  هاي ذاتي يا فطري در همه انسانويژگي

ا النَّاسهَليهاي اكتسـابي   اما ويژگي. يعني اين كه خداوند همه مردم را بر يك سرشت واحد آفريده است 67ع

  .شودريزي ميدر كانون خانواده شكل مي گيرد و براي آنها برنامه

هـاي  اگـر ويژگـي  . اي برقـرار اسـت  هاي ذاتي يـك رابطـه  هاي اكتسابي و ويژگيگيبر اين اساس ميان ويژ

كنـد   اكتسابي با فطرت اوليه همراه شود در اين صورت فرد براي تهديدات دنيوي و اخروي چاره جويي مي

 اي باشد كه با فطريات اوليـه همسـو نشـود در   هاي اكتسابي به گونهو سعادتمند خواهد شد  اما اگر ويژگي

خداوند در قرآن كريم فرموده . شوداين صورت زندگي مادي و معنوي شخص دچار مخاطره ونابساماني مي

كند در زنـدگي  يعني كسي كه از خداي متعال اعراض مي 68َضنًكا معيَشةً لَه َفإِنَّ ذْكرِي عن أَعرَض ومنْ: است

  .شوددنيوي و معيشتش نيز دچار سختي مي

انديشـد  وقتي كه هر فـرد بـه منـافع خـودش مـي     . هر فرد بايد به منافع خودش بيانديشد در تفكر امانيستي

  . ترين مرجع براي تعيين منافع فرد هم خودش استبنابراين مناسبت
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٤٣ 

 

برخالف تفكر امانيستي، به بعد استقالل خواهي و هويت دهي توجه شده است و ) ره(در اسالم و تفكر امام

ها تاكيـد شـده اسـت در حـالي كـه در مكاتـب        خانواده، بر پايبندي به ارزش همچنين به خاطر اهميت نهاد

هاي شرع مقدس اسـالم در مـورد حفاظـت از كـانون خـانواده،      فكري امانيستي اينگونه نيست و حساسيت

جوامع غربي علي رغـم ايـن كـه بـه لحـاظ مـادي       . مسائل نامحرم، ارتباطات جنسي و امثال اينها را ندارند

اند اما به لحاظ معنوي و روحي و عاطفي و رواني دچار مشكالت بسيار عجيبي هستند و  كرده هاييپيشرفت

  .كل جامعه در معرض فروپاشي قرار دارد

بعد از وقوع انقالب صنعتي در غرب و نيازي كه آنها به نيروي كار ارزان قيمت پيدا كردند موجب شـد بـه   

از نيروي كار ارزان قيمت به كارخانه ها ورود پيـدا كننـد و   هاي اقتصادي زنان به عنوان بخشي  خاطر انگيزه

لذا اين براي صاحبان سرمايه يك امر مثبتـي جلـوه كـرد و    . كنندكار را به عنوان هويت يابي اجتماعي نگاه 

  . ه كم كم دچار فروپاشي و مخاطره شد خانواده

بنابراين اگر بچه در محيط خـانواده  . رسدفرمايد كه مادر به تربيت جسمي و روحي بچه ميحضرت امام مي

از ايـن  . ماندو در دامن مادر كه باالترين محل تربيت است بزرگ شد تا آخر به همان تربيت بچگي باقي مي

جهت دامن مادر و محيط خانوادگي براي تربيت اوالد بسيار مهم است در كودكي بايد به بچه رسيدگي كرد 

ئل شرعي را هم خودشان ياد بگيرند و هم زمينـه آمـوزش احكـام را    و  وظيفه پدر و مادر اين است كه مسا

  براي بچه و خانواده فراهم كنند

  

  

  

  

  

   



٤٤ 

 

  فصل سوم

  ارتباط قدرت و اخالق

از نگاه اسالم و امام راحل دستيابي به قدرت فقط زماني مشروع است كه اخالق و ارزشها زيـر پـا گذاشـته    

تـوان بـه    كند يعني از راه هـاي غيـر اخالقـي هـم مـي      هدف وسيله را توجيه مي 69نشود اما از نظر ماكياولي

  .ها رسيد خواسته

 خـوب  صـفات  داشـتن «: گويـد  كتاب شـهريار مـي   در دورانش پادشاه به اندرزهايش از ماكياولي در بخشي

 ايـن  از حتي. باشد بلد خوب را صفات اين داشتن به تظاهر فن پادشاه كه است اين مهم. نيست مهم چندان

 تمـام  ضـررش  بـه  كند عمل آنها به و باشد نيك صفات داراي حقيقتاً او اگر كه گويم مي و روم مي فراتر هم

 است خوب خيلي مثالً. است سودآور برايش نيك صفات گونه اين داشتن به تظاهر كه حالي در شد خواهد

 فكـر  امـا . باشـد  چنـين  هم باطناً و كند جلوه درستكار و مذهب به معتقد باعاطفه، وفادار، دلسوز، انسان كه

 راحتي به شد الزم صفات اين عكس بردن بكار روزي اگر كه بماند مخير و معقول طوري بايد هميشه انسان

 نادرسـت  و عقيـده  بـي  و وفـا  بـي  و عاطفـه  بـي  و رحم بي و برگردد حيواني خوي به انساني خوي از بتواند

  70».باشد

كند و حفظ قـدرت بـه هـر قيمتـي     تصريح دارد كه هدف وسيله را توجيه ميانديشه ماكياولي به اين نظريه 

اما مكتب سياسـي  . شوداين مباحث امروزه در حوزه مكتب رئاليستي و نئورئاليستي تبيين مي. صورت بگيرد

يـد  اند و در مقابل اين انديشه و نظريه قرار دارد سياست مق اسالم آن گونه كه امام و رهبري آن را ارائه كرده

هـا هـم بايـد پـاك و     دانـد، روش ها را مهم و موثر مي يعني همان قدر كه ارزش. ها است به اخالق و ارزش

مقـام معظـم رهبـري    . در جامعـه اسـالمي قـدرت پيوسـته بـا اخـالق اسـت       . شرعي باشد و ظالمانه نباشند

يـك معنـاي   . هـا جـدا نيسـت    هـاي مـا هـم از ارزش   ها جـدا نيسـت، روش   كه قدرت از ارزش: فرمايند مي

هاي اخالقي اين است كه فرد به صفات اخالقي متصـف شـود يعنـي بـا سياسـتمداران و كـارگزاران        ارزش

رياكـار نباشـند و در گفتـار و    . متواضـع و مخلـص باشـند    سياسي بايد در برابر خداي متعال و مردم جامعه

در اين صورت در تمام شـبانه روز  . انه متصل بودن به دنيا و اصالت دني. بزندكردارشان نگاه به آخرت موج 

اي از جهـاد بـا نفـس و جهـاد بـا      مجاهداني هستند كه لحظـه . به فكر خدمت به مردم و جامعه خواهند بود
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اينـان انسـانهايي   . آينـد كنند و كوتاه نمـي هاي بيروني غفلت نمي طاغوت و طغيانگري نفس خود و طاغوت

  .شوندائل اخالقي و جنود عقل ميهستند كه در يك كالم آراسته به مجموعه فض

هاي كساني كه صـالحيت كسـب    حضرت امام در كتاب شرح چهل حديث احاديثي را در اوصاف و ويژگي

  .مناصب در جامعه را دارند ذكر كرده اند

  

  عجب 

كند، مسـئله   يكي از معظالت اخالقي بسيار خطرناك كه حضرت امام در كتاب چهل حديث به آن اشاره مي

رسـد  عجب يك رذيله اخالقي است كه وقتي كسي به اين مرحلـه مـي  . معناي خود شيفتگي استعجب به 

. كنـد بيند و به تحقير و سرزنش ديگران مـي تر ميبيند و بقيه را از خودش پايينخودش را از همه باالتر مي

گران را به هيچ وجـه  كند و كار ديپذيريد از همه انتقاد ميدر حالي كه نسبت به خودش هيچ انتقادي را نمي

  .كندكند، ولي كارهاي خودش را خيلي تمجيد ميتأييد نمي

از جمله اين كه هيچ ارزش و جايگاهي براي مردم و . عجب در حوزه سياست نتايج ويرانگري دارد

به خاطر اين كه اساساً آنها را تماماً موجودات پستي . مشاركت مردم، حضور مردم، حقوق مردم قائل نيست

حديث سوم كتاب شرح چهل حديث، در باب عجب . شود كند كه اصالً برايشان ارزشي قائل نميمي تلقي

بگويد من اين همه به نظر علماي اخالق، عجب بزرگ شمردن عمل صالح است يعني شخص : فرمايند مي

دا را به خاطر اما اگر به اين مقدار كه انسان خ. ام و اين عمل خودش را بسيار بشماردكار خوب انجام داده

  .توفيق در انجام كار نيك شكر كند كافي و خوب است و اشكال ندارد

يعني كسي شرارت كند و در . عجب ممكن است در عمل قبيح هم اتفاق بيفتد: اندحضرت امام فرموده

بنابراين حضرت . همچنين عجب منحصر به اعمال قلبي يا قالبي نيست. شرارت خودش گرفتار عجب شود

  . تقدند عجب سه اليه داردامام مع

  )چه باورها و اعتقادات خوب و چه بد(باورها و اعتقادات  اليه -
 )چه حسن و چه قبيح (ها اخالقيات و گرايش  -

  )چه خوب و چه بد( رفتارها  -



٤٦ 

 

در مقابل آن عجب به . اولين درجه از عجب، عجب به ايمان و معارف حقه است) ره(به نظر حضرت امام

دومين درجه از عجب هم، عجب به ملكات فاضله و صفات حميده و در . د باطله استكفر و شرك و عقاي

و سومين درجه از آن، عجب به اعمال صالحه و افعال حسنه و . مقابلش عجب به سيئات اخالق است

  .بالعكس اعمال قبيح و افعال ناهنجار

  

  پيامدهاي عجب در حوزه هاي اخالقي و سياسي از منظر امام

اگر شخص در بخش اعتقادات الهي گرفتار عجب شود . قادات، بدترين مرحله خودبيني استعجب در اعت

در شرح حديث سوم از كتاب چهل حديث ) ره(حضرت امام. شوداش منت گذاشتن بر ولي نعمت مينتيجه

 ، است بيشتر هـالكـتش و بـاالتـر هـمـه از كـه ، اولى است،مـرتـبـه مراتبى عجب بـراى«: فرموده است

 مالك و خود نعمت ولى بر خود قلب در كه شود پيدا عجب شـدت واسـطـه به انسان در كه است حالى

 يا وسعتى حق مملكت در او ايمان واسطه به كه كند گمان. گذارد منت ديگرش خصال يا ايمان به الملوك

 مـعـروف بـه امر يا او هدايت و ارشاد يا شريعت از او ترويج واسطه به يا شد، پيدا رونـقى خـدا ديـن در

 واسـطـه بـه يـا ، داده بسزا رونقى خدا دين به منبرش و محراب يا حدود اجراى يا او منكر از نـهى و

 رونـقـى ، السـالم عـليـه ، الحـسـيـن عبداهللا ابى حضرت تعزيه كردن پا به يا مسلمين جـماعت در آمـدن

 ، آله و عليه اهللا صلى ، اكرم رسول بر و مـظـلومان سيد بر و خدا بر آن سبب به كه شد حاصل ديانت در

 گـذارى مـنـت اسـت بـاب هـمـيـن از و. گـذارد مـى دلش در نكند، معنى اين اظهار چند هر. دارد منت

 از دستگيرى در و مـسـتحبه و واجـبـه صـدقـات دادن در آنـكـه مـثـل.  دينيه امور در خدا بـنـدگان بـر

  71». انسان خود بر حتى است مخفى گذارى منت اين گـاهي. كـنـد گـذارى منت آنها بر فقرا و ضعفا

 رتـبـه«: فرمايد همچنين ايشان در ادامه ضمن بيان مباحث سياسي اجتماعي عجب و سلسله مراتب آن مي

 غير از ايمان اصل به شمارد بهتر و بداند مـمتاز ديـگـر مـردم از را خـود كـه اسـت آن عـجـب از ديـگـر

 تـرك و واجـب عـمـل بـه و ، متصفين غير از نيكو اوصاف به و ، منين مؤ از ايمان كمال به و ، مؤمنين

 ترك و ديگر مـناسك و جـمـاعـات و جمعه به مواظبت و مستحبات به اتيان به و ، آن مقابل از مـحرم

 و ايمان و خود به اعتماد و باشد، قايل خود براى امتياز و دانسته كاملتر را خود مردم عامه از مكروهات

 نـگـاه خـوارى نـظـر بـه مـردم هـمـه بـه و شـمـارد ناقص و ناچيز را مخلوق ديگر و كند خود اعمال
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 حق رحمت درگاه از طورى به را كس هر. كند تعيير و سرزنش را خدا بندگان زبـان يـا دل در و كـنـد،

 كـه رسد جايى به مقام اين صاحب. دهد قرار خود مثل دسته يك و خود خاص را رحـمـت و كـنـد دور

 نـحـو يـك بـه آن در دل در و كـنـد مـنـاقـشـه آن بـه بـبـيـنـد مـردم از صـالح عـمـل چـه هـر

 را مـردم حـسـنـه اعـمـال. بداند پاك مناقشه و خـدشـه آن از را خـود اعـمـال و كـنـد، خـدشـه

 كند ادراك خـوب را مـردم عـيـوب. بداند بزرگ شد صادر خودش از اگر عمل همان و نشمارد، چـيـزى

  72».است غافل آن از انسان خود گرچه ، است عجب عالمت اينها. باشد غافل خود عيب از و

شود فرد در حوزه سياست رويكرد غير مشاركتي و عدم اعتماد به ديگران بر اين اساس عجب باعث مي

تواند به هم افزايي و همكاري و مشاركت با يعني انساني كه گرفتار عجب شده نمي. برايش بوجود آيد

-ها، يكي از نتايج اين نوع از عجب را در برخي از نحلههمچنين در حوزه جريان شناسي. ديگران فكر كند

 يعني شخص هر گونه اعتقاد به ارزشهاي ديني را به. هاي روشن فكري دين ستيزانه قابل مشاهده است

اند حضرت امام در شأن اينچنين كساني كه گرفتار عجب شده. بحثهاي غير عقلي و غير علمي حواله دهد

 وهم الدْنيا الْحياةِ في سعيهم َضلَّ الَّذينَ أَعماًلا بِاْلأَْخسرِينَ ُننَبئُُكم هلْ ُقلْ«: اين آيه قرآن كريم را ذكر كرده اند

 الْقيامةِ يوم َلهم نُقيم فََلا أَعمالُهم فَحبِطَت ولَقائه ربهِم بĤِيات كََفرُوا الَّذينَ صْنعا أُولَئك يحسنُونَ أَنَّهم يحسبونَ

  73»وزنًا

به  اندكساني كه گرفتار عجب شده: فرمايد شوند ميحضرت امام در بيان ويژگي كساني كه گرفتار عجب مي

بيند و براي كارشناس و كار كارشناسي اصالً چون خودشان را خيلي باالتر مي. دهندبرهان گوش نمي

 انسان نظر در بزرگ معصيتهاى كم كم و رود مى پيش انسان قدم قدم طـور هـمـيـن .ارزشي قائل نيستند

 در خدا و پيغمبر و الهى قانون و شريعت و افتد نظرش از معاصى بـكلى آنـكـه تـا شـود مى كوچك

  .شود آنها به اعجاب و زندقه و كفر به منجر كارش و شود، خوار نـظرش

از جمله پيامدهايي هستند كه در حوزه  خودپسنديو  بدبيني به بندگان خدا) ره(به تعبير حضرت امام

به عنوان بدبيني به بندگان خدا و خودپسندي . اند بوجود مي آيدسياست براي كساني كه دچار عجب شده

  . هاي عجب ، هر دو از مهلكات و سرچشمه مفاسد هستندنتايج و ميوه

                                                           
 همان. 72
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انسان گرفتار عجب خود راضي . شودافتد به سياست هم مربوط ميبنابراين چون عجب در جامعه اتفاق مي

راند گذ در حد افراطي منتقد است و همه را از دم تيغ انتقاد خود مي. بين است بين و خود برتر و خود بزرگ

از نظر اعتقادي . د است خود هيچ نقصي ندارد و معيار استقتا خودش انتقاد ناپذير است چون معام

عجب چون متكي به حب نفس است باعث كدورت قلب . سرمنشأ فساد اينها ضعف در توحيد افعالي است

رد و در نهايت به شود نتايجي چون بدبيني به ديگران، بدگويي از ديگران، تحقير ديگران به دنبال دامي

شود در ميان مومنين عجب راه  استغناء از خدا كه در زبان سياست از آن به امانيسم تعبير ميشود منتهي مي

  .شوند مواظب باشندلذا مومنين بايد بيشتر از آن مفسديني كه گرفتار عجب مي. ورود شيطان به انسان است

ها را از مشروعيت ساقط نش و جامعه است و آدمعجب سرچشمه منشأ فساد سياسي در خود فرد، اطرافيا

شود و اگر يك مقام سياسي گرفتار عجب شد مشروعيتش ساقط مي) ره(بنابراين به اعتقاد امام. كندمي

در مقابل سياست مخلصانه فعال و پيشرو است كه زمينه ساز . سياست مبتني بر عجب سياست تخريبي است

  .باشد سرنوشت خودشان مياعتماد به مردم و مشاركت آنها در 

به تعبير . آبادي است در باب عجب بر گرفته از نظريات استادشان مرحوم آيت اهللا شاه) ره(خميني نظريه امام

بنا . باشد و كبر صفت خاصه شيطان است ايشان عجب فوق معاصي است و تكبر و ريا از ميوه هاي آن مي

 سرور ايجاد موجب حالت اين و يابد مي كمالي خود در كه است فرد در حالتي شدن پيدا عجب امام نظر بر

 برتري، آن رويت و داند مي متوهم كمالِ آن فاقد را خود غير كه است ديگر حالتي تكبر ولي شود مي او در

  .شود مي ديگران مقابل در خود دانستن بزرگ و فروشي فخر موجب

 كبر«: بيان فرمودند را اينگونه عجب و تكبر بين تفاوت حديث، چهل ارزشمند كتاب در )ره(حضرت امام

 اثـر و. خود غير بر فروشد بزرگى و كند بزرگى و كند ترفع انسان كه نفسانيه حـالت يك از است عبارت

 اين و. كرد تكبر گويند كه كند بروز خارج در كه است آثارى و شود مى صادر انسان از كه است اعمالى آن

 عجب كه زيرا ، است عجب ثمره و وليده خبيثه رذيله اين و زشت صفت اين... است  عجب از غير صفت

 يك ديد، كمالى خود در كه انسان. است فروشى عظمت و غير بر كردن بزرگى كبر و ، است خودپسندى

 را حـالت آن و ، اسـت آن غـيـر و تـدلل و غنج و سرور از عبارت آن كه دهد مى دست او به حالتى

 دست ديگرى حالت او در كرد، گمان متوهم كـمـال آن فـاقـد را خـود غـيـر چـون و گـويـنـد، عـجـب

 دست تعظمى و ترفع و فروشى بزرگى حالت يك رؤيت اين از و ، است تقدم و تفوق يت رؤ آن كه دهد

 و بدن هيئت در چه ظاهر، در آن اثر و است باطن و قـلب در تـمـام ايـنـهـا و. گـويـنـد كبر را آن كه دهد
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 چون و شود، خودخواه خودبين انـسـان ، بـالجـمـله و.  اسـت تـكـبـر بـاشـد اقـوال و افـعـال در چه

  74».كند خودفروشى آيد، لبريز خودپسندى چون و گردد، خودپسند افزايد، خودخواهى

بنابراين اگر عجب وخودبيني درمان نشود و در درون انسان رخنه كند به تدريج به خصلت بدتري به نام 

كبر يا خودبزرگ بيني تبديل مي شود در اين صورت باعث مي شود كه شخص به غير از خودش هيچ كس 

  . ديگري را نمي بيند

  

  تكبر

 رذايـل  سـاير  ماننـد  تكبـر  رذيلـه  صفت. عجب خودپسندي است و كبر ثمره آن است گذشتهمانطور كه 

 كـردن  كـن  ريشـه  صورت اين غير در شناخت، دقيقا و كرد جستجو را آنها بايد كه دارد هايى ريشه اخالقى،

 ذكر »تكبر« براى ريا را و حسد كينه، ريشه عجب، چهار بزرگان از بعضى .است ممكن غير رذيله صفت اين

 توانـد  مـى  نيز ديگرى امور بلكه نيست، صفت چهار اين به منحصر ها ريشه كه است اين ظاهر ولى .اند كرده

  .گردد تكبر ريشه

كند داراي كمالي است كه ديگري آن كمال را ندارد لذا بر گاهي مبدا تكبر حسد است يعني فرد احساس مي

 گـاهـى« : اند هاي كبر فرموده بعنوان يكي از ريشهدر رابطه با حسد ) ره(حضرت امام. كنداو فخرفروشي مي

 بـه  جاهـل  ، غنـى  به فقير مثال. كـند تـكـبـر كـمـال واجـد بـه كـمـال فـاقـد كـه افـتـد اتـفـاق چـنـيـن

. شـود  آن مبـداء  گـاهى  نيـز  حسد و ، است تكبر مبداء گـاهـى عجب كه همانطور كه دانست بايد و.  عالم

 شود سبب اين و ورزد، حسد آن به ، است غير در كه ديـد كـمـال آن فاقد را خود چون انسان است ممكن

 مـى  ، آلـه  و عليـه  اهللا صـلى  خـدا،  رسول...  .كند توهين و تذليل تواند چـه هـر را آن و غير به كند كبر كه

 دور: او بـه  شـد  گفتـه . كرد مى جمع سرگين سياهى زن يك ، مـديـنـه هـاى كـوچـه از بعضى در گذشت

 تعرض قصد او به همراهان از بعضى است گشاد راه:  گفت ، آله و عليه اهللا صلى خدا رسول راه سـر از شو

  75 ».است متكبر او كه را او واگذاريد: فرمود پيغمبر كردند،
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  درجات تكبر

 الهـي، تكبـر در   اوليـاء  و پيـامبران  برابر در تكبر خداوند، برابر در تكبر: دارد درجه به يك اعتبار چهار تكبر

  .خدا و تكبر در برابر اوامر خداوند بندگان برابر

 درجـاتـى ديـگـر اعـتـبـار بـه كـبـر بـراى از كـه بـدان«: فرمايند در باب درجات كبر مي) ره(حضرت امام

.  عـليـهم اهللا صـلوات اوليـاء، و رسـل و انـبـيـاء بـه كـبـر ، دوم.  تـعـالى خـداى بـه كـبـر ، اول:  اسـت

 بـر  كـبر ، چـهـارم. بـرگـردد تـعـالى خـداى بـه كـبـر بـه نيز دو اين كه ، تعالى خداى اوامر به كبر ، سوم

  .برگردد خدا به كبر به معرفت اهل پيش نيز آن كه خدا، بندگان

 اهــل  در ، اسـت  آن اعـالى  مرتبـه  و تـر  مهلك و تـر قـبـيـح هـمـه از كـه ، تـعـالى خـداى بـه كـبـر امـا

 اهــل  بـعــض  در آن از اى نـمـونــه  گـاهــى  و. شــود  پـيــدا  الوهـيـت مـدعـيـان و جـحـود و كـفـر

 ممكن ندانستن و نادانى و جهل غـايـت از ايـن و.  نـيـسـت مـنـاسـب آن ذكـر كـه شـود پـيـدا ديـانـت

  .را الوجود واجب مقام و خويش حد است

 كــه  آنـهــا  حـال از است داده خبر تعالى خداى و افتاد مى اتفاق بسيار انبيا زمان در اوليا و انبيا بر كبر اما و

  ...76»مْثلَنا لبَشرَينِ أَنُؤْمنُ«: گـفـتـنـد

 اعـمــال  آنكـه  براى كند حج ترك چنانچه شود، پيدا معصيت اهل بـعـض در خـدا اوامـر بـه كـبـر امـا و

 بــا  را سـجــده  وضــع  كـه  زيرا كند، نماز ترك و ندارد، روا خود بر را غيره و احرام   لباس قـبيل از را آن

   ...نـدانـد  مـنـاسـب خـود مـقـام

 بـيـشـتر هـمـه از آن مفاسد كه ، است دانشمندان و باهللا علماء بر كبر بدتر همه از خدا، بندگان بر كـبر امـا

 و راه در و مـحـافـل و مـجـالس در تقدم و فقرا مجالست ترك است كبر اين از و.  است مهمتر ضررش و

  77»...رفتار 
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  سبب اصلي تكبر

 حـب  اثـر  بـر  و كنـد  تصور كمالى خود در انسان كه گردد مى باز اين به آنها همه و دارد زيادى اسباب تكبر

  .بشمرد كوچك خود برابر در را ديگران و نمايد بزرگ را آن حد از بيش ذات،

 تمـام  برگشـت  كه است بسيارى اسـبـاب را كـبـر«: فرمايد هاي كبر نيز مي درباره اسباب و انگيزهامام راحل 

 نفـس  حـب  بـا  مخلـوط  و شـود  عجـب  باعث آن كه كند تـوهم كمالى خود در انسان كه است اين به آنها

 يـا  قلبـى  ترفـع  سـبب  ايـن  و كـنــد،  گـمـان خـود از نـاقـصـتـر را آنها شده ديگر كمالى حجاب گرديده

 از و دانـد  شـهود  و معـارف  اهـل  از را خود كه كسى آيد پديد گـاهـى علما عـرفـان در مثال .گردد ظاهرى

 و قشـرى  را فالسـفه  و حكما و زند، تعظيم و ترفع الف ديگران بر و انگارد حسنى سابقه و قلوب اصحاب

 تعييـر  و تـحقير نـظـر به خدا بندگان همه به و داند، بهايم چون را مردم ساير و ظاهربين را محدثين و فقها

 را آنهـا  و كننـد  تكبـر  مـردم  بـه  بسيار نيز عبادت و مناسك اهل از بعضى ، علم اهل غـيـر امـا.. . .كند نگاه

 78»...نـدانـنــد،   نـجــات  اهـل را، عـلمـا حـتـى را، مـردم سـايـر كـنـنـد، تـحـقـيـر و شـمـارنـد حقير

  .بنابراين كبر در حوزه سياست منشأ استبداد و ديكتاتوري است

  .يكي انسان متكبر، ديگري انسان متواضع: اساسا با دو مدل انسان مواجه هستيم

. كبر صفت خاصـه شـيطان اسـت   ) ره(اش شيطان است چون بفرموده حضرت امام انسان متكبر الگو و مربي

 من وَخلَْقتَه نَّارٍ من َخلَْقَتني: شيطان از درگاه خدا رانده شد چون خودش را برتر از انسان مي دانست و گفت

و ) ص( سـان متواضـع الگـويش پيـامبر    اما ان 80اْلَكافرينَ منَ وَكانَ اسَتْكبرَ و أَبى: لذا خداوند مي فرمايد 79طينٍ

شود و انسان متكبر با الگوي بنابراين انسان متواضع با اين الگوها سياستش سياست الهي مي.  هستند) ع(ائمه

  .شودشيطاني سياستش شيطاني و طاغوتي مي
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  استكبار و تكبر پيامدهاي و مفاسد

هاي رفتـاري   اسالمي هميشه بايد در صدر اولويتهاي  اخالق و ارزش) ره(بنا بر اعتقاد حضرت امام خميني

از نظـر ايشـان   . فرد و جامعه اسالمي باشد و الزم است كه مسلمانان خودشان را از رذائل اخالقي دور كنند

هاي ناپسند كه تاثير زيادي هم بر جامعه اسالمي دارد خودبيني يـا خـودبزرگ بينـي و كبـر      يكي از خصلت

 داراى نفسـه  فـى  هم ناهنجار زشت صفت اين«: فرمايد د و پيامدهاي كبر ميحضرت امام درباره مفاس.است

 از و بـاطنى  و ظـاهرى  كمـاالت  از را انسـان  رذيلـه  ايـن .  شود زاييده بسيار مفاسد او از هم و است مفاسد

 و پست و بيندازد خاليق چشم از را انسان و كند عداوت و بغض توليد و دارد، باز اخروى و دنيوى حظوظ

 حـديث  در. نماينـد  تحقير و كنند خوار را او و كنند مثل به معارضه او با كه كند وادار را مردم و كند، ناچيز

 است لجامى او سر در آنكه مگر نيست اى بنده هيچ :فرموده السالم عليه صادق حضرت كه است وارد كافى

.  بيـاورد  پايين را تو خداى بيا، پايين: گويد مى كند، تكبر كه وقتى پس.  دارد مى نگاه را آن كه اى فرشته و

 كـه  هنگـامى  و.  آنهاسـت  كـوچكترين  مـردم  چشم در و است مردم بزرگترين خود پيش در هميشه او پس

 شـو،  بـزرگ  كـه  او بـه  گويـد  و ، فرمايـد  مرتفـع  اوست سر در كه را لجامى آن تعالى خداى نمايد، تواضع

 نزد در است مردم رفيعترين و خود نزد است مردم كوچكترين هميشه پس.  كند رفيع و بزرگ را تو خداوند

  81».آنها

 جوامع سطح در نيز و افراد افكار و اعتقادات و جان و روح در مخربي بسيار آثار زشت تكبر بنابراين خوي

 امـان  در آن مصـايب  از اجتمـاعي  و فردي زندگي از بخش هيچ گفت توان مي كه اي گونه به دارد، انساني

  :شود مي اشاره ذيل در آن از دو مورد به كه نيست

تكبر در حوزه سياست، منجر به تضعيف يا نفي مشـاركت و دخالـت مـردم در    : تحقير بندگان خدا -

  .شود اشان مي سرنوشت سياسي

شمارد، لذا گرفتار داند و آنها را كوچك ميچون انسان متكبر خودش را برتر از ديگران مي: استبداد -

شود كه تكبر سرمنشأ مفاسد سياسي ديگر است و باعث مي. شودديكتاتوري مياستبداد و تحكم و 

  . كارگزاران حكومتي از مشروعيت ساقط بشوند

اما انسان متواضـع، عمـل   . كنداگر قانونگذاري گرفتار تكبر شد، چون گرفتار صفت شيطاني شده سقوط مي

ها را پـيش روي او قـرار   خروج از بحران شود و راهلذا مشمول هدايت الهي مي. اش مخلصانه استسياسي
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و راه خـروج از  . شـود اش متكبرانه است، مشمول ضاللت الهـي مـي  دهد، ولي انسان متكبر عمل سياسيمي

. گـردد شـود و غـرق در مفاسـد مـي    ها گرفتار مييعني روز به روز در بحران. تواند پيدا كندها را نميبحران

اگر در حوزه سياست وارد شده باشد چون رحمت و اختيار و . شود ميانسان متكبر باعث شكاف در جامعه 

بينـد كـه بخواهـد بخشـي از     لذا هيچ كس ديگري را در جايگاهي نمي. خواهد همه قدرت را براي خود مي

  .قدرت را به او واگذارد

. آيديهاي غير مومن حتي غير مسلمان هم پيش م بلكه در ميان انسان. عجب و كبر مخصوص مومنان نيست

. گـذارد يعني كبر و عجب هر كجا به وجود بيايند اثرات تخريبي خودشان را در حوزه زنـدگي سياسـي مـي   

شود و فرد خودپسند در واقع همه چيـز را بـراي خـودش    بنابراين عجب و كبر باعث شكاف در جامعه مي

  .دهدخواهد و ديگران را در اداره جامعه و مسايل سياسي مشاركت نمي مي

  

  ت ريا با عجب و كبرتفاو

ريا بر خالف عجب و كبر بيماري است كه انسـانهاي مـومن را   . از اين منظر ريا با عجب و كبر تفاوت دارد

آيد اما ريا اصوال اين گونه است كـه از  دهد هر چند براي غير مومن هم پيش ميبيشتر مورد هجمه قرار مي

  .افتدوي ديني دارد اتفاق ميطريق كارهاي ايماني و از طريق كارهايي كه رنگ و ب

 وانـمـود و دادن نـشـان از عـبـارت ريـا: انددر شرح چهل حديث، در تعريف ريا فرموده) ره(حضرت امام

 كردن پيدا منزلت براى ، مردم به است حقه عقايد يا پسنديده خصال يا حـسـنـه اعـمـال از چـيـزى كـردن

 صـحيح  قصـد  بـدون  ديانـت  و امانت و صحت و خوبى به آنها پيش كردن پيدا اشـتهار و آنـهـا قـلوب در

كند تا در قلوب مردم منزلت پيدا كند و مردم او را متـدين ببينيـد و    بنابراين شخص رياكار تالش مي 82.الهى

  . دوست بدارند در حالي كه قصدش الهي نيست

بـه  . افتـد ران نباشد ريا اتفـاق نمـي  بنابراين در صورتي كه تعامل انسان با ديگ. ريا يك رابطه دو طرفه است

خواهد با يك قصـد غيـر الهـي    فرد ريا كار مي.افتدتعبير ديگر ريا صفتي است كه در درون جامعه اتفاق مي

  .محبوب قلوب شود
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  نشانه هاي رياكار

 آمـده  اسـالمى  روايـات  در كه است معيارهايى همان ريايى غير از ريايى اعمال شناخت براى محك بهترين

 عملـش  كه نيست متوجه رياكار شخص بسا وچه است مشكل ريا وجود تشخيص و فهميدن كه چرا است؛

 كـرده  تعيـين  ريا تشخيص براي معياري) ع(به نقل از اميرالمومنين) ع(صادق امام رو اين از است؛ رياكارانه

 اَن يحـب  و وحـده  كـان  اذا يكسلُ و الّناس رأي اذا ينشطُ: للمرائي عالمات ثالثُ« :فرمايد مي كه جا آن است،

83اُموره؛ جميعِ من يحمد  

  :است عالمت سه كننده ريا براي

  .دهد مي انجام را اعمال نشاط با مردم پيش در. 1

  .دهد مي انجام كسالت با تنهايي در. 2

  .»كنند تعريف و تمجيد را او مردم كارهايش تمام در كه دارد دوست. 3

انسان رياكار اين است كه در ميان مردم به امانت و ديانت و صـفات نيكـو   معتقدند هدف ) ره(حضرت امام

اين شخص به لحاظ توحيد گرفتار مشـكل  . لذا وجود اينچنين شخصي خانه شيطان شده است. مشهور شود

در حالي كـه اگـر بـه لحـاظ توحيـدي اصـالح شـده بـود         . خواهدشده است چون محبوبيت را از مردم مي

چنين فردي اگر بخواهد خودش را درمـان  . كندها را محبوب يا منفور قلوب مي انسان دانست كه خداوند مي

  .بايد از همين جا شروع كند. كند

فـرد   :فرماينـد  مـي  هست ريا پيرامون كه دوم از كتاب چهل حديث حديث شرح ار بخشي در امام حضرت

 مسبب و األطالق علي فاعل و شود مي پيدا ربوبيت قدس دستگاه در فقط قدرت«رياكار بايد توجه كند كه 

 و نتوانند كنند خلق پشه يك كه دهند هم پشت به پشت اگر مخلوقات تمام. است مقدس ذات آن األسباب،

 تمـام  در مؤثر است او. است تعالي حق پيش قدرت. بگيرند پس نتوانند بربايد، چيزي ها آن از اي پشه اگر

 االّ الوجـود   فـي  مـؤثّر  ال« كه ده نگارش عقل قلم با خود قلب در شده، رياضتي و زحمت هر با. موجودات
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 هر با ، قلب در است توحيد درجه اول كه را، فعلى توحيد .خدا جز تحقق دار در كارُكني نيست) يعني( »اهللا

 اهللا اال اله ال شريف مهر و ، مباركه كلمه اين به نما مسلم و من مؤ را قلب و ، كن جايگزين است اى وسيله

 كـه  بفهمان او به و ؛ برسان اطمينان مقام به و كن توحيد كلمه صورت را قلب صورت و ، بزن قلب بر را) 

  84».خداست ضار و نافع برسانند؛ توانند نمى ضرر و نفع مردم

  

  ريا در رفتار سياسي

بارها در ) ره(امامحضرت . روداگر سياستمداران يك جامعه آلوده به ريا شوند، روند صحيح امور از بين مي

فرمودند ما مكلف به وظيفه هستيم نه نتيجه؛ يعني وقتي ميخواهيم كاري انجـام دهـيم بايـد    فرمايشاتشان مي

كه به تكليفي الهـي خـود عمـل كـرد و     ) ع(مانند امام حسين. ببينيم تكليفمان چيست و همان را انجام دهيم

  .لهي مهم استلذا براي انسان موحد پيروزي در درگاه ا. شهيد شدند

انسـان  . امروزه در انتخابات و يا هر رفتار سياسي ديگري همينطور است و بايد بر اساس تكليف عمل كـرد 

نتيجه گرا بود و بـا هـدف پيـروزي از هـر ابـزاري       و نبايد. شود مومن بايد به عنوان تكليف وارد انتخابات 

در اينصورت شخص گرفتار رذيله ريا . استفاده كند كه از جمله آن ابزار در جامعه اسالمي متاسفانه ريا است

شود در حالي كه اگر به عنوان كسي كه براي مناصب سياسي احساس تكليف كرده نامزد شود بسياري از  مي

حضرت امام منشأ اينها را ضعف در توحيـد  . دهدرا انجام نمي...  دروغ و ريا و   كارهاي غير شرعي  مانند

  .ها، دوري از حب جاه و رياست مي باشد لذا توصيه حضرت امام براي نجات از اين رذيله. مي داند

  

  حسد

رسيدن به برخالف بسياري از متفكران غربي حاضر نبودند براي ) ره(رهبر كبير انقالب حضرت امام خميني

كردند كه سردمداران قـدرت و حكومـت    ايشان هميشه تاكيد مي. قدرت ارزشهاي اخالقي را زير پا بگذارند

در . هاي  سياسي خود قـرار دهنـد   هاي فعاليت اخالق را در اولويت) ع(بايد مانند موالي متقيان اميرالمومنين

كـه داراي تـاثيرمنفي   ... كبر، عجب، ريـا  همين رابطه در كتاب چهل حديث به برخي از رذائل اخالقي مثل 

  .بسياري در جامعه هستند اشاره كرده است
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 رذالـت  مرحلـة  تـرين  پسـت  به را آدمي كه است حسادت اخالقي، رذايل بدترين از بيماريها و يكي ديگر از

 بصـاحــ  كـه نـفـسـانـى اسـت حـالتـى«: اند در تعريف حسد فرموده) ره(حضرت امام خميني .رساند مي

 چـه  و نه، يا باشد دارا خود را نعمت آن چه غير، از را مـتـوهمى نـعـمـت و كـمـال سـلب كـنـد آرزو آن

  85»نه يا برسد خودش به بخواهد

 شـادمان  كسى هاى ناگوارى خاطر به يا و شود خوشحال ديگرى نعمت نابودى خاطر به كسى اگر بنابراين،

. اسـت  حسود بخواهد، خودش براى را آن و شود غمگين نعمتى، به ديگرى يابى دست خاطر به يا و گردد

اش، اين است كه ديگـران بـه كمـال    صفت حسد با تخريبگري همراه است يعني انسان حسود تمناي باطني

بنابراين انسان حسود در هر فضايي قرار بگيرد آنجا سياست و خط مشي . نرسند يا كمالي را از دست بدهند

  .شوداو تخريبي مي

  

  نشاء حسدم

 مورد هفت در را حسد هاي زمينه تمام علما مشهور اما دارد؛ وجود مختلفي نظرات حسد هاي زمينه مورد در

  :دانند مي موارد اين از ناشي را بقي ما و كرده خالصه

 ناخوشـي  از و نـاخوش  ديگران خوشي از افراد بعضي :خدا بندگان خير به نسبت بخل و نفس خباثت -1

 برخـورداري  از كسي اگر آيا. باشد داشته تاثيري اوضاعشان بر آنها حال آنكه بدون شوند، مي خوشحال آنان

 ايـن  از را او محروميـت  دل در و شود ناراحت رسيده كسي به نعمتي كه اين صرف يعني نعمت، از ديگران

 يـا  معيشـت  وضـع  بر تاثيري كوچكترين محروميت يا برخورداري آن كهاين بدون باشد، خواستار را نعمت

  .است بخل و نفس خباثت حالت اين باشد، داشته او موقعيت

 بـه  صـدمه  رسـيدن  از تفكر، و مجاهده اهل و ساخته خود افراد جز ها انسان اكثر :توزي كينه و دشمني -2

 سبب به خداوند كه پندارند مي شود آنان دشمن متوجه گرفتاري يا بال اگر. شوند مي خوشحال خود دشمنان

 و ارج حق حضرت نزد كه پندارند مي رسد شخص آن به نعمتي اگر و جسته انتقام شخص آن از او عداوت

  .است برده بهره نعمتي از يا رسيده خيري دشمنشان به كه ندارند، منزلتي
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 نفـس  گشـته،  العالجشـان  مـرض  تكبر و خودبيني كه هستند افرادي :جاه و مال حب و رياست حب -3

 صـناعت  يـا  جمال عبادت، علم، در و گيرند قرار مدح مورد ديگران طرف از مدام طلبد مي اشخاصي چنين

 شـديداً  اسـت  هـا  آن از برتـر  يـا  همتـا  كسـي  ديگر جايي در كه بشنوند اگر و شوند دانسته زمان يگانه... يا

 اركـان  و شده بسته دل منزلت و جاه آن بر كه چرا طلبند، مي را او از نعمت اين زوال دل در و شده ناراحت

  .اند كرده استوار آن بر را خويش شخصيت و زندگي

 و هسـتند  رقابت در هم با هدفي سر بر نفر دو كه شده تجربه مواردي در :مقصود از بازماندن از ترس -4

 همـواره  دل در شـود  مـي  باعث همين و ماند باز او و برسد مشترك هدف به ديگري كه دارند آن بيم دو هر

 بايـد  كـه  اسـت  انسان خود افتادن پيش اين سالم رقابت در كه درحالي بخواهد، را خود رقيب ماندن عقب

  .رقيب ماندن عقب نه باشد قلبي خواست

 كـه  دارد آن از تـرس  بلكـه  نيسـت،  ديگـران  بـر  فروشي فخر خواهان خود شخص، مورد اين در: تعزز -5

 فـرد  ايـن  لـذا  شـمارد،  كوچـك  را او و كنـد  بزرگي و تفاخر وي بر و برسد مقامي به نظرش مورد شخص

 -است راضي او با تساوي به چه - باشد برتر او از كه خاطر اين به نه است، مقام اين به او نرسيدن خواهان

  .نبيند تفاخر و تكبر او از كه اين خاطر به بلكه

 و ببينـد  او از تر بزرگ را خود و يابد دست نعمتي به او دست زير بترسد فرد كه است معني بدين: تكبر -6

 و نمـوده  تحقيـر  را وي و گيـرد  تنگ زير دست بر تا شود مي سبب اين و نكند، خدمتش و نبرد فرمان او از

  .نرسد وي به نعمتي كه باشد اين وخواهان شمارد خوار

 بـزرگ  بسيار رسيده وي به كه نعمتي و بوده حقير حاسد نزد در محسود كه است جايي در اين: تعجب -7

 از را نعمـت  زوال كـه  آيد پديد وي در حالتي و شود شگفت در نعمتي چنان به وي مثل رسيدن از و باشد،

  .كند طلب او

 بــه  آن عـمــده  كـه اسـت بـسـيـارى اسـبـاب حـسـد بـراى از«: فرمايد حضرت امام در اسباب حسد مي

 زوال مـيــل  آن اثــر  كـه اسـت نـفـس ذل و انـقـبـاض حـال هـمـان حـسـد... برگردد  نفس ذل رؤيـت

 نقـل ) ســره  قــدس ( مـجـلســى  عـالمــه  چـنـانـچـه ، بـعـضـى و. غـيـر از اسـت كـمـال و نـعـمـت

: چـهارم... كبر؛ : تعزز؛ سـوم: دوم... عداوت؛  اول :چيز هفت در اند كرده منحصر را حسد اسباب فرمودند،

 اينهـا،  تمـام  بلكـه  اينهـا،  غالب... طينت؛  خبث هفتم... رياست؛  حب: ششم...خـوف؛ : پـنـجـم... تعجب؛ 



٥٨ 

 

 معنـى  را حسد مشهور كه معنى آن به ـ حسد بالواسطه سبب و ، نـفس ذل رؤيـت بـه كـنـد مـى برگشت

 مـضـايـقــه  باشـد،  حسد حالت اين خود كه ، گفتيم حسد معنى در ما كه آنچه بنابر اما و.  است آن ـ كنند

 و ما مقصود از خارج معانى اين اطراف در بحث ، صورت هر در و.  است شده ذكر آنچه صحت در نيست

  86».است اوراق اين وضع

گيرد  مخصوصاً در فضاي رذيله حسادت در بسياري از اقداماتي كه در ساحت قدرت و سياست صورت مي

 آنچه مهم است اين است كه حسد باالخره يك رذيله است و اگـر . دهدانتخاباتي بيشتر خودش را نشان مي

  .كندرفت مياي شيوع پيدا كند آن جامعه گرفتار تخريب و پسدر فردي و يا جامعه

هاي اعتقادي حسادت، مشـكلي اسـت كـه فـرد بـه لحـاظ        ترين ريشهيكي از مهم) ره(به اعتقاد امام خميني

را  بنـابراين كسـي كـه خـدا    . ايمان به عدل خدا با حسد منافات دارد. اعتقادي در عدالت خداي متعال دارد

ها بر بندگان خدا توسط او را هم عادالنه بداند و به خاطر نعمتي كه خـداي  داند بايد تقسيم نعمتعادل مي

  .متعال به ديگري داده حسادت نورزد

  

  حسد عملى عالج

در جامعـه  ... هاي بد اخالقي مانند خودبيني خودپرستي ريـا و حسـد،    همانطور كه گفته شد برخي خصلت

در باب راهكار عالج عملي حسـد  ) ره(حضرت امام. سياستمداران تاثير منفي زيادي مي گذاردبويژه در بين 

 محبـت  اظهـار  تكلف با كه است آنچنان و اسـت فـضـيـحـه رذيله اين براى از نيز عالج عملي«: فرمايد مي

 مى دعوت را تو نفس. باشد باطنى مرض عالج آن از مقصودت و ، دهى را آن آثار ترتيب و محسود با كنى

 دارد، مـى  عرضه تو به را او مساوى و او مفاسد ، باش داشته دشمن ، كن تـوهـين ، كن اذيت را او كه كند

 نيكوييهـاى  ، كن وادار او خير ذكر به را زبان نما، توقير و تجليل و كن ترحم او به نفس مـيل خـالف به تو

 كنـى  مـى  كه اينها چـه گـر.  كن خود نشان خاطر را او جميله صفات دار، عرضه ديگران بر و خود بر را او

 برطـرف  و نفس اصالح مـقـصود چـون ليكن ، است واقع غير و مجاز روى از ، است تكلف با امر اول در

 و شــود  مـى كـم تـكـلف كـم كـم و شـود مـى نزديك حقيقت به باالخره است رذيله و نقص اين كردن

 شـخص  اين كه بفهمان و دار عرضه نفس بـه الاقـل. كند مى پـيـدا واقـعـيـت و شـود مـى عـادى نـفـس
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 خاصـه  بـه  داده اختصاص و كرده متنعم را او كه داشته لطف نظر او به تعالى خداوند شايد و خداست بنده

 حسـد  البتـه  كـه  باشـد،  آنها واسطه به حسد و باشد ديانت و عـلم اهـل مـحـسـود اگر خصوصا. خود نعم

  87»... است بدتر عاقبتش آنها با عداوت و قـبيحتر آنـهـا به ورزيدن

  

  سياست آميخته با حسد

بـه  . انسان حسود اگر وارد عالم مديريت و سياست شود، سياستش حتمـاً تخريبـي و ضـد پيشـرفت اسـت     

قصـد  كند كمالي كه در ديگري است مانع رسيدن او بـه م  ورزد به اين دليل كه خيال ميديگري حسادت مي

به هر حال سياستمداران اگر در مقام تصميم گيري و برنامه ريزي جهت پيشرفت افراد جامعه، خود . شود مي

 خـود  معروف نامه در السالم عليه منين اميرالمؤ حضرت. را درمان نكنند در معرض ابتال به حسادت هستند

 دستى تهى از و منصرف احسان از را تو زيرا ؛ مده راه خود مشورت در را بخيل« :فرمايند مى اشتر مالك به

 اختيـار  در كـه  را امتيازاتى و منافع از چيزى نيست حاضر كه گويند مى كسى به بخيل 88».ترساند مى فقر و

 خـود  براى كردن خرج در حتى كه است كسى بخيل. دهد قرار ديگران اختيار در يا ببخشد ديگران به دارد،

ترين پيامد حسد در حوزه سياست اين است كه سياستمداران حسـود مـانع   بنابراين مهم. ورزد مى بخل هم

  .  اصلي و جدي پيشرفت جامعه هستند

خواهـد بـه ديگـران خـدمت كنـد لـذا        انسان خدوم چون مـي . نقطه مقابل انسان حسود، انسان خدوم است

تخريبـي؛  بـه تعبيـر    در اين صورت سياست انسان خدوم تعميري است نـه  . دهدخودش را محور قرار نمي

در طراحـي الگـوي   . گيـرد  ديگر انسان خدوم سياست عمران و اصالح بالد و پيشرفت گرا را در پـيش مـي  

  .هاي اخالقي الگوي انسان خدوم توجه شوداسالمي ايراني پيشرفت بايد به ويژگي

ه جاي اينكه آرزوي بنابراين اگر  انسان به جاي حسد در وجود خودش خدمت به ديگران را نهادينه كند و ب

زوال نعمت از ديگران را دارد، آرزوي دست يابي ديگران به نعمت را داشـته باشـد در ايـن صـورت  ايـن      

  .سياستمداران خدوم، سياست انسانهاي خدوم پيشرفت گرا خواهد بود
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اگر كسي خواهان زوال نعمت براي ديگران باشد حسود است امـا اگـر وقتـي شـاهد نعمـت فـراوان بـراي        

گران بود و آن را براي خود نيز آرزو كند اين غبطه خوردن است كه موجب رشد و تحرك انسـان اسـت   دي

  .اما حسادت برخالف غبطه مذموم و ناپسند است

حضرت امام در بيان پيامدهاي حسد فرمودند حسد آتش ايمان سوز و آفت دين برانداز است يعنـي حسـد   

بنـابراين اگـر ايـن آفـت ديـن      . رودكرده بود از بين مييك آتش ايمان سوزي است كه هر چه طرف جمع 

  . اندازدبرانداز و ايمان سوز در وجود كارگزاران حكومتي تحقق پيدا كند آنها را از مشروعيت مي

  

  )ره(هاي جامعه اسالمي از منظر امام خميني ضرورت

برداري سياستمداران بهرهدر بحث كاربردهاي اخالق در حوزه قدرت سياسي؛ اتصال به فضايل يا رذايل در 

شود بر اين اساس وقتي يك سياستمداري يا كارگزار حكومتي به حسد آلوده مي. از قدرت بسيار موثر است

اش اين خواهد بود كه چطور رقبا را تخريب  ريزي كند تمام دغدغهبه جاي آنكه براي پيشرفت جامعه برنامه

  .شوده ميهايش متوجه پس رفت جامعكند، در نتيجه برنامه

  

 الـدْنيا  و أَمسى و أَصبح منْ: َقالَ )ع( اللَّه عبد أَبِي عنْ« :فرمايند حضرت امام در بحث دنياگرايي و حب دنيا مي

 و أَمسى و أَصبح منْ و لَه اللَّه َقسم ما إِلَّا الدْنيا منَ يَنلْ َلم و أَمرَه َشتَّت و عيَنيه بينَ الْفَْقرَ َتعالَى اللَّه جعلَ  همه أَْكبرُ

 و صـبح  هركـه : فرمودنـد  )السالم عليه( صادق امام 89.أَمرَه لَه جمع و َقْلبِه في اْلغنَى اللَّه جعلَ  همه أَْكبرُ الĤْخرَةُ

 قـرار  او پيشـاني  بر را فقر خدا باشد دنيا او همت بزرگترين حاليكه در) بگذراند را خود زندگاني( كند شام

 و صـبح  هـركس  و رسد نمي كرده مقدر برايش خدا آنچه به جز دنيا از و ميكند پريشان را كارهايش و داده

 را او امـور  و داده قـرار  قلـبش  در را نيازي بي و غني خدا باشد آخرت همتش باالترين حاليكه در كند شام

  90».كند مي منظم
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انساني كـه  . شود تمايز دو نگاه حب دنيا و حب به آخرت مشخص مي) ع(با توجه به اين روايت امام صادق

افق زماني بـراي ايـن   . كندبراي آخرت كار ميتري دارد برخالف كسي كه  حب به دنيا دارد افق زماني كوتاه

  .شودچنين شخصي نامحدود مي

اگر بـر رژيـم پهلـوي هـم     : فرمودنداره شده است ، ايشان ميدر فرمايشات حضرت امام نيز به اين نكته اش

  . نگراني بنده اين بود كه يك وقت به تكليفمان عمل نكنيم. شديم من دغدغه و نگراني نداشتمپيروز نمي

زماني ياران امام در بغـداد راديـويي را بـه راه    . يعني گرفتار اين باشيم كه به هر قيمتي كه شده پيروز بشويم

شوند ميفرمايند ،حاال كه عليه رژيم پهلوي راديو راه انداختيد دو تا  بودند بعد از اينكه امام مطلع مي انداخته

  .كار را نكنيد يكي دروغ نگوييد، ديگري فحش ندهيد

  

  دنياي مذموم و ممدوح در كالم امام

: فرمايـد ممدوح ميدانستند و در تفكيك دنياي مذموم و  حضرت امام دنيا را پلي براي رسيدن به آخرت مي

 نـشــئه  ايــن  در حـصــول  ، است ممدوح آنچه.  مذموم يكى و ممدوح يكى:  دنياست دو انسان براى از«

 زنـدگانى  تهيـه  و كمـاالت  اكتسـاب  و مـقــامات  تـجــارت  مـحـل و دارالتـحـصـيـل و دارالتـربـيـة كـه

 و الموحـدين  مـولى  حضـرت  چنانچـه .  نيست پذير امكان ايـنـجا در ورود بدون كه است ابدى سعادتمند

 كـه  نفر يك از شنيد آنكه از پس ـ :فرمايد مى خود هاى خطبه از يكى در ، عليه اهللا صلوات ، منين اميرالمؤ

 دار و مْنهـا  َتـزَود  لمـنْ  غًنـى  دار و عْنها َفِهم لمنْ عافيةٍ دار و صدَقها لمنْ صدقٍ دار اَلدْنيا إِنَّ ـ كند مى دنيا ذم

 فيهـا  اْكَتسـبوا  اَللَّـه  أَوليـاء  مْتجرُ و اَللَّه وحيِ مهِبطُ و اَللَّه مالَئَكةِ مصلَّى و اَللَّه أَحباء مسِجد ِبها اتَّعظَ لمنِ موعَظةٍ

 دنيـاى  اسـت  مـذموم  آنچـه  و...  92الْمَتّقينَ دار َلنعم و: تـعالى خـداى قـول و 91...اَْلجنَّةَ فيها رِبحوا و اَلرَّحمةَ

 و مفاسـد  تمام منشاء آن كه است آن محبت و دلبستگى و طبيعت به قلب وجهه معنى به ، است انسان خود

 ، السـالم عـليـه ، صـادق جناب از شريف كافى در چنانچه.  است )ظاهري(قالبيه و )باطني(قلبين خطاهاى

 ما:  السالم عليه جعفر، اءبى عن و 93خَطيَئةٍ ُكلِّ رأس الدّنيا حبّ:  السـالم عـليـه ، قـال: كـنـد مـى حـديـث

 الشَّرَف و الْمالِ حب منْ فيها ِبأَْفسد آخرِها فى الĤَْخرُ و أَولها فى أَحدهما رِعاؤُها َفارَقها َقد َغَنمٍ فى َضارِيانِ ذْئبانِ
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 آن بـه  دلبستگى چه هر و ، است مذموم دنـياى از عبارت دنيا محبت و قلب تـعلق ، پـس 94الْمسلمِ دينِ فى

 در آنچـه  و. شـود  غليظتر و بيشتر حق و قلب بين ما پرده و او كرامت دار و انسان بين حجاب باشد، زيادتر

 ظلمـانى  ظلمت، حجابهاى و نور از است حجاب هزار هفتاد خدا براى از كه است شريفه احاديث از بعضى

 هـر  و.  اسـت  زيادتر حجابها باشد، بيشتر تعلقات قدر هر و. دنيا به باشد قلبيه تـعـلقـات هـمـيـن تـوانـد

  95».است مشكلتر آن خرق و غليظتر حجاب باشد، شديدتر تعلق چه

حب دنيا رأس همه خطاها است يعني اينكه شخص به جاي اينكه قلـبش  ) ره(امامبر طبق فرمايش حضرت 

  .كندلذا دنيا را بر خدا و آخرت مقدم مي. هاي دنيوي استمتوجه خداي متعال باشد، متوجه دنيا و خواسته

حب الدنيا، حب : ، سه حب وجود دارد)ع(براساس بيانات حضرت امام درباره حديث مذكور از امام صادق

دسته اول اهل دنيا، يعني كساني كـه گرفتـار حـب دنيـا     . شوندها سه دسته ميبنابراين آدم. الخره، حب اهللا

دسـته سـوم اهـل اهللا،    . انددسته دوم اهل آخرت، يعني آنهايي كه گرفتار حب بهشت و آخرت شده. اند شده

  .يعني كساني كه حب اهللا در وجودش و رسوخ كرده و مستقر شده است

هـاي   هـا ودغدغـه  ريـزي ها در حوزه سياست اگر وارد شدند پيامـدها و برنامـه  م از اين افراد و گروههر كدا

اگر اهل دنيا قدرت را به دست بگيرند چون آنها اصـالت را بـه قـدرت دنيـوي و     . مخصوص به خود دارند

بنـابراين  . اي ندارنددهند لذا عمده هم و غمشان توسعه اقتصادي خواهد بود و فراتر از اين دغدغهمادي مي

خواهـد  شود، يعني چون دنيا را براي خـودش مـي  سياستشان تنازعي، آبزي، ماكياويليستي و داروينيستي مي

اهـل دنيـا چـون    . دهـد  اندازد نمي حاضر نيست به هيچ كس اجاز ورود در جايي كه منافعش را به خطر مي

شوند تمام فكر و ذكرشان حفظ قدرت،  سياسي ميهاي مديريتي و حب دنيا دارند، لذا وقتي كه وارد عرصه

  .ريزي براي از بين بردن رقبا و خاموش كردن آنها از صحنه استافزايش قدرت و برنامه

اينهـا هـم بـراي    . شود به دنبال پاداش الهي هسـتند اما آنهايي كه حب آخرت دارند و اهل آخرت ناميده مي

ت ايـن چنـين   اينجـا طبيعتـاً سياسـ   . ل دانسـته اسـت  ا بالاشكاكنند منتها خداي متعال اين رخودشان كار مي

كند و هم دنيا را دارد و هم آخرت را؛ بـه  سياستي كه به تعادل فكر مي. شخصي سياست تعادلي خواهد بود

لذا در تعارض دنيا با آخرت، اصـالت  . دهدعبارت ديگر از اصالت دنيا خارج شده واصالت را به آخرت مي
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٦٣ 

 

اما كساني كه حب اهللا دارند  و اهـل اهللا هسـتند، اينهـا خـداخواه هسـتند و      . دهدت ميرا  به بهشت و آخر

  .سياست اين دسته از افراد سياست متعالي خواهد بود. كنند خداوند را به خاطر بهشت عبادت نمي

ضر گيرند وقتي در عرصه سياسي و اجتماعي حا بنابراين افرادي كه دنيا را براي جلب رضايت خدا بكار مي

در عصر حاضر نيز حضرت امام خواستار ايجاد . كنند شوند خدمات فراواني براي بندگان خدا فراهم مي مي

سياست دوستداران خدا را سياست متعاليه ) ره(در اين باره حضرت امام خميني. چنين حكومتي بود

  .كردند ناميدند و براي آن پيامدهاي خوبي بيان مي مي

. دهد  عالي فرهنگي، ثبات سياسي و توسعه اقتصادي هم زمان با يكديگر رخ ميدر سياست متعالي سه ركن ت

و در حوزه سياست ثبات و تعادل اتفاق . انديشيميعني بر اساس تعالي فرهنگي ما به پيشرفت اقتصادي مي

 هايي كه صالحيت و شايستگي دارند، به عنوان يك تكليف ديني به تدبير امور جامعه كمكافتد و آدممي

سياست كساني كه گرفتار حب دنيا شده بودند تنازعي است و در نزد آنها اصالت با قدرت دنيوي . كنندمي

ها، حاكميت روح بر بدن، عزم و اراده و شاخص ترس از مرگ  اين مباحث با وظايف فرهنگي دولت. است

  .خوردپيوند مي

  

  )ره(غضب در عرصه سياست از منظر امام

 كند حفظ خطرات از را خود زنده موجود تا شود مي باعث صفت اين. است خشم خدادادي، صفات از يكي

 هيچ شود استفاده اندازه وبه جا به صفت از اين دهد اگر ادامه خود حيات وبه بردارد را خود راه سر وموانع

 وشخص شود گسيخته وافسار كند طغيان صفت اين كه شود مي آغاز زماني مشكل .آورد نمي بار به مشكلي

 شناخت را آن هاي ريشه بايد است، از رذايل بسياري ريشه خشم در روي زياده. افكند هالكت پرتگاه به را

 آن ديگر وريشه آيد مي آن دنبال به گرايي واقتدار دوستي مال كه دوستي خود از است عبارت عمدتا كه

 شخص آنكه حال دانند، مي يكي شجاعت با را خصلت اين كساني. است صفت اين در افراط دانستن كمال

 هيچ خشمگين شخص اما دهد مي نشان اندازه وبه جا به را خود وخشم است مسلط خود بر همواره شجاع

  .ندارد خود وخرد واعضا اعصاب بر كنترلي گونه



٦٤ 

 

: اندنقل كردند كه آن حضرت فرموده) ع(حضرت امام در كتاب چهل حديث روايتي را از امام صادق 

»ألَْغَضب فْتاحايشان معتقدند انسان هايي كه  احساس خشم  .شرّهاست همه كليد يعني خشم »96شَرٍ ُكلِّ م

توانند بر كسي كه باعث خشمشان شده غلبه كنند در اين يك دسته آنهايي كه مي: كنند دو دسته اند مي

عث خشمشان شده توانند بر كسي كه با دسته ديگر كساني كه نمي. كندحالت خشم آثار بيروني پيدا مي

 ظهور«: اند فرموده) ره(حضرت امام. شود شود بلكه محزون مي غلبه كنند در اين حالت فرد غضبناك نمي

 متساوى آن با را خود قوه اقل ال يا ببيند چيره و غالب آنها بر را خود انسان كه بشود كسانى براى غضب

 قلب خون جوشش و غليان بلكه نكند، پيدا ظهور غضب كند را آنها غلبه حس نفس كه كسانى بر اما و يابد

    97».شود توليد قلب در حزن و گردد محبوس و شود مختنق باطن در آن گردد، باطنى اشتعال يك موجب

  

  مبدا غضب

 حب )اسباب غضب(آنها  از يكى«: فرمايند در باب مبدا و اسباب رذيله غضب مي) ره(حضرت امام خميني

 نوعا ها اين و شود، توليد قدرت بسط و اراده نفوذ حب و شرف و جاه و مال حب آن از كه است نفس

 مفاسد و غضب انسان كه است آن غضب مهيجات از ديگر سبب و.. .شود  غضب آتش هيجان اسباب

 از و كند گمان كمال نادانى و جهل واسطه به است، رذايل و نقايص و قبايح اعظم از كه را، آن از حاصله

  98»شمرد محاسن

  

  شجاعت و تفاوت آن با غضب

غضب برخالف شجاعت مبتني بر يك احساس . ميان شجاعت و غضب يك مرز بسيار نزديكي وجود دارد

ناگهاني است كه مبدآ صدورش توهمي مي باشد كه شخص پيدا كرده است حضرت امام در رابطه با تفاوت 

 حسنه صفات از و مؤمنين صفات ظماع از كه را، شجاعت ... جهال از بعضى«: اند غضب و شجاعت فرموده

 موجبات و است )غضب(آن  از غير شجاعتكه  دانست بايد كردند اكنون مهلكه رذيله اين به اشتباه است،

 و آن طمأنينه و نفس قوت شجاعت مبدأ. است )غضب(رذيله  اين از غير آن خواص و آثار و مبادى و
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٦٥ 

 

 آن تزلزل و نفس ضعف از غضب اما. است آن بلند و پست و دنيا زخارف به مباالت قلت و ايمان و اعتدال

 لذايذ رفتن دست از خوف و آن به دادن اهميت و دنيا محبت و روح مزاج اعتدال عدم و ايمان سستى و

 بيشتر ها بچه در و صحيحها، از بيشتر مريضها در و مردها، از بيشتر زنها در رذيله اين لهذا و. است نفسانيه

 اخالقى رذايل داراى كه كسانى و. است آن عكس شجاعت و. است بيشتر جوانها از پيرها در و بزرگها، از

 غضب شديدتر و زودتر بخيل بينيم مى چنانچه اند، مĤب فضايل كه كسانى از شوند غضبناك زودتر هستند

  99».او غير از شوند منالش و مال متعرض اگر كند

مبدا غضب . چون مبدا غضب عقل نيست. جاهالنه استهاي انسان غضبناك و خشمگين  بر اين اساس رفتا

در نتيجه سياست فرد غضبناك جاهالنه و مستبدانه و . ضعف نفس و حب جاه و مال و مقام و قدرت است

بـه  . منجر به خروج از اعتدال و منفعت گرايي شخصي و حزبي و محروم كردن ديگران خواهد شـد اسـت  

كند همـه  يعني كسي كه غضب مي. برابرش رحمت قرار داردعبارت ديگر غضب از جنود جهل است و در 

. چون مبدا غضب حب نفـس اسـت  . كندخواهد و با اقدامش ديگران را محروم ميچيز را براي خودش مي

هـا  بنابراين به اعتقاد حضرت امام اگر غضب بر شجاعت غلبه كند در اين صورت غضب كليـد همـه بـدي   

ود، در ايـن صـورت چـون مبـدا شـجاعت عقـل و تقـوا بـود لـذا          اما اگر غضب تابع شجاعت شـ . شود مي

هـاي ايـن سياسـت توسـعه و     هاي انسان شجاع عاقالنه، شجاعانه، عادالنه خواهد بـود و خروجـي   سياست

  .باشد پيشرفت دنيوي و اخروي مي

 آن واسـطه  بـه  كـه  است الهى بزرگ نعم از يكى غضبيه قوه«: اند ايشان در رابطه با فوائد قوه غضبيه فرموده

 تشكيل در عظيم مدخليت و گردد، عايله نظام و نوع و شخص بقاى حفظ آن با و شود، آخرت و دنيا تعمير

 و كـرد  نمـى  دفـاع  طبيعت ناماليمات از نبود، حيوان در شريفه قوه اين اگر. دارد جامعه نظام و فاضله مدينه

 ترقيـات  و كماالت از بسيارى از اين، بر عالوه نبود، انسان در اگر و. گرديد مى اضمحالل و زوال دستخوش

 بـر  كـه  شود شمرده ملكات نقايص و اخالق مذام از نيز اعتدال حال از نقص و تفريط حد بلكه. ماند مى باز

 كـم  و طمـع  و تنبلـى  و سسـتى  و ضـعف  و ترس قبيل از گردد، مترتب بيشمار معايبى و بسيار مفاسدى آن

 و انظـالم  و رفـتن  بـار  زيـر  و خمـودى  و طلبـى  راحت و -است الزم كه مواردى در -ثبات قلّت و صبرى

 در تعـالى  خـداى . همتـى  كـم  و غيرتـى  بـى  و اش عايله يا خود براى آيد پيش كه فضايح و رذايل به رضاى
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 حدود اجراى و منكر از نهى و معروف به امر اداره .100 بيَنهم رحماء اْلكُفَّارِ علَى أَشداء: فرمايد مؤمنين صفت

 و ديـن  اعـداء  بـا  جهـاد ... غضبيه،  شريفه قوه سايه در جز نشود عقليه و دينيه سياسات ساير و تعزيرات و

 عـدو  اعـدا  كـه  نفـس  بـا  جهاد و الهيه، نواميس ساير و ناموس و مال و جان از ذب و بشر عايله نظام حفظ

 دفـع  و ثغـور  و حـدود  و تعـديات  و تجـاوزات  حفـظ . شـريفه  قوه اين به مگر نگيرد صورت است، انسان

  101».گيرد انجام قوه اين پرچم زير در شخص و جامعه از مضرات و موذيات

  

  عصبيت 

مذموم و ناپسند كه سياستمدران بايـد از آن پرهيـز و    حاالت از ديگر يكى) ره(از منظر حضرت امام خميني

 .اينهـا  امثـال  و گرائـى  فاميل ، گرائى قبيله ، گرائى قوم از است عبارت عصبيت. دوري كنند، عصبيت است

 قـالَ : انـد فرمـوده ) ص(حضرت امام در حديث هشتم از كتاب چهل حديث به نقل از پيامبر گرامي اسـالم  

 أَعـرابِ  مـع  القيامةِ يوم اهللاُ بعثَه عصبيةٍ، منْ َخرْدلٍ منْ حبةٌ َقْلبه في كانَ منِ :وسلم وآله عليه اهللا صلّى اهللاِ رسولُ

 باشـد  عصبيت بـوده  از خردلى دانه او دل در كه كسى«: آله و عليه الّله صلّى خدا، رسول فرمود .102الجاهليةِ

  103».انگيزاند جاهليت بر عربهاى با قيامت روز را او ،خدا

. كند ظلم حمايت در را خود خويشاوندان كه شود در تعريف مرسوم عصبيت؛ عـصـبـى به كسي اطالق مي

 باطنـه  اخالق از يكى عصبيت« :فرمايند اند و ميحضرت امام تعريف مرسوم از عصبت را قدري توسعه داده

 چـه  ، اسـت  متعلقـان  مطلـق  و خـويـشاوندان از نـمـودن حمايت و كردن مدافعه آن آثار كه است نفسانيه

 اسـتاد  و شغلى تعلق مثل ، آن غير يا خاكى و آب و وطـنـى تـعـلق يا باشد، مسلكى و مذهبى و دينى تعلق

 مفاسـد  از بسـيارى  منشـاء  كـه  است اى رذيله مـلكات و فـاسـده اخـالق از ايـن و. اينها جز و شاگردى و

 باشد دينى امر در يا باشد، حق براى گرچه است مـذموم نـفـسـه فـى آن خـود و. گـردد اعمالى و اخالقى

 حق اظـهـار اما. باشد خود بستگان يا خود مسلك هم يا خود غلبه منظور بلكه نباشد، حق اظهار مـنـظور و

.  نيسـت  مذمومـه  عصـبيت  يـا  ، نيست عصبيت يا آن براى حمايت و حقه مطالب اثبات و حقيقت ترويج و
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٦٧ 

 

بنابراين به عقيده حضـرت  104».است رحمان و حق و شيطان و نفس قدم و مقاصد و اغراض امتياز در ميزان

  . امام عصبيت لزوما متعلق به خويشاوندان نيست

  

  حلف الفضولپيمان 

ها است كه اگر مهار و در راه صحيح بكـار گرفتـه شـود     عصبيت هم مثل غضب خصلتي دروني براي انسان

  . ارزشمند است

ر گذشـته بـه صـورت    در دوران جاهليت و در حال حاضر نوعي عصبيت مذموم وجود داشته و دارد كـه د 

كرد و در دنياي معاصر به صورت پان عربيسم ظهور كرده اسـت؛ امـا در دوره    قبيله اي و طايفه اي بروز مي

رسـيده و   روايات طبق كه هايي پيمان جمله از. شد پيش از اسالم از عصبيت به شيوه صحيح نيز استفاده مي

 بـراي  كـه  اسـت  105»الفضـول  حلـف « شـده  يـاد  آن از مقدسي پيمان عنوان به و كرده امضاء را آن نيز اسالم

  .شد بسته ستمديدگان از دفاع منظور به و زورگويان تعدي و ظلم از جلوگيري

گيري از عصبيت در دفاع از نظام اسالمي و همينطور  حضرت امام نيز معتقد هستند كه در دوران حاضر بهره

ابراين اگر در هر جاي دنيا يك پيماني تشكيل بن. حمايت از مظلومان و مستضعفان، پسنديده و ممدوح است

هـاي  شود كه از مظلومان، مستضعفان و محرومان در برابر سـلطه گـران دفـاع كنـد ماننـد دفـاع از جنـبش       

  . فلسطيني، طبيعتĤً جمهوري اسالمي نيز حمايت خواهد كرد

  

  پيامدهاي سياسي عصبيت

و مقـام معظـم   ) ره(همين خـاطر حضـرت امـام    يكي از پيامدهاي سياسي عصبيت، تفرقه در جامعه است به

بنابراين .رهبري تفرقه در جامعه اسالمي را طرد و نقد مي كنند و پيوسته بر وحدت امت اسالمي تأكيد دارند
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 روايت آله و عليه اهللا صلي خدا رسول از و پذيرفت، انجام جدعان بن عبداهللا خانه در و خدا رسول عمر سالگي بيست در و فجار هاي جنگ از پس حلف الفضول. 105

 در كه راستي به " ألجبت االسالمِ في به أُدعي ولو ، النَّعمِ حمرَ به لي أنَّ ماأحب ، حلفاً جدعان بن عبداهللا دارِ في شَهدت لَقَد ": فرمود مي بعثت از پس كه شده

. پذيرم مي و كرد خواهم اجابت كنند دعوت بدان مرا نيز اسالم در اگر و كنم، مبادله ديگر چيز هيچ با را آن ندارم خوش كه بودم پيماني شاهد جدعان بن عبداهللا خانه

  .)134 ص ،1 ج هشام، ابن سيره(
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و در صـورتي كـه در حـوزه    . كننـد  اند، بر تجزيه و تفرقه در جامعـه تأكيـد مـي    كساني كه به عصبيت آلوده

را در اختيار بگيرند، تمام كساني را كه در دايره حزب و باند و جنـاح   سياست وارد شوند و مناصب سياسي

هـاي  او هستند روي كار خواهند آمد اما كسي كه گرفتار عصبيت نيست بـراي سـاختن كشـور از همـه آدم    

  .كند، و مبناي واگذاري مناصب به افراد تعهد و تخصص بيشتر استشايسته و صالح استفاده مي

دالت در جامعه بايد با رذيله عصبيت مبارزه كنيم و الزمه مبارزه با رذيله عصبيت اين اساسا براي گسترش ع

به تعبير امام راحل هر قدر جنود . است كه مبناي رفتارهايمان قواعد شرع و شريعت و عقل و عقالنيت باشد

اما هر قدر . شودعقل در جامعه بيشتر گسترش پيدا كند و بسط عقالنيت داشته باشيم آنجا عدالت بيشتر مي

  . شويمجنود جهل مانند عصبيت گسترش پيدا كند، در اين صورت از عدالت و فضيلت هم دور مي

  

   نفاق

 آن از معصـومين  احاديـث  كنـد و در  كه سياست مداران جامعـه دينـي را تهديـد مـي     اخالقي يكي از رذايل

از كتاب چهل حديث بـه نقـل   حضرت امام در حديث نهم . است نفاق و دورويي است شده بسيار نكوهش

 .106»َنـار  مـنْ  لسـاَنانِ  لَه و الْقيامةِ يوم لساَنينِ، جاء و بِوجهينِ الْمسلمينَ لَقي منْ«: اندفرموده )ع( صادق از امام

 روز كنـد،  برخـورد  مسلمانان با زبان دو و چهره دو با كه كسى«: فرمود عليه، الّله سالم ،)ع(صادق حضرت

  ».آيد مى) محشر به( دارد آتشين زبان دو كه حالى در قيامت،

 دهد نمايش طورى آنها به را ظاهرش صورت و حال ظاهر انسان كه است آن مسلمانان بين »دورويى« معنى

 شـما  محبـت  و مودت اهل از من كه دهد نمايش ظاهر در مثال. اوست خالف به اش سريره و قلب باطن كه

 و دوسـتى  معاملـه  آنهـا  نـزد  در و باشد، آن خالف به باطن در و دارم، خلوص و صميميت شما با و هستم

 او از كنـد  مالقـات  كـس  هـر  بـا  كه است آن »زبانى دو« معنى و .باشد آن غير آنها غياب در و كند، محبت

  .كند قيام غيبتش و او تكذيب به او غياب در و كند، چاپلوسى و دوستى اظهار يا نمايد مدح و كند تعريف

 صفات اظهر از صفت دو اين ...است  قولى نفاق دوم صفت و است، عملى نفاق اول صفت تفسير، اين بنابر

  107».است منافقان خواص اخص و
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 – است آمده قرآن در كه چنان آن«: هاشان در اين رابطه فرمودندمقام معظم رهبري نيزدر يكي از سخنراني 

 باشـند  داشته را جهتگيري و راهي فكري، يك جماعتي، يا كسي كه اين از است عبارت -قرآني اصطالح در

 خـدا  راه در. مؤمننـد  كـه  كننـد  وانمـود  و نباشد مؤمن. است نفاق اين كنند؛ ابراز مؤمنين به را آن خالف و

 دادن نشـان  و تـاريكي  و ضـاللت  يك كردن پنهان  -بگويند دروغ -خدايند راه در كه كنند وانمود و نباشند

 مالحظـه  كـه  بقـره  سـوره  اول در لذا .است قرآن در نفاق معناي اين. نيست آنها در كه آن، خالف بر چيزي

 فصـل  يك است، شده »متقين« به تعبير آنها از كه مؤمنينند فصل، يك كند؛ مي فصل سه در را مردم ميكنيد،

 درباره آيه، چهار مؤمنين درباره بقره سوره اول در كه است اين عجب در و. منافقينند فصل، يك و كافرينند

 بـه  پـرداختن  كـه  اسـت  خـاطر  اين به اين. ميشود ذكر مطلب آيه، ده از بيش منافقين، درباره و آيه دو كفار،

 و نقابـدار  پوشـيده،  دشـمن  چون چرا؟ .است داشته بيشتري اهميت روز، آن در مؤمنين براي منافقين قضيه

 شـما  و آمـد  شـما  پـيش  عريـان  دشـمن،  وقتـي . بودنـد   -اول نگاه اين در -فهم قابل غير هاي شيوه داراي

 شـما  و كـرد  پوشـيده  را خـود  وقتـي  امـا  كنيـد؛  مـي  تنظيم او با را خودتان رفتار است، دشمن كه فهميديد

 فرصـت  از ميتوانـد  او لـذا . كنيد نمي تنظيم او با دشمن يك اساس بر رفتاري است، دشمن او كه نفهميديد

. بشود پرداخته نفاق، مسأله به قرآن در است شده موجب كه است مهمي نقطه اين. بزند ضربه و كند استفاده

  108».ندارند ايمان باطن، در ليكن ميكنند، ايمان ادعاي كه كساني اين؛ يعني منافق معناي پس

. بر اين اساس نفاق از آن جهت كه بسيار پيچيـده و پوشـيده اسـت آسـيبهاي خطرنـاكي را بـه دنبـال دارد       

باشـد كـه از ايـن طريـق منجـر بـه سـرمايه        بزرگترين آسيب نفاق به جامعه، تضعيف اعتماد در جامعه مـي 

شود در حالي كه سرمايه اجتماعي بر خالف سـرمايه اقتصـادي و مـادي متكـي بـه       اجتماعي را تضعيف مي

 بـا  بعضـى  معاضدت و معاونت با دنيا در انسان نوع«: فرمايند در اين باره مي) ره(حضرت امام. اعتماد است

 جامعـه  از آنكـه  مگـر  نيست، ميسور كس هيچ براى انفرادى زندگانى بكند، تواند مى راحت زندگانى بعضى

 بـه  مـردم  اعتماد بر بزرگش چرخ اجتماعى زندگانى و گردد، ملحق وحشى حيوانات به شده خارج بشريت

 راحتى با بتوانند نيست ممكن شود، برداشته االنسان بنى از اعتماد نخواسته خداى اگر كه چرخد، مى يكديگر

  109».است شده گذاشته خيانت ترك و امانت بر اعتماد بزرگ پايه و كنند، زندگانى
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اگر اعتماد وجـود داشـته   . اعتمادي مردم است بنابراين پيشرفت يا پس رفت يك جامعه در گرو اعتماد يا بي

  . كند نداشته باشد جامعه عقب گرد ميرود اما اگر اعتماد وجود باشد جامعه رو به جلو مي

  

  شاخص هاي شناخت افراد منافق

آدمهايي كه دچار نفاق هستند گرفتار يك خصلت بسيار بد اخالقي هستند كه اگر وارد عرصه سياست شوند 

عدم صدق در گفتار و امانتداري دو مالك شناخت انسان . آورند آثار زيان باري را به دنبال خودشان مي

به . گويد كند وحرفش با عملش يكي نيست و دروغ ميانسان منافق دوگانه عمل مي. آيد شمار مي منافق به

دهد ته قلبش بر اين اي را ميكه وعده اي عبارت ديگر مصداق نفاق آن جايي است كه شخص در لحظه

پيگيري كند كه براي  اما اگر دوست داشته باشد و واقعاً. اعتقاد است كه بنا ندارد اساساً آن را انجام بدهد

  .مردم انجام دهد اما موفق نشود اين نفاق نيست

به . بردنفاق از اين جهت يك رذيله است كه اعتماد را بعنوان چرخ بزرگ زندگي اجتماعي از بين مي

حضرت امام معتقدند . بردعبارت ديگر اعتماد مردم به همديگر يا اعتماد بين مردم و دولتمردان را از بين مي

-اعتمادي قرار مي توانند به راحتي زندگي كنند و آدمي كه در شرايط بي ر اعتماد از مردم سلب شود نمياگ

  .شودگيرد زندگي برايش سخت مي

كند  يكي ديگر از نشانه هاي نفاق اين است كه انسان منافق امانتدار نيست و چون امانت را رعايت نمي

 در انسان نوع«: فرمايد حضرت امام در اين باره مي. انت مالزم استپس اعتماد با ام. برداعتماد را از بين مي

 كس هيچ براى انفرادى زندگانى بكند، تواند مى راحت زندگانى بعضى با بعضى معاضدت و معاونت با دنيا

 اجتماعى زندگانى و گردد، ملحق وحشى حيوانات به شده خارج بشريت جامعه از آنكه مگر نيست، ميسور

 برداشته االنسان بنى از اعتماد نخواسته خداى اگر كه چرخد، مى يكديگر به مردم اعتماد بر بزرگش چرخ

 شده گذاشته خيانت ترك و امانت بر اعتماد بزرگ پايه و كنند، زندگانى راحتى با بتوانند نيست ممكن شود،

 را او و است، خارج انسانيه جامعه همعضوى و مدنيت از و نيست اطمينان مورد خائن شخص پس،. است

 زندگى و سخت حالت چه با شخصى چنين است معلوم و. پذيرند نمى عضويت به فاضله مدينه محفل در

 موضوع اين در عصمت بيت اهل از حديثى چند فايده تتميم براى باب اين در ما و. نمايد مى زيست تنگى

 عنْ بِإسنَاده يعقُوب بنُ محمّد .كند مى كفايت اندازه همين باز چشمهاى و بيدار دلهاى براى و نماييم، مى ذكر



٧١ 

 

 استَوحش تَرَكَه ولَو اعتَاده شَيء ذَلك َفإنَّ وسجوده الرَّجلِ ركُوعِ طُولِ إلَى َتنُْظرُوا ال: قَالَ السّالم عَليه عبداهللاِ أَبِي

كذَلنِ. لَلكقِ إلَى انْظُرُوا ودص هيثده حاَنتأَماءأَدو.   

 كه است چيزى اين كه زيرا مرد، سجود و ركوع طول به نكنيد نظر: السالم فرمودند عليه صادق، حضرت« 

 و گفتارى راست به كنيد نظر ليكن و آن، براى افتد مى  وحشت به كند تركش اگر آن، به است نموده عادت

  110».او امانت اداء

عادي اخالق را رعايت نكنند و آراسته به اخالق نباشند ضرر و آسيبش بيشتر متوجه اگر شهروندان و مردم 

جامعه در  اما اگر كساني كه امكانات و سرمايه. شود خودشان و تعداد محدودي از نزديكان و اطرافيانشان مي

صدماتش به گروه  اختيار آنها است يعني سياستمداران، آلوده به رذايل باشند و از فضايل اخالقي دور باشند

به همين جهت آراستگي سياستمداران به فضايل بسيار مهم مي باشد و در دين مبين اسـالم  .  رسدكثيري مي

و تعاليم قرآن و مكتب اهل بيت عليهم السالم بر اخالق و آراستگي به فضـايل اخالقـي تأكيـد شـده اسـت      

  .رسندامعه ميمخصوصاً براي كساني كه به رياست و قدرت و مسند سكانداري ج

زندگاني اجتماعي چرخ بزرگش بر اعتماد مردم : همانطور كه در مباحث قبل گذشت ، حضرت امام فرمودند

بنابراين نفـاق چـون   .  و پايه بزرگ اعتماد بر امانت و ترك خيانت گذاشته شده است. چرخدبه يكديگر مي

  .برديه اجتماعي را از بين ميبرد و در آن خيانت است از اين جهت سرمااعتماد را از بين مي

 أَِبـى  عنْ باسناده و«: كنند  شرح چهل اشاره مي 477ايشان در تاكيد اين مطلب به حديث ديگري در صفحه 

ـُْلت َقالَ َكهمسٍ ـْد لأَبـِى ق ـَب ـَبد )ع( اللَّه ع  أََتيت إِذَا .السَلام عَليه و عَليك َقَالَ. السَلام يْقرُِئك يعفُورٍ أَبِى بنُ اللَّه ع

دبع اللَّه َفأَْقرِئْه َلامالس ُقلْ و َفرَ إِنَّ لَهعنَ جب دمحقُولُ مي ـَا انُْظرْ َلك ـَلَغَ م ـَلي بـِه ب  )ص( اللَّـه  رسـولِ  عْند )ع( ع

هاً َفإِنَّ َفاْلزَميلا )ع( علَغَ إِنَّما بلَغَ مب بِه ْندـولِ  عسر  قِ  ص اللَّـهـدِبص  يثـداْلح و اءاَنـةِ  أَدگـويــد  راوى. 111اْلأَم :

) فـرمــود ( ".كـرد عـرض شـمـا خدمت سالم يعفور ابى ابن" ، السالم عليه ، صادق حضرت بـه گـفـتـم

 گفت مى محمد بن جـعـفـر او بـه بـگـو و بـرسـان او به سالم او، پيش رفتى وقتى.  سالم او بر و تو بـر"

 مـقــام  آن بــه  ، الســالم  عـليــه  ، مـنـيــن  امـيـرالمــؤ  حـضـرت آن واسطه به كه چيزى آن به كن نظر

 السالم عليه ، على همانا.  آن بـا شـو مـالزم پـس ، آله و عـليـه اهللا صـلى خـدا، رسـول خـدمـت رسـيـد
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 اين از...   ". امانت دادن و گفتار راستى به مگر ، آله و عليه اهللا صلى خدا، رسول رسيد كه پايه بدان نرسد ،

 بـين  در كـه  داشـتند  مـى  دوست بيشتر چيز هر از را صـفـت دو ايـن خـدا رسـول كـه شود معلوم حديث

.  اسـت  رسانده ارجمند مقام بدان و است كرده مقرب را او دو اين ، السالم عليه ، مولى كماليه صفات تمام

 نظـر  در كـه  را امـر  دو ايـن  اوصـاف  و افعـال  تـمــام  بـيـن در نـيـز ، السـالم عـليـه ، صـادق جـنـاب و

 سفارش و داده پيغام ، بوده بزرگوار آن جاننثار و مخلص كه يعفور، ابى ابن به داشته اهميت خيلى مباركشان

  112.»آنها مالزمت به فرموده

شود توسط آن انسان منافق و  هاي عيني و عملي هستند كه مي مالكبنابراين راستگويي و امانتداري از جمله 

  .دورو را شناخت

لـذا بـراي اينكـه در شـناخت متقـين و      . هـا روشـن زيـادي وجـود دارد    در مورد مومنين و متقين شـاخص 

  :هاي آنها را بدانيمپرهيزگاران يك جامعه دچار افراط و تفريط و اشتباه نشويم بايد شاخص

دسته اول متقين هستند كه اهل هدايت و فالح و پيروزي در دنيا و آخـرت  : 113ِباْلَغيبِ منُونَيؤْ الَّذينَ -

البته غيب مصداق زياد دارد كه يـك مصـداقش   . هستند و ويژگي اعتقادي آنها ايمان به غيب است

  .بحث توحيد است

يقيمون صـاله يعنـي   . دارندر پا ميخوانند بلكه نماز را بنه تنها نماز خودشان مي: 114الصالةَ ويقيمونَ -

 . كندهاي برپا شدن نماز را فراهم مياين كه زمينه

مومن كسي است كه اهل انفاق است و از آنچه كه خدا به آن روزي كـرده  : 115ينفقُونَ رزْقَناهم ومما -

 .كندانفاق مي

 .الهي، ايمان دارندبه دستورات : 116إَِليك أُنزِلَ بِما يؤْمنُونَ والَّذينَ -

 . كتابهاي الهي پيش از قرآن را قبول دارد:  117َقبلك من أُنزِلَ وما -

  . زندبه معاد هم يقين دارند و كسي كه به معاد يقين دارد دست به گناه نمي: 118يوقنُونَ هم وِباآلخرَةِ -
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هاي ظاهري ي كنيم از مالكبراي كاهش نفاق در سطح جامعه مخصوصاً در عرصه مناصب سياسي، بايد سع

هاي كاهش نفاق اين است كه ظاهرگرا نبوده و  بـه   يكي از راه. هاي عيني توجه كنيمفراتر برويم و به مالك

و در صورتي كه فـرد بـه صـفات عينـي و جـدي      . هاي ظاهري افراد اكتفا نشود بلكه واقع گرا باشيمويژگي

بيشترين آيـات  . صب مختلف سياسي و اجتماعي استفاده شودراستگويي و امانتداري شهره بود از آن در منا

آغازين سوره بقره به شناسايي جريان نفاق و دو تا آيه فقط به جريان كفر و حدود چهار و پنج آيه به جريان 

  .متقين پرداخته است

 كتاب شـرح  24در حديث ) ره(حضرت امام. برخوردار است) عقلي،قلبي،ظاهري(انسان از سه اليه وجودي

اليه وجودي عقلي مركز اعتقادات و باورهاي انسان اسـت كـه   : چهل حديث به اين نكته اشاره كرده اند كه

هاي انسان اسـت و رذايـل و فضـايل    اليه قلبي مركز گرايش. اصول دين براي تسهيل اين باورها آمده است

هاي ظـاهري  يكي هم اليه. ستها آمده ا هاي انساناخالق در اسالم براي تنظيم گرايش. شودآنجا مستقر مي

  . كه فقه براي تنظيم رفتارها و چهره ظاهري وجود انسان آمده است

، 119مـرَض  ُقُلـوِبهِم  فـي : فرمايدخداوند متعال در آيات آغازين سوره بقره در باب ويژگيهاي افراد منافق مي

  .استهاي آنان دچار مشكل شده يعني انگيزه. است مرض دلهاشان افراد منافق در

ها به نفاق اين است كه افراد گرفتار نفاق چون به لحاظ انگيزه دنبـال مسـائل و منـافع     علت گرفتاري انسان

هاي سياسي منديكنند ظاهر خودشان را بر خالف باطنشان نشان دهند تا بهره مادي هستند بنابراين سعي مي

-د و رهبري الهي نيست ولـي در ظـاهر مـي   مثالً در باطن معتقد به توحيد و معا. و اجتماعي نصيبشان گردد

 ِبالّلـه  آمنَّـا  يقُولُ من النَّاسِ ومنَ: فرمايد خداوند متعال در قرآن كريم مي. دهد خواهد خودش را مومن جلوه 

 ُقُلـوِبِهم  فـي * يْشعرُونَ وما أَنُفسهم إِالَّ يْخدعونَ وما آمنُوا والَّذينَ اللّه يَخادعونَ* بِمؤْمنينَ هم وما اآلخرِ وِباْليومِ

رَضم مهَفزَاد رَضاً اللّهم مَلهو ذَابع يما أَلونَ َكانُوا بِمبْكذ120.ي  

 *نيسـتند ]  راسـتين [ گروندگان ولى ،»ايم آورده ايمان بازپسين روز و خدا به ما«: گويند مى مردم از برخى و«

 مرضـى  دلهايشـان  در *فهمنـد  نمى و زنند، نمى نيرنگ خويشتن بر جز ولى بازند مى نيرنگ مؤمنان و خدا با

 خواهنـد ]  پـيش  در[ دردنـاك  عـذابى  گفتنـد،  مى دروغ به آنچه]  سزاى[ به و افزود مرضشان بر خدا و است

  ».داشت
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و به زعم خودشان  گويند ما ايمان داريمبر اين اساس منافقين به توحيد و معاد ايمان ندارند ولي به زبان مي

كنند به اين خاطر كه به لحاظ انگيزه دنبال منافع مادي و دنيوي و سياسي نسبت به خدا و مومنان خدعه مي

  .شوندو اقتصادي و اجتماعي هستند لذا گرفتار اين رذيله اخالقي مي

 زمـين  در«: شـود  گفتـه  آنـان  به چون و 121مصلحونَ نَُنح إِنَّما َقالُواْ األَرضِ في تُْفسدواْ الَ َلهم قيلَ وإِذَادر آيه 

   ».اصالحگريم خود ما«: گويند مى ،»مكنيد فساد

بـر ايـن اسـاس مـومن زيـرك اسـت و متوجـه         . كنـد خداوند متعال مواجهه مومنان را با منافقين مطرح مي

بلكه بـه نصـيحت   .كندشود و از طرف ديگر پرده دري نيز نمي دوگانگي در رفتار و اعتقاد شخص منافق مي

ماننـد  . كنـد كـه ايـن كـار را نكنيـد     آورد و فردي كه گرفتار اين رذيله اخالقي شده را نصيحت ميروي مي

  .برخورد پيامبر اسالم با رهبران منافقان مدينه

هاي اخالقي وجود ندارد و اخالق نمـي توانـد بـه     در اخالق سياسي اسالم هيچ دليلي براي كنار زدن ارزش

در بحث راهبرد قدرت و اخـالق در سياسـت اسـالمي، راهبـرد     . براي رسيدن به قدرت تبديل شودابزاري 

بـر ايـن   . اصلي اين است كه قدرت خودش را مقيد به اخالق بداند، و اخالق بايد حاكم بـر قـدرت باشـد   

ـ      يش اساس اگر اخالق ابزاري براي قدرت شود و قدرت هدف قرار بگيرد، بنـابراين يكـي از مسـائلي كـه پ

  .آيد همين مسئله نفاق است مي

آيد كه كساني سوداي منافع شخصـي و دنيـوي را در سـر    همانطور كه عرض شد نفاق از آنجا به وجود مي

پرورانند و در يك جامعه ديني اگر بخواهند به مناصب سياسي و اجتماعي برسند راهش ايـن اسـت كـه    مي

قلباً از ايمان، توحيـد و معـاد و ارزشـهاي الهـي بـي بهـره       تظاهر به دين داري كنند در حالي كه كه باطناً و 

اگر كسي با شعارهايي كه قلباً به آنها اعتقاد ندارد به مناصب سياسي و اجتماعي برسد اين شـعبه از  . هستند

  .نفاق است

اي است بـراي  ها و شعارهايشان تماماً بهانه ذيل بحث مراتب نفاق درباره كساني كه حرف) ره(حضرت امام

 بـه  كند، سرخود را نفس و نكند جلوگيرى )نفاق(صفت ايـن از انـسـان اگـر: اندسيدن به مناصب، فرمودهر

 كـس  هـر  بـا  و كنـد،  رذيله اين مصروف را همش و همت تمام كه شود گـسيخته مـهـار چنان زمان اندك

 بــه  باشد آلوده آنكه جز نكند كسى با آميزش و خلط و كند، مالقات زبـانى دو و دورويـى بـا كند مالقات
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 و نباشـد،  نظرش در چيزى خودپرستى و خودخواهى و شخصى منافع جز و ، نـفاق و دورنـگـى كـدورت

 دو سـكـنــات  و حـركـات و كارها تمام در و نهد پا زير بكلى را مردانگى و همت و صميميت و صداقت

 زمـره  از شخصـى  چنـين . نكنـد  پرهيـز  وقاحـت  و قباحـت  و فساد گونه هيچ از و برد، كـار بـه را رنـگـى

  .است محشور شياطين با و دور انسانيت و بشريت

  

  پيامدها و آثار نفاق

  كند اگر نفاق مسئوالن سياسي ظهور پيدا كند تاثيرش در سرمايه اجتماعي ظهور پيدا مي

كنـد و بـي   مـي برد يا تضعيف پيامد نفاق در عرصه سياست و اجتماع اين است كه نفاق اعتماد را از بين مي

شود و كاهش سرمايه اجتماعي باعث كاهش مشـاركت عمـومي   اعتمادي باعث كاهش سرمايه اجتماعي مي

شود و كاهش مشاركت باعث كـاهش همبسـتگي اجتمـاعي و    مردم در تعيين سرنوشت و مسائل جامعه مي

  .شودضعيف مي در نتيجه مقاومت جامعه در برابر تهديدات بيروني و آسيبهاي دروني. شودسياسي مي

  

  چيستي سرمايه اجتماعي و انواع آن

اي كه تقريباً همه انسانها آن را يكي از مشهورترين سرمايه. هاي قدرت استها و مبدلسرمايه يكي از مولفه

اي از منابع و داراييهاي نقدي و غيـر نقـدي   سرمايه اقتصادي به مجموعه. شناسند سرمايه اقتصادي استمي

  .شودمالي باشند يا فيزيكي و يا طبيعي باشند گفته مياعم از اين كه 

بنـابراين  . شـود  سرمايه انساني به كيفيت جمعيت يـك كشـور مربـوط مـي    . دسته دوم، سرمايه انساني است

جمعيت يك كشور هر قدر كه متخصص، باسواد، تحصيل كرده، ماهر و آموزش ديده باشند در اين صورت 

اما اگر جمعيتي جاهل باشند و جهـل در  . شودهستند و باعث قدرت ميجمعيت از منابع قدرت يك جامعه 

لذا  خيلـي زود تحـت تـأثير تهـاجم     . آنها زياد باشند در اين صورت سرمايه انساني آن جامعه ضعيف است

  .گيردفرهنگي و تبليغاتي دشمنان خودش قرار مي
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هاي اشاره دارد كه در طـول تـاريخ   سرمايهسرمايه فرهنگي به آن دسته از . قسم سوم، سرمايه فرهنگي است

سـرمايه  . كننـد ها كه مردم را بـا هـم مـرتبط مـي     اي از ارزشها، خود تاريخ و سنتاند، مجموعهشكل گرفته

سرمايه انساني برخالف سرمايه فرهنگي ماهيت فردي و . فرهنگي به پرورش فرهنگي افراد جامعه نظر دارند

گاهانه است اما سرمايه فرهنگي يك ماهيت جمعي دارد و به صورت اكتسابي داشت و محصول تالش خودآ

كنـد و البتـه   ناخودآگاه و از طريق محيط خانوادگي و اجتماعي به درون روح و شخصيت افراد رسـوخ مـي  

  .مانند آثار باستاني. قابليت تبديل شدن به سرمايه فيزيكي هم دارد

اش ايـن  نسبت به سه سرمايه قبل مهـم تـرين ويژگـي    سرمايه اجتماعي. نوع چهارم، سرمايه اجتماعي است

تـر اينكـه   از همـه مهـم  . سرمايه اجتماعي در ساختار روابط اجتماعي نهفته اسـت . است كه ناملموس است

تواند آن سرمايه سه گانه ديگر را فعال يا غير فعال كنـد، تقويـت يـا تضـعيف      سرمايه اجتماعي است كه مي

  .كند

  

  ايه اجتماعيعوامل اثر گذار در سرم

تواند باعـث تقويـت سـرمايه اجتمـاعي يـا      اي كه در ساختار روابط اجتماعي يك جامعه ميترين مولفهمهم

بنابراين اگر در يك جامعه ميان دولتمـردان، سياسـت و قـدرت    . تضعيف آن شود اعتماد به بي اعتماد است

شود و سطح مشـاركت   ت مشخص مياش در مشارك سياسي و اجتماعي اعتماد وجود داشته باشد اين نتيجه

وقتي مشاركت باال رفت معنـايش ايـن اسـت كـه     . رودباال مي شهروندان در امور اجتماعي و سياسي جامعه

  .كنددر نتيجه هزينه اداره جامعه كاهش پيدا مي. شودتعاون و همكاري تقويت مي

ردم و حاكمـان وجـود دارد تضـعيف    اگر مردم از مسئوالن دورويي و دو زباني ببينند، اعتمادي كـه ميـان مـ   

در فرهنگ دينـي  . رودشود و هر قدر اعتماد مردم تضعيف شد به همان مقدار سرمايه اجتماعي از بين مي مي

مانند اعتماد مردم به مراجع تقليد يا شكل گيـري بسـيج در   . هاي اجتماعي بسيار قوي وجود دارد ما سرمايه

هـاي دشـمنان ايمـن مانـده و     اسالمي تـاكنون در برابـر توطئـه   يكي از داليلي كه جمهوري . جنگ تحميلي

  .مقاومت كرده است سرمايه اجتماعي ،واليت فقيه و رهبري است

همانطور كـه در   . الزمه كار كردن در جامعه اعتماد است و اعتماد كليد و مولفه اصلي سرمايه اجتماعي است

لـذا بـراي   . شـود شـناخت  ول ركوع و سجودش نميمومن را به ط: فرمودند) ع(احاديث قبل اشاره شد، امام
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تـوان از حـديث اينگونـه    شناخت مومن دو مالك صدق حديث و اداي امانت را مطرح كردند بنـابراين مـي  

  .شوداستفاده كرد كه صدق حديث و امانتداري باعث پديد آمدن اعتماد يا تقويت اعتماد مي

رساند كه راهبرد اصلي در تعامل بين مردم و مسئوالن يمجموع مباحث گذشته ما را به اين نتيجه راهبردي م

اي شكل بگيرد كه هم مسئوالن در قبال مردم صادق باشند و هم مـردم   در فضاي سياست اسالمي بايد بگونه

معناي اين راهبرد اين نيست كه مسئوالن مسائل محرمانه را هم بـا مـردم   . با مسئوالن خودشان صادق باشند

در فرمايشات معصومين تصريح شده كه امور دولت . ه دشمن هم بتواند سوء استفاده كنددر ميان بگذارند ك

شـود از  پنهان مي. ماندبخشي محرمانه است و با امنيت مردم كار دارد طبيعتاً اينها ناگفته مي. دو بخش داريد

  . اما بسياري از چيزها است كه اينها را بايد به مردم گفت.  چشم دشمنان

ها الزم نيست همه چيز را بگوينـد،  ديگر از نظر شرعي مسئوالن حكومتي و سياسي در تمامي ردهبه عبارت 

  .گويند واقعيت داشته باشد اما الزم هست آنچه را كه مي

 و عـليـه اهللا صـلى ، رسـول در ذيل بحث نفاق اين حديث شريف را به نقل از حـضـرت) ره(حضرت امام

  122لسانه و يده منْ الْمسلمونَ سلم منْ الْمسلم: آله ذكر كرده اند

بر اين اساس . يكي ديگر از نتايج دور شدن از نفاق افزايش و ارتقاء امنيت انساني و عمومي در جامعه است

هاي تقويت امنيت عمومي و حتـي امنيـت ملـي، صـداقت و صـميميت اسـت و در       يكي از عناصر و مولفه

شـود و هـر مقـدار كـه صـداقت در      گرفتن مردم و مسئولين از نفاق امنيت جامعه تقويت مي صورت فاصله

  .كندجامعه گسترش پيدا كند ضريب امنيت هم افزايش پيدا مي

  

  اقسام نفاق

  :كرد تقسيم كلى نوع سه به توان مى را نفاق

  ايمان در نفاق. 1

 يـا  كـافر  بـاطن،  در امـا  آورد، مـى  شـمار  به مؤمنان از و كند مى معرفى مسلمان را خود انسان نوع، اين در

 از نوع اين زيان و ضربه. دارد الحاد و كفر به شديدى تمايل و است ايمان در ضعف دچار يا و بوده مشرك

                                                           
 )472ص ،1 جلد، الفقيه اليحضره من(  .او زبان و دست از باشند سالم مسلمانان كه است كسى مـسـلمـان. 122
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 حكومـت  برانـدازى  صـدد  در خويش مرموز اعمال با شخصى چنين و بوده اسالم اصل متوجه بيشتر نفاق،

 چـه  و نياوردند ايمان اسالم به هرگز كه آنان چه ،)ص(رسول حضرت زمان منافقان همچون است؛ اسالمى

  . كردند مى تظاهر اسالم به, خويش مصالح حفظ براى و شدند مرتد بعدها ولى آوردند، ايمان كه آنان

  عبادت در نفاق. 2

 بـه  رسـيدن  و قربـت  قصـد  به را خداوند اما باشد، مسلمان واقعاً انسان كه است ممكن نفاق از نوع اين در

 بـه  يـابى  دسـت  دنبـال  بـه  ورع، و زهـد  و عبادت و اطاعت به تظاهر با بلكه نكند، عبادت و اطاعت ثواب،

  . است عالى هاى مقام و رياست يا اجتماعى موقعيتى

  اجتماعى هاى معاشرت در نفاق. 3

 اساس بر انسان نوع، اين در. خورد مى چشم به انسانى جوامع تمام در و بوده فراگير و عام نفاق، از نوع اين

 را رفتـارش  و اعمـال  و گويـد  مى سخن او سليقه و ميل به هركس با دنيادوستى، و شخصى منافع و مصالح

 دوسـت،  بـه  طريقـى  به كه هركسى. مؤمن مؤمن، با و است كافر كافر، با كند، مى تنظيم اشخاص ذوق طبق

  . است نفاق از نوع اين دچار باشد، داشته دوگانه برخوردى ها آن با و كند خيانت خويش اجتماع و خانواده

 در آدمى اگر. دارد دنبال به را عقوبت شديدترين ايمان، در نفاق از پس و بوده نفاق نوع بدترين نفاقى چنين

 يـا  دهـد،  انجام را آن خالف و آنان غياب در و كند رفتار اى گونه به مسلمان، مردم خصوصاً مردم، حضور

 را خيانـت  و ظلـم  ترين بزرگ ببرد، مردم ميان در را آبرويشان و بگشايد آنان عيوب كشف و ناسزا به زبان

  . است شده مرتكب آنان حقّ در

 حسـب  بـه ] نفاق[ نيز و« :فرمايند مى آن فساد متعلق اساس بر نفاق مراتب بيان در )ره(حضرت امام خميني

 و اخالق فضائل و حسنه ملكات در گاهى و. خدا دين در كند نفاق گاهى كه دارد؛ زيرا فرق آن فساد متعلق

 نفـاق  گاهى طور همين و عرفيه، متعارفات و عاديه امور در گاهى و الهيه مناسك و صالحه اعمال در گاهى

 با گاهى و مؤمنين و علما و اوليا با گاهى و) السالم عليهم(هدى ائمه و وآله عليه اهللا صلى الّله رسول با كند

 قباحـت  و وقاحـت  و زشـتى  در ذكرشد، كه ها اين البته. ديگر ملل روى از خدا بندگان ساير يا و مسلمانان



٧٩ 

 

 خبيثـه  شـجره  يـك  بـرگ  و شـاخ  و دارنـد  شـركت  زشتى و خباثت اصل در ها آن تمام اگرچه دارند، فرق

  .است گرديده بيان خوبى به نفاق متعلق و مراتب و شؤون نورانى، كالم اين در 123».هستند

معتقدند نفاق سرمنشأ بسياري از مفاسد و مهالك است كه دنيا و آخرت انسان را ممكن اسـت  حضرت امام 

 بارگـاه  در ، قلـب  خضـوع  و ايمـان  مـدعى  اى«: فرمايـد  نفاق مي اقسام بعض بيان ايشان در. به باد فنا دهد

 بـراى  جز را الوهيت و است طلب يكى و پرست يكى قلبت و دارى ايمان توحيد كلمه به تو اگر ذوالجالل

 چه ، است دعويت با موافق باطنت و است ظـاهـر بـا مـوافـق قـلبـت اگـر ، ندانى ثابت تعالى خداى ذات

 آنها كه است اين جز كنى؟ مى را آنها پرستش چرا است؟ خاضع قلبت قدر اين دنيا اهل براى كه است شده

 ايـن  در كـاركن  كـه  را چيزى دانى؟ مى مؤثر را زور و زر و نافذ را آنها اراده و دانى مى عالم اين در مؤثر را

 و حـقـيـقــى  ثــر  مــؤ  از و ، خاضـعى  ظـاهرى  اسـباب  تمام پيش.  است تعالى حق اراده دانى نمى عالم

 نيز تو ، پس!  كنى مى توحيد كلمه به ايـمان دعـوى حـال هـمـه بـا ـ غـافـل اسـبـاب جـمـيـع مـسـبـب

 و محبـين  و حـق  اوليــاى  از اگــر  تــو  ...محشورى  دوزبانان و منافقان سلك در و خارج منان مؤ زمره از

 ضعيفه قلوب قدر اين و ، مكن مـرتـبـت و مـقـام اظـهـار قـدر اين مردم به داند، مى خداوند ، مجذوبينى

 بنـدگان  ايـن  كـه  بـدان .  مكن غضب را خدا خانه و مكن مـتوجه مـخـلوق به خود خالق از را خدا بندگان

 و مكـن  بـازى  خدا خانه با قدر اين شود، خدا محبت صرف بايد ، است پـرقيمت آنها قلوب و عزيزند خدا

  .124».ربا للبيت فإنّ:  مكن رازى دست او ناموس به

بنابراين اگر نفاق با خدا و انبياء و اوليا در عرصه سياست و مملكت داري و مديريت جامعـه وارد شـود در   

هـايي كـه بـراي    در تئوري. شودبردي در حوزه اخالق و فرمانروايي كامال متحول اين صورت بايد نگاه راه

ها از واقعيت متفاوت است بر اين اساس مديريت افكارعمومي و تصويرسازي وجود دارد نوعاً تصويرسازي

  .يك سياستمدار اسالمي، بايد تمام هم و غمش اين باشد كه محبت خدا وارد قلوب مردم كند

  

                                                           
 .157، ص)ره(شرح چهل حديث امام. 123
 .162و161شرح چهل حديث امام خميني، ص. 124



٨٠ 

 

  هواي نفس

 عَلـيُكم  أََخاف إِنَّما«: اندفرموده كه )ع(علي حضرت امام در حديث دهم از كتاب چهل حديث به نقل از امام

 125»اْلـĤخرَةَ  َفيْنسـي  اْلأَمـلِ  ُطـولُ  أَمـا  و اْلحـقِّ  عـنِ  يصد َفإِنَّه اْلهوى اتِّباع أَما اْلأَملِ طُولَ و اْلهوى اتِّباع اْثَنَتينِ

 بـودن  طـوالني  و نفـس  هواي از پيروي ترسم مي چيز دو از شما بر من«: فرمود عليه، الّله سالم اميرالمومنين

  »برد مي ياد از را آخرت آرزو بودن طوالني و دارد مي باز حق از را شما نفس هواي از پيروي آرزو،

 هـاي  داشـتن  دوسـت  شـامل  كه است عام لفظي هوي. است داشتن دوست معني به لغت در »هوى« ي كلمه

 دوسـت  يعنـي  گيـرد،  مـي  بر در را مذموم هاي داشتن دوست تنها استعمال در ولي شود مي مذموم و ممدوح

 معنـي  بـه  شـده  مطـرح  روايـت  در كـه »  يصد«  ي كلمه. ندارند بر در شرعي و عقلي مالك كه هايي داشتن

  .دارد مي باز حق به رسيدن از را انسان نفس هواي يعني است بازداشتن و كردن منصرف

 و است حيواني هاي شهوت و نفسانيه تمايالت داراي گذارد مي قدم عالم اين در كه والدت ابتداي در انسان

 رشـد  بـا  همزمـان  نفسانيات اين. است نفسانيه قواي داراي حيوانات همانند و است بالفعل حيواني واقع در

 قـرار  مربيـان  و علمـاء  تربيت و انبياء تعليم تحت و يابد رشد همچنان قوا اين اگر حال كنند مي رشد انسان

 حيوانـات  سـاير  از نفساني جهات بسياري از كه شود مي تبديل عجيب حيواني به زماني اندك از پس نگيرد

 او حيوانيـت  ي جنبه باشد نفس هاي خواسته از تبعيت دنبال  به همچنان نفساني فرد اگر و بود خواهد قويتر

 مثبـت  ي ملكـه  و صـالح  عمـل  هـيچ  نتيجه در و شود نمي آشكار انسانيتش جلوه و رود نمي بين از گاه هيچ

 همـين  در اگـر  فردي چنين شود نمي حاصل او براي سبحان خداي معرفت و گردد نمي نمايان او از اخالقي

 ناپـذيري  پايـان  عذاب و ظلمت گرفتار عالم آن در و است رفته دنيا از حيواني صورتي با  برود دنيا از حال

 بـا  رابطه در كسي اگر ماند مي باز حق از كند تبعيت نفسش هواي از كه ميزاني به انسان بنابراين شد خواهد

 و كنـد  جستجو نفس هواي از تبعيت در را علت بايد است مانده باز حق به وصال از كه شد متوجه خويش

 بـر  قدمي زمان آن در و يافت مي ارتقاء انساني هيأت به حيواني هيأت از بود مي شرع قوانين پايبند اگر بداند

  .كند نمي انتخاب را حق غير و دارد نمي بر حق خالف

 شكوفا او انسانيت ي كامله  قوه كوتاه زماني ي فاصله در يقين به شود اولياء و انبياء تسليم انسان بنابراين اگر

 گردد مي بر انساني شأن به) ره( امام حضرت ي گفته به او حيواني قواي تمام و رسد مي فعليت به و گردد مي

  .آورد مي ايمان او توسط او نفس شيطان كه شود مي تربيت او در چنان انساني قواي اين و
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٨١ 

 

 حـق،  طلـب  در ميـزان  اسـت  نفس هواي حق، از بازماندن ميزانِ كه همانطور: فرمايند مي) ره( امام حضرت

 جـدا  آن از و بـردارد  نفسـش  ي عالقه و ميل خالف بر انسان كه گامي هر يعني است عقل و شرع از تبعيت

 گردد مي نمايان وجوديش زمين در حق نور و شود مي برطرف او از ظلماني هاي حجاب ميزان همان به شود

 تمـايالت  كـه  اسـت  ايـن  نفـس  هواي از پيروي بودن مذموم علت .شود مي تر نزديك خداوند رضايت به و

 هـاي  خواسـته  بـازهم  دهد اهميت نفسش هاي خواسته به انسان كه ميزان هر به و است ناپذير سيري نفساني

  .است پاسخگويي نيازمند كه دارد ديگري

  

   



٨٢ 

 

  كتاب چهل حديث

ذكـر  ) ره(حضرت امـام خمينـي   126محور مباحث اين مجموعه عمده احاديثي بود كه در كتاب چهل حديث

 خودشـان  شاگردان و داشتند اخالق درس روز دو اي هفته قم فيضيه مدرسه در 1318 سال در امام. شده بود

 يك براي شاگردانشان پرورش جهت در زمان همان از امام. دادند مي پرورش خودشان آينده اهداف براي را

  .كردند مي سازي زمينه انقالبي كامال حركت

چـارچوب اخالقـي ايشـان    . بوددرس اخالق حضرت امام، يك درس اخالق سياسي، حكومتي و اجتماعي 

هـاي انسـان و   خواهد انسان و جامعه كامل را تربيت كند و تحويل بدهـد و شـاخص  اين بود كه اخالق مي

و در صورتي كه بخـواهيم فـرد،   . شودبه نظر ايشان اين از فرد شروع مي. جامعه و دولت نمونه را ارائه كند

برخـي از موانـع كمـال در درون    . موانع كمال مبارزه كنـيم جامعه، دولت و جهان خوبي داشته باشيم بايد با 

استبداد، اسـتعمار، طـاغوت و ديكتـاتوري و    . انسان است و بعضي ديگر در بيرون از وجود انسان مي باشد

از جمله ... ريا، عجب و نفاق . ها هستند ظلم و ستم نيز از جمله موانعي هستند كه در بيرون از وجود انسان

  . هستند كه در درون وجود انسان قرار دارد رذائل و موانعي

  

  

  

  

                                                           
 تصـميم  ايشـان  سـپس  اند، فرموده ايراد خود شاگردان براي قم فيضيه مدرسه در را آن مضامين كه است) ره(خميني امام تقريرات اصل در امام، حديث چهل كتاب. 126

 در را آن مطالـب  كـه  آن از پـس  بزرگـوار،  مؤلف .درآوردند تحرير رشته به )ق1358الحرام محرّم( سالگى 38 در را كتاب اين و كنند تاليف زمينه همين در كتابي گرفتند

 و خـود  فرزانـه  شـاگردان  از نفر دهها براى) كردند جلوگيرى فيضيه در آن تدريس ادامه از رضاخان شهربانى مأموران آنكه از پس( قم مالصادق مدرسه و فيضيه مدرسه

 خبرى آن از بسيار ساليان و رفت يغما به) ق1383 در( خمينى امام منزل به شاه ساواك مأموران يورش در كتاب، اين .زد آن نگارش به دست فرمود، القا متدين بازاريان

 بـه  بارهـا  و آمـد  دسـت  بـه  بود،) ق1398م( همدانى معصومى مالعلى آخوند اللّه آية مرحوم به متعّلق كه آن از اى نسخه اسالمى، انقالب پيروزى از پس اينكه تا نبود،

 در لـه  معظّـم  روش. است كالم و اعتقادات باب در آخر حديث هفت و) منجيات و مهلكات( اسالمى اخالق به مربوط كتاب، اين روايات از حديث سه و سى .رسيد چاپ

 ــ  را آن كلمـات  و تعبيـرات  غالـب  گـاه  و ـ حديث اصلى كلمات آن، از پس و نمايد مى معنا كرده، نقل كامل سند با را حديث متن ابتدا كه است چنان احاديث، توضيح

 هـاى  نكتـه  ذكـر  بـه  مـوارد،  برخى در و) فيومى »المنير المصباح« و فيروزآبادى »قاموس« جوهرى، »الصحاح« مانند( لغت معتبر كتابهاى از استفاده با و كند مى شرح

 گـاه  و »فصـل « چنـد  در و آورد مـى  روى مـتن،  شـرح  به سپس و نمايد مى يادآورى است، مؤثّر روايت تفسير در كه را نكاتى آن، معناى در و پردازد مى حديث نحوى

 .كند مى تمام را حديث شرح ،»تّتمه« و »تنبيه« ،»مقام«


