
بررسی پنج شاخص اخالقی در اندیشه 
و عمل امام خمینی)س(

                                                                                                                                                   
عباسعلی رهبر 1       
بیژن کیانی شاهوندی2

چكيده: اخالق برگرفته از تعاليم دين اس��الم در انديش��ة امام خمينی از جايگاه 
ويژه ای برخوردار اس��ت و نقش تعيين كننده ای در تهذيب، تربيت، رشد و كمال 
انسان و شكل گيری جامعه اخالقی و مطلوب دين اسالم دارد. امام خمينی  هم در 
انديشه، مروج قواعد اخالقی بود و هم با عملكرد خود در چارچوب شاخص های 
بسيار مهم اخالقی، يک انسان نمونه بود. به گواه تمام كسانی كه امام را می شناختند 
هي��چ عرصه ای از زندگی ايش��ان خالی از ارزش های اخالقی نب��ود و در پايبندی 
ش��اخص های اخالقی، عملكرد تحس��ين برانگيزی داشته اس��ت و رفتارش مؤيد 
گفتارش بوده است. عملكرد امام به خصوص در عرصة سياست ورزی حجت را بر 
همگان تمام كرد و ثابت نمود در س��اية تهذيب و تخلق به اخالق حسنه، می توان 
هميش��ه از خود يک انسان الهی به نمايش گذاش��ت و در همة عرصه ها بر اساس 

شاخص های اخالق عمل كرد.
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مقدمه

دين اسالم به عنوان كامل ترين دين الهی، دربرگيرندة عالی ترين مفاهيم و ارزش های اخالقی است و پيامبر 
اسالم(ص) اولين حاكم حكومت اسالمی بود كه فلسفه بعثتش تمام كردن مكارم اخالقی بوده است. خداوند 
دراين باره به مس��لمانان يادآوری می كند: »لََقْد كاَن لَُكْم في  َرُسوِل اهللِ أُْسَوةٌ َحَسنَة«؛ رسول خدا برای شما 

نمونه ای نيكو است (احزاب: 21).
پس از رسول خدا(ص)  امام علی(ع) نيز عالی ترين نمونه حاكم دينی است كه پيش از دستيابی به حكومت، 
به اخالق الهی آراسته بود و انديشه و رفتار او تماماً معرِف انسانی خودساخته در مكتب توحيدی است كه 
به رغم حكومت بر نيمی از جهان متمدن عصر خود، هرگز فريفتة قدرت نشد و از جاده اخالق بيرون نرفت 
و برای آنان كه طالب فضيلت و كمال اخالقی هس��تند سرمشقی نيكو و الگويی دست يافتنی بوده است. 
روش و منش ساير پيشوايان دين پس  ازآن حضرت نيز مؤيد اين نكته اساسی است كه در اسالم سياست 

منهای اخالق پذيرفتنی نيست و جامعة آرمانی اسالم تنها در پيوستگی اين دو مقوله مهم محقق می گردد.
يكی از مهم ترين اهداف انقالب اسالمی احيا و نشر ارزش های اخالقی در جامعه بوده است. تخلق به 
اخالق الهی برای همة افراد جامعة  اسالمی ضروری و راه دستيابی به سعادت در هر دو جهان عمل به قواعد 
و دستورهای اخالقی است. تخلق به ارزش های اخالقی و عمل به آنها برای زمامدار حكومت ضروری تر 
و اثرگذارتر اس��ت. با توجه به هدف انقالب اس��المی و رهبری آن مبنی بر احيا و نشر اين ارزش ها، پنج 
شاخص اخالقی شامل تقوا، عدالت، صداقت، مردم داری و ساده زيستی كه ارتباط نزديكی با حكومت و 

حاكم جامعه اسالمی دارند و نيز محک خوبی برای ارزيابی رهبر جامعه هستند انتخاب شده است.
در اين پژوهش قصد داريم، جايگاه اين ش��اخص ها را در انديش��ه و عمل امام خمينی بررسی كنيم. 
پرس��ش اساسی اين اس��ت كه اين شاخص ها در انديش��ة امام چه جايگاهی دارند و ايشان به عنوان رهبر 
جمهوری اس��المی ايران در اين زمينه چه عملكردی داشته اس��ت؟ دريافت پاسخ به اين پرسش ما را به 

نتيجه گيری الزم خواهد رساند.

شاخص های اخالقی در اندیشۀ امام خمینی
عملكرد هر شخص، تابعی از انديشة اوست. به عبارت ديگر، انديشه، سنگ بنای عمل انسان است. بنابراين 
الزم است پيش از ورود به بحث عملكرد، ابتدا انديشه امام را در مورد شاخص های مذكور مورد بررسی 
قرار دهيم. برای ورود به بحث، الزم است انديشة امام خمينی را در خصوص شاخص های پنج گانه بررسی 
و ديدگاه های ايش��ان را پيرامون هر يک از اين ش��اخص ها ارائه كنيم. ابتدا ويژگی  تقوا را در انديشه امام 

مورد بررسی قرار می دهيم.
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امام خمينی در جايگاه يک سياستمدار دينی به مقولة تقوا از منظر قرآن نگاه می كند و مالک برتری افراد 
را نه در رنگ و نژاد بلكه در ميزان تقوا و خداترسی آنان می بيند. ايشان می گويد: »اسالم… ما بين ترک 
و ما بين عجم، ما بين عرب و ما بين غير عرب هيچ فرقی نگذاشت، و فقط ميزان را تقوا، ميزان را از خدا 
ترس��يدن، تقوای واقعی، تقوای سياس��ی، تقواهای مادی، تقواهای معنوی، ميزان را اين طور قرار داد انَّ 
اكَرَمكْم ِعْنَد اهللِ اتقیكْم. ترک و فارس ندارد، عرب و عجم ندارد، اسالم نقطه اتكاست« (امام خمينی1385 

ج 1: 378).
امام در جای ديگری، موضوع تقوا را مدنظر قرار داده و با تمركز بر اين ويژگی بسيار مهم در اسالم 

می گويد:
خدای تبارک و تعالی به طبقات نگاه نمی كند كه اين طبقه باالست، اين نخست وزير 
اس��ت، اين اعليحضرت همايونی است، اين نمی دانم چه است، اين سردار است. نزد 
خدای تبارک و تعالی اينها هيچ مطرح نيست. در اسالم تقوا مطرح است. آنكه تقوا 
دارد، هر كه تقوايش زيادتر است، پيش خدا كرامتش زيادتر است. آن كارمندی كه 
در كارمندی اش تقوا دارد، آن نخس��ت وزيری كه در تخست وزيری اش تقوا دارد، 
تقوای سياسی دارد، آن وزرايی كه تقوا دارند، در كارهايی كه می كنند متقی هستند، 
با خدا هس��تند، آن رئيس جمهوری كه تقوا دارد، الهی اس��ت، اينها كريمند. و اگر 
خدای نخواس��ته تقوا در كار نباشد، همه از نظر خدا منفی اند. آن روزی كه بر ملْت 
تقوا پيدا بشود ملت برومند اس��ت، كريم است، پيش خدا »اكرم« است؛ إّن أكَرَمكْم 
ِعْنَد اهللِ أتقیكْم اس��تثنا ندارد. پيغمبر اكرم برای اينكه اتْقای ناس بود، اكرم ناس بود. 
امير المؤمنين برای اينكه بعد از رس��ول اهلل، اتَْقی الناس بود، اكرم ناس بود. نََس��ب و 
َس��بَب، اين حرفها توی كار نيس��ت؛ تقوا در كار است. تقوا داش��ته باشيد تا بر همه 
مش��كالت غلبه بكنيد. با خدا باش��يد و از هيچ چيز باک نداشته باشيد. اتكال به خدا 
بكنيد و ... از هيچ چيز نترس��يد.. باک نيس��ت وقتی كه تقوا بود، وقتی با خدا بوديم، 
باک نيست كه مردم از ما اعراض كنند؛ دنيا پشت بر ما بكند. باک نبايد داشته باشيم 

برای اينكه خدا با شماست (امام خمينی 1385 ج6: 314).
امام خطاب به همة  اقشار ملت بر مقولة تقوا تأكيد كرده و می گويد: 

من به همه اقشار ملت- به تمام- عرض می كنم كه در اسالم هيچ امتيازی بين اشخاص 
غنی و غير غنی، اشخاص سفيد و سياه، اشخاص ]و[ گروههای مختلف، سنّی و شيعه، 
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عرب و عجم، و ترک و غير ترک- به هيچ وجه- امتيازی ندارند. قرآن كريم امتياز 
را به عدالت و به تقوا دانسته است.كسی كه تقوا دارد امتياز دارد، كسی كه روحيات 
خوب دارد امتياز دارد؛ اما امتياز به ماديات نيس��ت، امتياز به داراييها نيست. بايد اين 
امتيازات از بين برود؛ و همه مردم علی الّس��واء هستند با هم ...  (امام خمينی 1385 ج6: 

.(461
ايشان داشتن تقوا را تبعيت از قانون می داند و می گويد: »در اسالم همه كس حتی پيامبر عظيم الشأن- 
صلی اهلل عليه و آله- در مقابل قانون، بی امتياز در يک صف هستند و احكام قرآن و اسالم بر همه جاری 

است، و شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است كه همان تقواست «(امام خمينی 1385 ج 14: 221).
امام خمينی ضمن اينكه داشتن تقوا را برای همه الزم می داند ولی داشتن چنين صفتی را برای مسؤولين 

و متصديان امور به حسب جايگاه و تأثيرگذاری آنان بر مردم ضروری تر می داند و تأكيد می كند:
 تقوا برای همه الزم اس��ت و برای كس��انی كه متصدی امور كش��ور هستند، الزم تر 
است.آنهايی كه متصدی امور نيستند، تقوا يک امری است كه برای شخص خودشان 
و احياناً هم برای يک عده ای كه با او تماس دارند، مؤثر اس��ت، و خالف تقوا برای 
شخص خود آن آدم و برای اشخاصی كه با او معاشر هستند، گاهی سرايت می كند 
و مؤثر می ش��ود. اما متصديان امور به حسب تصدی كه دارند، اگر خدای نخواسته- 
تقوا نداش��ته باش��ند، يک وقت می بينيد ك��ه اينهايی ك��ه در رأس امورند، اگر تقوا 
نداشته باشند، اين به همه كش��ور سرايت می كند، همه كشور را يک وقت- خدای 
نخواس��ته- به باد می دهد و لهذا، برای آنها اهميت تقوا بس��يار بيش��تر است تا برای 
اشخاص. آنها، هم برای خودش��ان خوب است، هم برای دوستانشان خوب است و 
هم برای كشورشان خوب است، برای تمام كشور. اگر با بی نظری و حسن نظر و تقوا 
در همه جا عمل بشود، اختالفاتی پيش نمی آيد. همه اين اختالفات كه می بينيد گاهی 
پيش می آيد، همان طوری كه اختالفاتی كه در دولتهای بزرگ پيش می آيد، برای 
اين ]اس��ت [ كه تقوا ندارند؛ تقوای سياس��ی ندارند، تقوای اجتماعی ندارند، تقوای 
ش��خصی و اخالقی ندارند. اين اسباب اين می شود كه اين می خواهد او را بچاپد، او 
هم می خواهد اين را بچاپد. اين موجب اين می ش��ود كه دعوا بشود. اما اگر تقوا در 
كار بود و اگر چنانچه هر كس��ی روی مرز خودش عمل می كرد، اين همه جنگ و 

جدال پيش نمی آمد (امام خمينی 1385 ج 17: 123-122).
ايشان خطاب به حوزويان، تقوا را الزمة حكومت داری می داند و می گويد: »فضال، طالب علوم دينيه! 
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م تق��وا، تقوا، تنزيه نفس، مجاهده با نف��س. يک مجاهد با نفس می تواند بر يک امت حكومت كند« (امام 

خمينی1385ج6: 278).

عدالت:
مهم ترين هدف بعثت انبيا بر اساس قول خداوند در قرآن كريم اجرای عدالت بوده است. امام خمينی 
به عنوان يک عالم و سياستمدار دينی نيز بر اين موضوع تأكيد زيادی كرده است. عدالت در انديشة امام 

خمينی عبارت است از: 
حد وس��ط بين افراط و تفريط. و آن از امّهات فضايل اخالقيه اس��ت؛ بلكه عدالت 
مطلقه، تمام فضايل باطنيه و ظاهريه و روحيه و قلبيه و نَْفس��يه و جس��ميه است؛ زيرا 
كه عدل مطلق، مس��تقيم به همه معنی است:چه در مظهريت اسماء و صفات و تحقِق 
به آن، كه اس��تقامت مطلقه اس��ت، و مختص به انس��ان كامل است… پس عدالت، 
كه عبارت از حّد وس��ط بين افراط و تفريط و ُغلّو و تقصير اس��ت(امام خمينی 1382: 

.(147،150
ايشان در جای ديگری در اين خصوص گفته است: عدالت حالتی نفسانی است كه انسان را بر مالزمت 
حق و تقوا برمی انگيزد و از ارتكاب گناهان كوچک و بزرگ بازمی دارد تا چه رسد بر اصرار بر صغاير كه 
از كبائر شمرده می شود. همچنين عدالت، انسان را از ارتكاب اعمالی كه صرفاً دال بر عدم مباالت در دين 

است بازمی دارد(امام خمينی1421ج1و2: 214).
امام خمينی در تفسيری موسع از مفهوم عدالت می گويد: 

رس��ول ختمی- صلی اهلل عليه و آله و س��لم- كه برای اصالح بشر آمده بود و برای 
اجرای عدالت آمده بود و برای تربيت بش��ر آمده بود، باز در زمان خودش��ان موفق 
نش��دند به اين معنا، و آن كسی كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام 
دنيا اجرا خواهد كرد، نه آن هم اين عدالتی كه مردم عادی می فهمند كه فقط قضيه 
عدالت در زمين برای رفاه مردم باش��د بلكه عدالت در تمام مراتب انس��انيت… در 
زمان ظهور مهدی موعود- س��الم اهلل عليه- كه خداوند ذخيره كرده اس��ت او را از 
باب اينكه هيچ كس در اولين و آخرين، اين قدرت برايش نبوده اس��ت و فقط برای 
حضرت مهدی موعود بوده است كه تمام عالم را، عدالت را در تمام عالم گسترش 

بدهد (امام خمينی 1385ج12: 480-481).
ام��ام دربارة ضرورت رعايت عدالت در حكومت اس��المی،  آن را محدود به قش��ر خاص يا موضع 
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واحدی نمی كند و معتقد است: 

اس��الم خدايش عادل است، پيغمبرش هم عادل اس��ت و معصوم، امامش هم عادل 
و معصوم اس��ت، قاضی اش هم معتبر است كه عادل باش��د، فقيهش هم معتبر است 
كه عادل باش��د، ش��اهد طالقش هم معتبر است كه عادل باش��د، امام جماعتش هم 
معتبر است كه عادل باشد، امام جمعه اش هم بايد عادل باشد- از ذات مقدس كبريا 
گرفته تا آن آخر. زمامدار بايد عادل باشد؛ ُوالتشان هم بايد عادل باشند. اين ُوالتی 
كه در اسالم می فرس��تادند، واليهايی كه می فرستادند به اين طرف و آن طرف، امام 
جماعتش��ان هم بود، بايد عادل باشد. اگر عادل نباشد، اگر عدالت در بين زمامداران 
نباشد، اين مفاسدی است كه داريد می بينيد. اسلحه دست اشخاص غير صالح، اسلحه 
دست اشخاص ناصالح، اشخاص بی انصاف، بی عدالت  (امام خمينی 1385 ج 3: 304).

از نظر ايشان در واگذاری سمت های سياسی و غيرسياسی، در نظر گرفتن ويژگی عدالت، شرط مهم و 
اساسی است و گماردن افراد بی عدالت، موجب تباهی و فساد در جامعه خواهد شد. »در نگاه امام خمينی، 
نگرش عدالت نه تنها بی ارتباط با مس��ائل اجتماعی و سياسی نيست بلكه عامل و زمينه ساز تحقق عدالت 

اجتماعی و سياسی نيز هست« (جمشيدی 1384: 289).

صداقت:
راستگويی سياستمدار و حاكم در انديشة امام خمينی نه تنها پرهيز از بيان هرگونه دروغ به عنوان يک رذيلة 
مذموم اخالقی به معنای عام آن است بلكه از نظر ايشان سياستمدار صادق اگر حتی در تصميم گيری های 
خود مرتكب اشتباه شد به جای كتمان اشتباه، بايد بدان اعتراف كند و اشتباه خود را با مردم در ميان بگذارد. 

امام در اين رابطه می گويد: 
پس اگر قباًل اشتباه كرده باشيم بايد صريحاً بگوييم اشتباه نموده ايم. و عدول در بين 
فقها از فتوايی به فتوای ديگر درس��ت همين معنا را دارد. وقتی فقيهی از فتوای خود 
برمی گردد يعنی من در اين مس��أله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرار می كنم. فقهای 
ش��ورای نگهبان و اعضای ش��وراي عالی قضائی هم بايد اين طور باشند كه اگر در 
مسئله ای اشتباه كردند صريحاً بگويند اشتباه كرديم و حرف خود را پس بگيرند، ما 
كه معصوم نيس��تيم. پيش از انقالب من خيال می كردم وقتی انقالب پيروز شد افراد 
صالحی هستند كه كارها را طبق اسالم عمل كنند… بعد ديدم خير، اكثر آنها افراد 
ناصالح��ی بودند و ديدم حرفی كه زده ام درس��ت نبوده اس��ت، آمدم صريحاً اعالم 
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م كردم من اشتباه كرده ام(امام خمينی1385 ج 18:241).

امام در جای ديگری به موضوع صداقت در قبول و بيان اشتباه پرداخته و خطاب به مسؤوالن می  گويد: 
از مفاس��دی كه ديكتاتوری دارد و ديكتاتور مبتال به آن هس��ت اين اس��ت كه يک 
مطلبی را كه القا می كند، بع��دش نمی تواند، قدرت ندارد بر خودش كه اين مطلبی 
كه القا كرده اس��ت اگر خالف مصلحت اس��ت …نمی تواند كه از قولش برگردد؛ 
می گويد: گفتم، و بايد بشود! اين بزرگترين ديكتاتوري هاست كه انسان به آن مبتال 

هست(امام خمينی 1385 ج 14: 92).
ام��ام اعتراف به اش��تباه و بي��ان صادقان��ة آن را نه تنها موجب كوچك��ی سياس��تمدار در نزد مردم 
نمي دان��د بلكه برعكس معتقد اس��ت چني��ن صداقتی، گوين��دة آن  را در نظر مردم ب��زرگ و محبوب 
می كن��د: »اگر ي��ک چيزی را ديدي��د كه واقعاً خ��الف كرديد، اعت��راف كنيد. اين اعتراف، ش��ما را 
در نظ��ر ملت  ها بزرگ می كند؛ نه اينكه اعتراف به خطا ش��ما را كوچ��ک می كند. پايبند بودن به خطا، 
انس��ان را خيل��ی منح��ط می كند«(امام خمين��ی 1385 ج 14: 39). ايش��ان به بي��ان ديگ��ری در اين رابطه 
تصريح می كند: »بايد بدانيد و می دانيد كه انس��ان از اش��تباه و خطا مأمون نيس��ت. به مجرد احراز اشتباه 
 و خط��ا از آن برگردي��د، و اقرار به خطا كنيد؛ كه آن كمال انس��انی اس��ت« (امام خمين��ی1385ج7:18).

مردم داری:
توجه به مردم و تكريم جايگاه آنان در دس��تگاه فكری امام خمينی از اهميت زيادی برخوردار است 
ايشان در طول زندگی خود چه قبل از تشكيل حكومت و چه پس  ازآن به اين امر مهم پايبند بود. در انديشة 

امام خمينی، فلسفة حكومت، خدمت به مردم است نه وسيلة تفاخر و پايمال كردن حقوق آنان: 
اساس��اً حكومت كردن و زمامداری در اس��الم يک تكليف و وظيفه الهی است كه 
يک فرد در مقام حكومت و زمامداری، گذشته از وظايفی كه بر همه مسلمين واجب 
اس��ت، يک سلسله تكاليف س��نگين ديگری نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. 
حكومت و زمامداری در دس��ت فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگی بر ديگران نيست 
كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پايمال كند. هر فردی از افراد ملت 
حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد 
كن��د و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اين صورت، اگر بر خالف وظايف 
اسالمی خود عمل كرده باش��د- خود به خود- از مقام زمامداری معزول است  (امام 

خمينی1385 ج 5: 409).
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امام در جای ديگری بر حقوق مردم تأكيد كرده و گفته است: »از حقوق اوليه هر ملتی است كه بايد 

سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد«(امام خمينی1385ج 4: 367).
ايش��ان اس��اس كار حكومت را مردم می داند: »بايد اساس را مردم و فكر مردم قرار داد و بايد به فكر 
مردم بود... بايد كاری كنيم كه مردم خودشان حكومت را به دست گيرند«(امام خمينی1385ج 15: 307). 

»حكومت اسالمی حكومتی است كه، براِی مردم خدمتگزار است« (امام خمينی1385  ج 6: 468).
اهميت نقش و جايگاه مردم در انديش��ة امام به گونه ای است كه رضايت خدا را در رضايت مردم از 
حكومت و استمرار حكومت را نيز وابسته به حمايت مردم می داند. ايشان به مسؤوالن نظام توصيه می كند:  
»كاری بكنيد كه دل مردم را به دست بياوريد. پايگاه پيدا كنيد در بين مردم. وقتی پايگاه پيدا كرديد، خدا از 
شما راضی است؛ ملت از شما راضی است؛ قدرت در دست شما باقی می ماند، و مردم هم پشتيبان شمايند«  

(امام خمينی 1385  ج 7: 512).
و در جای ديگری خطاب به مسؤوالن می گويد: 

خدمتگزار باشيد به اين ملتی كه آن دست های خيانتكار را قطع كرد و اين امانت را به 
شما سپرد… مادامی كه ملت همراه شما باشد هيچ آسيبی به شما و به كشور نمی رسد. 
… روزی كه ش��ما احساس كرديد كه می خواهيد فشار به مردم بياوريد بدانيد كه 
ديكتاتور داريد می شويد. بدانيد كه مردم معلوم می شود از شما رو برگردانده اند… 
در هر صورت آنی كه برای ش��ما مهم است خدمت كردن به همه طبقات خصوصاً 
مس��تضعف ها، خصوصاً محرومينی كه در طول تاريخ محروم بوده اند اين بيچاره ها 

بايد خدمت كنيد(امام خمينی1385 ج 18: 78-80).
همچنين در جای ديگری می گويد: 

تجرب��ه كنيد ببينيد كه آيا با محبت با مردم رفتار كنيد دلتان آرامتر اس��ت، يا خدای 
نخواسته با شدت؟ با شدت ناراحتی می آورد. اگر با مردم با دوستی رفتار كنيد، دلتان 
آرام است. شب می رويد منزل، آرام می گيريد می خوابيد؛ نه وجدانتان ناراحت است 
كه يک كسی را اذيت كردی …خدمتگزار همه باشيم، دولت خدمتگزار همه باشد 

(امام خمينی1385 ج 7: 237).
در نهايت اينكه از نظر امام، صاحب  منصب هر چه بيشتر ارتقاء يابد بايد بيشتر به مردم خدمت كند: 

هر چه صاحب منصب ارش��د باشد بايد بيش��تر خدمتگزار باشد. مردم بفهمند كه هر 
درجه ای كه اين باال می رود با مردم متواضع تر می ش��ود. اگر يک همچو كاری شد 
و يک چنين توجهی به مس��ائل ش��د و يک همچو عبرتی از تاريخ برای ما شد، هر 
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م قوه ای پايگاه ملی پيدا می كند؛ و پايگاه ملی حافظ اوس��ت؛ حفظ می كند او را (امام 

خمينی1385 ج 7: 511-512).

ساده زیستی:
يكی از موضوع های بس��يار مهم و مورد تأكيد امام، برای مردم و مس��ؤولين، ساده زيستی است. امام 
پيوسته همگان را به رعايت اين امر اخالقی توصيه كرد. به اعتقاد ايشان هر پيشرفتی كه صورت گرفته چه 

در بعد مادی و چه در بعد معنوی محصول تالش كوخ نشينان بوده است نه كاخ نشينان.
امام در اين خصوص می گويد: 

ش��ايد بس��ياری گمان كنند كه رفاه مادی و دارا بودن در بانكها، اموال، يا دارا بودن 
زمينها يا پاركها و امثال اينها برای انس��ان س��عادت می آورد. اين يک اشتباهی است 
كه انس��ان می كند. انسان گمان می كند س��عادتش به اين است كه چند تا باغ داشته 
باشد، چند تا ده داشته باشد، در بانكها سرمايه داشته باشد، در تجارت چه باشد، شايد 
انس��ان اين گمان را می كند، لكن ما وقتی كه مالحظه می كنيم و سعادتها را سنجش 
می كنيم، می بينيم كه س��عادتمندها آنهايی بودند كه در كوخها بودند. آنهايی كه در 
كاخها هستند سعادتمند نيستند. آن مقداری كه بركات از كوخها در دنيا منتشر شده 
اس��ت هيچ در كاخها پيدا نمی ش��ود. ما يک كوخ چهار پنج نفری در صدر اس��الم 
داش��تيم، و آن كوخ فاطمه زهرا- س��الم اهلل عليها- است. از اين كوخها هم محقرتر 
ب��وده لكن بركات اين چی اس��ت؟ بركات اين كوخ چند نفری آن قدر اس��ت كه 
عالم را پر كرده اس��ت از نورانيت و بس��يار راه دارد تا انسان به آن بركات برسد. اين 
كوخ نشينان در كوخ محقر، در ناحيه معنويات آن قدر در مرتبه باال بودند كه دست 
ملكوتيها هم به آن نمی رس��د؛ و در جنبه های تربيتی آن قدر بوده اس��ت كه هر چه 
انس��ان می بيند بركات در بالد مسلمين هس��ت و خصوصاً در مثل بالد ماها، اينها از 
بركت آنهاس��ت. خود رس��ول اكرم- صلی اهلل عليه و آله و سلم- كه در رأس همه 
واقع است زندگی كوخ نشينی داشته است. خيال نشود كه يک اتاق، حتی يک اتاق 
نظير اتاق متوسط اين جامعه داشته اند. چند تا حجره داشته اند، حجره های محقر. و اين 
ش��خص عاليمقام از همين حجره محقر نورش به ملک و ملكوت افتاده است و ِسِعه 
تربيتش در تمام جهان توس��عه پيدا كرده است. در صورتی كه آنچه او می خواست 
باز نش��ده است و بشر به اين زودی نمی تواند برسد به او مگر ان شاء اهلل خلف صالح 
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او بياي��د و با دس��ت مبارک او تربيت عاليه تحقق پيدا بكند(ام��ام خمينی1385 ج 17: 

.(373-374
به اعتقاد امام، خوی كاخ نشينی با فرهنگ اسالم كه فرهنگ ساده زيستی است منافات دارد و عادت به 

زرق و برق،  دين را از بين می برد. 
ما بايد كوشش كنيم كه اخالق كاخ نشينی را از اين ملت بزداييم. اگر بخواهيد ملت 
ش��ما جاويد بماند و اس��الم را به آن طوری كه خدای تب��ارک و تعالی می خواهد، 
در جامعه ما تحقق پيدا كند، مردم را از آن خوی كاخ نش��ينی به پايين بكشيد، خود 
كاخ نش��ينی اين خوی را می آورد، ممكن اس��ت كه در بين آنها هم كسی پيدا بشود 
لكن نادر است. توجه كنيد كه اين ملتی كه اآلن كوخ نشينانش مشغول فعاليت هستند 
و مشغول به زحمت هس��تند در جبهه ها و پشت جبهه ها، اين كوخ نشينان را زحمت 
بكشيد كه به همين حال خوی كوخ نشينی و خوی اينكه توجه به كاخها نداشته باشند 
نگه داريد تا بتوانيد ادامه بدهيد زندگی صحيح اسالمی را. آن خوی كاخ نشينی مضر 
اس��ت، خودش مضر نيس��ت، ُخويَش مضر اس��ت، لكن خود او، اين خوی را دنبال 
دارد. ...آن روزی كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه 
دولت و ملت را بخوانيم. آن روزی كه رئيس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی 
كوخ نش��ينی بيرون برود و به كاخ نشينی توجه بكند، آن روز است كه انحطاط برای 
خود و برای كسانی كه با او تماس دارند پيدا می شود. آن روزی كه مجلسيان خوی 
كاخ نشينی پيدا كنند خدای نخواسته، و از اين خوی ارزنده كوخ نشينی بيرون بروند، 
آن روز است كه ما برای اين كشور بايد فاتحه بخوانيم. ما در طول مشروطيت از اين 
كاخ نش��ينها خيلی صدمه خورديم. مجلس��های ما مملو از كاخ نشين بود و در بينشان 
معدودی بودند كه از آن كوخ نشينها بودند، و همين معدودی كه از كوخ نشينها بودند 
از خيلی از انحرافات جلو می گرفتند و س��عی می كردند برای جلوگيری. آن روزی 
كه توجه اهل علم به دنيا شد و توجه به اين شد كه خانه داشته باشم چطور، و زرق و 
برق دنيا خدای نخواسته در آنها تأثير بكند، آن روز است كه بايد ما فاتحه اسالم را 

بخوانيم..« (امام خمينی 1385ج17: 375-377).
امام ، خطر تجمل گرايی و توجه به زرق و برق دنيا را به همه گوشزد می كند و معتقد است تنها زمانی 
مردم و حكومت اس��المی شكس��ت می خورند و از ابرقدرت ها تأثير می پذيرند كه ساده زيستی را كنار 
بگذارند و به تجمالت و زندگی اشرافی متمايل شوند؛ از نظر ايشان تنها مسؤولينی كه مانند مردم زندگی 
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م كنند درد نيازمند آن جامعه و اقشار ضعيف را احساس خواهند كرد. 

مادامی كه اين ملت، اين حالی كه اآلن دارند كه توجه به معنويات تا يک حدودی، 
و اين جوانهای ما توجه به معنويات دارند و اين تحول عظيم پيدا شده است در آنها 
كه ش��هادت را با جان و دل می خرند، مادامی كه اين محفوظ اس��ت، اين جمهوری 
اسالمی محفوظ است و هيچ كسی نمی تواند به او تعدی كند. آن روزی كه زرق و 
برق دنيا پيدا بشود و شيطان در بين ما راه پيدا كند و راهنمای ما شيطان باشد، آن روز 
اس��ت كه ابرقدرتها می توانند در ما تأثير كنند و كشور ما را به تباهی بكشند. هميشه 

اين كشور به واسطه اين كاخ نشينها تباهی داشته است  (امام خمينی 1385ج377:17).
ايشان به خصوص به روحانيون و اهل علم كه الگوی مردم هستند و از آنان تأثير می پذيرند سفارش 

می كند:
بحمد اهلل امروز وارد مسائل سياسی شدن ديگر عيبی ندارد، ولی بايد توجه كنيد كه 
همه متوجه شما هستند، لذا زّی  اهل علم خودتان را حفظ كنيد. درست مانند علمای 
گذشته ساده زندگی كنيد. در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگ شهر زندگيشان از 
س��طح معمولی مردم پايينتر بود و يا مثل آنها بود. امروز سعی كنيد زندگيتان از زی 

آخوندی تغيير نكند(امام خمينی 1385ج452-453:17).
ايشان در جای ديگری روحانيون را مخاطب خود قرار می دهد و هشدار می دهد كه اگر آنان از خوی 
ساده زيستی فاصله بگيرند، سرماية اجتماعی خود را كه اعتماد مردم است از دست می دهند و دين ضربه 

می خورد:
از اه��م مس��ائلی ك��ه بايد تذكر بدهم، مس��ئله ای اس��ت ك��ه به هم��ه روحانيت و 
دست اندركاران كشور مربوط می شود، و هميشه نگران آن هستم كه مبادا اين مردمی 
كه همه چيزش��ان را فدا كردند و به اس��الم خدمت نموده و به ما منّت گذاشتند، به 
واسطه اعمال ما از ما نگران بشوند، زيرا آن چيزی كه مردم از ما توقع داشته و دارند 
و به واس��طه آن دنبال ما و شما آمده اند و اسالم را ترويج نموده و جمهوری اسالمی 
را بپا كردند و طاغوت را از ميان بردند، كيفيت زندگی اهل علم اس��ت. اگر خدای 
نخواس��ته، مردم ببينند كه آقايان وضع خودش��ان را تغيير داده اند، عمارت درس��ت 
كرده اند و رفت و آمدهايشان مناسب شأن روحانيت نيست، و آن چيزی را كه نسبت 
به روحانيت در دلش��ان بوده اس��ت از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بين 

رفتن اسالم و جمهوری اسالمی همان  (امام خمينی1385 ج 19:  317).
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عملکرد امام خمینی در چارچوب شاخص های پنج گانه اخالقی

در بخش دوم پژوهش، عملكرد امام خمينی را در چارچوب شاخص های پنج گانة اخالقی بررسی می كنيم. 
در اين قسمت با استناد به قضاوت شخصيت های دينی، سياسی و فرهنگی در داخل ايران و جهان اسالم كه 
با امام در ارتباط نزديک بودند و ايشان را به خوبی می شناختند، عملكرد ايشان را ارزيابی می نماييم تا ميزان 
پايبندی آن بزرگوار به شاخص های گفته شده روشن گردد و ما را در نتيجه گيری الزم از بحث ياری كند.

تقوا:
يكی از صفات بارز امام خمينی از آغاز طلبگی تا زمانی كه به مرجعيت رسيد و انقالب اسالمی را رهبری 
كرد و نظام اسالمی را تأسيس نمود تقوای ايشان بود. امام اين صفت نيكو را قبل از انقالب داشت و بعد 
از انق��الب نيز آن را تقويت كرد. آيت اهلل ابراهيم امينی در خصوص تقوای امام در دوران قبل از انقالب 

گفته است: 
گاهی كه علما از شهرس��تان ها به قم می آمدند، مرس��وم بود كه علما و مراجع قم از 
آنها ديدن بكنند؛ اما امام جز از كسانی كه با آن ها آشنا بود ديدن نمی كردند و گاهی 
هم كه ما پيش��نهاد می داديم قبول نمی كردند. يک روز به ايش��ان گفتم: مگر ديد و 
بازديد و اظهار محبت نسبت به اشخاص جزء اخالق اسالمی نيست؟ فرمودند: »چرا« 
]بله[. گفتم: مگر اخالق اسالمی نبايد مورد عمل قرار گيرد؟ گفتند: »چرا« گفتم: ما 
از ش��ما انتظار داريم اخالق اسالمی را نه برای مردم داری و ريا بلكه برای خدا عمل 
كنيد.« فرمودند: »بله درس��ت است بايد من چنين بكنم، لكن با نفس اماره چه كنم؟ 

(وجدانی1374 ج 4: 109).
موحدی كرمانی نيز ضمن خاطره ای دقت و ظرافت امام را در رعايت تقوا و خداترسی اين چنين بيان 

كرده است: 
در نجف كه بودم يادم هس��ت از بعضی از افراد گاليه ای می شنيدم كه امام خيلی با 
ما گرم نمی گيرد. من اين مسئله را به مرحوم حاج آقا مصطفی منتقل كردم كه به امام 
عرض كنيد قدری بيشتر با اين افراد گرم بگيرند. ايشان گفت: ما اين قدر اين مسئله را 
به امام گفته ايم و امام فرموده اند: »اين از تسويالت و دسيسه های شيطان است؛ يعنی 
در حقيقت اين نفس من اس��ت كه مرا دعوت می كند با افراد بيش��تر گرم بگيرم كه 
تعداد عالقه مندانم بيشتر بشود، ولی برای اينكه امر به من مشتبه شود، شيطان می گويد 
اين برای خدا و اس��الم اس��ت! لذا من اين كار را نمی توانم بكنم (رجايی 1393ج 3: 
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در پاييز سال 1364 پوست ساق پای امام دچار خشكی و خارش شده بود. يكی از پزشكان پوست، به 
نام دكتر نجفيان به خدمت رسيد. بعد از معاينه و توصية دارو گفت: روزی يک يا دو بار هم پايتان را در شير 
قرار دهيد. با آنكه امام در برخورد با پزشكان و دستورالعمل های آنان بسيار با مالطفت و انعطاف پذير بودند، 
ولی همين كه مس��ئلة گذاشتن پا در شير را شنيدند، به شدت برآشفتند و با لحنی تند و خشن و شتاب زده 

گفتند: »من اين كار را نمی توانم بكنم.« (رحيميان1371: 86-87).
ايشان در خصوص دقت امام در مصرف بيت المال می گويد: 

يک وقت در نجف از طرف امام به من امر شد كه يک قبايی برای امام تهيه كنم. من 
رفتم پيش يک خياط آشنا و بهش گفتم كه يک قبايی می خواهم كه مناسب باشد. 
چند تا نمونه پارچه داشت. گرفتيم؛ همراه با خياط رفتيم خدمت امام تا ببينيم كدامش 
را انتخاب می كنن��د... امام پارچه ای را انتخاب كرد كه به نظر من خيلی جنس بدی 
بود و من آن را نمی خواس��تم... از جهت جنس و كيفيت خيلی مراعات می كردند و 
جن��س خوب را نمی گرفتند، ازاين جهت كه مواظب بودند وجوهات كمتر مصرف 

بشود (وجدانی1374 ج 6: 141-142).
جوادی آملی می گويد: »قسمت مهم تقوای امام در آن آزادمنشی و استقالل فكری او بود. هرگز از 
اقبال و ادبار طالب نه لذت می برد و نه رنج. طالب كه شيفتة محضر ايشان بودند گذشته از مقام علمی، 
شيفتة فوالد منشی و استقالل و آزاد خواهی و آن روح سرشار بلند حكيمانة ايشان بودند« (وجدانی1374 

ج 6: 11).
موارد گفته ش��ده، همه مربوط به قبل از انقالب اس��المی اس��ت. روية امام پس از پيروزی انقالب و 
تشكيل حكومت تغييری نكرد و به شدت مراقب بود كه از دايرة تقوا بيرون نرود. حجت االسالم رحيميان 

از دوران سكونت امام در جماران خاطره ای نقل می كند كه گويای تقوای امام است. 
در رابطه با اجاره نشينی امام در جماران به قضيه ای اشاره می كنم. موضوعی كه بيانگر تقيد شديد امام 
به رعايت موازين و احكام شرعی به ويژه در مورد حقوق مردم و الگويی از يک مستأجر خوب و متشرع 
است... روزی، برای تأمين نور كافی و متناسب كه برای فيلم برداری از برخی مالقات  رسمی يا برنامه هايی 
نظير پيام نوروزی كه در اتاق كار حضرتشان انجام می شد، مورد نياز بود، سه نقطه از گچ سقف اتاق را 
هر يک به مساحت 5×5 سانتيمتر زير تيرآهن تراشيده بودند. می خواستند نورافكن ها را به آن نقاط جوش 
دهند. هنگامی كه صبح، طبق معمول خدمت امام مش��رف شديم، قبل از هر چيز، با لحنی خشن و تند و 
قيافه ای ناراحت و مضطرب فرمودند: اين چيس��ت؟ چرا اين كار را كرده اند؟ به عرض رسيد برای تأمين 
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نور فيلم برداری اس��ت. بعد از لحظه ای تأمل و سكوت تلخ ادامه دادند: چرا بدون اجازة صاحب خانه اين 
تصرفات را می كنند؟  با اين برخورد تند، جرأت ادامة كار سلب شد و اصل قضيه منتفی و جای آن تعمير 
شد. هنگامی كه از خدمتشان مرخص شديم، جناب آقای صانعی با توجه به اينكه ده ها سال با امام بودند، 
ب��ه من گفت: من در طول عمرم، كمتر چنين ناراحتی و تكدر خاطری را در امام ديده ام! (رحيميان1371: 

.(53-51
تقوای امام خمينی نه تنها از س��وی شخصيت های داخلی مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است بلكه 
شخصيت های سياسی، فرهنگی و دينی خارجی نيز بدان معترف بوده اند و اين مهم به اشكال گوناگون در 

سخنان آنان منعكس گرديده است.
سوپاک پنياتيپ، استاد رشتة مطالعات اديان از دانشگاه (ماهيدل) بانكوک در اين رابطه می گويد: 

دعوت و پيام امام خمينی، فراخوان انسان معاصر به رهايی و آزادی از قيد  و بندهای 
مادی گرايی بود. امام خمينی بر اس��اس تجربه و دان��ش خويش در امور معنوی كه 
مبتنی بر حقايق و باورهايی قرآنی بود، اين موضوع را به جهانيان ثابت كرد كه تنها 
حقيقت هستی، خداوند يكتاست و جهان با همة عظمتش مخلوق اوست و ارزش های 
فرهنگی و اجتماعی می بايس��تی در چارچوب مالحظات مبتنی بر تقوا و زهد شكل 

گيرد (داستانی بيركی 1387: 68).
حافظ اسد رئيس جمهور فقيد سوريه نيز در رابطه با تقوای امام خمينی گفته است: »امام خمينی امام همة 
ما بود، ايران و جهان اسالم يک فقيه عالی قدر را از دست داد. امام خمينی با عظمت زيست و با عظمت دار 
فانی را به س��وی ابديت در حالی ترک گفت كه بارزترين الگو های ايمان، زهد و تقوا را در جهان امروز 

باقی گذاشت« (داستانی بيركی 1387: 90).
هاش��م احمد فحص از آزادگان عرب كه مدتی از عمرش را در زندان های رژيم صهيونيستی به سر 
برد، تقوای امام را می ستايد و دراين باره می گويد: »امام خمينی به عنوان يک روحانی در تقوا و پرهيزكاری 
بی نظير بود. او رفتار و اخالق عاليه، زهد و تقوای بی نظير و زندگی سادة خويش را به مانند رسول اكرم(ص) 

و امام  علی(ع) حفظ كرد« (داستانی بيركی 1387: 226).

زينب حمور، روزنامه نگار،  نويسنده و شاعر مسلمان نيز مشاهدات خود از كاخ های شاه سابق ايران و 
جماران، محل سكونت امام را اينگونه بيان كرده است: 

من در تهران از كاخ های ش��اه سابق و س��پس از محل اقامت امام خمينی در حسينية 
جماران ديدن كردم. تفاوت بسيار بود. در آنجا مظاهر عيش و نوش، ولخرجی و سوء 
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روحانی را يافتم در حسينيه ای با ديوارهای ساده و ميهمانان از هر نوعی كه بودند بر 
حصيری نشس��تند و نشانه های تقوا،  ايمان ]و[ نورانيت را در چهرة امام ديدم(داستانی 

بيركی 1387: 144).
ش��يخ فارس صليبی، امام خمينی را كس��ی می داند كه بر نفس خويش تسلط دارد. وی در اين رابطه 
می گويد: »امام خمينی كبير ازآنجاكه بر نفس خويش تس��لط داشت، توانست آينة تمام نمای ارزش های 

انسانی و فضايل ربانی باشد« (داستانی بيركی 1387: 153).
احمد سجاد، استاد ادبيات اردو در دانشگاه رانچر، در رابطه با امام خمينی، گفته است: »من يک مرد 

متقی و يک رهبر بزرگ روحانی را مالقات كردم« (داستانی بيركی 1387: 189).
افراد زيادی پيرامون تقوا و خداترس��ی امام خمينی س��خن گفته اند كه بيان سخنان همة آنها موجب 
طوالنی شدن بحث خواهد شد؛ بنابراين به همين مقدار بسنده می كنيم و به ارزيابی شخصيت امام بر اساس 

ديگر شاخص های تعيين شده در اين پژوهش ادامه می دهيم.

عدالت:
موضوع عدالت نه تنها در آموزه های دينی بلكه در آموزه های انس��انی نيز يک مفهوم محوری و كانونی 
اس��ت و قوام و دوام هر اجتماعی به وجود آن بس��تگی دارد. در انديش��ة دينی، صفت عدالت از صفات 
خداوند است و جامعة بشری ممكن است با كفر دوام يابد ولی با بی عدالتی محكوم به نابودی است. بر اين 
اساس، دارا بودن عدالت از مهم ترين ويژگی های حاكم اسالمی است؛ و پيامبران الهی و اوليای خدا كه در 

طول تاريخ برای تشكيل حكومت مبارزه كردند همه دارای صفت عدالت و ظلم ستيزی بودند.
در ادامة بررسی سيرة عملی امام خمينی، قضاوت شماری از شخصيت ها را در خصوص تقيد ايشان به 

رعايت عدالت بيان می كنيم.
حجت االسالم فرقانی از همراهان و مالزمان امام در خصوص رعايت عدالت و اهتمام ايشان به حفظ 

بيت المال می گويد: 
امام در مس��ئلة  بيت المال خيلی به خودش��ان س��خت می گرفتند. به حاج احمد آقا 
]فرزندشان[ وقتی كه هنوز معمم نشده بود فرموده بودند: من نمی توانم پولی به عنوان 
شهريه به تو بدهم مگر اينكه معمم بشوی. لذا تا وقتی كه حاج احمد آقا معمم نبود چه 
در ايران و چه در نجف، والده شان از پول شخصی ای كه داشت به ايشان می داد، ولی 
وقتی معمم شد امام مثل بقيه طلبه ها و به اندازة همه به او شهريه می داد. امام با حاج آقا 
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مصطفی هم همين طور برخورد می كردند و فرقی بين او و ديگران قائل نمی ش��دند 

(رجايی1393 ج 3 :312).
رفت��ار ام��ام در منزل و با خانوادة خ��ود به گونه ای بود كه فرزندانش متوجه نش��دند او كدام يک از 
فرزندانش را بيشتر دوست دارد. خانم فريده مصطفوی فرزند امام می گويد: »امام همة اوالدشان را به يک 
نظر نگاه می كنند و به همه به يک اندازه محبت دارند؛ به طوری كه ما، بعد از اين همه  س��ال هنوز متوجه 

نشده ايم كه امام كدام فرزندشان را بيشتر دوست دارند« (رجايی1393 ج 3 :314).
فرزند امام در اين رابطه به نكتة ديگری اش��اره می كند كه حاكی از نهايت تقيد پدرش��ان به رعايت 
عدالت اس��ت: »امام هميش��ه ب��ه ما می گفتند بين ش��ما و كارگری كه در من��زل كار می كند هيچ فرقی 

نيست«(رجايی1393 ج 3 :313).
امينی از شاگردان و مروجان انديشة امام می گويد: 

برخورد امام با شاگردانشان يكسان بود. رفتار ايشان نسبت به بعضی از آنها كه بيشتر 
به ايشان اظهار عالقه می كردند و از سابقة بيشتری برخوردار بودند با ديگران تفاوتی 
نداشت، حتی شاگردانشان را بر ديگر طالب ترجيح نمی دادند. من از قديم با ايشان 
مأنوس و عالقه مند و از شاگردان سابقه دار و حتی مروج ايشان بودم، اما رفتار امام با 
من درست مانند ساير طالب بود و برخورد طبيعی و عادی داشتند و من همين صفت 
را يكی از محسنات ايشان می دانستم و نه تنها از اين رفتار امام ناراحت نمی شدم بلكه 

به ايشان بيشتر عالقه مند می شدم (رجايی1393ج 3 :317).
همة موارد گفته شده مربوط به رفتار امام تا قبل از تشكيل حكومت است و نكته های متعدد ديگری 
نيز هست كه به جهت كفايت بحث از بيان آن صرف نظر می كنيم و در ادامه  به بيان نكاتی از اين دست در 

دورة پس  از انقالب می پردازيم موسوی اردبيلی می گويد: 
...كسی از امام شكايت كرده بود كه شما به من ضرر زده ايد و بايد جبران كنيد. اين 
شكايت در دادگستری به دست نمی دانم كدام حالل زاده ای افتاده بود كه او هم برای 
امام ابالغ فرستاده بود كه جناب آقای روح اهلل مصطفوی، شما ساعت فالن به دادگاه 
بياييد از ش��ما شكايت كرده اند و شما توضيح بدهيد يا وكيل تان را بفرستيد توضيح 
بدهد. از بيت امام به من تلفن كردند كه اين چيس��ت؟ گفتم نمی دانم، بفرستيد ببينم 
چيس��ت. وقتی فرستادند ديدم بندة خدايی كه شكايت كرده يک خرمشهری است، 
شكايت كرد از امام كه شما نود و چند هزار تومان بايد به من بدهيد، يا نهصد و چند 
هزار تومان بايد به من بدهيد. (مبلغ ادعايی او زير يک ميليون تومان بود.) توضيحی 
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م كه داده بود اين بود كه خرمشهر مورد تهاجم صداميان بود و ما اسباب و اثاثيه مان را 

جمع كرده بوديم و می خواس��تيم از شهر برويم ولی شما گفتيد رفتن از شهر خالف 
شرع است و ما مانديم و عراقی ها آمدند و كوبيدند و آن اثاثيه  همه اش از بين رفت؛ 
لذا حاال ش��ما بايد پول آن را بدهيد. من به رئيس دادگستری آن وقت گفتم آيا اين 
قابل طرح اس��ت؟ اصاًل قابل تعقيب است؟ شكايت است؟ گفت واهلل من خبر ندارم. 
بندة خدايی نوشته و داده است دست داديار، او هم نوشته داده به مأمور. او هم آورده 
به بيت امام داده است. از نظر ما اين اصاًل قابل تعقيب نبود. نه ازاين جهت كه مربوط 
به امام بوده بلكه به اين دليل كه اصاًل ش��كايت نيست. كسی مسئله ای گفته، اين هم 
عمل كرده، متضرر شده حاال آمده بعد از مدتی وقتی امام از من پرسيد آن شكايت 
چه ش��د؟ گفتم جريانش اين بود. امام فرمودند، ي��ک چيزی می گفتيد می داديم به 
ايش��ان... به جای اينكه بگويد اين فالن،  فالن ش��ده كيست؟ اين مأمور كيست؟ كه 
اين را برای من آورده يا مثاًل حاال او نفهميد شكايت مرا كرده يا اين مأمور كی بود 
كه اين كار را كرد؟ برعكس، امام پرس��يدند ش��كايت چی شد؟ كجا رفت؟ منتظر 
بود كه مثاًل محكوم بش��ود، پول را از او بخواهيم و به آن فرد بدهد(رجايی1393 ج 3 

.(318-319:
سيد رحيم ميريان می گويد:

 يک روز پسر يكی از وزرا شهيد شده بود. به امام عرض كردند كه آقا برای شهادت 
ايشان يک پيام بدهيد. امام فرمودند: به خاطر اينكه وزير است می گوييد پيام بدهم. 
شما فكر می كنيد تنها پسر ايشان شهيد شده است؟ تمام اين شهدا فرزندان من هستند 
و من اگر بخواهم پيام بدهم بايد برای همة آنان پيام بدهم و برای من فرقی بين اين ها 

نيست (رجايی1393ج 3 : 316).
در تكميل اين بحث بايد اضافه كرد وقتی دو تن از روحانيون وابس��ته  به بيت امام به 
جبهه عزيمت كردند تا سالم امام را به رزمندگان ابالغ و سكه های تبركی را به آنان 
اهدا كنند و در بمباران هواپيماهای دشمن به شهادت رسيدند همين كه خبر شهادت 
آنان به امام داده شد اظهار داشت: »مبادا ازاين جهت كه اين شهدای عزيز منسوب به 
بيت من هس��تند در تبليغات مربوط به آن ها در رسانه ها و صداوسيما رعايت عدالت 
نشود. دقت كنيد تبليغ اين شهدا با شهدای ديگر تفاوتی نداشته باشد« (رجايی1393ج 

.(317 : 3
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يك��ی از اصولی كه امام از موضع رهبر همة مردم به آن توجه می كردند اين بود كه 
نگذارن��د اطرافيان و عناصر مؤثر بيتش��ان در انجام امور، بی طرفی خود را از دس��ت 
بدهند و بر اس��اس ميل خود اقدام نمايند. علی اكبر آشتيانی، از اعضای دفتر امام، در 

خاطرات خود يادآوری می كند:
 زمانی كه ماهيت بنی صدر برای ما روشن شده بود، نسبت به او با بی اعتنايی برخورد 
می كردي��م و واقعاً از اعمال و ك��ردار او ناراحت بوديم. يک روز كه بنی صدر قرار 
بود به مالقات امام برود، با بی اعتنايی اعضای دفتر و حتی اعضای سپاه كه مسؤوليت 
حفاظت از بيت را داشتند مواجه شد. وقتی امام از برخورد سرد ما با بنی صدر اطالع 
يافتند، ناراحت شدند و خطاب به تمامی اعضای دفتر و بيت، نامه ای به اين مضمون 
نوشتند: در بيت من تمامی افراد بايد بی طرف باشند و جانب گروهی خاص را نگيرند 
و در بيت من به احدی نبايد توهين شود. اخالق اسالمی صد درصد رعايت شود. اگر 
آقايان نمی توانند اين گونه عمل كنند، شرعاً موظفند از بيت من خارج شوند(درويشی 

سه تالنی1387: 753-754).

صداقت:
در عرصة حكومت، جلب اعتماد مردم از اهميت زيادی برخوردار است. هرگاه اين مهم حاصل شود پيوند 
ميان حكومت و مردم برقرار شده و مستحكم می گردد. در اين صورت فرمانروای حكومت می تواند از 
حمايت و پشتيبانی مردمش مطمئن شود. يكی از راه های جلب اعتماد مردم، صداقت فرمانرواست. مردم 
اگر فرمانروا را فردی راستگو بدانند به او و تدابير و اعمال و فرمان هايش اعتماد و از وی پشتيبانی خواهند 

كرد.
در ادامة بحث نظر تنی چند از كسانی كه با امام ارتباط داشتند و نيز نظر برخی ناظران خارجی را دربارة 

صداقت امام بيان می كنيم و عمل ايشان را با اين شاخص می سنجيم.
قرهی می گويد: خدا گواه اس��ت طی مدتی كه من در حض��ور مبارک امام افتخار 
خدمت داشتم حتی برای يک مرتبه هم نديدم در كارهايشان حتی يک حيلة شرعی 
به كاربرده باشند. هميشه حقيقت رفتارشان با حقيقت گفتارشان تطابق داشت و خدا 
می داند هر چه را می فرمودند راست می فرمودند و اهل اين نبودند كه بخواهند يک 
كلمه ای را حتی كه ش��به دروغ هم باش��د برای جذب كسی به خودشان بيان بكنند 

(رجايی 1393ج 3: 255).
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م موسوی خوئينی ها در رابطه با اين ويژگی امام می گويد: 

در پاريس برخی اصرار داش��تند از زندگی 24 س��اعتة امام ازجمله از س��فرة غذای 
ايش��ان فيلم برداری بكنند. امام فرمودند: »اين طور كه ش��ما می خواهيد سفره بچينيد 
دروغ است زيرا در سفرة ما گاهی پلو، گوشت و خورشت(خورش) هم هست؛ شما 
می خواهيد اين ها را ناديده بگيريد و يک سفرة ساده درست كنيد. اين دروغ است« 

(رجايی 1393ج 3: 256-257).
حسين شهرزاد كه در زمان اقامت امام در قم همساية ايشان بود می گويد: 

روز دوازدهم فروردين ماه 1358 يعنی روز رفراندوم جمهوری اس��المی، بنده عضو 
ستاد رأی گيری بودم. در آن روز هيچ كس نمی دانست كه امام در پای كدام صندوق، 
رأی خواهند داد... لحظة رأی گيری، زمانی كه به امام اطالع رس��يد كه در آن مكان 
(صن��دوق ح��وزة آموزش وپرورش قم) رأی خ��ود را به صن��دوق بريزند، معظم له 
فرمودند كه: »من در بين مردم رأی خواهم داد.« و خودشان يكی از محله های شلوغ، 
به نام »چارس��وق« را پيش��نهاد نمودند. در آن محل جمعيت زيادی هجوم آوردند و 
كنترل از دست مأمورين خارج شد. امام رأی خود را به صندوق انداخته و برگشتند. 
ازدح��ام جمعيت به حدی بود ك��ه خبرنگاران خارجی موفق به تهية فيلم و عكس و 
گزارش نش��دند. از همين رو به س��تاد رأی گيری فش��ار می آوردند كه امام يک بار 
ديگر پای صندوق رأی تشريف بياورند. پس از مدتی مشورت، يكی از آقايان علما، 
خدمت امام رسيد و مسئله را توضيح داد. امام فرمودند: »من يک رأی داشتم كه آن 

را هم به صندوق انداختم (رجايی 1393ج 3: 257-258).
ظاهراً خواست خبرنگاران اين بود كه امام پای صندوق رأی حاضر شود و ادای رأی دادن را در بياورد 

و آنان بتوانند گزارش تهيه كنند ولی امام به دليل اينكه اين حركت واقعی نيست نپذيرفت.
امام برای رعايت صداقت، گاهی در نامه ها و پيام های خود روی واژه ها هم حساسيت نشان می داد و 

كوشش می كرد آنچه را می گويد يا می نويسد عين واقعيت باشد. در اين خصوص علی ثقفی می گويد: 
برادرم حاج آقا رضا ثقفی می گفت: روزی خدمت امام رسيدم. ايشان نامه ای را به من 
مرحمت فرمودند تا برای پخش به مسؤول خبر صداوسيما برسانم، نامه را به مسؤول 
مربوطه دادم، چند دقيقه بعد آقا مرا صدا زده و فرمودند: نامه را س��ريعاً پس گرفته و 
بياوريد. نامه را آوردم. آقا كلمه ای را تغيير داده و دوباره نامه را به من داده فرمودند: 
حاال به واحد خبر بدهيد. بنده اين كار را كردم، بعد خدمت آقا رسيده عرض كردم: 



13
96

یز 
پای

ش | 
 ش

د و
فتا

ه ه
مار

 ش
م |

ده
وز

ل ن
سا

 |
ین

 مت
مۀ

شنا
وه

 پژ

110
»نامه چه اش��كالی داشت؟« امام فرمودند: در نامه نوش��ته بودم »من با همه ي هّمم به 
بسيجيان دعا می كنم.« بعد متوجه شدم كه اين درست نيست، نوشتم »من با بيشترين 

هّمم به بسيجيان دعا می كنم« (رجايی 1393ج 3: 259).
برای تكميل بحث در ادامه ، نظر چند شخصيت خارجی نيز آورده می شود. دينگ ليو، استاد و محقق 
علوم سياسی معتقد است: »ويژگی های مشخصی در رفتار سياسی آيت اهلل خمينی وجود داشت كه جهانيان 
را به سوی خود جلب كرد كه اصلی ترين آن، صداقت، صراحت و عدم وابستگی به هيچ يک از قدرت های 

جهانی بود« (داستانی بيركی1387: 82).
حسن امين، نويسندة عربستانی از منظر ديگری به صداقت امام اشاره می كند: 

امام خمينی دقيقاً كاری را می كرد كه می گفت. او از مواضعی كه داشت عقب نشينی 
نكرد و غير از آنچه در باطن در مورد دوس��ت و دش��من داش��ت اظهار نكرد، حتی 
هنگامی كه قطعنامة 598 را قبول كرد حقايق را كتمان ننمود و بر روی آنها سرپوش 

نگذاشت و گفت اين زهری است كه می نوشم(داستانی بيركی1387: 108).
امام به عنوان رهبری كه در آن ش��رايط حساس، مردم ايران و همة جهانيان منتظر موضع گيری ايشان 
بودند، با در نظر گرفتن ش��رايط دشوار كشور و دشمنی ابرقدرت ها می توانست با لفاظی های معمول در 
ادبيات رهبران سياسی، به گونة ديگری با موضوع قطعنامه برخورد كند ولی به قول اين نويسندة عربستانی، 
آنچه را در باطن داشت بيان كرد و كاری به قضاوت ديگران نداشت. او به عنوان يک رهبر الهی خود را 

مكلف می دانست واقع امر را به مردمش بگويد و از ظاهرسازی و فريب و دروغ پرهيز كند.
اين ويژگی برجس��ته در امام موجب حيرت ديگران می شد؛ به گونه ای كه شيخ سامی ابی العنا، مدير 
مؤسسة عرفان توحيدی اعتراف می كند: »سادگی زندگی امام و راستی و صراحت او با مردم كه نه فقط 

ايران بلكه دنيا را تغيير داده برای ما حيرت انگيز بود« (داستانی بيركی1387: 135).
همين ويژگی  امام در كالم نويسندة اسپانيايی، دانيال فرناندز به گونة ديگری انعكاس يافته است؛ او كه 

از رحلت امام خمينی ماتم زده است می گويد:
... انس��انی فوق العاده كه انقالب اس��المی را هدايت و برای جهان و جهانيان نمونه و 
الگوی انس��انيت، صداقت، خلوص، نيكی و ارزش های معنوی بوده و خواهد بود و 
اكنون فقدان دردناک وجود عزيزش��ان، چشمان ما را اشک آلود و قلبمان را فشرده 
و احساساتمان را ماتم زده كرده است. روشنايی رفت و تاريكی بر دنيايی از وحشت 

سايه افكند(داستانی بيركی1387: 336).
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يكی از صفات مورد تأكيد برای فرمانروای جامعة اس��المی در آموزه های دينی صفت مردم داری است. 
وقتی فرمانروا جانب مردم خود را نگاه دارد و در همه حال به آنان توجه داش��ته باش��د، اعتماد آنان را به 
حكومت دينی جلب می كند و در همة فراز و فرودهای اجتماعی و سياسی، حضور مؤثر خواهند داشت. بر 
اساس انديشة دينی، رهبر يا فرمانروا حق ندارد به مردم بی اعتنايی كند و با آنان با تكبر برخورد نمايد؛ چه در 
اين صورت رابطة مبتنی بر اعتماد از ميان می رود و حكومت اسالمی تضعيف می شود. حفظ رابطه  با مردم 

و توجه ويژه به آنان از اخالق اسالمی است و امام خمينی در همين چارچوب رفتار می كرد.
سيدعلی خامنه ای در خصوص صفت مردم داری امام می گويد: »آن ارادة نيرومندی كه كوه های عظيم 
در مقابل او به حساب نمی آمدند، همواره در برابر فداكاری ها، شجاعت و احساسات پاک مردم، سر تعظيم 
فرود می آورد. آن روح بزرگ و كوه س��تبر به دفعات در برابر عظمت مردم تكان می خورد و می لرزيد« 

(سخنرانی1368/4/8).
همچنين  انصاری، عشق و عالقة امام به مردم را چنين ترسيم می كند: 

عالقة امام به مردم يک عالقة عادی نيس��ت، يک عش��ق است. واقعاً امام برای مردم 
می س��وخت و مانند يک پدر مهربان هميش��ه برای فرزندان خود، آرزوی س��عادت 
می كرد. بارها در پای تلويزيون كه صحنه های فقر و محروميت نش��ان داده می ش��د، 
می گريس��ت هنگام اقامت امام در قم، روزها متجاوز از ش��ش ساعت با مردم ديدار 
می كرد و اصاًل ابراز خس��تگی نمی كرد و در مالقات  با مس��ؤولين سفارش می كرد 
كه شما بايد خدمتگزار مردم باشيد و به اعضای دفتر اخطار می كرد كه مبادا با مردم 

بدرفتاری كنيد (وجدانی  1374: 72-73).
سيداحمد خمينی با ذكر خاطره ای از دوران جنگ و موشک باران دشمن می گويد: 

يک روز بعدازظهر حدود هفت الی هش��ت موشک به اطراف جماران اصابت كرد. 
خدم��ت امام رفتم و ع��رض كردم: اگر يک مرتبه يكی از موش��ک های ما به كاخ 
صدام بخورد و صدام طوری بش��ود ما چقدر خوش��حال می شديم، اگر موشكی به 
نزديكی های اينجا – جماران - بخورد و س��قف اينجا پايين بيايد و شما يک طوری 
بشويد چه؟ امام در پاسخ گفتند: »واهلل قسم، من بين خودم و آن سپاهی كه در سه راه 
بيت اس��ت هيچ امتيازی و فرقی قائل نيستم. واهلل قسم اگر من كشته شوم يا او كشته 
شود برای من فرقی نمی كند.« من گفتم: ما كه می دانيم شما اينگونه هستيد، اما برای 
م��ردم فرق می كند. امام فرمودند: نه مردم بايد بدانند اگر من در يک جايی بروم كه 
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بمب، پاسداران اطراف منزل مرا بكشد و مرا نكشد، من ديگر به درد رهبری اين مردم 

نخواهم خورد (رحيميان 1371: 127).
محمدعلی انصاری كرمانی می گويد:  

امام دائماً به اعضای دفتر اخطار می كردند: مبادا با مردم بدرفتاری ش��ود، ش��ما حق 
نداري��د جلوی مردم را بگيريد. ي��ک روز امام زودتر از برنامة هر روز به بيرون خانه 
تش��ريف آوردند. مردم پش��ت نرده های خانة امام در فشار ايس��تاده بودند. ... امام با 
عصبانيت به اطراف نگاه كرده و رو كردند به ما و پاسداران، گفتند: اگر از فردا اين 

نرده ها را برنداريد همة آنها را آتش می زنم (رحيميان 1371: 135).
قائدی، روزنامه نگار فرانسوی می گويد: »بايد بگويم تصوری كه من از امام هميشه در قلبم محفوظ 
دارم اين است كه او مردی است كه به يک ملت شخصيت بخشيد و بر قلوب ملتی كه او را انتخاب كردند 

حكومت می كرد« (رحيميان 1371: 166).
سيداحمد خمينی در رابطه با ويژگی مردم داری امام می گويد:

 پي��ام خصوصی كارتر به امام در مورد درخواس��ت آزادی گروگان های آمريكايی 
توس��ط قطب زاده در روز جمعه به دست امام رسيد كه از قراری كه آقای قطب زاده 
گفته در روز چهارشنبه توسط كاردار سوئيس به دست ايشان رسيده... امام فرمودند: 
اين بايد منتشر بشود. برای اينكه ما چيزی را از ملت پنهان نمی كنيم (رحيميان 1371: 

.(121

ساده زیستی:
در ادامة بررسی سيرة عملی امام خمينی به هشتمين شاخص اخالقی كه در آموزه های دينی برای همة 
آحاد جامعة اسالمی به ويژه زمامداران بر آن تأكيد شده است می پردازيم. در اين راستا دو مقطع از زندگی 
امام خمينی را بررسی می كنيم، مقطع پيش از انقالب و مقطع پس از انقالب، هم از زبان خانواده، ياران و 
شخصيت های مرتبط با ايشان و هم از زبان شخصيت های خارجی كه هركدام به نوعی با نحوة  زندگی وی 
آشنايی داشتند مطالبی در اين مبحث بيان خواهيم كرد. البته در خصوص اين ويژگی امام، مطالب متنوعی 

وجود دارد كه با رعايت اختصار سعی می شود گزيده ای از آنها بيان گردد.
ناصری كه در دوران تبعيد امام در عراق با ايشان ارتباط داشت در خصوص ساده زيستی و بی اعتنايی 

امام به دنيا و تجمالت آن می گويد:
... يک بار كه امام در كربال بودند ما برای كاری به اندرون ]خانة امام[ رفتيم، خادمة 
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م ايش��ان حضور نداشت. من كنجكاو شدم كه ببينم در يخچال آقا چه چيز هست؟ به 

آش��پزخانه رفتم و درب يخچال را باز كردم. ديدم در يخچال فقط يک كاسه پنير و 
يک پاره هندوانه بود (وجدانی1374ج 4: 133).

در همين رابطه، عبدالعلی قرهی می گويد:
 بيرونی منزل امام، يعنی اطاقی كه ش��ب ها آقا تش��ريف می بردند آنجا،  فرش هايش 
ناقص بود؛ يعنی قس��متی از اطاق  خالی بود. من خدمت امام عرض كردم كه اجازه 
دهيد كه يک فرش برای اينجا تهيه ش��ود،  فرمودند: »آن طرف هس��ت.« يعنی توی 
اندرونی هس��ت، عرض كردم آنجا گليم اس��ت با اينجا جور در نمی آيد. فرمودند: 
»مگ��ر من��زل صدر  اعظم اس��ت.« عرض كردم ف��وق صدر اعظم اس��ت، منزل امام 
زمان اس��ت. فرمود: »امام زمان خودش هم معلوم نيس��ت در منزلش چی افتاده است 

(وجدانی1374 ج 1: 18-19).
پس از پيروزی انقالب اسالمی و ورود امام خمينی به ايران در مشی ساده زيستی ايشان تغييری به وجود 

نيامد و همچنان تا پايان عمر خود، در اوج سادگی زندگی كرد. در اين رابطه، يزدی می گويد: 
در اواي��ل ورود ام��ام به قم يک روز حاج  احمد آقا آمدند و به من گفتند: آقا از اين 
خانه ناراحتند. می گويند اين خانه تجملی است. به من فرموده اند كه برويد يک خانه 
تهي��ه كنيد و گرنه من می روم خانة خود. خانة خود ايش��ان در كوچه پس كوچه بود 
و رفت وآمد مش��كل بود و اصاًل امكان نداشت كه در آن جمعيت رفت وآمد كنند 

(سعادتمند1390ج 2: 198).
مصطفی كفاش زاده كه در زمان اقامت امام در جماران حضور داشت می گويد: 

خانة امام متعلق به آقای جمارانی اس��ت. خوب، چ��ون رفت وآمد زياد دارند. خانم 
هم رفت وآمد زياد دارند، اين خانه كوچک است و طبعاً امام نمی توانند. به كارهای 
روزمره برس��ند. بعد از مدتی تصميم گرفته شد، خانه ای جنب اينجا اجاره كنيم كه 
ايشان به كارهايشان برسند. اول ايشان اكراه داشتند، بعد ما رفتيم يک جايی را اجاره 
كرديم، يک ساختمان آجری قديمی بود كه فرش نداشت و فرشی هم در منزل امام 
نبود كه آنجا را فرش كنند. من خودم رفتم، پنج، شش تا فرش های 3×2/5 يا 4×3/5 
از فرش های بُته ِجّقه ای كه معموالً در مساجد پهن می كنند و از ارزان ترين فرش های 
ايران اس��ت خريدم و آوردم. فرش ها را من وقتی پهن كردم، حاج احمد آقا گفت: 
امام فرموده اند مگر می خواهيد از من رضا ش��اه درست كنيد؟ احمدآقا گفته بودند، 
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اينها ارزان ترين فرش هاست و اين ها را كفاش زاده آورده، شايد امام فكر كردند من 
از منزل آوردم، اين بود كه راضی ش��دند و نشستند كه هنوز هم مورداستفاده است، 
ما همة اين فرش ها را هزار و هفتصد تومان خريد ه بوديم (س��عادتمند1390ج 2: 205-

.(204
سيداحمد خمينی در خصوص ساده زيستی و دقت امام در جزئيات امور زندگی گفته است: 

روزی از برادران س��پاه مستقر در بيت امام در خواس��ت كردم، جلو ايوان بيت امام، 
نرده ای نصب كنند. وقتی برادران مش��غول اين كار بودند امام وارد ش��د؛ فرمودند: 
»احمد چه كار مي كنی؟« عرض كردم برای حفاظت جان علی (نوة امام) كه خدای 
 ناكرده به پايين پرت ش��ود از برادران خواس��ته ام نرده ای جلوی ايوان نصب كنند و 
اين كار مرس��ومی در همة خانه هاس��ت. امام فرمودند: »شيطان از همه جا سراغ آدم 
می آيد. اول به انس��ان می گويد منزل ش��ما احتياج به نرده دارد، بعد می گويد رنگ 
می خواهد، س��پس می گويد اين خانه كوچک اس��ت و در ش��أن شما نيست و خانة  

بزرگ تر می خواهد و آرام آرام در دام شيطان می افتد (سعادتمند1390ج 2: 206).
آقای تيموری (از محافظين بيت امام) نكته ای می گويد كه می تواند برای همة ما بسيار پندآموز باشد.» 
]نكته[ اين است كه همان شبی كه می خواستند امام را غسل و كفن كنند، ديدند كه رهبر عظيم و بزرگ مرد 
عالم اسالم حتی يک كفن نيز از خود ندارد و اين حاكی از نفس مهذب و خصلت های پيامبرگونة امام 

بود« (سعادتمند1390ج 2: 219).
در ادامه،  قضاوت ش��ماری از شخصيت های سياسی، دينی، علمی و فرهنگی كشورهای ديگر را در 

رابطه با ساده زيستی امام بيان می كنيم.
عثماوی، رئيس حسينيه الحجه اندونزی معتقد است: »امام خمينی در ابعاد رهبری، علوم،  اخالق و نظم 
برای ما الگو است. وی در زندگی ساده، ميانه رو و معمولی بود« (داستانی بيركی 1387: 16). فرحت زهرا،  
تبعة پاكستانی نيز در همين رابطه گفته است: »امام خمينی زندگی ساده ای داشتند و اين برای من عجيب بود 

كه رهبر يک كشور بزرگ، چنين ساده و بی پيرايه زندگی كنند«(داستانی بيركی 1387: 40).
عليا، متفكر و دانش��مند اسالمی پاكستانی گفته اس��ت: »... مردی از تبار محمد(ص) با زندگی ساده و 
محقر بدون هيچ پشتوانة مالی و كمک جهانی، چنين نهضتی در ايران به وجود آورد كه برای تمام مردم 

آزادی طلب دنيا سرمشق و الگو شد«(داستانی بيركی 1387: 48).
امين شنليگ اغلور، رئيس هيئت تحريرية مجلة مكتب در كشور تركيه معتقد است: »]امام[ خمينی 
بدون ريا زندگی كرد؛ او زندگی ساده و محقری داشت و مسير تاريخ را عوض نمود و اين يک واقعيت 



115

س( |
( نی

می
م خ

اما
ل 

عم
ه و 

ش
دی

ر ان
ی د

الق
 اخ

ص
اخ

 ش
نج

ی پ
رس

 بر
| 

اله
ــ

قـ
م انكارناپذير است« (داستانی بيركی 1387: 75).همچنين نيمان مايشان از كشور چين گفته است: »زندگی سادة 

امام، بايستی سرمشق تمام مسلمين جهان باشد«(داستانی بيركی 1387: 80).
استاد مخلص جده، مدرس معارف و زبان عربی از كشور سوريه گفته است:

 ... ايش��ان ]امام خمينی[ می توانس��ت در بهترين كاخ های عراق زندگی كند؛ ليكن 
در خانة كوچكی كه بيش از پنجاه متر نبود، چهارده س��ال، آن هم به عنوان مس��تأجر 
زندگی كرد. امام همين شيوه و روش را بعد از پيروزی انقالب اسالمی در ايران نيز 
داش��ته اند؛ زيرا بعد از اينكه مرد ش��ماره يک ايران و زعيم و رهبر مسلمين شد، قادر 
بود كه در بهترين و مجلل ترين كاخ ها زندگی كند ولی ايش��ان در جماران در منزل 

كوچكی زندگی می كرد(داستانی بيركی 1387: 92).
عبداهلل نايف الركيبی عضو انجمن روزنامه نگاران كويت نيز نتيجة مشاهدات خود از محل زندگی امام 
خمينی را اينگونه بيان كرده است.»... زندگی ساده و زاهدانة امام را مشاهده نمودم كه نشان می دهد ايشان از 
ميان ملت برخاسته و به ميان آنها بازگشتند و همين موجب شد كه ملت ايران ايشان را تكريم كنند«(داستانی 

بيركی 1387: 131).
جفری س��ليمان از كشور مالزی، امام خمينی را ساده زيس��ت ترين رهبر جهان می داند. ايشان در اين  

ارتباط می گويد: 
امام، ساده زيست ترين رهبر در دنيای امروز بود. من و همراهانم از ديدن محل زندگی 
امام شگفت زده شديم؛ چراكه او همچون مردم معمولی زندگی می كرد و در خانه ای 
محقر س��كونت داشت. من به لحاظ شغلی زندگی بس��ياری از رهبران را از نزديک 
ديده بودم. شيوة زندگی امام غير قابل مقايسه است(داستانی بيركی 1387: 167-168).

نتیجه گیری:
امام خمينی در جايگاه يک سياستمدار دينی برای اخالق اهميت ويژه ای قائل بود ه است. در انديشة امام 
تخلق به اخالق الهی زمينه ساز تهذيب، رشد و كمال انسان است و جامعه اخالقی زمانی شكل می گيرد كه 
همه چيز تحت شعاع قواعد و ضوابط اخالق قرار گيرد. از نظر ايشان تنها سياست مقبول برای ادارة جامعه، 
سياست الهی است كه خاص انبيا، اوليا و پس از آنان خاص علمای بيدار اسالم است و چنين سياستی مبتنی 
بر احكام اخالقی است. ويژگی هايی چون تقوا، عدالت، صداقت، مردم داری و ساده زيستی كه برای همة 
شهروندان جامعة اسالمی الزم است، برای زمامدار حكومت و همة كسانی كه در مصدر حكومتند به دليل 
آثار تربيتی آنها برای مردم الزم تر است و سالمت جامعه و استمرار حكومت به عمل به احكام و ارزش های 
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اخالقی بستگی  دارد.

امام به عالی ترين شكل ممكن شاخص های اخالقی را تبيين و ترويج كرد و به گواه تمام كسانی كه 
ايشان را می شناختند به شاخص های ياد شده پايبند بود و با عمل دقيق به قواعد اخالقی به همگان ثابت كرد 
كه در صورت تهذيب نفس و اراده و مراقبت می توان شاهد شكل گيری جامعة  مطلوب و آرمانی اسالم و 
تجسم كامل انسان خليفة اهلل بود. امام خمينی در تمام عمر خود پرهيزگار بود؛ جز حق، مطلوب و مقصود 

ديگری نداشت و تا پايان زندگی اش از جادة  تقوا بيرون نرفت.
امام در زندگی خود جز سخن راست نگفت و صداقت را به خصوص برای سياستمدار مسؤول يک 
ضرورت می دانست. قبل و بعد از حكومت، برای مردم و توجه به آنان اهميت ويژه ای قائل بود و يكی از 
داليل مهم مقبوليت چشمگير ايشان، خصيصة  مردم داری اش بوده است. زهد و ساده زيستی امام مربوط 
به موقعيت و ش��رايط خاصی نبود. دوران طلبگی ، مرجعيت، حكومت و رهبری برای او يكس��ان بود. او 
می توانست بهترين امكانات را در اختيار داشته باشد؛ اما به حداقل ها قناعت می كرد. بر اين اساس می توان 
نتيجه گرفت كه عمل امام  تبلور انديش��ة متعالی وی بود. آنچه را گفت؛ بدان عمل كرد و از خود يک 
الگوی دست يافتنی در سياست ورزی و اخالق مداری به نمايش گذاشت و بر همگان ثابت كرد می توان 
سياستمدار بود و درعين حال پايبندی كامل نيز به اصول و قواعد اخالقی داشت. گفتار و رفتار امام خمينی 
به عنوان يک سياس��تمدار اخالق گرا در دوران معاصر می تواند برای همة سياست مداران و طالبان كمال 

سرمشق نيكويی در همة عرصه های زندگی باشد.

منابع 
-  امام خمينی، سيد روح اهلل. (1385) صحيفه امام(دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار 

امام خمينی، چاپ چهارم.
������������������ . (1382) شرح حديث»جنود عقل و جهل«، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام   -

خمينی، چاپ هشتم.
������������������ . (1421ق) تحريرالوسيله، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينی، چاپ اول.  -

 www.khamenei.ir (مدظله العالی) پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آيت اهلل خامنه ای  -
جمشيدي، محمدحسين. (1384) انديشة سياسي امام خمينی، تهران: نشر عروج.  -

داستانی بيركی، علی. (1387) امام خمينی از نگاه نخبگان جهان، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار   -
امام خمينی.

درويشی س��ه تالنی، فرهاد.(1378) سـيرة عملی امام خمينی در ادارة امور كشور، تهران: نشر   -



117

س( |
( نی

می
م خ

اما
ل 

عم
ه و 

ش
دی

ر ان
ی د

الق
 اخ

ص
اخ

 ش
نج

ی پ
رس

 بر
| 

اله
ــ

قـ
م عروج.

رجايی، غالمعلی. (1393) برداشت هايی از سيرة امام خمينی، تهران: نشر عروج.  -
رحيميان، محمدحسن. (1371) در ساية آفتاب، قم: پاسدار اسالم.  -

سعادتمند،  رسول . (1390) درس هايی از امام – اخالق در خانواده، تهران: تسنيم.  -
وجدانی، مصطفی. (1374) سرگذشت های ويژه از زندگی امام خمينی، تهران: پيام آزادی.  -


