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چکیده :اخالق برگرفته از تعالیم دین اس�لام در اندیش��ة امام خمینی از جایگاه
ویژهای برخوردار اس��ت و نقش تعیینکنندهای در تهذیب ،تربیت ،رشد و کمال
انسان و شکلگیری جامعه اخالقی و مطلوب دین اسالم دارد .امام خمینی هم در
اندیشه ،مروج قواعد اخالقی بود و هم با عملکرد خود در چارچوب شاخصهای
بسیار مهم اخالقی ،یک انسان نمونه بود .به گواه تمام کسانی که امام را میشناختند
هی��چ عرصهای از زندگی ایش��ان خالی از ارزشهای اخالقی نب��ود و در پایبندی
ش��اخصهای اخالقی ،عملکرد تحس��ینبرانگیزی داشته اس��ت و رفتارش مؤید
گفتارش بوده است .عملکرد امام بهخصوص در عرصة سیاستورزی حجت را بر
همگان تمام کرد و ثابت نمود در س��ایة تهذیب و تخلق به اخالق حسنه ،میتوان
همیش��ه از خود یک انسان الهی به نمایش گذاش��ت و در همة عرصهها بر اساس
شاخصهای اخالق عمل کرد.
کلیدواژهها :تقوا ،عدالت ،صداقت ،مردمداری ،سادهزیستی.
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مقدمه
دین اسالم بهعنوان کاملترین دین الهی ،دربرگیرندة عالیترین مفاهیم و ارزشهای اخالقی است و پیامبر
اسالم(ص) اولین حاکم حکومت اسالمی بود که فلسفه بعثتش تمام کردن مکارم اخالقی بوده است .خداوند
ي َر ُس ِ
ول اهلل ِ أُ ْس َو ٌة َح َسنَة»؛ رسول خدا برای شما
كان ل َ ُك ْم ف 
دراینباره به مس��لمانان یادآوری میکند« :ل َ َق ْد َ
نمونهای نیکو است (احزاب.)21 :

پس از رسول خدا(ص) امام علی(ع) نیز عالیترین نمونه حاکم دینی است که پیش از دستیابی به حکومت،
ِ
به اخالق الهی آراسته بود و اندیشه و رفتار او تماماً
معرف انسانی خودساخته در مکتب توحیدی است که

بهرغم حکومت بر نیمی از جهان متمدن عصر خود ،هرگز فریفتة قدرت نشد و از جاده اخالق بیرون نرفت
و برای آنان که طالب فضیلت و کمال اخالقی هس��تند سرمشقی نیکو و الگویی دستیافتنی بوده است.

س ازآن حضرت نیز مؤید این نکته اساسی است که در اسالم سیاست
روش و منش سایر پیشوایان دین پ 
منهای اخالق پذیرفتنی نیست و جامعة آرمانی اسالم تنها در پیوستگی این دو مقوله مهم محقق میگردد.

یکی از مهمترین اهداف انقالب اسالمی احیا و نشر ارزشهای اخالقی در جامعه بوده است .تخلق به

اخالق الهی برای همة افراد جامعة اسالمی ضروری و راه دستیابی به سعادت در هر دو جهان عمل به قواعد

و دستورهای اخالقی است .تخلق به ارزشهای اخالقی و عمل به آنها برای زمامدار حکومت ضروریتر
و اثرگذارتر اس��ت .با توجه به هدف انقالب اس�لامی و رهبری آن مبنی بر احیا و نشر این ارزشها ،پنج

شاخص اخالقی شامل تقوا ،عدالت ،صداقت ،مردمداری و سادهزیستی که ارتباط نزدیکی با حکومت و

حاکم جامعه اسالمی دارند و نیز محک خوبی برای ارزیابی رهبر جامعه هستند انتخاب شده است.

در این پژوهش قصد داریم ،جایگاه این ش��اخصها را در اندیش��ه و عمل امام خمینی بررسی کنیم.

پرس��ش اساسی این اس��ت که این شاخصها در اندیش��ة امام چه جایگاهی دارند و ایشان بهعنوان رهبر
جمهوری اس�لامی ایران در این زمینه چه عملکردی داشته اس��ت؟ دریافت پاسخ به این پرسش ما را به

| سال نوزدهم | شماره هفتاد و شش | پاییز 1396

نتیجهگیری الزم خواهد رساند.

شاخصهای اخالقی در اندیشة امامخمینی
عملکرد هر شخص ،تابعی از اندیشة اوست .بهعبارتدیگر ،اندیشه ،سنگبنای عمل انسان است .بنابراین
الزم است پیش از ورود به بحث عملکرد ،ابتدا اندیشه امام را در مورد شاخصهای مذکور مورد بررسی
قرار دهیم .برای ورود به بحث ،الزم است اندیشة امامخمینی را در خصوص شاخصهای پنجگانه بررسی
ی تقوا را در اندیشه امام
و دیدگاههای ایش��ان را پیرامون هر یک از این ش��اخصها ارائه کنیم .ابتدا ویژگ 

مورد بررسی قرار میدهیم.
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امامخمینی در جایگاه یک سیاستمدار دینی به مقولة تقوا از منظر قرآن نگاه میکند و مالک برتری افراد

مقـــاله

تقوا:
را نه در رنگ و نژاد بلکه در میزان تقوا و خداترسی آنان میبیند .ایشان میگوید« :اسالم… ما بين ترك
و ما بين عجم ،ما بين عرب و ما بين غير عرب هيچ فرقى نگذاشت ،و فقط ميزان را تقوا ،ميزان را از خدا

ان
ترس��يدن ،تقواى واقعى ،تقواى سياس��ى ،تقواهاى مادى ،تقواهاى معنوى ،ميزان را اين طور قرار داد َّ
كم ِع ْن َد اهلل ِ
اتقيكم .ترك و فارس ندارد ،عرب و عجم ندارد ،اسالم نقطه اتكاست» (امام خمینی1385
ْ
اكر َم ْ
َ
ج .)378 :1

امام در جای دیگری ،موضوع تقوا را مدنظر قرار داده و با تمرکز بر این ویژگی بسیار مهم در اسالم

میگوید:

خداى تبارك و تعالى به طبقات نگاه نمىكند كه اين طبقه باالست ،اين نخست وزير
اس��ت ،اين اعليحضرت همايونى است ،اين نمىدانم چه است ،اين سردار است .نزد
خداى تبارك و تعالى اينها هيچ مطرح نيست .در اسالم تقوا مطرح است .آنكه تقوا
دارد ،هر كه تقوايش زيادتر است ،پيش خدا كرامتش زيادتر است .آن كارمندى كه

در كارمندىاش تقوا دارد ،آن نخس��توزيرى كه در تخستوزيرىاش تقوا دارد،

تقواى سياسى دارد ،آن وزرايى كه تقوا دارند ،در كارهايى كه مىكنند متقى هستند،
با خدا هس��تند ،آن رئيس جمهورى كه تقوا دارد ،الهى اس��ت ،اينها كريمند .و اگر

ملت
خداى نخواس��ته تقوا در كار نباشد ،همه از نظر خدا منفىاند .آن روزى كه بر ْ

امير المؤمنين براى اينكه بعد از رس��ول اهلل ،ات ْ َقى الناس بود ،اكرم ناس بود .ن ََس��ب و

َس��بَب ،اين حرفها توى 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 باك نداشته باشيد .اتكال به خدا
بكنيد و  ...از هيچ چيز نترس��يد ..باك نيس��ت وقتى كه تقوا بود ،وقتى با خدا بوديم،
باك نيست كه مردم از ما اعراض كنند؛ دنيا پشت بر ما بكند .باك نبايد داشته باشيم

براى اينكه خدا با شماست(امام خمینی  1385ج.)314 :6

امام خطاب به هم ة اقشار ملت بر مقولة تقوا تأکید کرده و میگوید:

من به همه اقشار ملت -به تمام -عرض مىكنم كه در اسالم هيچ امتيازى بين اشخاص

غنى و غير غنى ،اشخاص سفيد و سياه ،اشخاص [و] گروههاى مختلف ،سن ّى و شيعه،
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كم
تقوا پيدا بشود ملت برومند اس��ت ،كريم است ،پيش خدا «اكرم» است؛ ّ
أكر َم ْ
إن َ
ِع ْن َد اهلل ِ
أتقيكم اس��تثنا ندارد .پيغمبر اكرم براى اينكه ات ْقاى ناس بود ،اكرم ناس بود.
ْ
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عرب و عجم ،و ترك و غير ترك -به هيچ وجه -امتيازى ندارند .قرآن كريم امتياز

را به عدالت و به تقوا دانسته است.كسى كه تقوا دارد امتياز دارد ،كسى كه روحيات

خوب دارد امتياز دارد؛ اما امتياز به ماديات نيس��ت ،امتياز به داراييها نيست .بايد اين

الس��واء هستند با هم...(امام خمینی  1385ج:6
امتيازات از بين برود؛ و همه مردم على ّ

.)461

ایشان داشتن تقوا را تبعیت از قانون میداند و میگوید« :در اسالم همه كس حتى پيامبر عظيم الشأن-

صلى اهلل عليه و آله -در مقابل قانون ،بىامتياز در يك صف هستند و احكام قرآن و اسالم بر همه جارى
است ،و شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است كه همان تقواست»(امام خمینی  1385ج .)221 :14

امامخمینی ضمن اینکه داشتن تقوا را برای همه الزم میداند ولی داشتن چنین صفتی را برای مسؤولین

و متصدیان امور بهحسب جایگاه و تأثیرگذاری آنان بر مردم ضروریتر میداند و تأکید میکند:

تقوا براى همه الزم اس��ت و براى كس��انى كه متصدى امور كش��ور هستند ،الزمتر

است.آنهايى كه متصدى امور نيستند ،تقوا يك امرى است كه براى شخص خودشان
و احياناً هم براى يك عدهاى كه با او تماس دارند ،مؤثر اس��ت ،و خالف تقوا براى
شخص خود آن آدم و براى اشخاصى كه با او معاشر هستند ،گاهى سرايت مىكند

و مؤثر مىش��ود .اما متصديان امور به حسب تصدى كه دارند ،اگر خداى نخواسته-
تقوا نداش��ته باش��ند ،يك وقت مىبينيد ك��ه اينهايى ك��ه در رأس امورند ،اگر تقوا
نداشته باشند ،اين به همه كش��ور سرايت مىكند ،همه كشور را يك وقت -خداى

نخواس��ته -به باد مىدهد و لهذا ،براى آنها اهميت تقوا بس��يار بيش��تر است تا براى
اشخاص .آنها ،هم براى خودش��ان خوب است ،هم براى دوستانشان خوب است و

هم براى كشورشان خوب است ،براى تمام كشور .اگر با بىنظرى و حسن نظر و تقوا

در همه جا عمل بشود ،اختالفاتى پيش نمىآيد .همه اين اختالفات كه مىبينيد گاهى
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پيش مىآيد ،همان طورى كه اختالفاتى كه در دولتهاى بزرگ پيش مىآيد ،براى
اين [اس��ت] كه تقوا ندارند؛ تقواى سياس��ى ندارند ،تقواى اجتماعى ندارند ،تقواى

ش��خصى و اخالقى ندارند .اين اسباب اين مىشود كه اين مىخواهد او را بچاپد ،او
هم مىخواهد اين را بچاپد .اين موجب اين مىش��ود كه دعوا بشود .اما اگر تقوا در
كار بود و اگر چنانچه هر كس��ى روى مرز خودش عمل مىكرد ،اين همه جنگ و

جدال پيش نمىآمد (امام خمینی  1385ج .)123-122 :17

ایشان خطاب به حوزویان ،تقوا را الزمة حکومتداری میداند و میگوید« :فضال ،طالب علوم دينيه!

خمینی1385ج.)278:6

مقـــاله

تق��وا ،تقوا ،تنزيه نفس ،مجاهده با نف��س .يك مجاهد با نفس مىتواند بر يك امت حكومت كند» (امام
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عدالت:
مهمترین هدف بعثت انبیا بر اساس قول خداوند در قرآن کریم اجرای عدالت بوده است .امام خمینی

بهعنوان یک عالم و سیاستمدار دینی نیز بر این موضوع تأکید زیادی کرده است .عدالت در اندیشة امام

خمینی 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 ن َ ْفس��يه و جس��ميه است؛ زيرا

ِ
تحقق
كه عدل مطلق ،مس��تقيم به همه معنى است:چه در مظهريت اسماء و صفات و

به آن ،كه اس��تقامت مطلقه اس��ت ،و مختص به انس��ان كامل است…پس عدالت،
كه عبارت از ح ّد وس��ط بين افراط و تفريط و ُغلّو و تقصير اس��ت(امام خمینی :1382
.)147،150

ایشان در جای دیگری در این خصوص گفته است :عدالت حالتی نفسانی است که انسان را بر مالزمت

حق و تقوا برمیانگیزد و از ارتکاب گناهان کوچک و بزرگ بازمیدارد تا چه رسد بر اصرار بر صغایر که
از کبائر شمرده میشود .همچنین عدالت ،انسان را از ارتکاب اعمالی که صرفاً دال بر عدم مباالت در دین

است بازمیدارد(امام خمینی1421ج1و.)214 :2

امامخمینی در تفسیری موسع از مفهوم عدالت میگوید:

رس��ول ختمى -صلى اهلل عليه و آله و س��لم -كه براى اصالح بشر آمده بود و براى
نش��دند به اين معنا ،و آن كسى كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام

دنيا اجرا خواهد كرد ،نه آن هم اين عدالتى كه مردم عادى مىفهمند كه فقط قضيه
عدالت در زمين براى رفاه مردم باش��د بلكه عدالت در تمام مراتب انس��انيت… در

زمان ظهور مهدى موعود -س�لام 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 براى

حضرت مهدى موعود بوده است كه تمام عالم را ،عدالت را در تمام عالم گسترش

بدهد (امام خمینی 1385ج.)480-481 :12

ام��ام دربارة ضرورت رعایت عدالت در حکومت اس�لامی ،آن را محدود به قش��ر خاص یا موضع
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اجراى عدالت آمده بود و براى تربيت بش��ر آمده بود ،باز در زمان خودش��ان موفق
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واحدی نمیکند و معتقد است:

اس�لام خدايش عادل است ،پيغمبرش هم عادل اس��ت و معصوم ،امامش هم عادل
و معصوم اس��ت ،قاضىاش 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 جمعهاش هم بايد عادل باشد -از ذات مقدس كبريا
گرفته تا آن آخر .زمامدار بايد عادل باشد؛ ُوالتشان هم بايد عادل باشند .اين ُوالتى

كه در اسالم مىفرس��تادند ،واليهايى كه مىفرستادند به اين طرف و آن طرف ،امام
جماعتش��ان هم بود ،بايد عادل باشد .اگر عادل نباشد ،اگر عدالت در بين زمامداران

نباشد ،اين مفاسدى است كه داريد مىبينيد .اسلحه دست اشخاص غير صالح ،اسلحه

ت (امام خمینی  1385ج .)304 :3
دست اشخاص ناصالح ،اشخاص بىانصاف ،بىعدال 

از نظر ایشان در واگذاری سمتهای سیاسی و غیرسیاسی ،در نظر گرفتن ویژگی عدالت ،شرط مهم و

اساسی است و گماردن افراد بیعدالت ،موجب تباهی و فساد در جامعه خواهد شد« .در نگاه امام خمینی،
نگرش عدالت نهتنها بیارتباط با مس��ائل اجتماعی و سیاسی نیست بلکه عامل و زمینهساز تحقق عدالت

اجتماعی و سیاسی نیز هست» (جمشیدی .)289 :1384

صداقت:
راستگویی سیاستمدار و حاکم در اندیشة امامخمینی نهتنها پرهیز از بیان هرگونه دروغ بهعنوان یک رذیلة
مذموم اخالقی به معنای عام آن است بلکه از نظر ایشان سیاستمدار صادق اگر حتی در تصمیمگیریهای

خود مرتکب اشتباه شد به جای کتمان اشتباه ،باید بدان اعتراف کند و اشتباه خود را با مردم در میان بگذارد.
امام در این رابطه میگوید:

پس اگر قبلاً اشتباه كرده باشيم بايد صريحاً بگوييم اشتباه نمودهايم .و عدول در بين
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فقها از فتوايى به فتواى ديگر درس��ت همين معنا را دارد .وقتى فقيهى از فتواى خود

برمىگردد يعنى من در اين مس��أله اشتباه نمودهام و به اشتباهم اقرار مىكنم .فقهاى
ش��وراى نگهبان و اعضاى ش��وراي عالى قضائى هم بايد اين طور باشند كه اگر در
مسئلهاى اشتباه كردند صريحاً بگويند اشتباه كرديم و حرف خود را پس بگيرند ،ما
كه معصوم نيس��تيم .پيش از انقالب من خيال مىكردم وقتى انقالب پيروز شد افراد

صالحى هستند كه كارها را طبق اسالم عمل كنند… بعد ديدم خير ،اكثر آنها افراد
ناصالح��ى بودند و ديدم حرفى كه زدهام درس��ت نبوده اس��ت ،آمدم صريحاً اعالم

امام در جای دیگری به موضوع صداقت در قبول و بیان اشتباه پرداخته و خطاب به مسؤوالن میگوید:
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كردم من اشتباه كردهام(امام خمینی 1385ج .)18:241
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از مفاس��دى كه ديكتاتورى دارد و ديكتاتور مبتال به آن هس��ت اين اس��ت كه يك

مطلبى را كه القا مىكند ،بع��دش نمىتواند ،قدرت ندارد بر خودش كه اين مطلبى
كه القا كرده اس��ت اگر خالف مصلحت اس��ت …نمىتواند كه از قولش برگردد؛
مىگويد :گفتم ،و بايد بشود! اين بزرگترين ديكتاتوريهاست كه انسان به آن مبتال

هست(امام خمینی  1385ج .)92 :14

ام��ام اعتراف به اش��تباه و بی��ان صادقان��ة آن را نهتنها موجب کوچک��ی سیاس��تمدار در نزد مردم

نميدان��د بلکه برعکس معتقد اس��ت چنی��ن صداقتی ،گوین��دة آ ن را در نظر مردم ب��زرگ و محبوب
میکن��د« :اگر ي��ك چيزى را ديدي��د كه واقعاً خ�لاف كرديد ،اعت��راف كنيد .اين اعتراف ،ش��ما را
در نظ��ر ملتها بزرگ مىكند؛ نه اينكه اعتراف به خطا ش��ما را كوچ��ك مىكند .پايبند بودن به خطا،

انس��ان را خيل��ى منح��ط مىكند»(امام خمین��ی  1385ج  .)39 :14ایش��ان به بی��ان دیگ��ری در این رابطه

تصریح میکند« :بايد بدانيد و مىدانيد 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��انى اس��ت» (امام خمین��ی1385ج.)7:18

مردمداری:
توجه به مردم و تکریم جایگاه آنان در دس��تگاه فکری امامخمینی از اهمیت زیادی برخوردار است

ایشان در طول زندگی خود چه قبل از تشکیل حکومت و چه پسازآن به این امر مهم پایبند بود .در اندیشة

يك فرد در مقام حكومت و زمامدارى ،گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب
اس��ت ،يك سلسله تكاليف س��نگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد.
حكومت و زمامدارى در دس��ت فرد يا افراد ،وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست
كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند .هر فردى 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 قانعكننده بدهد و در غير اين صورت ،اگر بر خالف وظايف

ت (امام
اسالمى خود عمل كرده باش��د -خود به خود -از مقام زمامدارى معزول اس 

خمینی 1385ج .)409 :5
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امامخمینی ،فلسفة حکومت ،خدمت به مردم است نه وسیلة تفاخر و پایمال کردن حقوق آنان:
اساس��اً حكومت كردن و زمامدارى در اس�لام يك تكليف و وظيفه الهى است كه
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امام در جای دیگری بر حقوق مردم تأکید کرده و گفته است« :از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد

سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد»(امام خمینی1385ج .)367 :4

ایش��ان اس��اس کار حکومت را مردم میداند« :بايد اساس را مردم و فكر مردم قرار داد و بايد به فكر

مردم بود ...بايد كارى كنيم كه مردم خودشان حكومت را به دست گيرند»(امام خمینی1385ج .)307 :15

«حكومت اسالمى حكومتى است كهِ ،
براى مردم خدمتگزار است» (امام خمینی1385ج .)468 :6

اهمیت نقش و جایگاه مردم در اندیش��ة امام بهگونهای است که رضایت خدا را در رضایت مردم از

حکومت و استمرار حکومت را نیز وابسته به حمایت مردم میداند .ایشان به مسؤوالن نظام توصیه میکند:
«كارى بكنيد كه دل مردم را به دست بياوريد .پايگاه پيدا كنيد در بين مردم .وقتى پايگاه پيدا كرديد ،خدا از

شما راضى است؛ ملت از شما راضى است؛ قدرت در دست شما باقى مىماند ،و مردم هم پشتيبان شمايند»

(امام خمینی 1385ج .)512 :7

و در جای دیگری خطاب به مسؤوالن میگوید:

خدمتگزار باشيد به اين ملتى كه آن دستهاى خيانتكار را قطع كرد و اين امانت را به

شما سپرد… مادامى كه ملت همراه شما باشد هيچ آسيبى به شما و به كشور نمىرسد.
… روزى كه ش��ما احساس كرديد كه مىخواهيد فشار به مردم بياوريد بدانيد كه

ديكتاتور داريد مىشويد .بدانيد كه مردم معلوم مىشود از شما رو برگرداندهاند…

در هر صورت آنى كه براى ش��ما مهم است خدمت كردن به همه طبقات خصوصاً

مس��تضعفها ،خصوصاً محرومينى كه در طول تاريخ محروم بودهاند اين بيچارهها

بايد خدمت كنيد(امام خمینی 1385ج .)78-80 :18

همچنین در جای دیگری میگوید:

تجرب��ه كنيد ببينيد كه آيا با محبت با مردم رفتار كنيد دلتان آرامتر اس��ت ،يا خداى

نخواسته با شدت؟ با شدت ناراحتى مىآورد .اگر با مردم با دوستى رفتار كنيد ،دلتان
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آرام است .شب مىرويد منزل ،آرام مىگيريد مىخوابيد؛ نه وجدانتان ناراحت است
كه يك كسى را اذيت كردى…خدمتگزار همه باشيم ،دولت خدمتگزار همه باشد

(امام خمینی 1385ج .)237 :7

ب منصب هر چه بیشتر ارتقاء یابد باید بیشتر به مردم خدمت کند:
در نهایت اینکه از نظر امام ،صاح 

هر چه صاحب منصب ارش��د باشد بايد بيش��تر خدمتگزار باشد .مردم بفهمند كه هر

درجهاى كه اين باال مىرود با مردم متواضعتر مىش��ود .اگر يك همچو كارى شد
و يك چنين توجهى به مس��ائل ش��د و يك همچو عبرتى از تاريخ براى ما شد ،هر

خمینی 1385ج .)511-512 :7
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قوهاى پايگاه ملى پيدا مىكند؛ و پايگاه ملى حافظ اوس��ت؛ حفظ مىكند او را (امام
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سادهزیستی:
یکی از موضوعهای بس��یار مهم و مورد تأکید امام ،برای مردم و مس��ؤولین ،سادهزیستی است .امام

پیوسته همگان را به رعایت این امر اخالقی توصیه کرد .به اعتقاد ایشان هر پیشرفتی که صورت گرفته چه
در بعد مادی و چه در بعد معنوی محصول تالش کوخنشینان بوده است نه کاخنشینان.
امام در این خصوص میگوید:

ش��ايد بس��يارى گمان كنند كه رفاه مادى و دارا بودن در بانكها ،اموال ،يا دارا بودن

زمينها يا پاركها و امثال اينها براى انس��ان س��عادت مىآورد .اين يك اشتباهى است
كه انس��ان مىكند .انسان گمان مىكند 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 مىكند ،لكن ما وقتى كه مالحظه مىكنيم و سعادتها را سنجش

مىكنيم ،مىبينيم كه س��عادتمندها آنهايى بودند كه در كوخها بودند .آنهايى كه در
كاخها هستند سعادتمند نيستند .آن مقدارى كه بركات از كوخها در دنيا منتشر شده
اس��ت هيچ در كاخها پيدا نمىش��ود .ما يك كوخ چهار پنج نفرى در صدر اس�لام
داش��تيم ،و آن كوخ فاطمه زهرا -س�لام اهلل عليها -است .از اين كوخها هم محقرتر

ب��وده لكن بركات اين چى اس��ت؟ بركات اين كوخ چند نفرى 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

ملكوتيها هم به آن نمىرس��د؛ و در جنبههاى تربيتى آن قدر بوده اس��ت كه هر چه
انس��ان مىبيند بركات در بالد مسلمين هس��ت و خصوصاً در مثل بالد ماها ،اينها از

بركت آنهاس��ت .خود رس��ول اكرم -صلى اهلل عليه و آله و سلم -كه در رأس همه
واقع است زندگى كوخنشينى داشته است .خيال نشود كه يك اتاق ،حتى يك اتاق

نظير اتاق متوسط اين جامعه داشتهاند .چند تا حجره داشتهاند ،حجرههاى محقر .و اين
ش��خص عاليمقام از همين حجره محقر نورش به ملك و ملكوت افتاده است و ِس ِعه
تربيتش در تمام جهان توس��عه پيدا كرده است .در صورتى كه آنچه او مىخواست

باز نش��ده است و بشر به اين زودى نمىتواند برسد به او مگر ان شاء اهلل خلف صالح
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كوخنشينان در كوخ محقر ،در ناحيه معنويات آن قدر در مرتبه باال بودند كه دست
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او بياي��د و با دس��ت مبارك او تربيت عاليه تحقق پيدا بكند(ام��ام خمینی 1385ج :17

.)373-374

به اعتقاد امام ،خوی کاخنشینی با فرهنگ اسالم که فرهنگ سادهزیستی است منافات دارد و عادت به

زرق و برق ،دین را از بین میبرد.

ما بايد كوشش كنيم كه اخالق كاخنشينى را از اين ملت بزداييم .اگر بخواهيد ملت
ش��ما جاويد بماند و اس�لام را به آن طورى كه خداى تب��ارك و تعالى مىخواهد،
در جامعه ما تحقق پيدا كند ،مردم را از آن خوى كاخنش��ينى به پايين بكشيد ،خود

كاخنش��ينى اين خوى را مىآورد ،ممكن اس��ت كه در بين آنها هم كسى پيدا بشود
لكن نادر است .توجه كنيد كه اين ملتى كه اآلن كوخنشينانش مشغول فعاليت هستند
و مشغول به زحمت هس��تند در جبههها و پشت جبههها ،اين كوخنشينان را زحمت
بكشيد كه به همين حال خوى كوخنشينى و خوى اينكه توجه به كاخها نداشته باشند
نگه داريد تا بتوانيد ادامه بدهيد زندگى صحيح اسالمى را .آن خوى كاخنشينى مضر

اس��ت ،خودش مضر نيس��ت ،خُ ويَش مضر اس��ت ،لكن خود او ،اين خوى را دنبال
دارد... .آن روزى كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد ،آن روز است كه بايد ما فاتحه
دولت و ملت را بخوانيم .آن روزى كه رئيس جمهور ما خداى نخواسته ،از آن خوى

كوخنش��ينى بيرون برود و به كاخنشينى توجه بكند ،آن روز است كه انحطاط براى
خود و براى كسانى كه با او تماس دارند پيدا مىشود .آن روزى كه مجلسيان خوى

كاخنشينى پيدا كنند خداى نخواسته ،و از اين خوى ارزنده كوخنشينى بيرون بروند،
آن روز است كه ما براى اين كشور بايد فاتحه بخوانيم .ما در طول مشروطيت از اين

كاخنش��ينها خيلى صدمه خورديم .مجلس��هاى ما مملو از كاخنشين بود و در بينشان
معدودى بودند كه از آن كوخنشينها بودند ،و همين معدودى كه از كوخنشينها بودند
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از خيلى از انحرافات جلو مىگرفتند و س��عى مىكردند براى جلوگيرى .آن روزى
كه توجه اهل علم به دنيا شد و توجه به اين شد كه خانه داشته باشم چطور ،و زرق و

برق دنيا خداى نخواسته در آنها تأثير بكند ،آن روز است كه بايد ما فاتحه اسالم را

بخوانيم( »..امام خمینی 1385ج.)375-377 :17

امام ،خطر تجملگرایی و توجه به زرق و برق دنیا را به همه گوشزد میکند و معتقد است تنها زمانی

مردم و حکومت اس�لامی شکس��ت میخورند و از ابرقدرتها تأثیر میپذیرند که سادهزیستی را کنار
بگذارند و به تجمالت و زندگی اشرافی متمایل شوند؛ از نظر ایشان تنها مسؤولینی که مانند مردم زندگی

مادامى كه اين ملت ،اين حالى كه اآلن دارند كه توجه به معنويات تا يك حدودى،

مقـــاله

کنند درد نیازمند آن جامعه و اقشار ضعیف را احساس خواهند کرد.
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و اين جوانهاى ما توجه به معنويات دارند و اين تحول عظيم پيدا شده است در آنها

كه ش��هادت را با جان و دل مىخرند ،مادامى كه اين محفوظ اس��ت ،اين جمهورى

اسالمى محفوظ است و هيچ كسى نمىتواند به او تعدى كند .آن روزى كه زرق و
برق دنيا پيدا بشود و شيطان در بين ما راه پيدا كند و راهنماى ما شيطان باشد ،آن روز
اس��ت كه ابرقدرتها مىتوانند در ما تأثير كنند و كشور ما را به تباهى بكشند .هميشه

ت (امام خمینی 1385ج.)377:17
اين كشور به واسطه اين كاخنشينها تباهى داشته اس 

ایشان بهخصوص به روحانیون و اهل علم که الگوی مردم هستند و از آنان تأثیر میپذیرند سفارش

میکند:

بحمد اهلل امروز وارد مسائل سياسى شدن ديگر عيبى ندارد ،ولى بايد توجه كنيد كه
زى اهل علم خودتان را حفظ كنيد .درست مانند علماى
همه متوجه شما هستند ،لذا ّ

گذشته ساده زندگى كنيد .در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگ شهر زندگيشان از

س��طح معمولى مردم پايينتر بود و يا مثل آنها بود .امروز سعى كنيد زندگيتان از زى
آخوندى تغيير نكند(امام خمینی 1385ج.)452-453:17

ایشان در جای دیگری روحانیون را مخاطب خود قرار میدهد و هشدار میدهد که اگر آنان از خوی

سادهزیستی فاصله بگیرند ،سرمایة اجتماعی خود را که اعتماد مردم است از دست میدهند و دین ضربه
میخورد:

دستاندركاران كشور مربوط مىشود ،و هميشه نگران آن هستم كه مبادا اين مردمى
كه همه چيزش��ان را فدا كردند و به اس�لام خدمت نموده و به ما من ّت گذاشتند ،به

واسطه اعمال ما از ما نگران بشوند ،زيرا آن چيزى كه مردم از ما توقع داشته و دارند

و به واس��طه آن دنبال ما و شما آمدهاند و اسالم را ترويج نموده و جمهورى اسالمى

را بپا كردند و طاغوت را از ميان بردند ،كيفيت زندگى اهل علم اس��ت .اگر خداى
نخواس��ته ،مردم ببينند كه آقايان وضع خودش��ان را تغيير دادهاند ،عمارت درس��ت

كردهاند و رفت و آمدهايشان مناسب شأن روحانيت نيست ،و آن چيزى 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 جمهورى اسالمى هما ن (امام خمینی 1385ج .)317 :19
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از اه��م مس��ائلى ك��ه بايد تذكر بدهم ،مس��ئلهاى اس��ت ك��ه به هم��ه روحانيت و

102
پژوهشنامۀ متین

عملکرد امام خمینی در چارچوب شاخصهای پنجگانه اخالقی
در بخش دوم پژوهش ،عملکرد امام خمینی را در چارچوب شاخصهای پنجگانة اخالقی بررسی میکنیم.

در این قسمت با استناد به قضاوت شخصیتهای دینی ،سیاسی و فرهنگی در داخل ایران و جهان اسالم که
با امام در ارتباط نزدیک بودند و ایشان را بهخوبی میشناختند ،عملکرد ایشان را ارزیابی مینماییم تا میزان

پایبندی آن بزرگوار به شاخصهای گفته شده روشن گردد و ما را در نتیجهگیری الزم از بحث یاری کند.
تقوا:

یکی از صفات بارز امامخمینی از آغاز طلبگی تا زمانی که به مرجعیت رسید و انقالب اسالمی را رهبری
کرد و نظام اسالمی را تأسیس نمود تقوای ایشان بود .امام این صفت نیکو را قبل از انقالب داشت و بعد
از انق�لاب نیز آن را تقویت کرد .آیتاهلل ابراهیم امینی در خصوص تقوای امام در دوران قبل از انقالب

گفته است:

گاهی که علما از شهرس��تانها به قم میآمدند ،مرس��وم بود که علما و مراجع قم از

آنها دیدن بکنند؛ اما امام جز از کسانی که با آنها آشنا بود دیدن نمیکردند و گاهی
هم که ما پیش��نهاد میدادیم قبول نمیکردند .یک روز به ایش��ان گفتم :مگر دید و

بازدید و اظهار محبت نسبت به اشخاص جزء اخالق اسالمی نیست؟ فرمودند« :چرا»
[بله] .گفتم :مگر اخالق اسالمی نباید مورد عمل قرار گیرد؟ گفتند« :چرا» گفتم :ما
از ش��ما انتظار داریم اخالق اسالمی را نه برای مردمداری و ریا بلکه برای خدا عمل
کنید ».فرمودند« :بله درس��ت است باید من چنین بکنم ،لکن با نفس اماره چه کنم؟

(وجدانی 1374ج .)109 :4

موحدی کرمانی نیز ضمن خاطرهای دقت و ظرافت امام را در رعایت تقوا و خداترسی اینچنین بیان

کرده است:
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در نجف که بودم یادم هس��ت از بعضی از افراد گالیهای میشنیدم که امام خیلی با
ما گرم نمیگیرد .من این مسئله را به مرحوم حاجآقا مصطفی منتقل کردم که به امام

عرض کنید قدری بیشتر با این افراد گرم بگیرند .ایشان گفت :ما اینقدر این مسئله را
به امام گفتهایم و امام فرمودهاند« :این از تسویالت و دسیسههای شیطان است؛ یعنی

در حقیقت این نفس من اس��ت که مرا دعوت میکند با افراد بیش��تر گرم بگیرم که
تعداد عالقهمندانم بیشتر بشود ،ولی برای اینکه امر به من مشتبه شود ،شیطان میگوید
این برای خدا و اس�لام اس��ت! لذا من این کار را نمیتوانم بکنم (رجایی 1393ج :3

در پاییز سال  1364پوست ساق پای امام دچار خشکی و خارش شده بود .یکی از پزشکان پوست ،به

مقـــاله

.)224
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نام دکتر نجفیان به خدمت رسید .بعد از معاینه و توصیة دارو گفت :روزی یک یا دو بار هم پایتان را در شیر
قرار دهید .با آنکه امام در برخورد با پزشکان و دستورالعملهای آنان بسیار با مالطفت و انعطافپذیر بودند،

ولی همینکه مس��ئلة گذاشتن پا در شیر را شنیدند ،بهشدت برآشفتند و با لحنی تند و خشن و شتابزده
گفتند« :من این کار را نمیتوانم بکنم( ».رحیمیان.)86-87 :1371

ایشان در خصوص دقت امام در مصرف بیتالمال میگوید:

یکوقت در نجف از طرف امام به من امر شد که یک قبایی برای امام تهیه کنم .من
رفتم پیش یک خیاط آشنا و بهش گفتم که یک قبایی میخواهم که مناسب باشد.
چند تا نمونه پارچه داشت .گرفتیم؛ همراه با خیاط رفتیم خدمت امام تا ببینیم کدامش

را انتخاب میکنن��د ...امام پارچهای را انتخاب کرد که به نظر من خیلی جنس بدی
بود و من آن را نمیخواس��تم ...از جهت جنس و کیفیت خیلی مراعات میکردند و

جن��س خوب را نمیگرفتند ،ازاینجهت که مواظب بودند وجوهات کمتر مصرف

بشود (وجدانی 1374ج .)141-142 :6

جوادی آملی میگوید« :قسمت مهم تقوای امام در آن آزادمنشی و استقالل فکری او بود .هرگز از

اقبال و ادبار طالب نه لذت میبرد و نه رنج .طالب که شیفتة محضر ایشان بودند گذشته از مقام علمی،

شیفتة فوالد منشی و استقالل و آزاد خواهی و آن روح سرشار بلند حکیمانة ایشان بودند» (وجدانی1374

ج .)11 :6

تشکیل حکومت تغییری نکرد و بهشدت مراقب بود که از دایرة تقوا بیرون نرود .حجتاالسالم رحیمیان
از دوران سکونت امام در جماران خاطرهای نقل میکند که گویای تقوای امام است.

در رابطه با اجارهنشینی امام در جماران به قضیهای اشاره میکنم .موضوعی که بیانگر تقید شدید امام

به رعایت موازین و احکام شرعی بهویژه در مورد حقوق مردم و الگویی از یک مستأجر خوب و متشرع

ت رسمی یا برنامههایی
است ...روزی ،برای تأمین نور کافی و متناسب که برای فیلمبرداری از برخی مالقا 
نظیر پیام نوروزی که در اتاق کار حضرتشان انجام میشد ،مورد نیاز بود ،سه نقطه از گچ سقف اتاق را
هر یک به مساحت  5×5سانتیمتر زیر تیرآهن تراشیده بودند .میخواستند نورافکنها را به آن نقاط جوش

دهند .هنگامیکه صبح ،طبق معمول خدمت امام مش��رف شدیم ،قبل از هر چیز ،با لحنی خشن و تند و
قیافهای ناراحت و مضطرب فرمودند :این چیس��ت؟ چرا این کار را کردهاند؟ به عرض رسید برای تأمین
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موارد گفته ش��ده ،همه مربوط به قبل از انقالب اس�لامی اس��ت .رویة امام پس از پیروزی انقالب و
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نور فیلمبرداری اس��ت .بعد از لحظهای تأمل و سکوت تلخ ادامه دادند :چرا بدون اجازة صاحبخانه این
تصرفات را میکنند ؟ با این برخورد تند ،جرأت ادامة کار سلب شد و اصل قضیه منتفی و جای آن تعمیر

شد .هنگامیکه از خدمتشان مرخص شدیم ،جناب آقای صانعی با توجه به اینکه دهها سال با امام بودند،
ب��ه من گفت :من در طول عمرم ،کمتر چنین ناراحتی و تکدر خاطری را در امام دیدهام! (رحیمیان:1371

.)53-51

تقوای امام خمینی نه تنها از س��وی شخصیتهای داخلی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است بلکه

شخصیتهای سیاسی ،فرهنگی و دینی خارجی نیز بدان معترف بودهاند و این مهم به اشکال گوناگون در
سخنان آنان منعکس گردیده است.

سوپاک پنیاتیپ ،استاد رشتة مطالعات ادیان از دانشگاه (ماهیدل) بانکوک در این رابطه میگوید:

دعوت و پیام امام خمینی ،فراخوان انسان معاصر به رهایی و آزادی از قی د و بندهای

مادیگرایی بود .امام خمینی بر اس��اس تجربه و دان��ش خویش در امور معنوی که
مبتنی بر حقایق و باورهایی قرآنی بود ،این موضوع را به جهانیان ثابت کرد که تنها
حقیقت هستی ،خداوند یکتاست و جهان با همة عظمتش مخلوق اوست و ارزشهای

فرهنگی و اجتماعی میبایس��تی در چارچوب مالحظات مبتنی بر تقوا و زهد شکل

گیرد (داستانی بیرکی .)68 :1387

حافظ اسد رئیسجمهور فقید سوریه نیز در رابطه با تقوای امامخمینی گفته است« :امامخمینی امام همة

ما بود ،ایران و جهان اسالم یک فقیه عالیقدر را از دست داد .امامخمینی با عظمت زیست و با عظمت دار
فانی را بهس��وی ابدیت در حالی ترک گفت که بارزترین الگوهای ایمان ،زهد و تقوا را در جهان امروز
باقی گذاشت» (داستانی بیرکی .)90 :1387

هاش��م احمد فحص از آزادگان عرب که مدتی از عمرش را در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر

برد ،تقوای امام را میستاید و دراینباره میگوید« :امامخمینی بهعنوان یک روحانی در تقوا و پرهیزکاری
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بینظیر بود .او رفتار و اخالق عالیه ،زهد و تقوای بینظیر و زندگی سادة خویش را به مانند رسول اکرم

(ص)

و امامعلی(ع) حفظ کرد» (داستانی بیرکی .)226 :1387

زینب حمور ،روزنامهنگار،نویسنده و شاعر مسلمان نیز مشاهدات خود از کاخهای شاه سابق ایران و

جماران ،محل سکونت امام را اینگونه بیان کرده است:

من در تهران از کاخهای ش��اه سابق و س��پس از محل اقامت امام خمینی در حسینیة

جماران دیدن کردم .تفاوت بسیار بود .در آنجا مظاهر عیش و نوش ،ولخرجی و سوء

روحانی را یافتم در حسینیهای با دیوارهای ساده و میهمانان از هر نوعی که بودند بر

مقـــاله

اس��تفاده از بیتالمال بر در و دیوار کاخ نقش بس��ته بود و در اینجا مردی بیپیرایه و
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حصیری نشس��تند و نشانههای تقوا  ،ایمان [و] نورانیت را در چهرة امام دیدم(داستانی
بیرکی .)144 :1387

ش��یخ فارس صلیبی ،امامخمینی را کس��ی میداند که بر نفس خویش تسلط دارد .وی در این رابطه

میگوید« :امامخمینی کبیر ازآنجاکه بر نفس خویش تس��لط داشت ،توانست آینة تمامنمای ارزشهای

انسانی و فضایل ربانی باشد» (داستانی بیرکی .)153 :1387

احمد سجاد ،استاد ادبیات اردو در دانشگاه رانچر ،در رابطه با امامخمینی ،گفته است« :من یک مرد

متقی و یک رهبر بزرگ روحانی را مالقات کردم» (داستانی بیرکی .)189 :1387

افراد زیادی پیرامون تقوا و خداترس��ی امامخمینی س��خن گفتهاند که بیان سخنان همة آنها موجب

طوالنی شدن بحث خواهد شد؛ بنابراین به همین مقدار بسنده میکنیم و به ارزیابی شخصیت امام بر اساس

دیگر شاخصهای تعیین شده در این پژوهش ادامه میدهیم.

عدالت:
موضوع عدالت نهتنها در آموزههای دینی بلکه در آموزههای انس��انی نیز یک مفهوم محوری و کانونی
اس��ت و قوام و دوام هر اجتماعی به وجود آن بس��تگی دارد .در اندیش��ة دینی ،صفت عدالت از صفات

خداوند است و جامعة بشری ممکن است با کفر دوام یابد ولی با بیعدالتی محکوم به نابودی است .بر این
اساس ،دارا بودن عدالت از مهمترین ویژگیهای حاکم اسالمی است؛ و پیامبران الهی و اولیای خدا که در

طول تاریخ برای تشکیل حکومت مبارزه کردند همه دارای صفت عدالت و ظلمستیزی بودند.
رعایت عدالت بیان میکنیم.

حجتاالسالم فرقانی از همراهان و مالزمان امام در خصوص رعایت عدالت و اهتمام ایشان به حفظ

بیتالمالمیگوید:

امام در مس��ئلة بیتالمال خیلی به خودش��ان س��خت میگرفتند .به حاج احمد آقا

[فرزندشان] وقتیکه هنوز معمم نشده بود فرموده بودند :من نمیتوانم پولی بهعنوان

شهریه به تو بدهم مگر اینکه معمم بشوی .لذا تا وقتیکه حاج احمد آقا معمم نبود چه
در ایران و چه در نجف ،والدهشان از پول شخصیای که داشت به ایشان میداد ،ولی
وقتی معمم شد امام مثل بقیه طلبهها و بهاندازة همه به او شهریه میداد .امام با حاجآقا
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در ادامة بررسی سیرة عملی امامخمینی ،قضاوت شماری از شخصیتها را در خصوص تقید ایشان به
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مصطفی هم همینطور برخورد میکردند و فرقی بین او و دیگران قائل نمیش��دند
(رجایی 1393ج .)312: 3

رفت��ار ام��ام در منزل و با خانوادة خ��ود بهگونهای بود که فرزندانش متوجه نش��دند او کدام یک از

فرزندانش را بیشتر دوست دارد .خانم فریده مصطفوی فرزند امام میگوید« :امام همة اوالدشان را به یک

نظر نگاه میکنند و به همه به یک اندازه محبت دارند؛ بهطوریکه ما ،بعد از این هم ه س��ال هنوز متوجه
نشدهایم که امام کدام فرزندشان را بیشتر دوست دارند» (رجایی 1393ج .)314: 3

فرزند امام در این رابطه به نکتة دیگری اش��اره میکند که حاکی از نهایت تقید پدرش��ان به رعایت

عدالت اس��ت« :امام همیش��ه ب��ه ما میگفتند بین ش��ما و کارگری که در من��زل کار میکند هیچ فرقی

نیست»(رجایی 1393ج .)313: 3

امینی از شاگردان و مروجان اندیشة امام میگوید:

برخورد امام با شاگردانشان یکسان بود .رفتار ایشان نسبت به بعضی از آنها که بیشتر
به ایشان اظهار عالقه میکردند و از سابقة بیشتری برخوردار بودند با دیگران تفاوتی
نداشت ،حتی شاگردانشان را بر دیگر طالب ترجیح نمیدادند .من از قدیم با ایشان

مأنوس و عالقهمند و از شاگردان سابقهدار و حتی مروج ایشان بودم ،اما رفتار امام با

من درست مانند سایر طالب بود و برخورد طبیعی و عادی داشتند و من همین صفت

را یکی از محسنات ایشان میدانستم و نه تنها از این رفتار امام ناراحت نمیشدم بلکه

به ایشان بیشتر عالقهمند میشدم (رجایی1393ج .)317: 3

همة موارد گفته شده مربوط به رفتار امام تا قبل از تشکیل حکومت است و نکتههای متعدد دیگری

نیز هست که به جهت کفایت بحث از بیان آن صرفنظر میکنیم و در ادام ه به بیان نکاتی از ایندست در
س از انقالب میپردازیم موسوی اردبیلی میگوید:
دورة پ 

...کسی از امام شکایت کرده بود که شما به من ضرر زدهاید و باید جبران کنید .این
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شکایت در دادگستری به دست نمیدانم کدام حاللزادهای افتاده بود که او هم برای
امام ابالغ فرستاده بود که جناب آقای روحاهلل مصطفوی ،شما ساعت فالن به دادگاه

بیایید از ش��ما شکایت کردهاند و شما توضیح بدهید یا وکیلتان را بفرستید توضیح
بدهد .از بیت امام به من تلفن کردند که این چیس��ت؟ گفتم نمیدانم ،بفرستید ببینم

چیس��ت .وقتی فرستادند دیدم بندة خدایی که شکایت کرده یک خرمشهری است،
شکایت کرد از امام که شما نود و چند هزار تومان باید به من بدهید ،یا نهصد و چند
هزار تومان باید به من بدهید( .مبلغ ادعایی او زیر یک میلیون تومان بود ).توضیحی

جمع کرده بودیم و میخواس��تیم از شهر برویم ولی شما گفتید رفتن از شهر خالف

مقـــاله

که داده بود این بود که خرمشهر مورد تهاجم صدامیان بود و ما اسباب و اثاثیهمان را
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شرع است و ما ماندیم و عراقیها آمدند و کوبیدند و آن اثاثی ه همهاش از بین رفت؛

لذا حاال ش��ما باید پول آن را بدهید .من به رئیس دادگستری آن وقت گفتم آیا این
قابلطرح اس��ت؟ اص ً
ال قابل تعقیب است؟ شکایت است؟ گفت واهلل من خبر ندارم.
بندة خدایی نوشته و داده است دست دادیار ،او هم نوشته داده به مأمور .او هم آورده
به بیت امام داده است .از نظر ما این اص ً
ال قابل تعقیب نبود .نه ازاینجهت که مربوط
به امام بوده بلکه به این دلیل که اص ً
ال ش��کایت نیست .کسی مسئلهای گفته ،این هم

عمل کرده ،متضرر شده حاال آمده بعد از مدتی وقتی امام از من پرسید آن شکایت
چه ش��د؟ گفتم جریانش این بود .امام فرمودند ،ی��ک چیزی میگفتید میدادیم به

ایش��ان ...به جای اینکه بگوید این فالن  ،فالن ش��ده کیست؟ این مأمور کیست؟ که
این را برای من آورده یا مث ً
ال حاال او نفهمید شکایت مرا کرده یا این مأمور کی بود
که این کار را کرد؟ برعکس ،امام پرس��یدند ش��کایت چی شد؟ کجا رفت؟ منتظر
بود که مث ً
ال محکوم بش��ود ،پول را از او بخواهیم و به آن فرد بدهد(رجایی 1393ج 3

.)318-319:

سید رحیم میریان میگوید:

یک روز پسر یکی از وزرا شهید شده بود .به امام عرض کردند که آقا برای شهادت

ایشان یک پیام بدهید .امام فرمودند :به خاطر اینکه وزیر است میگویید پیام بدهم.
و من اگر بخواهم پیام بدهم باید برای همة آنان پیام بدهم و برای من فرقی بین اینها

نیست (رجایی1393ج .)316 : 3

در تکمیل این بحث باید اضافه کرد وقتی دو تن از روحانیون وابس��ت ه به بیت امام به
جبهه عزیمت کردند تا سالم امام را به رزمندگان ابالغ و سکههای تبرکی را به آنان

اهدا کنند و در بمباران هواپیماهای دشمن به شهادت رسیدند همینکه خبر شهادت
آنان به امام داده شد اظهار داشت« :مبادا ازاینجهت که این شهدای عزیز منسوب به
بیت من هس��تند در تبلیغات مربوط به آنها در رسانهها و صداوسیما رعایت عدالت

نشود .دقت کنید تبلیغ این شهدا با شهدای دیگر تفاوتی نداشته باشد» (رجایی1393ج
.)317 : 3
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یک��ی از اصولی که امام از موضع رهبر همة مردم به آن توجه میکردند این بود که
نگذارن��د اطرافیان و عناصر مؤثر بیتش��ان در انجام امور ،بیطرفی خود را از دس��ت
بدهند و بر اس��اس میل خود اقدام نمایند .علیاکبر آشتیانی ،از اعضای دفتر امام ،در

خاطرات خود یادآوری میکند:

زمانی که ماهیت بنیصدر برای ما روشن شده بود ،نسبت به او با بیاعتنایی برخورد
میکردی��م و واقعاً از اعمال و ک��ردار او ناراحت بودیم .یک روز که بنیصدر قرار

بود به مالقات امام برود ،با بیاعتنایی اعضای دفتر و حتی اعضای سپاه که مسؤولیت
حفاظت از بیت را داشتند مواجه شد .وقتی امام از برخورد سرد ما با بنیصدر اطالع
یافتند ،ناراحت شدند و خطاب به تمامی اعضای دفتر و بیت ،نامهای به این مضمون
نوشتند :در بیت من تمامی افراد باید بیطرف باشند و جانب گروهی خاص را نگیرند

و در بیت من به احدی نباید توهین شود .اخالق اسالمی صد درصد رعایت شود .اگر
آقایان نمیتوانند اینگونه عمل کنند ،شرعاً موظفند از بیت من خارج شوند(درویشی
سه تالنی.)753-754 :1387

صداقت:
در عرصة حکومت ،جلب اعتماد مردم از اهمیت زیادی برخوردار است .هرگاه این مهم حاصل شود پیوند

میان حکومت و مردم برقرار شده و مستحکم میگردد .در این صورت فرمانروای حکومت میتواند از
حمایت و پشتیبانی مردمش مطمئن شود .یکی از راههای جلب اعتماد مردم ،صداقت فرمانرواست .مردم
اگر فرمانروا را فردی راستگو بدانند به او و تدابیر و اعمال و فرمانهایش اعتماد و از وی پشتیبانی خواهند

کرد.

در ادامة بحث نظر تنی چند از کسانی که با امام ارتباط داشتند و نیز نظر برخی ناظران خارجی را دربارة
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صداقت امام بیان میکنیم و عمل ایشان را با این شاخص میسنجیم.

قرهی میگوید :خدا گواه اس��ت طی مدتی که من در حض��ور مبارک امام افتخار
خدمت داشتم حتی برای یکمرتبه هم ندیدم در کارهایشان حتی یک حیلة شرعی

بهکاربرده باشند .همیشه حقیقت رفتارشان با حقیقت گفتارشان تطابق داشت و خدا
میداند هر چه را میفرمودند راست میفرمودند و اهل این نبودند که بخواهند یک
کلمهای را حتی که ش��به دروغ هم باش��د برای جذب کسی به خودشان بیان بکنند

(رجایی 1393ج .)255 :3

در پاریس برخی اصرار داش��تند از زندگی  24س��اعتة امام ازجمله از س��فرة غذای

مقـــاله

موسوی خوئینیها در رابطه با این ویژگی امام میگوید:
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ایش��ان فیلمبرداری بکنند .امام فرمودند« :اینطور که ش��ما میخواهید سفره بچینید

دروغ است زیرا در سفرة ما گاهی پلو ،گوشت و خورشت(خورش) هم هست؛ شما

میخواهید اینها را نادیده بگیرید و یک سفرة ساده درست کنید .این دروغ است»
(رجایی 1393ج .)256-257 :3

حسین شهرزاد که در زمان اقامت امام در قم همسایة ایشان بود میگوید:

روز دوازدهم فروردین ماه  1358یعنی روز رفراندوم جمهوری اس�لامی ،بنده عضو
ستاد رأیگیری بودم .در آن روز هیچکس نمیدانست که امام در پای کدام صندوق،
رأی خواهند داد ...لحظة رأیگیری ،زمانی که به امام اطالع رس��ید که در آن مکان
(صن��دوق ح��وزة آموزشوپرورش قم) رأی خ��ود را به صن��دوق بریزند ،معظمله

فرمودند که« :من در بین مردم رأی خواهم داد ».و خودشان یکی از محلههای شلوغ،
به نام «چارس��وق» را پیش��نهاد نمودند .در آن محل جمعیت زیادی هجوم آوردند و

کنترل از دست مأمورین خارج شد .امام رأی خود را به صندوق انداخته و برگشتند.
ازدح��ام جمعیت به حدی بود ک��ه خبرنگاران خارجی موفق به تهیة فیلم و عکس و
گزارش نش��دند .از همین رو به س��تاد رأیگیری فش��ار میآوردند که امام یک بار

دیگر پای صندوق رأی تشریف بیاورند .پس از مدتی مشورت ،یکی از آقایان علما،

خدمت امام رسید و مسئله را توضیح داد .امام فرمودند« :من یک رأی داشتم که آن
ظاهرا ً خواست خبرنگاران این بود که امام پای صندوق رأی حاضر شود و ادای رأی دادن را در بیاورد

و آنان بتوانند گزارش تهیه کنند ولی امام به دلیل اینکه این حرکت واقعی نیست نپذیرفت.

امام برای رعایت صداقت ،گاهی در نامهها و پیامهای خود روی واژهها هم حساسیت نشان میداد و

کوشش میکرد آنچه را میگوید یا مینویسد عین واقعیت باشد .در این خصوص علی ثقفی میگوید:

برادرم حاجآقا رضا ثقفی میگفت :روزی خدمت امام رسیدم .ایشان نامهای را به من
مرحمت فرمودند تا برای پخش به مسؤول خبر صداوسیما برسانم ،نامه را به مسؤول
مربوطه دادم ،چند دقیقه بعد آقا مرا صدا زده و فرمودند :نامه را س��ریعاً پس گرفته و
بیاورید .نامه را آوردم .آقا کلمهای را تغییر داده و دوباره نامه را به من داده فرمودند:

حاال به واحد خبر بدهید .بنده این کار را کردم ،بعد خدمت آقا رسیده عرض کردم:
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را هم به صندوق انداختم (رجایی 1393ج .)257-258 :3
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«نامه چه اش��کالی داشت؟» امام فرمودند :در نامه نوش��ته بودم «من با همهي ه ّمم به

بسیجیان دعا میکنم ».بعد متوجه شدم که این درست نیست ،نوشتم «من با بیشترین
ه ّمم به بسیجیان دعا میکنم» (رجایی 1393ج .)259 :3

برای تکمیل بحث در ادامه ،نظر چند شخصیت خارجی نیز آورده میشود .دینگ لیو ،استاد و محقق

علوم سیاسی معتقد است« :ویژگیهای مشخصی در رفتار سیاسی آیتاهلل خمینی وجود داشت که جهانیان
را بهسوی خود جلب کرد که اصلیترین آن ،صداقت ،صراحت و عدم وابستگی به هیچیک از قدرتهای

جهانی بود» (داستانی بیرکی.)82 :1387

حسن امین ،نویسندة عربستانی از منظر دیگری به صداقت امام اشاره میکند:
امامخمینی دقیقاً کاری را میکرد که میگفت .او از مواضعی که داشت عقبنشینی
نکرد و غیر از آنچه در باطن در مورد دوس��ت و دش��من داش��ت اظهار نکرد ،حتی
هنگامیکه قطعنامة  598را قبول کرد حقایق را کتمان ننمود و بر روی آنها سرپوش
نگذاشت و گفت این زهری است که مینوشم(داستانی بیرکی.)108 :1387

امام بهعنوان رهبری که در آن ش��رایط حساس ،مردم ایران و همة جهانیان منتظر موضعگیری ایشان

بودند ،با در نظر گرفتن ش��رایط دشوار کشور و دشمنی ابرقدرتها میتوانست با لفاظیهای معمول در

ادبیات رهبران سیاسی ،به گونة دیگری با موضوع قطعنامه برخورد کند ولی به قول این نویسندة عربستانی،

آنچه را در باطن داشت بیان کرد و کاری به قضاوت دیگران نداشت .او بهعنوان یک رهبر الهی خود را
مکلف میدانست واقع امر را به مردمش بگوید و از ظاهرسازی و فریب و دروغ پرهیز کند.

این ویژگی برجس��ته در امام موجب حیرت دیگران میشد؛ بهگونهای که شیخ سامی ابیالعنا ،مدیر

مؤسسة عرفان توحیدی اعتراف میکند« :سادگی زندگی امام و راستی و صراحت او با مردم که نه فقط

ایران بلکه دنیا را تغییر داده برای ما حیرتانگیز بود» (داستانی بیرکی.)135 :1387

ی امام در کالم نویسندة اسپانیایی ،دانیال فرناندز به گونة دیگری انعکاس یافته است؛ او که
همین ویژگ 
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از رحلت امامخمینی ماتم زده است میگوید:

 ...انس��انی فوقالعاده که انقالب اس�لامی را هدایت و برای جهان و جهانیان نمونه و
الگوی انس��انیت ،صداقت ،خلوص ،نیکی و ارزشهای معنوی بوده و خواهد بود و

اکنون فقدان دردناک وجود عزیزش��ان ،چشمان ما را اشکآلود و قلبمان را فشرده
و احساساتمان را ماتمزده کرده است .روشنایی رفت و تاریکی بر دنیایی از وحشت

سایه افکند(داستانی بیرکی.)336 :1387
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یکی از صفات مورد تأکید برای فرمانروای جامعة اس�لامی در آموزههای دینی صفت مردمداری است.

مقـــاله

مردمداری:
وقتی فرمانروا جانب مردم خود را نگاه دارد و در همه حال به آنان توجه داش��ته باش��د ،اعتماد آنان را به

حکومت دینی جلب میکند و در همة فراز و فرودهای اجتماعی و سیاسی ،حضور مؤثر خواهند داشت .بر
اساس اندیشة دینی ،رهبر یا فرمانروا حق ندارد به مردم بیاعتنایی کند و با آنان با تکبر برخورد نماید؛ چه در

این صورت رابطة مبتنی بر اعتماد از میان میرود و حکومت اسالمی تضعیف میشود .حفظ رابط ه با مردم

و توجه ویژه به آنان از اخالق اسالمی است و امام خمینی در همین چارچوب رفتار میکرد.

سیدعلیخامنهای در خصوص صفت مردمداری امام میگوید«:آن ارادة نیرومندی که کوههای عظیم

در مقابل او به حساب نمیآمدند ،همواره در برابر فداکاریها ،شجاعت و احساسات پاک مردم ،سر تعظیم

فرود میآورد .آن روح بزرگ و کوه س��تبر به دفعات در برابر عظمت مردم تکان میخورد و میلرزید»
(سخنرانی.)1368/4/8

همچنین انصاری ،عشق و عالقة امام به مردم را چنین ترسیم میکند:

عالقة امام به مردم یک عالقة عادی نیس��ت ،یک عش��ق است .واقعاً امام برای مردم

میس��وخت و مانند یک پدر مهربان همیش��ه برای فرزندان خود ،آرزوی س��عادت
میکرد .بارها در پای تلویزیون که صحنههای فقر و محرومیت نش��ان داده میش��د،

میگریس��ت هنگام اقامت امام در قم ،روزها متجاوز از ش��ش ساعت با مردم دیدار
میکرد و اص ً
ت با مس��ؤولین سفارش میکرد
ال ابراز خس��تگی نمیکرد و در مالقا 
که شما باید خدمتگزار مردم باشید و به اعضای دفتر اخطار میکرد که مبادا با مردم

سیداحمد خمینی با ذکر خاطرهای از دوران جنگ و موشکباران دشمن میگوید:

یک روز بعدازظهر حدود هفت الی هش��ت موشک به اطراف جماران اصابت کرد.
خدم��ت امام رفتم و ع��رض کردم :اگر یک مرتبه یکی از موش��کهای ما به کاخ
صدام بخورد و صدام طوری بش��ود ما چقدر خوش��حال میشدیم ،اگر موشکی به

نزدیکیهای اینجا – جماران  -بخورد و س��قف اینجا پایین بیاید و شما یک طوری
بشوید چه؟ امام در پاسخ گفتند« :واهلل قسم ،من بین خودم و آن سپاهی که در سه راه
بیت اس��ت هیچ امتیازی و فرقی قائل نیستم .واهلل قسم اگر من کشته شوم یا او کشته

شود برای من فرقی نمیکند ».من گفتم :ما که میدانیم شما اینگونه هستید ،اما برای

م��ردم فرق میکند .امام فرمودند :نه مردم باید بدانند اگر من در یک جایی بروم که
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بدرفتاری کنید (وجدانی.)72-73 :1374
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بمب ،پاسداران اطراف منزل مرا بکشد و مرا نکشد ،من دیگر به درد رهبری این مردم

نخواهم خورد (رحیمیان .)127 :1371

محمدعلی انصاری کرمانی میگوید:
امام دائماً به اعضای دفتر اخطار میکردند :مبادا با مردم بدرفتاری ش��ود ،ش��ما حق
نداری��د جلوی مردم را بگیرید .ی��ک روز امام زودتر از برنامة هر روز به بیرون خانه
تش��ریف آوردند .مردم پش��ت نردههای خانة امام در فشار ایس��تاده بودند ... .امام با

عصبانیت به اطراف نگاه کرده و رو کردند به ما و پاسداران ،گفتند :اگر از فردا این

نردهها را برندارید همة آنها را آتش میزنم (رحیمیان .)135 :1371

قائدی ،روزنامهنگار فرانسوی میگوید« :باید بگویم تصوری که من از امام همیشه در قلبم محفوظ

دارم این است که او مردی است که به یک ملت شخصیت بخشید و بر قلوب ملتی که او را انتخاب کردند

حکومت میکرد» (رحیمیان .)166 :1371

سیداحمد خمینی در رابطه با ویژگی مردمداری امام میگوید:

پی��ام خصوصی کارتر به امام در مورد درخواس��ت آزادی گروگانهای آمریکایی

توس��ط قطبزاده در روز جمعه به دست امام رسید که از قراری که آقای قطبزاده
گفته در روز چهارشنبه توسط کاردار سوئیس به دست ایشان رسیده ...امام فرمودند:

این باید منتشر بشود .برای اینکه ما چیزی را از ملت پنهان نمیکنیم (رحیمیان :1371
.)121

سادهزیستی:
در ادامة بررسی سیرة عملی امامخمینی به هشتمین شاخص اخالقی که در آموزههای دینی برای همة

آحاد جامعة اسالمی بهویژه زمامداران بر آن تأکید شده است میپردازیم .در این راستا دو مقطع از زندگی
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امامخمینی را بررسی میکنیم ،مقطع پیش از انقالب و مقطع پس از انقالب ،هم از زبان خانواده ،یاران و

شخصیتهای مرتبط با ایشان و هم از زبان شخصیتهای خارجی که هرکدام بهنوعی با نحوة زندگی وی

آشنایی داشتند مطالبی در این مبحث بیان خواهیم کرد .البته در خصوص این ویژگی امام ،مطالب متنوعی
وجود دارد که با رعایت اختصار سعی میشود گزیدهای از آنها بیان گردد.

ناصری که در دوران تبعید امام در عراق با ایشان ارتباط داشت در خصوص سادهزیستی و بیاعتنایی

امام به دنیا و تجمالت آن میگوید:

 ...یکبار که امام در کربال بودند ما برای کاری به اندرون [خانة امام] رفتیم ،خادمة

آش��پزخانه رفتم و درب یخچال را باز کردم .دیدم در یخچال فقط یک کاسه پنیر و

مقـــاله

ایش��ان حضور نداشت .من کنجکاو شدم که ببینم در یخچال آقا چه چیز هست؟ به
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یک پاره هندوانه بود (وجدانی1374ج .)133 :4

در همین رابطه ،عبدالعلی قرهی میگوید:

بیرونی منزل امام ،یعنی اطاقی که ش��بها آقا تش��ریف میبردند آنجا  ،فرشهایش

ق خالی بود .من خدمت امام عرض کردم که اجازه
ناقص بود؛ یعنی قس��متی از اطا 
دهید که یک فرش برای اینجا تهیه ش��ود،فرمودند« :آن طرف هس��ت ».یعنی توی
اندرونی هس��ت ،عرض کردم آنجا گلیم اس��ت با اینجا جور در نمیآید .فرمودند:
«مگ��ر من��زل صد ر اعظم اس��ت ».عرض کردم ف��وق صدر اعظم اس��ت ،منزل امام
زمان اس��ت .فرمود« :امام زمان خودش هم معلوم نیس��ت در منزلش چی افتاده است

(وجدانی 1374ج .)18-19 :1

پس از پیروزی انقالب اسالمی و ورود امام خمینی به ایران در مشی سادهزیستی ایشان تغییری به وجود

نیامد و همچنان تا پایان عمر خود ،در اوج سادگی زندگی کرد .در این رابطه ،یزدی میگوید:

در اوای��ل ورود ام��ام به قم یک روز حاجاحمد آقا آمدند و به من گفتند :آقا از این
خانه ناراحتند .میگویند این خانه تجملی است .به من فرمودهاند که بروید یک خانه

تهی��ه کنید و گرنه من میروم خانة خود .خانة خود ایش��ان در کوچهپسکوچه بود
و رفتوآمد مش��کل بود و اص ً
ال امکان نداشت که در آن جمعیت رفتوآمد کنند
(سعادتمند1390ج .)198 :2

خانة امام متعلق به آقای جمارانی اس��ت .خوب ،چ��ون رفتوآمد زیاد دارند .خانم
هم رفتوآمد زیاد دارند ،این خانه کوچک است و طبعاً امام نمیتوانند .به کارهای
روزمره برس��ند .بعد از مدتی تصمیم گرفته شد ،خانهای جنب اینجا اجاره کنیم که

ایشان به کارهایشان برسند .اول ایشان اکراه داشتند ،بعد ما رفتیم یک جایی را اجاره
کردیم ،یک ساختمان آجری قدیمی بود که فرش نداشت و فرشی هم در منزل امام

نبود که آنجا را فرش کنند .من خودم رفتم ،پنج ،شش تا فرشهای  2/5×3یا 3/5×4
از فرشهای بُته ِج ّقهای که معموالً در مساجد پهن میکنند و از ارزانترین فرشهای
ایران اس��ت خریدم و آوردم .فرشها را من وقتی پهن کردم ،حاج احمد آقا گفت:

امام فرمودهاند مگر میخواهید از من رضا ش��اه درست کنید؟ احمدآقا گفته بودند،
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مصطفی کفاشزاده که در زمان اقامت امام در جماران حضور داشت میگوید:
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اینها ارزانترین فرشهاست و اینها را کفاشزاده آورده ،شاید امام فکر کردند من

از منزل آوردم ،این بود که راضی ش��دند و نشستند که هنوز هم مورداستفاده است،
ما همة این فرشها را هزار و هفتصد تومان خریده بودیم (س��عادتمند1390ج -205 :2

.)204

سیداحمد خمینی در خصوص سادهزیستی و دقت امام در جزئیات امور زندگی گفته است:

روزی از برادران س��پاه مستقر در بیت امام در خواس��ت کردم ،جلو ایوان بیت امام،

نردهای نصب کنند .وقتی برادران مش��غول این کار بودند امام وارد ش��د؛ فرمودند:
«احمد چه کار ميکنی؟» عرض کردم برای حفاظت جان علی (نوة امام) که خدای

ناکرده به پایین پرت ش��ود از برادران خواس��تهام نردهای جلوی ایوان نصب کنند و
این کار مرس��ومی در همة خانههاس��ت .امام فرمودند« :شیطان از همه جا سراغ آدم

میآید .اول به انس��ان میگوید منزل ش��ما احتیاج به نرده دارد ،بعد میگوید رنگ
میخواهد ،س��پس میگوید این خانه کوچک اس��ت و در ش��أن شما نیست و خانة
بزرگتر میخواهد و آرامآرام در دام شیطان میافتد (سعادتمند1390ج .)206 :2

آقای تیموری (از محافظین بیت امام) نکتهای میگوید که میتواند برای همة ما بسیار پندآموز باشد«.

[نکته] این است که همان شبی که میخواستند امام را غسل و کفن کنند ،دیدند که رهبر عظیم و بزرگمرد
عالم اسالم حتی یک کفن نیز از خود ندارد و این حاکی از نفس مهذب و خصلتهای پیامبرگونة امام

بود» (سعادتمند1390ج .)219 :2

در ادامه ،قضاوت ش��ماری از شخصیتهای سیاسی ،دینی ،علمی و فرهنگی کشورهای دیگر را در

رابطه با سادهزیستی امام بیان میکنیم.

عثماوی ،رئیس حسینیه الحجه اندونزی معتقد است« :امام خمینی در ابعاد رهبری ،علوم ،اخالق و نظم

برای ما الگو است .وی در زندگی ساده ،میانهرو و معمولی بود» (داستانی بیرکی  .)16 :1387فرحت زهرا،
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تبعة پاکستانی نیز در همین رابطه گفته است« :امام خمینی زندگی سادهای داشتند و این برای من عجیب بود

که رهبر یک کشور بزرگ ،چنین ساده و بیپیرایه زندگی کنند»(داستانی بیرکی .)40 :1387

علیا ،متفکر و دانش��مند اسالمی پاکستانی گفته اس��ت ...« :مردی از تبار محمد(ص) با زندگی ساده و

محقر بدون هیچ پشتوانة مالی و کمک جهانی ،چنین نهضتی در ایران به وجود آورد که برای تمام مردم

آزادیطلب دنیا سرمشق و الگو شد»(داستانی بیرکی .)48 :1387

امین شنلیگ اغلور ،رئیس هیئت تحریریة مجلة مکتب در کشور ترکیه معتقد است[« :امام] خمینی

بدون ریا زندگی کرد؛ او زندگی ساده و محقری داشت و مسیر تاریخ را عوض نمود و این یک واقعیت

امام ،بایستی سرمشق تمام مسلمین جهان باشد»(داستانی بیرکی .)80 :1387

مقـــاله

انکارناپذیر است» (داستانی بیرکی .)75 :1387همچنین نیمان مایشان از کشور چین گفته است« :زندگی سادة
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استاد مخلص جده ،مدرس معارف و زبان عربی از کشور سوریه گفته است:

 ...ایش��ان [امام خمینی] میتوانس��ت در بهترین کاخهای عراق زندگی کند؛ لیکن

در خانة کوچکی که بیش از پنجاه متر نبود ،چهارده س��ال ،آنهم بهعنوان مس��تأجر
زندگی کرد .امام همین شیوه و روش را بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران نیز
داش��تهاند؛ زیرا بعد از اینکه مرد ش��ماره یک ایران و زعیم و رهبر مسلمین شد ،قادر

بود که در بهترین و مجللترین کاخها زندگی کند ولی ایش��ان در جماران در منزل
کوچکی زندگی میکرد(داستانی بیرکی .)92 :1387

عبداهلل نایف الرکیبی عضو انجمن روزنامهنگاران کویت نیز نتیجة مشاهدات خود از محل زندگی امام

خمینی را اینگونه بیان کرده است ...«.زندگی ساده و زاهدانة امام را مشاهده نمودم که نشان میدهد ایشان از
میان ملت برخاسته و به میان آنها بازگشتند و همین موجب شد که ملت ایران ایشان را تکریم کنند»(داستانی

بیرکی .)131 :1387

جفری س��لیمان از کشور مالزی ،امام خمینی را سادهزیس��تترین رهبر جهان میداند .ایشان در این

ارتباطمیگوید:

امام ،سادهزیستترین رهبر در دنیای امروز بود .من و همراهانم از دیدن محل زندگی
امام شگفتزده شدیم؛ چراکه او همچون مردم معمولی زندگی میکرد و در خانهای
محقر س��کونت داشت .من به لحاظ شغلی زندگی بس��یاری از رهبران را از نزدیک

نتیجهگیری:
امام خمینی در جایگاه یک سیاستمدار دینی برای اخالق اهمیت ویژهای قائل بوده است .در اندیشة امام
تخلق به اخالق الهی زمینهساز تهذیب ،رشد و کمال انسان است و جامعه اخالقی زمانی شکل میگیرد که

همه چیز تحت شعاع قواعد و ضوابط اخالق قرار گیرد .از نظر ایشان تنها سیاست مقبول برای ادارة جامعه،

سیاست الهی است که خاص انبیا ،اولیا و پس از آنان خاص علمای بیدار اسالم است و چنین سیاستی مبتنی

بر احکام اخالقی است .ویژگیهایی چون تقوا ،عدالت ،صداقت ،مردمداری و سادهزیستی که برای همة
شهروندان جامعة اسالمی الزم است ،برای زمامدار حکومت و همة کسانی که در مصدر حکومتند به دلیل

آثار تربیتی آنها برای مردم الزمتر است و سالمت جامعه و استمرار حکومت به عمل به احکام و ارزشهای
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دیده بودم .شیوة زندگی امام غیر قابل مقایسه است(داستانی بیرکی .)167-168 :1387
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ی دارد.
اخالقی بستگ 

امام به عالیترین شکل ممکن شاخصهای اخالقی را تبیین و ترویج کرد و به گواه تمام کسانی که

ایشان را میشناختند به شاخصهای یاد شده پایبند بود و با عمل دقیق به قواعد اخالقی به همگان ثابت کرد
که در صورت تهذیب نفس و اراده و مراقبت میتوان شاهد شکلگیری جامعة مطلوب و آرمانی اسالم و
تجسم کامل انسان خلیفة اهلل بود .امام خمینی در تمام عمر خود پرهیزگار بود؛ جز حق ،مطلوب و مقصود

دیگری نداشت و تا پایان زندگیاش از جادة تقوا بیرون نرفت.

امام در زندگی خود جز سخن راست نگفت و صداقت را بهخصوص برای سیاستمدار مسؤول یک

ضرورت میدانست .قبل و بعد از حکومت ،برای مردم و توجه به آنان اهمیت ویژهای قائل بود و یکی از

دالیل مهم مقبولیت چشمگیر ایشان ،خصیصة مردمداریاش بوده است .زهد و ساده زیستی امام مربوط
به موقعیت و ش��رایط خاصی نبود .دوران طلبگی ،مرجعیت ،حکومت و رهبری برای او یکس��ان بود .او

میتوانست بهترین امکانات را در اختیار داشته باشد؛ اما به حداقلها قناعت میکرد .بر این اساس میتوان

نتیجه گرفت که عمل امام تبلور اندیش��ة متعالی وی بود .آنچه را گفت؛ بدان عمل کرد و از خود یک
الگوی دست یافتنی در سیاستورزی و اخالقمداری به نمایش گذاشت و بر همگان ثابت کرد میتوان

سیاستمدار بود و درعینحال پایبندی کامل نیز به اصول و قواعد اخالقی داشت .گفتار و رفتار امام خمینی
بهعنوان یک سیاس��تمدار اخالقگرا در دوران معاصر میتواند برای همة سیاستمداران و طالبان کمال
سرمشق نیکویی در همة عرصههای زندگی باشد.
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