فطرت و اخالق از منظر امام خميني

(س)

حكيمه دبيران

چكيده  :پيامبر اكرم(ص) كه مشرّف به خطاب وَ إِنَّكَ لَعَلَى ٰ خُلُىٍ ََِيىي و بعثىش

مّّشى

بزرگ از جانب پروردگار بر بّدگان است ،م فرمايد كه من بىرا كامىك كىردن ممىارم
اخالق به رسالت مبعوث شدم .فرماي

آن حضىرت ايىن نمشىد دقيىٍ و قابىك هوجاىه را بىه

ذهن مشبادر م كّد كه فطرت و دين اله بر اساس اخالق اسشوار اسىت و اسىشاد بىزرگ
اخالق ،امام خميّ نيز َالوه بر هوصيهها ممرّر ،بخش از شرح حديث بيست و نه در
كشاب وزين شرح چهل حديث را به بيان ارزش و اهميات خصىلتهىا نيمىو انسىان و
ممارم اخالق اخشصاص دادهاند .در مقالد حاضر پس از بيان معان فطرت و ارهباط آن با
اخالق ،به هبيين ديدگاه حضرت امام خميّى در ايىن امىر پرداخشىه مى شىود .ايشىان كىه
اصالح جامعه و سوق بشر به سو سعادت را مقصد اصل آفريّ

م دانّد ،از بي آنمىه

مبادا هصوار فطر ب ودن اخالق ،موجىب نااميىد گرفشىاران سىوق خلىٍ شىود و در صىدد
َالج برنيايّد ،به صراحت درمان پذير بودن هر خلق را ،اگر چه ملمه شده باشىد ،چّىين
بيان م فرمايّد كه مقصود از طبيع بودن و فطر بودن خُلق  ،آن نيست كىه ذاهى ريىر
قابك هغيير است ،بلمه جميع ملمات و اخالق نفسىانياه ،هىا نفىس در ايىن َىال و در ه ىت
هصرّف زمان و هجداد واقع است ،قابك هغيير است .و انسان م هواند جميع اخىالق خىود را
مشبدال به مقابالت آنها كّد .ايشان همچّين در فصل با َّوان «مبىاد م اسىن اخالقى و
مَساو آن»  ،به نِر َلما فنّ اخالق كه مجموع فضايك نفس را در ه ىت چهىار جىّس
حممتَ ،فّت ،شجاَت و َدالت بر شمرده انىد ،اشىاره مى فرمايّىد هىا شىوق هخلّىٍ بىه
اخالق اله را در سالمان راه و حشّ رافالن نا آگاه ايجاد نمايّد.
كليدواژهها  :فطرت ،اخالق ،امام خميّ  ،اخالق نفسانيه ،ملمات.

 .1اسشاد گروه زبان و ادبيات فارس دانشگاه خوارزم .

e-mail:dabiran@tmu.ac.ir

اين مقاله در هاريخ  1931/2/5دريافت گرديد و در هاريخ  1931/9/111مورد هأييد قرار گرفت.
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مقدمه
فَأقي ْ وَجْهَكَ ليلدِّينِ حَّييفاً فيطْرَتَ اهللِ الَّشي فَطَرَ الَّّاسَ ََلَيْهَا لَا هَبْىدييكَ ليخَلْىٍِ اهللِ
ذليكَ الدِّينُ الْقَيِّ ُ وَ لمينَّ اَكْثَرَ الّّاسِ لَا يَعْلَمُونَ* مُّييبِينَ إلَيْىهي وَ اهَّقُىوهُ وَ ِقييمُىوا
الصَّلوﺓَ وَ لَا هَمُونُوا مينَ الْمُشْرِكيينَ* مينَ الَّذيينَ فَرَّقُوا دييَّهُ وَ كَىانُوا شيىيَعاً كُىك
حيزْب بِما لَدَيْهِ ْ فَرِحُونَ (روم92 :ى.)93

معناي فطرت
در فرهّگها لغت «فطرت» به معّا «آفريّ  ،ابداع و اخشراع ،خميره ،سرشت ،جبلّىت ،صىفت
طبيع انسان ،دين ،سّّت و الجبلَۀ

المتهيّئۀ لقبول الداين» آمده اسىت (ر.ك :دهخىدا1939 :؛ معىين 1959؛

معلوف  .)1319در اقرب الموارد َالوه بر ايىن معىان بىه صىفش كىه موجىود در آرىاز خلقىش

بىدان

مشصف م شود هعبير شده است :در جلد سوم كه همملد آن است ،مشرادف شرعۀ و ملۀ آمده است
(شرهون  1883ج  :2ذيك مىاده) .در صحاح آمده است« :الفطرﺓ» ،بالمسر ،الخلقۀۀ .و هوانىد بىود كىه ايىن
فطرت مأخوذ باشد از «فَطْر» به معّا «شٍّ و پاره نمودن» ،زيرا كه «خلقت» گوي پاره نمودن پردة
َدم و حجاب ريب است .در دائره المعارف فريد وجد اشارها به معّا دين برا فطرت نشىده،
و فقط آمده است كه فطرت خلقش

است كه انسان بر آن آفريده شده است (وجد  1321ج .)911 :1

كلمد فطرت ،بر وزن فعلت ،به معّا نوَ از خلقت است و فيطرﺓ اهلل ،به صىدا بىاخ خوانىده
م شود ،چون در مقام وادار شّونده است ،و چّين معّا مى دهىد كىه «جىان هىو و جىان فطىرت».
بّابراين در جملد مزبور اشاره است به ايّمه اين ديّ كه گفشي واجب اسىت بىرا آن اقامىد وجىه
كّ  ،همان ديّ است كه خلقت بدان دَوت و فطرت الهياىه بىه سىوي

هىدايت مى

كّىد (َالمىه

سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

طباطباي  1911ج  . ...)282 :11معرفت ربوبيات نيز فطرت همه است .چّانمه گفت بار هعىال « :وَلَىِينْ
سَألْشَهُ ْ مَّنْ خَلٍََ السَّمَوَاتي وَ الْأرْضَ ...لَيَقُولُنَّ اهللُ» (َّمبوت ،)11 :وگفت« :فيطْرَﺓَ اهلل الَّشيى فَطَىرَ الَّّىاسَ
ََلَيْهَا» (روم )93 :و به برهان َقل و هجربه معلوم شده است كه ايىن بىه پيغىامبران مخصىوص نيسىت
(رزال ج 92 :1ى.)91

اشارة اجمالي به نظر علماي دين در چگونگي فطرت
مفسران و پژوهشگران آيات قرآن ،ضمن شرح آيد س ام سىورة روم ،هى بىه معّى لغىو فطىرت
اشاره كردهاند و ه با بهره گير از مفهوم اين آيه و آيات بعد و نيز اسشّاد به احاديىث و روايىات،
نِر خود را در مورد كيفيت فطرت و ارهباط آن با اخالق و افعال انسان بيان كردهاند.
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نگاه اجمال به هفاسير گوناگون نيز ضرور م نمايد .لذا با اسشّاد به تفسير الميزان كه ب شك از

مقاله

اگر چه مقصود ما ب ث دربارة «فطرت و اخالق» از ديدگاه حضرت امىام خميّى اسىت ،ولى
هفاسير پيشين بهره برده است ،همچّين بعض از هفاسير رواي و َرفان اهك هشياع و هسىّّن ،نمىاه
مدا نِر قرار م گيرد ،سپس به هبيين آرا َارف بزرگوار ،امام خميّ  ،پرداخشه م شود.
مرحوم َالمه طباطباي ب ث مسشوفاي در اين باب دارد و پس از نقك چّد روايت از حضىرت
امام جعفر صادق(ع) و امام م ماد باقر (ع) در ايّمه «فطرت ،دين حّيف وخيىت اسىت ،فطىرت ديىن
هوحيد است و فطرت َبارت است از خ إله إلّا اهلل ،م ماد رسول اهللَ ،ل اميرالمممّين ول ا اهلل» نِر
خوي

را بر مبّا هأييد و هشريح آن م آورد :معّا ايّمه فرمود فطرت َبارت است از ايىن سىه

شهادت ،اين است كه هر انسان مفطور بر اَشراف به خدا است ،و به ايّمه شريك نىدارد ،زيىرا بىا
وجدان خود درم يابد كه به اسباب احشياج دارد كه آن اسباب نيز سبب مى خواهّىد و ايىن همىان
هوحيد است .و نيز مفطور به اَشراف بر نبوات نيز هست ،زيرا به وجدان خود احساس مى كّىد كىه
ناقص است ،و اين نقص او را نيازمّد به ديّ كرده كه همميل

كّد ،اين همان نبوات است ،و نيىز

مفطور به وخ يت و اَشراف به آن نيز هست ،برا ايّمه به وجدان خود احساس م كّىد ،كىه اگىر
بخواهد َمك خود را بر طبٍ دين هِّي كّد ،جز در زير سايه سرپرسش و وخيت خدا ،نم هواند و
فاهح اين وخيت در اسالم همان َل ا بن اب

طالب – صلوات اهلل َليه -است (َالمىه طباطبىاي  1911ج

.)235 :11
مرحوم صف در هفسير مِّوم َرفان خود با اشاره به آيد «اَلَسْىتُ بِىرَبِّمُ ْ» (اَىراف )112 :خلقىت
همه را بر هوحيد م داند و م فرمايد:
بىازشىان بر فىطرت ار بىّه همىىام

هسىت بر هىوحيىدشان مىيك و مىقىىام

َقىىك و دين با ه هىمانىا هىوِمىّد

خىىلىٍ از حىىىٍ ،در نىهىىىاد آدمىىىّىد

همىچّين با َىقك و ديىن آمىد بىشر

از خىىدا در فىىىطىرت ،از رو نىىىِىىر

اصل مىّ رف

ها شىد مىىخىشلف

پس شدند از كي

َىقىك هىا و كىىيى

دين فطر دين اسالم است و بىس

طىفىره از هىوحىيىىد نىبىىود بىىهىر كىس

چون نمىاز آمد بىه هوحيىدت دليىك

هىرك آن نىىبىود پىىسىّىد انىدر سىبىيىك
(صف َليشاه ب ها ج )823 :2

فطرت و اخالق از منظر امام خميني

خىلٍ مىفىطىورند بر ديىن الىسىىىت

كىه بدند از رو فطرت حىٍ پرسىت

( س)
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ميبد در نوبت ثانيد كشف االسرار ضمن هفسير آيد فطرت ،حديث معىروف نبىو (ص) مبّى بىر
وخدت هر مولود بر فطرت آورده است .سپس با هوجاه به نِر م قّقان شرح آن را چّين م آورد
كه هر مولود بر َهد و پيمان «الست» و اقرار به وحدانيات پروردگار آفريده مى شىود ،اماىا ه ىت
هأثير َوامك مخشلف به راهها ديگر كشيده م شود و چه بسا با وجود ايمان فطر  ،به كفر گرايد.
همچّان كه خداوند م فرمايد من بّدگان خود را حّيف و حٍ گرا آفريدم ،پىس شىياطين آنهىا را
فريب دادند و از ديّشان برگرداندند (ميبد  1911ج :)351 :1
حضرت امام خميّ يازدهمين حديث كشاب اربعيين حيديث را بىه حىديث مّقىول از زراره در
شرح آيد «فِطْرََﺓ اهللِ الَّتِی فَطَر النَّاسَ عَلَيْهَا» (روم )93 :اخشصاص داده است و م فرمايد« :زراره گويىد
پرس

كردم از حضرت صادقَ ،ليه السالم ،از فرمودة خدا هعال  ...فرمود« :خلٍ كرد ايشىان را

همگ بر هوحيد» (امام خميّ  )113 :1989و سپس م فرمايد:
بىىدان كىىه مقصىىود از فطىىرت اهلل ،كىىه خىىدا هعىىال مىىردم را بىىر آن مفطىىور
فرموده ،حالت و هيِش است كه خلٍ را بر آن قرار داده ،كه از لوازم وجىود
آنها و از چيزهاي است كه در اصك خلقتْ خميرة آنهىا بىر آن مخماىر شىده
است .و فطرهها اله  ،چّانچه پس از اين معلوم شود ،از الطىاف اسىت كىه
خدا هعال به آن اخشصاص داده بّ اخنسان را از بىين جميىع مخلوقىات ،و
ديگر موجودات يا اصالً دارا اين گونه فطرههاي كه ذكر م شود نيسىشّد،
يا ناقصاند و حظ كم از آن دارند.
و بايد دانست كه گر چه  ...فطرت را هفسير به «هوحيد» فرمودند ،ول ايىن از
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

قبيك بيان مصداق است؛ يا هفسير به اشىرف اجىزاق شىس اسىت؛ چّانچىه نوَىاً
هفاسير وارده از اهك َصمت ،سالم اهلل َليه  ،از اين قبيك است؛  ...و دليك ...
آن است كه در آيد شريفه «دين» را َبارت از فطرت اهلل دانسشه ،و دين شامك
هوحيد و ديگر معارف شود .و در «ص ي د» َبداهلل بن سّان هفسير به «اسالم»
شده .و در «حسّه» زراره هفسير به «معرفت» شده .و در حديث معروف «كُىك
مَوْلُودٍ يُولَدُ ََلَ الْفيطْرَﺓ» ،در مقابك «ههواد» و «هّصاىر» و «همجاىس» ذكىر شىده
(امام خميّ .)183 :1989
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فطرت گفشه شده ،نگاه به معان «دين»  ،ما را به مقصود اصل اين مقال كه ضرورت ابراز و اظهار

مقاله

با هوجه به نِر امام خميّ در مورد شامك بودن هعبير «دين» بر «هوحيد» و «معرفت» كه در بىاب
صفات حسّه و نيز هخلٍْ به اخالق اله برا حفظ فطرت است ،رهّمون م گردد.

معناي دين و دين فطري
در لغت نامۀ دهخدا به نقك از فرهّگها لغت َربى و فارسى بىرا «ديىن» معىان بسىيار آمىده
است .از آن جمله است :اسالم ،كي  ،صبغه ،طريقىت ،شىريعت ،طاَىت ،جىزا و ممافىات ،ملىت،
حساب ،قهر و رلبه ،خىوار  ،بيمىار  ،سياسىت ،هىدبير ،قضىا ،رفعىت و سىلطان و حمى و ملىك،
َادت ،سيرت ،باران كه در جا خاص پيوسشه بارد و َاده
هوحيد ،پرهيزكار َ ،بادت و همامت چيز كه بدان پرسش
َالوه بر اين معان

در لغتنامۀ دهخدا از كشّاف اصيالححا

به همان جىا باريىدن گىردد ،حىال،
خدا كرده شود.
الفويون چّىين آمىده اسىت :ديىن در

اصطالح ،وصف است اله كه صاحبان خرد را به اخشيار خود بىه سىو رسىشگار در ايىن دنيىا و
حسن َاقبت در آخرت م كشاند و بدين معّا شامك َقايد و اَمال م

گردد (دهخدا .)1939

در حاشيد برهان قاطع بىه هصى يح مرحىوم دكشىر معىين آمىده اسىت كىه :در گىاتهىا و ديگىر
بخ ها اوسشا ممرّر كلمد «دئّا» آمده است .دين در گاتها به معان مخشلف «كىي  ،خصىايص
روح  ،هشخّص معّو و وجدان» به كار رفشه است .به معّ اخيىر «ديىن» يمى از قىوا پّجگانىد
باطن انسان است (خلف هبريز  1932ج .)311 :2

به كدام دين در آية فطرت اشاره ميشود؟
يع ّ بايد كه همد بّدگان بر دين اسالم ثابت قدم شوند و بر آن اسىشقامت و مىداومت نمايّىد و بىه
هيچ وجه از آن رو نگردانّد.
«فطرﺓ اهلل» كه به قول از باب ارراق مّصوب است ،يعّ ِلزموا فطرﺓ اهلل (مىالزم شىويد خلقىت
خدا را كه دين اسالم است) .يعّ پيرو كّيد دين درست و راست را كه دين اسىالم اسىت .يىا
فطرﺓ ،مصدر فعل است كه ما بعد آن دالّ بر آن است (ر.ك :كاشان ) ،يعّ «فَطَرَ اهللُ الفطرﺓ الّش فطر

( س)

الّّاس َليها» يعّ آفريد خدا آفريدن ملّش  ،شىريعت و ديّى كىه خلىٍ فرمىوده مردمىان را بىر آن.

فطرت و اخالق از منظر امام خميني

در هفسير موهج الصادقين آمده است كه امر «ِقي ْ» به حضرت رسالت موجىب امىر او اسىت بىه اماىت،
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خداوند خطاب به حضرت پيغمبر

م فرمايد« :فَاقي ْ وَجهَكَ للداينِ حَّيفاً» (روم .)93:پىس مشوجاىه

گردان رو خود را به جانب دين ،در حال كه به آن همايك دار « .الداينِ» يعّ ديىن مىورد نِىر،
دين شّاخشه شده ،دين اسالم ،همان دين كه م دانى  .و ظىاهراً خم در «للىداين» خم َهىد باشىد .در
نشيجه مراد از «دين» ،دين اسالم خواهد بود (َالمه طباطباي  1911ج .)289 :11

ممياىىد ايىىن امىىر آيىىات ديگىىر اسىىت كىىه فقىىط اسىىالم را ديىىن خىىدا و شىىايان پىىذيرش
برم

شماردِ« :فَغَيرَ ديينِ اهللِ يَبْغُونَ» (آل َمىران« )89 :وَمَن يَبْشَغِ رَيْرَ الْإِسْىلَامِ دييًّىا فَلَىن يُقْبَىكَ ميّْىهُ» (آل

َمران)85 :؛«إِنَّ الديّينَ َيّدَ اللَّىهي الْإِسْلَامُ» (آل َمىران« )13 :مِِّلَّۀَ َِبِيمُ ْ إِبْرَاهيي َ هُوَ سَمَّاكُ ُ الْمُسْىليميينَ ميىن
قَبْكُ» (حج.)18 :

چّانچه مجال ب ث دربارة معان اسالم در سطح وسيع و ديگر مششقات «سل » باشد ،نسبت ميان
فطرت ،خلقت ،صفات و ويژگ ها انسان ،امانت الهى َ ،بىادت ،هسىلي  ،سىالمت نفىس ،ديىن و
اخالق قابك هوجه خواهد بود .اجماخً م هوان گفت در فرهّگها «اسالم» ،ه به معّ نىام آخىرين
دين و ه به معّ گردن نهادن به دين حٍ و خالص و ب پيرايه و يك رنگ گششن با خدا و برا
خدا آمده است.
خداوند شر ط پذيرش اَمال و اَطا اجر از جانب خود به پيروان همه اديان را ايمان به خىدا،
ايمان به روز رسشاخيز ،و َمك صالح بر شمرده است «اينَّ الّىذينَ آمَّىوا وَ الَّىذينَ هَىادُوا والَّّصَىار و
الصَّابِِينَ مَنْ آمَنَ بِاهللِ وَ الْيَوْمِ اآلخيرِ وَ ََميكَ صَالي اً فَلَهُ ْ ِجْرُهُ َيّْدَ رَبِّهِ ْ وَ خخَوْف ََلَىيْهِ ْ وَ خهُى ْ
يَ ْزَنوُنَ» (بقره.)12 :
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

پس دين خدا يم است و فطر  ،يعّ خداوند از بدو خلقىت بشىر ،او را بىه هشىريف «وَ لَقَىدْ
كَرَّمَّْا بَّ ِ آدَم» (اسراق )13 :اشرف مخلوقىات و خليفىد خىود در زمىين و شىايان همجيىد و همىري از
جانب مالئمه قرار م دهد .لذا مشّاسب با اين خلقت و برازندة اين فطرت و آفريّ  ،ديّ شريف،
ديّ قيا  ،فطرت و آييّ شايسشد اين وجود ،فرا راه

م گذارد ،ذات و سرشىت و فطىرت او را

شريف ،حّيف ،حٍگرا و مشخلٍّ به خو اله م آفريّد .سرّ هعال و همامك انسان را در وجودش
نهاده ،روش و آييّ برا او در نِر م گيرد كه هميشه راهّما و مايد هدايت او باشد.
پس از بيان فطر بودن دين و ايّمه سّّت و راه و روش همامك انسان يم است و در حقيقىت
راه و روش و دين و فطرت مشّاسب با خلقت و آفريّ
اسالم است ،با هوجه به اين مه ا كه آفريّ

و فطرت بشىر ،همىان حىٍ گرايى و ديىن

خدا هغيير و هبديك نم پىذيرد« ،وَلَىن هَجِىدَ لِسُۀنَّۀِ اللَّىهي

05
هغيير نم پذيرد ،يعّ حال كه اين «خلٍ» يعّ بشر ،اشرف مخلوقات اسىت ،بايىد روش و سىّّت و

مقاله

هَبْدييلًا» (احزاب )12 :سّّت و روش مشّاسب با خلقت و فطرت او كه در نهادش نهىاده شىده اسىت نيىز
شريعش شريف داششه باشد و حشماً برا حفظ كرامت انسان هميشه و همه جا بر همين نهج باشىد،
زيرا از طرف خداوند م فرمايد روش و سّّت شايسشد وجود انسىان فقىط ديىن قىيا و ديىن حّيىف
است و از طرف ديگر م فرمايد خلقت خدا هغيير پذير نيست .پس دين اله فقط يم است«،فطرﺓ
اهلل و صبغۀاهلل» ،هّها راه هعال و همامك هميشگ بشر است .موخنا م فرمايد:
صبغۀ اهلل چيست؟ رنگ خ ا هو

پيسهها يك رنگ گردد اندر او

اگر زنگار نسيان و رفلت از دلهىا زدوده شىود ،حقيقىت آشىمار گىردد .حىافظ لسىان الغيىب
فرمايد:
جّگ هف شاد و دو ملّت همه را َذر بّه

چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

اين امر يادآور ميثاق است كه پروردگار با همه بّدگان خوي

بست ،به مصداق آيىد «َِلَسْىتُ

بِرَبِّمُ ْ قَالُوا بَلَ ٰ» (احزاب )112 :يعّ به خواست خدا دين و روش مشّاسب با فطرت خود را شىّاخشّد
و با پاسخ «بل » با آفريّّدة خود َهد بسشّد كه در صراط مسشقي در بّد بّدگ حٍ باشىّد و از آن
َدول نمّّد.
َهد الست بهياد آري پيمان دوست بهپا داري

گر يار هازه كّد پيمان ،گويّدگان بل باشي

در بيان وجوب اطاَت از امر خالٍ و لزوم ثابت ماندن بر دين فطر  ،و به هعبير ديگر نگهدار
فطرت ،مرحوم َالمه طباطباي م فرمايد:
جامعد انسان هرگز نم هوانىد اجشمىاَ زنىدگ كّىد ،مگىر دارا اصىول
َلم و فروَ و قىوانيّ اجشمىاَ باشىد و آن قىوانين را م شىرم بشىمارد و
نگهبان بر آن بگمارد ،ها آن قوانين و فروع را حفىظ كّىد و نگىذارد از بىين

 .1برا روشنهر شدن امر م هوان مثال ساده آورد :يك كارخاند بزرگ نمونها از ماشين سوار را بىه بىازار َرضىه
م كّد و مطابٍ ويژگ ها آن كه خود سازنده م داند چيسىت برنامىد كىار و دسىشورالعمل ارائىه مى نمايىد ،درواقىع
دارندگان آن كاخ بدون هيچ اظهار نِر  ،همام قواَد و دسىشورات سىازنده را بايىد اجىرا كّّىد ،دسىشوراه كىه مقىدار

( س)

سوخت و چگونگ اسشفاده و هعمير ماشين را بيان م كّد .مسلّ است كه مصىرف كّّىده بايىد مطىابٍ ايىن دسىشورات

فطرت و اخالق از منظر امام خميني
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برود (َالمه طباطباي  1911ج . )932 :11
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خداوند مشعال كه كمال مطلٍ است ،م فرمايد :بّده من ! هو را به نهج خلٍ كردم كه م دان
برنامد كار و زندگ هو چگونه بايد باشد ،برا پىرورش روح و جسى هىو روش و دسىشور و آيىين
ويژها قرار دادم كه هو را به كمال معرفت رساند« :رَبُّّا الَّذي ََِْطَ ٰ كُكَّ شَ ْقٍ خَلْقَهُ ثُ َّ هَىدَ

ٰ» (طىه:

 .)53فطرت و ساخت بدن هو بر اساس هدايت فطر و مقشض فرمان «كُلُوا مين طَيِّبَاتي مَا رَزَقَّْاكُ ْ»
(طىه )81 :است ،يعّ مشّاسب با خلقت هو خوراك پاك را مقىرّر كىردم و هىو را از خىوردن بعضى
چيزها م ّع كردم ،يك ماه از سال را اياام آرام

و اسشراحت اين بىدن و آزمىون اخىالص هىو قىرار

دادم «صوموا هص اوا» .اگر بر شيوة ص يح رفشار كرد  ،به سالمت خود كمك كردها  ،و گىر نىه
گرفشار مالل خواه شد .همچّين برا امرار معاش هو نيروي در وجودت نهادم كه به حم «لَّيْسَ

ليلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ ٰ» (نج  )93 :سراسر روز را به مصىداق «وَجَعَلَّْىا الَّّهَىارَ مَعَاشًىا» (نجى  )11 :در كىار و
كوش

باش  ،و شب را مايد آرام

و هّگام خواب و اسشراحت قرار دادم« .وَهُوَ الَّذي جَعَكَ لَمُى ُ

اللَّيْكَ ليبَاسًا وَالَّّوْمَ سُبَاهًا» (فرقىان .)31 :همچّين برا پرورش روح هو و ايّمه َهد و پيمان ديريّمان را
به فراموش نسپار و در هشخيص راه درست از نادرست و ط ا طريٍ بىه مقشضىا فطىرت و ديىن
حّيف كوشا باش  ،پيغمبر در درون هو به نام«َقك» قرار دادم.
اما در مورد َقك كه حضرت َل (ع) از آن به پيغمبىر درون هعبيىر مى فرمايىد بايىد گفىت بىاز
مشّاسب با همان فطرت بشر و دين فطر او استَ .قك كه از آن به نور هعبير شده است وقشى بىا
هدايت هوِم باشد ،وقش مّوار به آيات قرآن بشود «نورُ َل نور» است ،در هعريف َقىك گفشىهانىد:
«العقك ما َُبد به الرّحمن و اكشُسب به الجِّان» َقك آن است كىه بىه وسىيلد آن خداونىد را َبىادت
كّّد و بهشت را به دست آورند ،يعّ همان وظيفها كه فطرت دارد و همان اثر كه ديىن دارد.
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

در حديث قدس آمده است كه:
لماا خلٍ اهلل العقك اسشّطقه ،فقال له ِقبك فأقبك ،ث ا قال له ِدبر فأدبر ،ث ا قال و
َزّه و جالل ما خلقتُ خلقاً هو ِحبا إل ا مّك ،و مىا ِكملشىك إلّىا فىيمن
اُحيباِ ،ما إنّ إيااك آمُر و إيااك ِنه و إيااك اَُاقب و إيااك اُثيىب (كليّى

 1981ج  1باب َقك :ح .)1

َمك كّد و در رير اين صورت هر گونه افراط و هفريط در اجىرا برنامىه و حشّى يىك رفلىتَ ،ملمىرد آن را دچىار
اخشالل م كّد.

05
ب ث فطرت و بيانگر الطاف اله در آفريّ

انسان است ،و بىه يىار خىدا مايىد كشىف حقيقىت

م گردد :ايّمه فرمود «اسشّطقه» يعّ او را در آفريّ

مقاله

امام خميّ در شرح اين حديث در مصباح الهدايه نمات و دقايق َرفان آورده اند كه مّاسب
اوال بىا نطىٍ و ادراك آفريىد ،زيىرا َلى و

ادراك در مباد َاليه و مخصوصاً در َقك كه نخسشين هعيان استَ ،ين ذات آنهاست .اين معّا به
هوجيه  ،مانّد آيد شريفه «وَ ََلَّ َ آدَمَ الْأَسْمَاقَ كُلَّها» (بقره )91 :است ...و اين از آن جهىت اسىت كىه
انسان مِهر اس اَِ اهلل استَ .قك نيز مِهر َل حٍ است (امام خميّ .)11 :1981
اطاَت ب چون و چرا َقك از اوامر اله  ،در بدو خلقش  ،همانّد پيمان «ِلَستُ بِرَبِّمُ  ،قَىالُوا
بَلَ » (احزاب )112 :حجات را بر بّدگان همام م كّد ،يعّ برا بّدة َاشٍ و سالك َاقك هيچ شمّ
نم ماند كه اطاَت و هسلي در برابر خدا يمشا ،صفت فطر و جبلّ َقك اسىت .يعّى َقىك بىه
طور فطر و ذاه و در حالت سالمت نفس و ب آخيشى  ،اوامىر پروردگىارش را كىه مشّاسىب بىا
فطرت اوست ،انجام م دهد.
همچّين خداوند مشعال به مشيات بالغد خوي

مشّاسب با هر زمان و ممان پيامبران از نوع خود

بّدگان مبعوث فرمود ،ها چرار فرا راه آنان قرار دهّد ،و از ظلمت جهك به در آورند ،و به حمى
«وَذَكيّرْهُ بِأَيَّامِ اللَّهي» (ابراهي  )5 :هر يومالله  ،به ويژه يوم اهلل ِلسْت را به يادشان بياورند.
اطاَت پيامبران از اوامر اله همچون اطاَت َقك از َقك آفرين و نشاند سالمت فطرت ايشان
است .ذكر صفت فرمان بردار حضرت ابراهي (ع) و بيان آيد «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ َِسْلي ْ قَالَ َِسْلَمْتُ ليىرَبِّ
الْعَالَميين» (بقىره )191 :مشعر به همين معّ است و در نشيجه اطاَىت و پيىرو سىاير بّىدگان از اوامىر
پيامبران ،نشاند سالمت فطرت آنان است.

دين و كمال انسان
شود نيست .پس هيچ انسان هيچ هىدف و رىايش نىدارد مگىر«سىعادت» .همچّانمىه همىام انىواع
مخلوقات به سو سعادت خود و آن هدف كه ايدهآل آنها است هدايت فطر شدهانىد .بّىابراين
انسان نيز مانّد ساير انواع مخلوقات مفطور به فطره است كه او را به سو همميك نواقص خىود و
رفع حوايج

هدايت نموده و آنچه را كه برا او نافع است و آنچه را كه براي

ضرر دارد ملهاى

فطرت و اخالق از منظر امام خميني

دين چيز به رير از سّّت حيات و راه و روش كه بر انسان واجب اسىت پيشىه كّىد هىا سىعادهمّد

( س)
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كرد و فرمود« :وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَ هَا وَهَقْوَاهَىا» (شىمس8 :ىى)1؛ (َالمىه طباطبىاي  1911ج :11

.)282
امام خميّ نيز در س و نهمين حديث كه نقك و شرح كردهاند ،مباحث دربارة «خير» و «شر» و
كيفيات اجرا خير و شر به دست بّدگان آوردهاند ،كه اشاره به بعض نمات آن بىه روشىن شىدن
(ع)

اين ب ث كمك م كّد .نخست به خود حديث كه هوسط معاويۀ بن وهىب از حضىرت صىادق
نقك شده ،نِر م افمّي :

قال سمعتُ ِباَبداهللَ ،ليهالسالم ،يقول إنّ مماا ِوحى اهلل إلى موسى َ ،ليىه
السالم ،وِنزل َليه ف الشّوراﺓِ :نّ ِنا اهلل ،خ إله إلّا ِنا .خلقتُ الخَلٍَ و خلقىت
الخير ،و ِجريشه َل يد مَن اُحيبا ،فطوب لمن ِجريشه َل يديىه .و ِنىا اهلل
خ إله إلّا ِنا .خلقتُ الخلٍَ و خلقت الشرّ ،و ِجريشه َل يد مَن اُريده ،فويكٌ
لمن ِجريشه َل يديه.
هرجمه معاويۀ بن وهب گفت شّيدم حضرت صادق َليه السىالم مى فرمىود
همانا از آن چيز كه وح فرمود خدا به سو موس َ ،ليىه السىالم ،و فىرو
فرسشاد بر او در هورات اين بود كه «همانا مّ خداي كه نيست خداي مگىر
من .آفريدم خلٍ را و آفريدم خوب را ،و جىار نمىودم آن را بىه دو دسىت
كس كه دوست دارم ،پس خوشا به حال كس كه آن را جار سىاخش بىر
دو دست او .و مّ خداي كىه نيسىت خىداي مگىر مىن .آفريىدم خلىٍ را و
آفريدم بد را ،و جار نمودم به دو دست كس كه اراده نمودم او را ،پس
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

وا بر كس كه اجرا كردم آن را بر دو دست او» (امام خميّ .)193 :1989

ايشان پس از شرح واژهها «اله» و «اهلل» ،با هوضيح بي هر در مورد آفريّ
اله  ،شرح و هفسير بخ

خلٍ بىر فطىرت

آخر آيد شريفه ،يعّ «وَلَىمينَّ َِكْثَرَ الَّّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (روم )93 :را به طىور

اجمال م آورند .ضمّاً اگر چه برخ از مفساران اين ناآگاه و ندانسشن را نسبت به ويژگى ديىن،
يعّ قيا و اسشوار بودن اله هفسير كردهاند ،نِر حضرت امام اين است كه اكثراً نم دانّد كه هىر
مولود بر دين حّيف آفريده شده ،درواقع ايشان «لَا يَعْلَمُونَ» را به ناآگاه اكثر مردم از حقيقت
فطرت خود هفسير و هعبير م فرمايد:
من معبودم و رير من معبىود نيسىت ...يىا مبشّى بىر آن اسىت كىه ديگىر
مسش ٍّ آن نيست ،گرچه به حسب رلط و خطا مردم ،معبود واقع شىود .يىا

مِهر َبادت كامك مطلٍ است و انسان به حسب «فيطْرﺓَ اللَّهي الَّشي فَطَرَ الَّّاسَ

مقاله

آنمه مبشّ بر قول اص اب قلوب و ارباب معرفت است كىه َبىادت در هىر

00

ََلَيْهَا» [روم ]93 :طالب جميك َل اخطالق است ،گر چىه خىود م جىوب از
اين فطرت است و خود را دلبسشه به مشعيان و هعين گمان م كّىد .و شىايد بىه
حسب مّاسبت با ذيك حديث كه خير و شر را به خود نسبت داده ،مقصود از
«اله» همان مقام الوهيات باشد .و اين اشاره به هوحيد افعال  ...است ...،خممثّر
ف الوجوداخّاهلل (امام خميّ .)133 :1989

آن بزگوار پس از نقك نِر مرحوم مجلس  ،و نقد آن و ردا َقايد اشاَره و معشزله در باب جبىر
و هفويض ،بر «ِمرٌ بين األمرين» هأكيد م فرمايد« :امامياه و ائماد آنها در هيچ فعل از افعال َباد ارادة
حٍ را معزول نم دانّد و امر هيچ چيز را مفواض به بّدگان نم

دانّد» (امام خميّ .)131 :1989

به هر حال امام با همان فطرت بيدار ،همد امور را در سايد وحدت م نگرد و م فرمايد:
بدان كه در َلوم َاليه به وضوح پيوسشه كىه نِىام وجىود در اَلى مرهبىد از
كمال و خيريات و اقص مدارج حسن و جمال است ...آنچه از سّخ كمال و
جمال و خيريات است از اصك حقيقت وجود خارج نيست ،زيرا كه جىز آن
برا چيز ديگر ه قق نيست ،و معلوم است مقابك حقيقىت وجىود َىدم يىا
ماهيات است ،كه هيچيك بىه حسىب ذات و خىود خىود چيىز نيسىشّد و
بهاي ندارند و بطالن صرف يا اَشبار صىرفانىد ...،پىس ،كليىد كمىاخت از
پرهو جمال جميك َل اخطالق است ...فهو جميكٌ ف ذاهه و صىفاهه و ِفعالىه
(امام خميّ 139 :1989ى. )132

رابطة اخالق و فطرت
مانّد «كرم» و«حل » اشاره نموده ،چّين گويد:
األدب َبارﺓ َن معرفۀ ما ي شرز بىه مىن جميىع ِنىواع الخطىأ ،و هىو قسىمان:
طبع و كسب  .فالطبع ا ما فطر َليه اإلنسان مىن ِخىالق الحسۀنۀ و الصىفات
المحمودﺓ ،كالمرم و ال ل  .و المسب ا ما اكشسىبه بالىدرس و ال فىظ و الِّىر
(هاشم  1911ج .)13 :1

فطرت و اخالق از منظر امام خميني

مملف جواهراالدب ،ضمن هعريف «ادب» و هقسي آن به دو نوع طبع و كسىب  ،بىه اخىالق فطىر

( س)

04
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يعّ ادب َبارت است از شّاخت آن چيز كه مايد احشراز انسان از انواع خطايا م شود و آن
بر دو قس است« :طبع » و «كسب » .ادب طبع اخالق حسّه و صفات نيموي اسىت كىه فطىر و
ذاه انسان است؛ مانّد «بخش » و «شميباي » .و كسب آن است كه با خوانىدن و حفىظ كىردن و
ديدن به دست م آورد.
(ص)

امىىام خميّى در شىىرح حىىديث بيسىىت و نهى كىىه مضىىمون آن وصىىايا رسىىول اكىىرم
اميرالمممّين َل

(ع)

بىىه

است و حاو ذكر بعض از خصال نيمو انسان  ،و بيان آداب نماز ،و نشيجد

هدبار و هفمّر در قرآن و ادب حضور و ورع و صدق و اخالص است ،پس از هعريف خلىٍ و ارائىه
نمونه هاي از ممرمت ها اخالق  ،برخ از آنها را طبيع و بعض را كسب م شمارد كه بىر اثىر
َادت و معاشرت حاصك م شود و مداومت بر آنها موجب ملمه شدن آن خلٍ در نفس م گردد.
با هوجه به ايّمه حضرت خشم مرهبىت(ص) در پايىان ايىن سىفارش پىر ارزش ،بىر ارهمىاب بىه
م اسن اخالق و اجشّاب از مساو اخالق هأكيد فرمودهاند ،هيماّاً َبارت آخر ايىن حىديث ،كىه
گويا شيوة حسّد امام خميّ در اكثر وصايا ايشان است ،آورده م شود:
 ...و َليك بم اسن األخالق فارهمبها ،و مساو األخالق فاجشّبها .فىإن لى
هفعك ،فال هلومنّ إلّا نفسك (امام خميّ .)311 :1989

بدان كه «خلٍ» َبارت از حالش است در نفس كه انسان را دَىوت بىه َمىك
م كّد بدون روياه و فمر .مثالً ،كس كه دارا «خلىٍ سىخاوت» اسىت ،آن
خلٍ او را وادار به جود و انفاق كّد ،بىدون آنمىه مقىدماه هشىميك دهىد و
مرج اه فمر كّد ،گوي يم از افعال طبيعيد اوست ...و ها نفس به واسطد
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

رياضت و هفمر و همرر به اين مقام نرسد ،دارا خلىٍ نشىده اسىت و كمىال
نفس حاصك نگرديده ...،و َلما اخالق فرمودند اين حالت و خلىٍ نفىس،
گاه در انسان ،طبيع است و راجع به اصك فطرت و مربوط به مزاج است،
چه در جانب خير و سعادت ،يا شرّ و شقاوت ،چّانچه مشهور است بعض از
زمان طفوليات رو به خيرات ،و بعض مايك به شرورند ،بعض به ادن چيىز
رضب كّّد و با چيز مخشصر وحشت كّّىد و بىا سىبب كىوچم بىه فىزع
آيّد ،و بعض به خالف آناناند .و گاه اين اخالق نفسانيه اسشفاده شود بىه
َادات و معاشرات و هدبر و هفمر .و گاه ابشدا از رو هفمّر و روياه حاصك
شود ها ملمه گردد .و دراين مقام اخشالفاه نمودند كه اششغال به ذكر آنها و

باز م دارد (امام خميّ .)513 :1989

مقاله

ب ث در اطراف آن از وظيفد اين اوراق خارج است و ما را از مقصىد اصىل
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آنچه قابك هوجه است اشارة اجمال امام به كلياات اين مباحث ،و پرهيز از پرداخشن به جزئيىات
آنها است .ايشان اصالح جامعه و سوق بشر به سو سعادت را مقصد اصل خوي

م داند ،لذا از

بي آنمه مبادا هصور فطر بودن اخالق ،موجب نااميد گرفشاران سوق خلٍ شود و در صدد َالج
برنيايّد ،به صراحت درمان پذير بودن هر خلق را ،اگر چه ملمه شده باشد ،بيان م فرمايّد:
بايد دانست كه مقصود از طبيع بودن و فطر بودن خلقى  ،آن نيسىت كىه
ذاه رير قابك هغيير است ،بلمه جميع ملمات و اخالق نفسىانيه ،هىا نفىس در
اين َال ِ حركت و هغير است و در ه ت هصرف زمان و هجدد واقع اسىت...
قابك هغيير است .و انسان م هواند جميع اخىالق خىود را مشبىدل بىه مقىابالت
آنها كّد (امام خميّ .)513 :1989

همچّين در فصل با َّوان «مباد م اسن اخالق و مَساو آن» ،به نِر َلما فنّ اخالق كه
مجموع فضايك نفس را در ه ت چهار جّس حممىتَ ،فّىت ،شىجاَت و َىدالت برشىمردهانىد،
اشاره نموده ،م فرمايد:
« ...حممىىت» را فضىىيلت نفىىس ناطقىىد ممياىىزه دانسىىشهانىىد ،و «شىىجاَت» را از
فضايك نفس رضبياه ،و «َفّت» را از فضايك نفس شهوياه ،و«َدالت» را هعديك
فضايك ثىالث شىمردهانىد .و سىاير فضىايك را بىه ايىن چهىار فضىيلت ارجىاع
كردهاند (امام خميّ .)511 :1989

امام به همين بسّده كرده ،از وارد شدن به هفصيك هر يك از اقسام اين فضايك احشىراز نمىوده و
هرجيح داده اند با هبيين اهميات ممارم اخالق با اسشّاد به حديث شريف نبو (ص) كه مُشعر به هدف
راي بعثت است ،شوق هخلٍّ به اخالق اله را در سالمان راه و حش رافالن ناآگاه ايجاد نمايّد.
جانب پروردگار بر بّدگان است ،م فرمايد كه من برا كامىك كىردن ممىارم اخىالق بىه رسىالت
مبعوث شدم .فرماي

آن حضرت اين نمشد دقيٍ را به ذهن مشبادر م كّد كه فطرت و دين اله بر

ا ساس اخالق اسشوار است و اسشاد بزرگ اخالق ،امام خميّ نيز بخش از شىرح حىديث بيسىت و
نه مذكور را به بيان ارزش و اهميت ممارم اخالق اخشصاص داده ،چّين م فرمايد:

فطرت و اخالق از منظر امام خميني

پيامبر اكرم(ص) كه مشرّف به خطاب «وَإِنَّكَ لَعَلَ ٰ خُلٍُ ََِيي » (قل  )3 :و بعثش

مّّشى بىزرگ از

( س)
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به موجب حديث مّقول از رسول اكرم ،صىلّ اهلل َليىه و آلىه :بعثىت خهماى
ممارم األخالق ،رايت بعثت و نشيجد دَوت خاه اخنبيىاق ،صىلّ اهلل َليىه و
آله ،اكمال ممارم اخالق اسىت .و در احاديىث شىريفه مجمىالً و مفصىالً بىه
ممارم اخالق بي

از هر چيز ،بعد از معارف ،اهميات دادند .و ما پس از ايىن

بعض از آنها را ذكر م كّي ان شاق اهلل .و اهميات آن بي

از آن اسىت كىه

ما از َهدة حٍّ بيان آن برآيي  ،اين قدر معلوم است كه سرمايد حيات ابىد
آخرت و رِس المال هعي

آن نشِه حصول اخالق كريمه است و اهّصاف به

ممارم اخالق است .و آن بهشش كه به واسطد كرائ اخالق بىه انسىان اَطىا
شود ،كه بهشت صفات است ،هيچ طرف نسبت نيست با بهشش كه جسمان
اَمال است ،و در آن از جميىع نيعى و لىذّات جسىمان اَِى و احسىن آن
موجود است ،چّانچه ظلمشها و وحششهاي كه در اثر اَمال سياِه برا انسىان
حاصك شود باخهر از هر َذاب اليم اسىت .و انسىان هىا در ايىن َىال اسىت
م هواند خود را از اين ظلمت نجات دهد و به آن انوار برسىاند (امىام خميّى

.)511 :1989

اهشمام امام بر هزكيد نفس و آراسشه نمودن خود و ديگران به حليد م اسن و ممارم اخالق در
همد آثار ارزندة ايشان مشهود است .از نيممرد با فضيلش چون او كه زبان امثال من يىارا وصىف
خصال و سجايا او را ندارد ،امر طبيع و بديع است .لذا از زبان مرحىوم پىدرم چّىين َرضىه
م دارم:
مسجىود همىه دنيىىىاسش

سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

اوست روح اهلل ،آر زان كه خلق ب شمار

از دم قىدسىي

او قفس را در گىشوده ،كز قىفس آيى برون

هو بدين خود را فريب كاين قفس زيباسش

امام خميّ در َين اميدوار به رحمت واسعد پروردگار و مدا نِر داششن آيه كريمد «لَا هَقَّْطُوا
مين رَحْمَۀِ اللَّىهي إِنَّ اللَّىهَ يَغْفيرُ الذنُوبَ جَمييعًا» (زمر )59 :زدودن حجاب از فطرت اله را شرط َىروج
به حري كبريا و صعود به جوار دوست و ورود به ضيافت اهلل با قدم خود م داند ،و با زبان َرفان و
كالم برخاسشه از جان ،چّان خالصانه به نفس خوي

نهيب م زند كه در گىوش جىان و دل پّىد

نيوشان مششاق ،خوش م نشيّد و آنان را به خود م آورد و به انديشه وا م دارد:
به جا رفع حجب به جمع كشب پرداخش كه گوي در كون و ممان خبر
نيست جز يك مشت ورق پاره كه بىه اسى َلىوم انسىان و معىارف الهى و

در حجاب اكبر فرو برده .اسفار اربعه بىا طىول و َرضى

از سىفر بىه سىو

مقاله

حقايٍ فلسف  ،طالب را كه به فطرت اهلل مفطور است از مقصىد بىاز داشىشه و
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دوست بازم داشت ،نىه از فشوحىات فش ى حاصىك و نىه از فصىوص ال مى
حممش دست داد ،چه رسد به رير آنها كه خود داسشان ر انگيز دارد (امىام

خميّ .)11 :1919

ايشان گاه مخاطب معلوم را در نِر دارند و حش بىه نىام

مى خوانّىد ،و نصىايح پدرانىه هى

م گويّد ،ول هر خوانّىدۀ مشىشاق از آن بهىرهمّىد مى گىردد ،بى شىك مى هىوان اذَىان كىرد
فطرت ها پاك ه سّخ و ه سخن هسشّد و گوي از يك مشرب سيراب م شوند .رير از اشعار
امام كه طبعاً هرجمان دل پر نور ايشان است ،نامهها َرفان از اين قبيك شمرده مى شىود .خطىاب
دخشرم! يا پسرم! مّ صر و م دود به يك هن نيست ،خطاب به همگان است چىون مّاسىب فطىرت
بشر است:
و هو ا دخشرم مغرور به رحمت مباش كه رفلت از دوسىت كّى و مىأيوس
مباش كه خسرالدانيا واآلخره شو (امام خميّ .)19 :1919
پسرم! چه خوب است به خود هلقين كّ و به باور خود بياور يك واقعيات
را كه مدح مدااحان و ثّا ثّاجويان چه بسا كه انسان را به هالكت برساند و
از ههذيب دور و دورهر سازد (امام خميّ .)91 :1913

ايشان به مّاسبت حال از قرآن كري يا از احاديث يا از ادَيه نماه اخالق و دقىايق َرفىان
م آورد .آنچه در بخ

اَِ آثار حضرت امام جلب نِر م كّد ،كوش

ايشان در بيدار كىردن

«وجدان» مخاطب است ،م اسبد نفس ،هصفيد باطن ،زدودن زنگار رفلت ،نفاق ،دوروي  ،شرك و
كفر از آيّد دل از جمله نصايح پدرانه و مششاقاند ايشان است .هعبير و هفسىير دقيىٍ و لطيفى كىه از
ب ث مسشوفا است ،در َبارت گزيدة ذيك ه به نور فطىرت كىه بىه صىورت«امانىت الهى » در دل
انسان هعبيه شده ،اشاره فرم وده و ه از اسشعداد دريافت انوار اله برا قلىىب بى آخيى

و پىاك

سخىن م گويد:
ا َزيز ،بيدار شو و رفلت و مسىش را از خىود دور كىن ،و در ميىزان َقىك
بسّج اَمال خود را قبك از آنمه در آن َال ميزان كّّىد ،و حسىاب خىود را

( س)

بم

قبك از آنمىه از هىو حسىاب كشىّد .و آيّىد دل را از شىرك و نفىاق و

فطرت و اخالق از منظر امام خميني

«امانت اله » به َّوان فطرت ،و نيز وصف فطرت به «نىور» و ارادة «ايمىان» از آن ،هريىك نيازمّىد
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دوروي پاك كن ،و مگذار زنگار شرك و كفر او را طور بگيىرد كىه بىه
آه ها آن َال پاك نگردد ،نگذار نور فطرت مبدال به ظلمت كفر شود،
نگذار «فيطْرﺓ اللَّىهي الَّشي فَطَرَ الَّّاسَ ََلَيْهَا» ضايع گردد .ايىن قىدر خيانىت ممىن
بر اين امانت اله ! پاك كن آيّد قلب را ها نور جمال حىٍ در او جلىوه كّىد
(امام خميّ 32 :1989ى.)31

منابع
ى امام خميّ  ،سيد روح اهلل )1919( .بادۀ عشق( ،اشعار َارفاند حضرت امام خميّ
آن َزيز به خان فاطمه طباطباي ) ،ههران :ممساسه هِّي و نشر آثار امام خميّ

(ره)

(قدس سىره)

و نامىها َرفىان از

 ،چاپ سوم.

ى ىىىىىىىىىىىىىى  )1989( .شرح چهل حديث ،ههران :ممساسه هِّي و نشر آثار امام خميّ

(ره)

 ،چاپ و نشىر َىروج،

چاپ بيست و نه .
ى ىىىىىىىىىىىىىى  )1981( .مصباح الهداية الي الخالقة والوالية ،مقدمه سيد جالل آششيان  ،ههران :ممساسىه هِّىي و
نشر آثار امام خميّ (ره) ،چاپ چهارم.
ى ىىىىىىىىىىىىىى  )1913( .نقالۀ عالف ،ههران :ممساسه هِّي و نشر آثار امام خميّ (ره).
ى خلف هبريز  ،م مدحسين )1932( .برهان قاطع ،هص يح دكشر م مد معين ،انششارات ابن سيّا.
ى دهخداَ ،ل اكبر )1939( .لغت نامه دهخدا ،ممساسه لغت نامه دهخدا.
ى شرهون  ،سعيد )1883( .اقرب الموارد .بيروت.
ى صف َليشاه ،ميرزا حسن( .ب ها) تفسير صفي ،ههران :انششارات اره

دولت.

ى َالمه طباطباي  ،سيد م مد حسين )1911( .الميزان في تفسير القرآن ،ههران :انششارات رجاق.
ى رزال  ،م مد بن م مد .كيمياي سعاد .
سال چهاردهم/شماره پنجاه و پنج/تابستان 1931

ى كليّ  ،م مدبن يعقوب 1981( .ق) الكافي ،ههران :انششارات اسالميه.
ى معلوف ،لويس )1319( .الموجد ،بيروت.
ى معين ،م مد )1959( .فرهوگ فارسي ،ههران :انششارات امير كبير.
ى كاشان  ،مالفشح اهلل .موهج الصادقين.
ى ميبد  ،رشيد الدين )1911( .كشف االسرار و عدة االبرار ،ههران :انششارات اميركبير.
ى هاشم  ،سيد احمد )1911( .جواهر االدب في ادبيا و انشاء لغة العرب ،قاهره :مطبعۀ حجاز .
ى وجد  ،م مد فريد )1321( .دائرة المعارف قرن ،قاهره :وزارت معارف و دانشگاه اخزهر.

