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چکیده
این مقاله بهمنظور تبیین اخالق اجتماعی از نگاه امام خمینی با روش توصیفی
تحلیلی در فضای کتابخانه بر اساس منابع مکتوب و استناد به آثار نوشتاری و گفتاری
حضرت امام(ره) تدوین یافته است .در گردآوری دادهها از روش کیفی تجزیهوتحلیل
اطالعات جمعآوریشده از آثار گفتاری و نوشتاری حضرت امام(ره) ،استفاده شده است.
پاسخ سؤالهای طرح شده با ذکر مطالب ذیل بهخوبی بیان شده است .اخالق از
منظر امام خمینی(ره) همان نظام اخالق اسالمی است که در قرآن و حدیث و سیرۀ
معصومین(ع) بیان شده است .اخالق از دیدگاه امام(ره) دارای جامعیت است و به همه
ابعاد حیات انسان ،اعم از زندگی دنیا و آخرت و فردی و اجتماعی ،توجه کرده و بایدها و
نبایدهای عملی را در این زمینه ارائه داده است .هدف نهایی اخالق از منظر امام ره تقرب
روحی و معنوی به خدای متعال است و هراندازه این قرب بیشتر شود ،ارزش و کمال
انسان افزایش مییابد .اخالق اجتماعی از نگاه امام(ره) دارای مبانی فکری و انسانشناسی
است که به مهمترین آنها در این مقاله اشاره شده است .ارزشمندی ،اراده و اختیار و
کمالخواهی انسان از جمله بنیانهای نظری انسانشناختی اخالق اجتماعی را تشکیل
میدهند که در رفتارهای اجتماعی انسان تأثیر بسزا دارند .جامعنگری ،اعتدالگرایی،
تقدیم معنویات بر مادیات ،عقالنیت ،انگیزه و مطلوب نهایی از دیگر پایههای نظری
اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره) هستند و هرکدام نقش اساسی در عملکرد
آدمی دارد .در بخش اخالق عملی در دو بعد رفتارهای سیاسی و اجتماعی به برخی
از دیدگاهها و سیرۀ اخالقی حضرت امام(ره) مانند عدالت اجتماعی ،رحمت و مهربانی،
خدمتگزاری به مردم و اهتمام به بیتالمال مسلمین اشاره شده که امام(ره) هم خود به
آنها عمل کرده و هم دیگران را به رعایت این ارزشهای اخالقی سفارش نموده است.
واژگان کلیدی :امام خمینی(ره) ،اخالق ،اخالق نظری ،اخالق عملی ،رفتار اجتماعی،
رفتار سیاسی.
(ره)
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اخالق و ارزشهای اخالقی ،بخش مهم دین اسالم و تأثیرگذار بر روابط اجتماعی
است .نحوۀ رفتار بین افراد و چگونگی برخورد آنان با همدیگر ،مبتنی بر نظام اخالق
اجتماعی پذیرفته شده در جامعه دینی است .پیامبر اسالم(ص) برای تکمیل اخالق
کریمه برانگیخته شد تا نظام اخالق اجتماعی موجود در میان عرب جاهلی را تغییر
دهد .قرآن در توصیف رفتار آن حضرت میفرمایدَ « :و إِن َّ َ
ك ل َ َعلى خُ ل ُ ٍق َعظيم» (قلم)4 :
و تو اخالق عظيم و برجستهاى دارى » .رهبران دین با تأسی به انبیا و ائمه اطهار(ع) در
واقع ترویجکنندگان اخالق الهی هستند؛ بهویژه امام خمینی(ره) اخالق حسنه را در قول،
نظریه و عمل ،به جامعه انسانی ارائه داد و به آن توصیه نمود .چون امام(ره) هم فیلسوفى
عارف بود و هم الگویی کامل رفتاری برای امت اسالمی .این مقاله نخست اخالق را در
دو بخش نظری و عملی و سپس اخالق اجتماعی و سیاسی را در حیطه عمل با عناوین
فرعی مربوطه با استناد به سخنان و سیرۀ حضرت امام(ره) بررسی کرده است.
سؤال اصلی این تحقیق این است که از منظر امام خمینی(ره) انقالب اسالمی
و اخالق اجتماعی چه رابطهای دارند؟ پیرامون این سؤال پرسشهای دیگری به
این شکل مطرح است که :اخالق بر چه پای ههای انسانی استوار است؟ اخالق از
منظر امام(ره) چه ویژگیهایی دارد؟ اخالق عملی در دو حوزه سیاسی و اجتماعی چه
ویژگیهایی از دیدگاه امام(ره) دارد؟
پاسخ این سؤالها بهصورت اجمال با روش کیفی جمعآوری دادهها از منابع مورد
نیاز و مربوط به تحقیق ،به شکل منطقی داده شده است .در مجموع سؤالهای طرح
شده پاسخ الزم را دریافت کرده چنانکه خوانندگان با دقت در مطالب مندرج در مقاله
به این مطلب اذعان خواهند کرد.

قلمرو موضوع

هرچند موضوع اخالق دارای ابعاد مختلف بوده و دیدگا ههای حضرت امام(ره) در این
زمینه بسیار گسترده است ،در این نوشتار به اجمال به نظریات کلی اما م(ره) به اخالق
اجتماعی در دو بعد نظری و عملی و بهعبارتدیگر از نظریه تا عمل که شامل مبانی و
رفتارهای سیاسی و اجتماعی است ،اشاره میشود .ارتباط اخالق نظری و اخالق عملی
در حیات آدمی بسیار عمیق و روشن است؛ بهنحویکه رفتارهای فردی و اجتماعی

انسان ناشی از پای ههای نظری اخالق دارد که در اندیشه او رسوخ کرده و استقرار یافته
است.

منظور از نظریه اخالقی یا اخالق نظری دیدگا ههای بنیادین درزمینة بودونبود حقایق
جهان تکوین است( .جوادی آملی )15 :1383 ،این دیدگاهها مبانی اخالق را تشکیل
داده بر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تأثیر میگذارند .نگرش به انسان ،حقیقت و
آیندۀ او و همچنین شناخت بنیادهای ارزش اخالقی ،به رفتار و رابطه انسان با دیگران
رنگ ویژهای میبخشند .در این قسمت از نوشتار به دو دسته از مبانی اخالق ،مبانی
انسانشناسی و مبانی اخالق عملی از منظر امام(ره) اشاره میشود .از این دو دسته به
مبناهایی پرداخته میشود که نقش آنها در رفتار اخالقی و شیوۀ برخورد با دیگران
روشنتر و برجستهتر است.

یک) انسان از منظر امام خمینی

(ره)

انسانشناسی دامنه گسترده دارد و از مبانی اثرگذار بر رفتار اخالقی و اجتماعی است.
هدف مقاله اشاره به آن بخش از ویژگیهای انسان و مبانی انسانشناسی است که در
اخالق و تکامل اخالقی فرد تأثیر بیشتر دارند؛ بهنحویکه با وجود آن مبانی ،سخن از
اخالق و ارزشهای اخالقی و اجتماعی شایسته است و در غیر آن رفتار اخالقی معنی
و مفهومی نخواهد داشت .امام خمینی ره دیدگاه ویژه و جامع به انسان و زندگی مادی
و معنوی او دارد که این دیدگاه مبتنی بر آیات و روایات است و بهجرئت میتوان گفت
انسان از منظر امام ره همان انسان از دیدگاه اسالم و قرآن است که همه انبیا و کتب
آسمانی برای ساختن و پرورش او آمدهاند.
 .1ارزشمندی انسان

انسان از منظر امام موجودی است ارزشمند که خداوند او را بهعنوان خلیفه خویش
در زمین معرفی کرده است( .بقره )30 :او نسبت به مخلوقات دیگر دارای کرامت
ذاتی است که قرآن کریم به آن تصریحفرمودهَ « :و ل َ َق ْد َك َّرمْنا بَنِي آ َدم» (اسرا )70 :ما
آدميزادگان را گرامى داشتيم » .آنچه از منظر امام(ره) مهم است ارزشمندی انسان
(ره)
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الف) اخالق نظری از منظر امام خمینی

(ره)
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ملکوتی اوست که خداوند میفرماید« :إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن ْدَ َّ
الل ِ أَت ْقا ُكم»؛
از جنبه روحی و
ِ
(ره)
(حجرات )13 :گرامیترین شما نزد خدا باتقواترین شماست » .امام در این زمینه
میفرماید« :عظمت انسان به روحیت روح او است .عظمت انسان به اخالق و رفتار و
کردار انسان است ،نه به اینکه اتومبیلش سیستم کذا باشد ،نه به اینکه گارد داشته
باشد ،نه به اینکه خدمه داشته باشد .اینها عظمت انسان نیست ،اینها انسان را از آن
مقامی که دارد منحط میکند( ».امام خمینی)287/13 :1358 ،
با نظر به کرامت روحی و معنوی انسان امام(ره) میفرماید« :پس انسان اسم اعظم
الهى است و سايه بلند او و خليفه خدا در همه عوالم و {او} با فيض اقدس خداى
تعالى و ظل ارفعش تجلى كرد( » .امام خمینی )166 :1386 ،امام(ره) در رفتارهای عملی
به کرامت و ارزشمندی ذاتی و اکتسابی انسان توجه کامل داشت و همیشه رفتار
حسنه و برخورد پدرانه با اقشار مختلف جامعه از خود نشان میداد .اگر با جوانان
و سالمندان برخورد میکرد ،همان رفتاری را داشت که با کودکان و نوجوانان از او
مشاهده میشد .افزون بر این ،به مسئوالن و سیاستمداران نظام نیز همواره حسن
رفتار با مردم را توصیهنموده میفرمود« .در همه قشرها ،در همه کارها با آنها خوش
فراش
رفتاری کنید .یک وقت خدای نخواسته یکی را {که}کار دارد بیاید در آنجاّ ،
راهش ندهد یا مدتی معطل بشود یا توی اتاق نگذارند بیاید ،اینها این طور نباشد».
(امام خمینی)379/13 :1357 ،

 .2اراده و اختیار انسان

انسان موجودی است دارای اراده و اختیار که میتواند آزادانه تصمیم بگیرد و مسیر
درست را در زندگی انتخاب نماید .مختار بودن انسان بهعنوان یک مبنای اساسی
در همه نظامهای اخالقی پذیرفته شده و با پذیرش آن ،سخن از تربیت ،تزکیه و
 32تهذیب اخالق قابل طرح است( .مصباح یزدی )25/1384 :1 ،این مبنا از نظر اسالم
پذیرفته شده و وظایف دینی و تربیت انسانی بر این اساس مورد توجه قرار گرفته
ِيل إِمَّا شا ِكرا ً و إِمَّا َك ُفورا» (انسان)3 :
است .خداوند در قرآن میفرماید« :إِنَّا َهدَ يْنا ُه ال َّسب َ
(ره)
ما راه را به او نشان داديم ،خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس » .امام در
ارتباط با دسترسی انسان به حیات اخروی که به نظر ایشان مبتنی بر اراده و اختیار
است ،میفرماید« :راه آخرت راهى است كه جز با قدم اختيار نمىتوان آن را پيمود؛

 .3کمالخواهی انسان
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اختيار فضيلت نيست و عمل
سعادت با زور حاصل نشود؛ فضيلت و عمل صالح بدون
ْ
صالح نمىباشد؛ و شايد معنى آيه شريفه «ال ا ْكرا َه فِى الدّين» (بقره )256 :نيز همين
باشد( ».امام خمینی« )37 :1373 ،و اگر ممكن بود {خداوند} اكراهاً مردم را به سعادت
برسانند ،مىرساندند( ».همان)
انسان از نگاه امام(ره) موجودی مختار ،انتخابگر و دارای قدرت تصمیمگیری است
(ره)
که میتواند هنگام قرار گرفتن بر سر دوراهیها ،راه درست را انتخاب کند .امام
یهای مادی ضروری دانسته
عزم و اراده را در انتخاب راه صحیح و رهایی از وابستگ 
در توصی ههای اخالقی خود میفرماید« :ای عزیز! بکوش صاحب عزم و دارای اراده
شوی که خدانخواسته اگر بیعزم از این دنیا هجرت کنی ،انسان صوری بیمغزی
هستی که در آن عالم بهصورت انسان محشور نشوی( ».امام خمینی )8 :1383 ،در
ادامهمیفرماید« :پس ای برادر! از معاصی احتراز کن و عزم هجرت به سوی حقتعالی
نما و ظاهر را ظاهر انسان کن و خود را در سلک ارباب شرایع داخل کن و از خداوند
تبارکوتعالی بخواه که تو را در این مقصد همراهی بفرماید( ».همان)

کمالخواهی بهعنوان یک اصل فطری انسان در دو حوزه حقیقتجویی و قدرتطلبی
بروز میکند .این اصل بهصورت تجربی قابل درک است و هرکس میتواند هم در
خود تجربه کند و هم در رفتار دیگران مشاهده نماید( .مصباح یزدی)45/2 :1384 ،
قدرتطلبی و حقیقتجویی هردو دارای جلو ههای بیرونی هستند که در عرصه اجتماع
مورد تأیید یا رد نظامهای اخالقی قرار میگیرد .اسالم با دید جامع و عمیقی که به
انسان دارد ،اصل کمالخواهی وی را پذیرفته و آن را در جهت تکامل حقیقی و معنوی
فرد هدایت میکند .از این نظر ،حقیقتجویی و قدرتطلبی باید بهگونهای باشند که
33
انسان را به خدا نزدیک نموده و به سعادت ابدی نائل سازند( .همان )128 :کمالخواهی
انسان به نظر امام(ره) حد یقف ندارد تا اینکه انسان به کمال نهایی خویش یعنی تقرب
به خدای متعال دست یابد.
امام(ره) در این زمینه میفرماید« :كسانى كه كمال را در سلطنت و نفوذ قدرت و
بسط ملك دانستهاند و اشتياق به آن پيدا كردهاند ،اگر چنانچه سلطنت يك مملكت
را دارا شوند متوجه مملكت ديگر شوند ،و اگر آن مملكت را در تحت نفوذ و سلطه
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درآورند ،به باالتر از آن متوجه شوند ،و اگر يك ُقطرى را بگيرند ،به اقطار ديگر
مايل گردند ،بلكه آتش اشتياق آنها روزافزون گردد ،و اگر تمام روى زمين را در
تحت سلطنت بياورند و احتمال دهند در كرات ديگر بساط سلطنتى هست ،قلب
آنها متوجه شود كه ایکاش ممكن بود پرواز به سوى آن عوالم كنيم و آنها را در
تحت سلطنت درآوريم .و بالجمله ،حال تمام سلسله بشر در هر طريقه و رشتهاى كه
داخلاند به هر مرتبهاى از آن كه رسند ،اشتياق آنها به كاملتر از آن متعلق گردد و
آتش شوق آنها فروننشیند و روزافزون گردد( ».امام خمینی)143 :1371 ،
در این جمالت به خصوصیت کمالخواهی انسان اشاره شده و چنین استفاده میشود
که کمالخواهی از نظر امام(ره) الزمه وجود آدمی است و هرکس این ویژگی را در خود
دارد .کمالخواهی بهنحویکه است که به هیچ کمالی جز کمال مطلق بسنده نمیکند؛
چون هر کمالی در جهان وجود دارد ،محدود است .این صفت خدادادی باید در افراد
تقویت شود و در مسیر نیل به کمال مطلق که آفریدگار جهان است ،هدایت گردد.

دو) ویژگیهای اخالق از منظر امام خمینی

(ره)

دیدگاه امام(ره) به اخالق و ویژگیهای آن برآمده از اسالم و قرآن و در حقیقت بیانگر نظام
اخالق اسالمی است .اخالق به بایدها و نبایدهایی اطالق میشود که جلو ههای بیرونی
دارد و در عملکرد فردی و اجتماعی انسان بروز میکند .برخوردها ،روابط بین افراد و در
مجموع رفتارهایی که از انسان در ارتباط با دیگران سر میزنند ،مصداق مفاهیم اخالقی
همچون خوب و بد قرار میگیرند و این اتصاف ،به آن رفتارها ،خصوصیت ارزشی
میبخشد .همین اتصاف رفتار به و صف خوبی یا بدی عوامل و محرکهای متعدد دارد
که نگاه امام(ره) به آن مورد اشاره قرار میگیرد.

 .1 34جامعنگری به اخالق

نظام اخالق اسالم از دیدگاه امام(ره) یک نظام جامع و فراگیر است ،هم به زندگی دنیا و
آخرت توجه دارد و هم اخالق فردی و اجتماعی را با تمام ابعادش ،مورد نظر قرار داده
است .از این نظر انسان وظیفه دارد هم نیازهای دنیای خود و خانوادهاش را تأمین کند
و هم برای حیات پس از مرگ خویش سرمایهگذاری نماید .خداوند در قرآن به همه
ْ
ْس ن َِصيبَ َ
آتاك َّ
َ
ك
انسانها دستور داده میفرمایدَ « :و ابْتَ ِغ فِيما
الل ُ الدَّا َر ال ِخ َر َة و ال تَن َ

انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

مِ َن الدُّ ن ْيا»؛ (قصص )77 :و در آنچه خدا به تو داده ،سراى آخرت را بطلب و بهرهات را از
دنيا فراموش مكن » .حضرت امام(ره) در این زمینه میفرماید« :مکتبهای توحیدی که
در رأس آنها مکتب اسالم است ،درعینحال که به مادیات و با مادیات سروکار دارند،
لکن مقصد{اصلی} این است که مردم را طوری تربیت کنند که مادیات ،حجاب آنها
برای معنویات نباشد{ .بلکه} مادیات را در خدمت معنویات میکشند( » .امام خمینی،
 )288/9 :1358امام(ره) زندگی مادی را مقدمه نیل به حیات اخروی دانسته ،پیوند
عمیق میان آن دو قائل است .چنانکه در این مورد فرمود{« :مکتب اسالم} نسبت
به مادیات نظر دارد {و} نسبت به زندگی دنیا نظر دارد ،درعینحال مردم را متوجه
(ره)
به معنویات میکند و از ظلمات ماده نجات میدهد( » .همان )289 :این کلمات امام
نشاندهندۀ توجه جدی ایشان به زندگی دنیا و آخرت است و بر این اساس رفتارهای
اخالقی با نظر به این دو جهت ،قابل ارزیابی است.
در بعد اخالق فردی مشارطه ،مراقبه و محاسبه را جهت کنار نهادن اخالق رذیله
و تخلق به اخالق حسنه از مراحل مهم سیر و سلوک الی اهلل معرفی کرده میفرماید:
«از اموری که الزم است از برای مجاهد ،مشارطه و مراقبه و محاسبه است .مشارطه آن
که در اول روز مث ً
ال با خود شرط کند که امروز برخالف فرمودۀ خداوند تبارکوتعالی
رفتار نکند و این مطلب را تصمیم بگیرد( ».امام خمینی« )9 :1371 ،و پس از مشارطه،
باید وارد «مراقبه» شوی و آن ،چنان است که در تمام مدت شرط متوجه به آن باشی
و خود را ملزم بدانی به عمل کردن به آن« ...».و به همین حال باشی تا شب که موقع
«محاسبه» است و آن عبارت است از این که حساب نفس را بکشی در این شرطی که
با خدای خود کردی که آیا بهجا آورد{ی} و با ولینعمت خود در این معاملۀ جزئی
خیانت نکردی؟ اگر درست و فا کردی ،شکر خدا کن در این توفیق و بدان که یک قدم
پیش رفتی و مورد نظر الهی شدی( ».همان)
35
(ره)
تهای
در بعد اخالق اجتماعی توصی ههای امام فراوان است و در واقع تمام فعالی 
ایشان برای اصالح جامعه صورت گرفته است .امام(ره) در این مورد میفرماید« :ما
صالح جامعه را مىخواهيم؛ ما ت ََبع پيغمبرهايى هستيم كه آمدهاند براى اصالح جامعه،
آمدهاند براى اينكه جامعه را به سعادت برسانند .آنهايى كه كورند و نمىفهمند،
آنها را با زور مىخواهد به سالمت و به سعادت برساند؛ آنها كه بينا هستند مىروند
دنبالش .ما به ت ََبع آنها مىخواهيم اين جامعه خودمان را سعادتمند كنيم .ما از اين

گرفتاريهايى كه ايران دارد و جامعه ما دارد متأثريم ،متأسفيم( » .امام خمینی:1358 ،
 )55/5این سخن امام(ره) در ارتباط با اخالق اجتماعی است که شیوۀ خود را روش انبیا
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معرفی کرده و با الهام از پیامبران الهی اصالح جامعه را سرلوحه برنام ههای خویش
بیان کرده است.
(ره)
در نتیجه نگاه امام به اخالق نگاه جامع است و اخالق اسالمی را شامل همه
عرص ههای حیات انسانی میداند .اخالق اجتماعی و رعایت ارزشهای دینی در ارتباط
با دیگران از منظر امام(ره) اهمیت ویژه دارد .چرا که اصالح جامعه جزو مهمترین وظایف
همه انبیا بوده و تمامی پیامبران برای تحقق آن تالش کردهاند .امام(ره) خود بر اساس
وظیفه قیام کرد و انقالب اسالمی را برای تربیت دنی و اجتماعی مردم شکل داد.
 .2تقدیم معنویات بر مادیات

مادیت و معنویت بر اساس هویت دوگانه انسان که عبارت از جسم و روح است همواره
در حیات آدمی حضور دارند .آنچه مهم است شیوۀ برخورد با این دو پدیده است که
انسان کدام را در اولویت قرار داده بر دیگری مقدم بدارد .نظامهای اخالقی موجود
در دنیا در اولویتدهی به مادیت و معنویت و به تعبیر بهتر دنیا و آخرت روشهای
متفاوتی را در پیش گرفتهاند .مکتبهای مادی مسلک مادیات و حیات دنیایی را مهم
تلقی کرده ،برای رسیدن به آن ارتکاب هر جرمی را جایز میدانند .بعضی از نحل ههای
معنویتگرا مادیات را از زندگی حذف نموده و مسیر رهبانیت و انزوا را پیش گرفتهاند.
اسالم با دوری از افراطوتفریط راه اعتدال و میانه را به مسلمانان معرفی کرده
و ضمن استفاده از نعمتهای مادی اولویت را به معنویات و حیات اخروی میدهد.
امام(ره) در این مورد میفرماید« :انسان معنويات دارد ،ماديات دارد» (امام خمینی،
{ )184/4 :1358ولی} «عمده ،معنويات يك مملكت است؛ ما را از معنويات دور
 36كردهاند ،نگذاشتند رشد معنوى بكنيم .و من از خدا مىخواهم كه معنويات ما را رشد
بدهد ،توجه ما را به خداى تبارکوتعالی [رشد بدهد]( .همان )412/4 :امام(ره) در جای
دیگر میفرماید« :یک مسئله که در رأس امور است معنویات است .ما باید کوشش
کنیم که معنویات را در بین این ملت عزیز و در بین مسلمین پیاده کنیم .مردم را
دعوت به معنویات و دعوت به اخالق اسالمی و آداب فرهنگ اسالمی کنیم( » .همان)
امام(ره) در بیان دیگر خطاب به غربیان میفرماید« :ما اميدمان به خداست و مأيوس

 .2اعتدالگرایی در اخالق

انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

از خدا نيستيم؛ و بر مشكالت به اميد خدا غلبه مىكنيم .و به ماديات اين نظر را نداريم؛
ب ما به خداى
غلبه را با ماديات نمىدانيم .غلبه با معنويات است .و مادامیکه شَ ْع ِ
تبارکوتعالی اتكال بكنند ،پيشرفت خواهند كرد .و اگر خداى نخواسته انحراف پيدا
شد ،زوال براى همه هست ( » .همان)181/6 :
امام(ره) در این فرازها به اولویت معنویت اشاره کرده ،توجه به معنویات را عامل
پیروزی و موفقیت بشر دانست ه است .در کالم دیگر خطاب به غربیان میفرماید« :من
متأسفم كه شما غربيها معنويات را فداى ماديات كرديد و مصالح مادى را بر معنويات
مقدم داشتيد .همين امر موجب اين بدبختيهاست .آنچه بشر را مترقى مىكند،
معنويات است .معنويات مىتواند بشر را سعادتمند كند و آرامش ايجاد كند .ماديات
است كه بشر را به جان هم انداخته است ».من توصيه مىكنم كه شما غربیها به
معنويات توجه كنيد .شما مدعى هستيد كه مسيحى هستيد؛ ببينيد سيره حضرت
مسيح چه بوده است .سيره حضرت مسيح را روش خود قرار دهيد تا سعادت براى شما
حاصل شود .ما مىخواهيم رژيمى ايجاد كنيم كه روش حضرت مسيح در آن مورد
توجه است( ».همان)582/5 :

اعتدال در مقابل افراطوتفریط به میانهروی در اندیشه و عمل اطالق میشود و منظور
از اعتدالگرایی در این مقاله اعتدال در رفتارهای اجتماعی است .اعتدال و حد وسط
میان افراطوتفریط جایگاه خاصی در اخالق دارد و از دیر زمان در علم اخالق مورد
بحث بوده است .امام(ره) اعتدالگرایی در اخالق را باور داشت و در عمل به آن پایبند
بود؛ هیچگاه افراطوتفریط در رفتار امام(ره) وجود نداشت و با لینت و نرمی با دیگران
برخورد میکرد.
37
امام(ره) در تبیین «فریضه عادله» در حدیث  24از چهل حدیث میفرماید« :حسن
خلق خروج از حد افراطوتفریط است؛ و هر يك از دو طرف افراطوتفریط مذموم ،و
«عدالت» ،كه حد وسط و «تعديل» بين آنهاست ،مستحسن است .مث ً
ال شجاعت ،كه
يكى از اصول و اركان اخالق حسنه و ملكه فاضله است ،عبارت است از حالت متوسطه
و معتدله بين افراط ،كه از آن تعبير شود به تهور  -و آن عبارت است از نترسيدن
در مواردى كه ترس سزاوار است -و بين تفريط ،كه از آن تعبير شود به ُجبن  -و آن

عبارت است از ترسيدن در مواردى كه سزاوار ترس نيست( ».امام خمینی)341 :1371 ،
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امام(ره) در این بیان ،معنای اعتدال را با ذکر مثال بهخوبی روشن کرده و به حسن
میانهروی و قبح افراطوتفریط تصریح فرموده است .در جای دیگر میفرماید« :بنابراين،
اعتنا به اين امور و خداى نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهى و صراط مستقيم،
(ره)
انحراف است و اجتناب از آن ،وظیفه الهى است( .امام خمینی )156/19 :1358 ،امام
در یک نتیجهگیری کلی میفرماید« :بالجمله :براى انسان الزم است كه عقل عملى
داشته و قوا و آیينه طبيعت را تعديل كند و آن را از افراطوتفریط به درآورد ،و اگر
تعديل كرد ،چنان مىشود كه گويا قواى طبيعى و شيطانى و حيوانى ندارد؛ زيرا وقتى
متضادين تعادل كردند از خاصيت مىافتند؛ مثل اينكه اگر آب سرد و گرم را به يك
اندازه ممزوج كنند ،حرارت و برودت تعديل شده و ماليم مىشود و گويا حرارت و
برودت نيستند( » .اردبیلی)383/3 :1381 ،
 .4نقش عقل در اخالق

امام(ره) نخستین گام در اخالق و خودسازی را تفکر و تعقل معرفی کرده ،میفرماید:
«بدان که اول شرط مجاهدۀ با نفس و حرکت به جانب حقتعالی «تفکر» است».
(امام خمینی )6 :1371 ،تفکر به نظر ایشان عبارت از این است که «انسان الاقل در هر
شب و روزی مقداری (ولوکم هم باشد) فکر کند در آن که او را در این دنیا آورده و
تمام اسباب آسایش و راحتی را از برای او فراهم کرده و بدن سالم و قوای صحیحه
که هریک دارای منافعی است که عقل هرکس را حیران میکند ،به او عنایت کرده و
این همه بسط و بساط نعمت و رحمت کرده و از طرفی هم این همه انبیا فرستاده و
کتابها نازل کرده و راهنماییها نموده و دعوتها کرده ،آیا وظیفۀ ما با این موالی
مالک الملوک چیست؟» (همان)
38
بیتردید عقل و اندیشه در این زمینه انسان را هدایت میکند به اینکه مقصود از
این همه لطف و عنایت چیزی دیگری است و خلقت عالم باال و بزرگتری منظور است
که این حیات مادی و حیوانی مقدمه نیل به آن حیات ابدی است .امام میفرماید:
«انسان عاقل باید در فکر خودش باشد و به حال بیچارگی خودش رحم کند و با خود
خطاب کند :ای نفس شقی که سالهای دراز در پی شهوات ،عمر خود را صرف کردی
و چیزی جز حسرت نصیبت نشد ،خوب است قدری به حال خود رحم کنی ...از خدای

انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

خود با عجز و زاری تمنا کن که تو را آشنا کند به وظایف خودت ( » .عمان« )7 :این
تفکر زمینهساز و رود به گامهای بعدی مجاهده با شیطان و نفس اماره است( » .همان)
امام(ره) ضمن اشاره به تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی ،علم و عمل را
مستلزم همدیگر دانسته میفرماید« :گفتهاند :براى انسان يك عقل نظرى است كه
آن ادراك است ،و يك عقل عملى است كه كارهاى معقوله را عملى مىكند؛ ولی ما
مىگوييم :در هر دو ،عمل الزم است و عقل نظرى به عقل عملى برمیگردد؛ چنانكه
عقل عملى هم به عقل نظرى برمىگردد ،و در نظرى هم كه درك و علم است ،عمل
الزم است( » .اردبیلی )466/3 :1381 ،امام(ره) در بیان دیگر عقل عملی را در تزکیه نفس
و تحصیل فضائل اخالقی ضروری معرفی کرده میفرماید« :بالجمله :براى انسان الزم
است كه عقل عملى داشته و قوا و آیينه طبيعت را تعديل كند و آن را از افراطوتفریط
به درآورد ،و اگر تعديل كرد ،چنان مىشود كه گويا قواى طبيعى و شيطانى و حيوانى
ندارد؛ زيرا وقتى متضادين تعادل كردند از خاصيت مىافتند( ».همان)467 :
از دیدگاه امام(ره) عقل هم در بعد نظری و درک فضائل اخالقی و نشان دادن صراط
مستقیم و هم در ایجاد تعدیل قوای نفسانی و تهذیب نفس نقش اساسی دارد .چون
ایمان که ریشه و پایه اخالق است ،بدون درک یقینی حاصل نمیشود .امام(ره) در
تحصیل ایمان میفرماید« :آنچه را عقل با ق ّوت برهان و سلوك علمى ادراك كرده با
قلم عقل به صفحه قلب بنگارد و حقيقت ّ
ربوبيت را به قلب برساند و
ذل عبوديّت و ع ّز ّ
علميه فارغ گردد( ».همان )466 :عقل عملی که مربوط به رفتار انسان
از قيود و حجب
ّ
است ،در تحقق ایمان و طمأنینه که مرتبه باالتر آن است ایفای نقش میکند .زیرا ایمان
و اطمینان قلبی بدون اراده قوی امکانپذیر نیست .بنابراین ،عقل در اخالق و دوری
از رذایل و هدایت انسان به فضائل تأثیر بسزا دارد .نقش عقل در اخالق کنفوسیوس
برجسته نیست و بحث مستقلی در مورد آن ارائه نداده است .شاید اصطالح عقل
39
نظری و عقل عملی دز زمان او چندان رایج نبوده و بدینجهت نقش عقل در اخالق را
بهروشنی بیان نکرده است.
 .5نقش انگیزه در اخالق

از عوامل بسیار مهم در ارزشگذاری فعل اخالقی انگیزه است ،بهنحویکه ارزش عمل
به کیفیت انگیزۀ انجام دهندۀ آن بستگی دارد .زیرا ارزشمندی فعل از نظر اسالم
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برخاسته از خلوص نیت فاعل است و هیچ عملی بدون اخالص و قرار گرفتن در
مسیر رضایت الهی ارزش ندارد .پیامبر اکرم(ص) در بیان نقش نیت و انگیزه در رفتار
اخالقی میفرماید« :إن ّما االعمال بالنّیات»؛ (بحار )212/70 :محققاً (ارزش) کارها به نیت
آنهاست .اگر نیت الهی بود و کار برای خدا انجام شد ،مورد پذیرش او قرار میگیرد،
وگرنه حجم عمل هر اندازه زیاد باشد در نزد خداوند ارزشی ندارد .امام(ره) در تعریف
نیت میفرماید{« :نیت} حالتى است نفسانى{و} وجدانى كه پس از اين امور{تصور
شیء و تصدیق به فایده آن}پيدا شود ،كه از آن تعبير به همت و تصميم عزم و اراده
و قصد مىكنيم( » .امام خمینی)157 :1373 ،
از نظر امام(ره) هیچ عمل اختیاری بدون انگیزه نمیتواند باشد .در این زمینه
اختيارى
میفرماید« :اين{انگیزه} در جميع افعال اختيارى موجود است و هيچ فعل
ْ
ممكن ال ّتخلّف از آن نيست .و اين امر در تمام عمل حقيقتاً موجود است بدون شائبه
مجاز( ».همان )153 :بر این اساس ،نیت و انگیزه با عمل قرین است و هر جا کاری انجام
شود ،انگیزهای در آن وجود دارد .آنچه از دیدگاه امام(ره) دارای اهمیت بیشتر است،
اخالص در نیت است که انگیزه و قصد انسان از انجام کار باید الهی باشد .در این مورد
میفرماید« :يكى از مهمات آداب ّنيت ،كه از مهمات جميع عبادات است و از دستورات
کلیه شامله است« ،اخالص» است .و حقيقت آن ،تصفيه نمودن عمل است از شائبه غير
سر است از رؤيت غير حقتعالی در جميع اعمال صوريّه و ل ُ ّب ّيه و
خدا ،و صافى نمودن ّ
انانيت و غير و
ظاهريّه و
باطنيه .و كمال آن ،ترك غير است مطلقاً و پا نهادن بر ان ّّيت و ّ
ّ
غيريّت است يكسره( ».امام خمینی )161 :1373 ،امام(ره) در اثبات این مطلب به آیه «أالَ
ِّين الْخالِص»؛ آگاه باشید که دین خالص از آن خداست( ».زمر )3 :استدالل کرده
ِ َّل ِ الد ُ
شيطانيه در دين باشد ،خالص نخواهد بود؛
نفسانيه و
میفرماید« :و اگر يكى از حظوظ
ّ
ّ
نفسانيت دارد
و آنچه خالص نيست ،حقتعالی اختيار نفرموده؛ و آنچه شائبه غيريّت و
ّ
 40از حدود دين حق خارج است( » .همان) از دیدگاه امام(ره) انگیزه پاک و خالص ارزش
آفرین است و به عمل ارزش میدهد .چنانکه امام علی(ع) در این زمینه میفرماید« :النیۀ
اساس العمل»؛ (شیروانی )51 :1384 ،نیت و انگیزه قلبی پایه عمل است».
 .6مطلوب نهایی در اخالق

انسان دارای اراده و اختیار است و کاری که موجود مختار انجام میدهد ،هدفمند

ب) اخالق عملی از منظر امام خمینی

انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

است؛ زیرا فاعل مختار هدفی را در نظر میگیرد و برای رسیدن به آن هدف فعالیتی
از او سر میزند .هدف دارای مراتب و درجاتی است که در نظام اخالق اسالمی ،هدف
نهایی اهمیت ویژه دارد .تمام ردههای سلسلهمراتب اهداف ،به آن هدف نهایی منتهی
میشوند( .مصباح یزدی )32 :1388 ،مطلوب نهایی از دیدگاه اسالم قرب معنوی به
خداوند است و هر اندازه این تقرب بیشتر و محکمتر باشد ،مطلوب نهایی زودتر حاصل
شده است( .مصباح یزدی)109 :1382 ،
امام(ره) مطلوب نهایی را نیل به مقام قرب حقتعالی دانسته ،بر این باور است که
ایمان و عمل صالح در دست یافتن به آن نقش اساسی دارد .این کار باید در همین
دنیا انجام گیرد و هر کس فرصت را غنیمت شمرده درصدد تکامل معنوی خود
باشد تا به آن هدف دست یابد .در این زمینه میفرماید« :پس انسان بايد در همين
عالم ،اين چند صباح را مغتنم شمارد و ايمان را با هر قيمتى هست ،تحصيل كند
و دل را با آن آشنا كند .و اين در ا ّو ِل سلوك انسانى صورت نگيرد ،مگر آن كه اوالً،
ّنيت را در تحصيل معارف و حقايق ايمانيه خالص كند و قلب را با تكرار و تذ ّكر ،به
اخالص و ارادت آشنا كند تا اخالص در قلب جايگزين شود؛ چه كه اگر اخالص در
كار نباشد ناچار دست تصرف ابليس به كار خواهد بود و با تصرف ابليس و نفس -كه
قدم خودخواهى و خودبينى است  -هيچ معرفتى حاصل نشود؛ بلكه خود علم التوحيد
بىاخالص ،انسان را از حقيقت توحيد و معرفت دور مىكند و از ساحت قرب الهى
تبعيد مىنمايد( ».امام خمینی)105 :1377 ،
(ره)

اخالق عملی در مقابل اخالق نظری به بایدها و نبایدهای رفتاری توجه دارد که در
رفتار بیرونی ظهور پیدا میکند .هرچند بایدها و نبایدها بهصورت کلی توسط عقل
41
نظری قابل درک است ،مانند حسن عدل و قبح ظلم( ،جوادی آملی )15 :1383 ،ولی
آنچه در جامعه کاربرد دارد و در رفتارهای فردی و اجتماعی تأثیرگذار است ،اخالق
عملی است .چه اینکه نظام رفتاری جامعه از طریق آن تنظیم و از رفتارهای ناهنجار
جلوگیری میشود .در اینجا به دو دسته از اخالق عملی در بعد سیاسی و اجتماعی از
نگاه امام خمینی(ره) اشاره میگردد.

یک) اخالق اجتماعی

منظور از رفتار اجتماعی برخوردهایی است که در ارتباط با دیگران و در محیط جامعه
صورت میگیرد .این نوع رفتارها به لحاظ اخالقی قابل توجه است و امام(ره) درزمینهٔ
بایست ههای روابط اجتماعی دستورات فراوان دارد ک در این قسمت به برخی آنها
اشاره میشود.
 .1عدالت اجتماعی
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عدالت اجتماعی بخشی از عدالت به معنای عام در رفتارهای بین افراد کاربرد دارد.
تعریف مشهور از عدالت اجتماعی« :رعایت حقوق افراد و اعطای حق به صاحب حق»
است؛ جامعهای که حقوق افراد و گروهها رعایت گردد ،از عدالت اجتماعی برخوردار
است( .مطهری )80 :1368 ،این تعریف برداشتی است از کالم امام علی(ع) که فرمود:
«العدل یضع االمور مواضعها»؛ (نهج البالغه :ح )437عدالت هر چیزی را در جای خود
مینهد ».عدالت اجتماعی در نگاه امام(ره) بهعنوان یک اصل تغییرناپذیر در روابط
اجتماعی همواره مورد توجه بوده و آن را در گفتار و رفتار مورد تأکید قرار داده است.
در این زمینه میفرماید« :عدالت اجتماعی ،حکومت عدل و رفتار عادالنه و بسط عدالت
اجتماعی در بین ملتها و امثال اینها ،که در صدر اسالم یا قبل از اسالم ،از آنوقتی
که انبیاء مبعوث شدند ،وجود داشته و قابل تغییر نیست ،عدالت معنایی نیست که تغییر
بکند ،یک وقت صحیح و زمانی غیرصحیح باشد( ».امام خمینی)1/11 :1358 ،
عدالت اجتماعی از منظر امام(ره) هدف همه انبیای الهی بوده و تمامی پیامبران برای
اقامه قسط در جامعه آمده و در تحقق آن تالش کردهاند .در این موضوع میفرماید:
«انبياى عظام (سالم َّ
الل عليهم) از آدم تا خاتم كه تشريف آوردهاند و انبياى بزرگ
اولىالعزم كه در بين مردم تشريف داشتهاند ،همه آنها براى اين [بودند] كه پرچم
42
(ره)
توحيد را و عدالت را در بين ملتها برپا كنند( ».امام خمینی )99/17 :1358 ،امام
ریشه عدالت را در ایمان به مبدأ و معاد دانسته میفرماید« :اگر ما بيدار بشويم و
بفهميم كه ما از خدا هستيم و به او رجوع مىكنيم« :انَّا ِ َّل ِ و انَّا الَي ْ ِه ِ
راج ُعونَ »؛ (بقره:
آن خدائيم و به سوى او باز مىگرديم ».اگر اين دو كلمه را ما در زندگى
 )156ما از ِ
بفهميم كه ما از او هستيم و همه از اوست و ما هيچ هستيم و هيچ نداريم و هر چه
داريم از اوست و ما به سوى او برگشت مىكنيم و از ما حساب مىبرند ،ما را در حساب

 .2تقدیم مصالح جامعه بر مصالح فرد

انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

واقع مىكنند ،اين دو كلمه را اگر ما بفهميم ،با بندگان خدا آنطور كه خدا راضى است
و آنطور كه امر خداست عمل مىكنيم( ».امام خمینی)510/13 :1358 ،
بر این اساس ،امام(ره) مسئوالن جمهوری اسالمی را همیشه با ذکر نمونه اجتماعی
توصیه به رفتار عادالنه نموده است .ایشان خطاب به مسئولین نظام میفرماید:
«جمهورى اسالمى معنايش اين است كه عدالت باشد ،عدالت اين است كه اين آدمى
كه اآلن احتياج به من دارد ،از خارج آمده اآلن ،از راه دور آمده ،به اين اداره احتياج
دارد ،زود رسيدگى بشود به احتياج اين .اين طور نباشد كه يك كسى كه آشناى ما
هست ،جلو ،كارش را انجام بدهيم ،يك كسى كه خير ،غريبه هست ،عقبتر انجام
بدهيم( ».امام خمینی)20/9 :1358 ،

در مقام تزاحم مصالح فرد و جامعه از نگاه امام همیشه مصلحت جامعه مقدم بر
مصلحت شخص است .بهخصوص حاکمان مسلمان نباید به منافع خود فکر کنند ،بلکه
همیشه به مصالح مردم و منافع کشور بیندیشند و درصدد تحقق آن باشند .امام(ره) در
این مورد میفرماید« :كسى كه بر مسلمين و جامعه بشرى حكومت دارد ،هميشه بايد
جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد؛ و از جهات خصوصى و عواطف شخصى
چشم بپوشد .لهذا اسالم بسيارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى كرده است؛
بسيارى از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بين برده است؛ ريشه بسيارى از طوايف را
چون مفسد ه انگيز و براى جامعه مضر بودهاند ،قطع كرده است .حضرت رسول(ص) يهود
«بنى قريظه» را چون جماعت ناراحتى بودند و در جامعه اسالمى مفسده ايجاد كرده
و به اسالم و حكومت اسالمى ضرر میرساندند ،از میان برداشت( » .امام خمینی ،بیتا:
 )85همچنین اگر مناقع شخصی با منافع عموم در تضاد باشد ،به نظر امام(ره) منافع عامه
43
مقدم است .ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از نحوۀ استفاده از نفت میپرسد،
میفرماید« :در تمام زمينهها ،ما در جهت منافع مردم خود گام برمىداريم و با آنچه
صالح آنان و پاسخگوى آرمان اسالمى آنان باشد ،عمل مىكنيم( » .امام خمینی:1358 ،
 )357/4امام(ره) هم در مقام گفتار و هم در مقام عمل به تقدیم مصالح جامعه بهعنوان
یک اصل توجه داشت و بر آن تأکید میکرد .هیچ گاه امام(ره) به منافع شخصی فکر
نکرد و در این زمینه گامی برنداشت.
(ره)

 .3رحمت و مهربانی با مردم
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رحمت از صفات خدای متعال است که آن را بر خود واجب کرده است .قرآن میفرماید:
َ
ب َعلى ن َ ْف ِس ِه ال َّر ْح َمةَ»؛ (انعام{ )12 :خداوند} رحمت (و بخشش) را بر خود ،حتم
«كتَ َ
كرده است ».این صفت را خداوند به بندگان شایستهاش عنایت کرده و خطاب به
پیامبر اسالم(ص) میفرماید« :فَب ِما َر ْح َم ٍة مِ َن َّ
الل ِ لِن َْت ل َ ُهم و ل َ ْو ُكن َْت فَ ًّظا َغ َ
ليظ ال ْ َقل ْ ِ
ب
الن ْ َف ُّضوا مِ ْن َح ْول ِ َ
َ
ك فَا ْع ُ
ف َعن ْ ُه ْم و ا ْستَ ْغ ِف ْر ل َ ُهم»؛ (آلعمران )159 :به (بركت) رحمت
الهى ،در برابر آنان [مردم] نرم (و مهربان) شدى و اگر خشن و سنگدل بودى ،از اطراف
تو ،پراكنده مىشدند .پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب».
امام(ره) که بهحق وارث انبیا بود ،صفت رحمت و مهربانی را در خود پرورش داد و
همیشه با مهر و محبت با دیگران برخورد داشت .در این زمینه به فرزندش چنین توصیه
نمود« :پسرم! اگر مىتوانى با تفكر و تلقين نظر خود را نسبت به همه موجودات بهویژه
انسانها نظر رحمت و محبت كن ،مگر نه اين است كه كا ّفه موجودات از جهات عديده
كه به احصا در نيايد مورد رحمت پروردگار عالميان مىباشند ،مگر نه آنكه وجود حيات
و تمام بركات و آثار آن از رحمتها و موهبتهاى الهى است بر موجودات ،و گفتهاند:
ُّ
«كل موجو ٍد مرحو ٌم» (قیصری ،شرح فصوص الحکم{ )176/1 :هر موجودی مشمول
رحمت خداوند است }.مگر موجودى ممكن الوجود امكان دارد كه از خود ،به نفسه،
چيزى داشته باشد يا موجودى مثل خود ممكن الوجود به او چيزى داده باشد ،در اين
رب العالمين است
صورت رحمت رحمانيه است كه جهانشمول است .مگر خداوند كه ّ
و تربيت او جهانشمول است تربيتش جلوه رحمت نيست ،مگر رحمت و تربيت بدون
عنايت و الطاف جهانشمول مىشود .پس آنچه و آن كس كه مورد عنايات و الطاف و
محبت ما نباشد؟ و اگر نباشد اين نقصى نيست براى
محبتهاى الهى است چرا مورد ّ
ما؟ و كوتاهبينى و کوتاهنظری نيست؟» (امام خمینی)218/16 :1358 ،
 .4رفتار نیک با مردم

رفتار نیک با مردم در سیرۀ اخالقی حضرت امام(ره) فراوان دیده میشود و اگر برخورد
ایشان را در مالقات و تعامالت اجتماعی مطالعه کنیم،خواهیم دید که نیکی با دیگران
در رفتار آن بزرگوار عجین شده است .رفتار همراه با احترام ،تکریم و دلسوزی به مردم
در سیرۀ اخالقی امام(ره) آشکار است و در تمام فعالیتهای ایشان مشاهده میشود.

 .5خدمتگزاری به مردم

انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

امام(ره) هر فعالیتی که در طول حیات پربارش انجام داد ،اخالص و یاریرسانی به مردم
در آن آشکار بود .امام(ره) افزون بر اینکه خود خدمتگزار و دلسوز به مردم بود ،دیگران
را نیز به رفتار نیک با آنان سفارش میکرد .چنانکه خدمت به محرومین را مکرر به
مسئوالن نظام توصیه میکرد .در این مورد خطاب به کارگزاران سیاسی میفرماید:
«دولت واقعاً بايد با تمام قدرت آن طورى كه على(ع) براى محرومين دل مىسوزاند،
اين هم با تمام قدرت دل بسوزاند براى محرومين؛ مثل يك پدرى كه بچههايش اگر
گرسنه بمانند( ».امام خمینی )150/18 :1358 ،رفتار پدرانه مسئوالن نظام با مردم،
خواست امام(ره) بود که از این کلمات بهروشنی استفاده میشود.
مهم خدمت به محرومان و
امام(ره) در بیانی دیگر میفرماید« :باز هم موضوع ِ
دورافتادگان را تذكر مىدهم .باآنکه مىدانم در اين سالهاى محدود با گرفتاریهای
بيشمار عظيمى كه كشور و دولت خدمتگزار با آنها مواجه بود ،حجم خدمتهايى
كه به روستاييان در تمام زمينهها شده است چشمگير و اعجابآور است و دولت حقاً
و انصافاً در اين امر توفيق بسيار داشته است كه با مقايسه با كارهاى در طول رژیمهای
سابق مىتوان يافت؛ لكن باز كافى نيست و حق محرومان به آن نحو كه دلخواه است
ادا نشده{است }.اميد است دولت با تمام توان خدمت خود را تعقيب و از خداوند
تعالى توفيق خدمت طلب كند( ».امام خمینی)159/19 :1358 ،

خدمتگزاری به مردم همواره مورد تأکید قولی و عملی پیامبر و اهلبیت بوده
است و آنها قبل از هرکس خود به آن عمل میکردند .یکی از بارزترین ویژگیهای
زندگی ائمه اطهار(ع) ،خدمت به مردم بود که آن بزرگواران در طول حیات به آن
توجه ویژه داشتند .امام خمینی(ره) با الهام از سیرۀ معصومین(ع) خدمت به مردم و
(ره) 45
بهخصوص رسیدگی به محرومین را جزو برنام ههای اصلی خود قرار داده بود .امام
در این زمینه خطاب به مسئوالن حکومت میفرماید« :إنشاء َّ
الل خداوند همه شما را
حفظ كند ،موفق باشيد .من دعاگوى همه هستم و شما احتمال اين را بدهيد كه اگر
به من بگويند خدمتگزار ،بهتر از اين است كه بگويند رهبر .رهبرى مطرح نيست،
خدمتگزارى مطرح است .اسالم ،ما را موظف كرده كه خدمت بكنيم .خدمتگزارى
مطرح است پيش ما( ».همان)464/10 :
(ع)
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این سخنان نشان دهندۀ آن است که خدمتگزاری در نگاه امام(ره) با ارزشتر
از رهبری است؛ چون مستقیماً با مردم در ارتباط است و مشکالت آنها را برطرف
میسازد .چنین اندیشهای را هیچکدام از رهبران سیاسی جهان شنیده نشده است
که خدمت به جامعه را بر عنوان رهبری ترجیح دهد .روشن است که نگاه امام(ره) به
حکومت و سیاست ،نگاه خدمتگزاری و ادای وظیفه دینی است.
امام(ره) در جای دیگر خدمتگزاری به مردم را با خدمت در راه خدا مرتبط دانسته
میفرماید« :من اميدوارم كه خداوند همه شما را توفيق بدهد و همه ما را توفيق بدهد
كه براى خدا كار بكنيم ،تا شكست در آن نباشد .اين از همه توفيقها باالتر است كه
ما خودمان {را} طورى بكنيم كه كارهايمان براى او باشد .خدمت به ملت ،خدمت
به اوست .خدمت به مملكت خود شما ،خدمت به خداست .مملكت ،مملكت خداست.
خدمت كردن براى اينكه ما محتاج به اجانب نباشيم خدمت بزرگى است؛ خدمت الهى
است؛ براى خداست اين .كوشش كنيد كه كارتان براى خدا باشد .وقتى براى خدا
باشد ،از هيچ چيز باك نداشت ه باشيد؛ خدا همراه شماست .كسى كه خدا همراهش
است ،از هيچ چيز نبايد باك داشته باشد( ».همان)445 :
امام(ره) خدمتگزاری به مردم را روش انبیا معرفی کرده میفرماید« :انبيا اين طور
احساس را داشتند .انبيا خودشان را خدمتگزار مىدانستند ،نه اينكه يك نبىاى
خيال كند حكومت دارد به مردم .حكومت در كار نبوده .اولياى بزرگ خدا ،انبياى
بزرگ همين احساس را داشتند :كه اینها آمدند براى اينكه مردم را هدايت كنند،
ارشاد كنند ،خدمت كنند به آنها .شما هم احساس قلبىتان اين مطلب باشد كه واقعاً
ما آمديم كه به اين مردم خدمت كنيم و اين خدمت به مردم ،خدمت به خودمان
است( ».همان)359/15 :

 .6 46امانتداری

امانتداری در قرآن و اسالم جایگاه ویژه دارد و آیات متعدد بر رعایت آن در جامعه
اسالمی داللت میکنند .قرآن کریم در این زمینه میفرماید« :ا ِ َّن اهلل َ یَأمُ ُر ُکم اَن ت ُ َؤ ُّدوا
ا َ
ال َمان ِ
َات اِلی اَهل ِ َها»؛ (نسا )58 :خدا به شما فرمان مىدهد كه سپردهها را به صاحبان
آنها ر ّد كنيد ».ادای امانت به صاحبش واجب است و هرکس شرعاً موظف به رد آن
است .در غیر این صورت فرد امانتدار مدیون صاحب امانت است( » .جصاص1405 ،ق:

انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

 )199/2امانتداری از صفات انبیا الهی است و پیامبر اسالم(ص) به «محمد امین»
مشهور» بود .امام(ره) در بیان وظیفه شرعی امانتدار میفرماید« :كسى كه امانت را
قبول مىكند ،اگر براى آن ،جاى مناسبى ندارد ،بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى
آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى
نموده است ،و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود ،بايد عوض آن را
بدهد( ».امام خمینی :1375 ،م )2334 .شخص امانتدار وظیفه نگهداری امانت را شرعاً
به عهده دارد و اگر کوتاهی کند ضامن است .این حکم دلیل بر اهمیت امانتداری از
نظر اسالم است.
امام(ره) ضمن تأکید بر اصل امانتداری ،امانت را به دو دسته امانت مادی و معنوی
تقسیم نموده به امانت معنوی اهتمام بیشتر قائل است .به نظر ایشان اسالم و قرآن
هر دو امانتهای الهی هستند که باید آنها را حفظ کرد .در این مورد میفرماید:
َّ (ص)
«وقتى كه اسالم امروز در دست ما امانت است ،امانتى است كه از دست رسول الل
ما اخذ كرديم و الزم است كه او را حفظ كنيم و به اين امانت خيانت نكنيم؛ وقتى
كه ما همچو امانتدارى هستيم ،تكليف همه ماست كه ادا كنيم اين امانت را و سالم
و قوى به نسلهای ديگر تحويل بدهيم( ».امام خمینی )8/15 :1358 ،امام(ره) در مورد
قرآن میفرماید« :قرآن كريم امانت بزرگ خداست؛ علما و روحانيون امانتدار الهى
هستند( ».امام خمینی ،بیتا)69 :
امام(ره) در مالقات با کارگزاران نظام میفرماید« :هر كس در هر جا هست و هر
جا خدمت مىكند ،يكى از امورى كه بسيار براى او الزم است ،امانت است؛ امين بايد
باشد .اگر خداى نخواسته ،در يك گروهى اشخاص غير امين و اشخاص خائن پيدا
بشود ،يك وقت مىفهميم كه تمام آن گروه را اینها به بدنامى كشيدند يا به فساد .از
امور الزم ،امانت است در امور .براى بازرسها امانت از امور بسيار الزم است .آنهايى
47
كه در شغل بازرسى هستند ،آنها بايد امين باشند( ».امام خمینی)239/17 :1358 ،
امام(ره) در این زمینه به همه جوانان توصیه کرده میفرماید« :كوشش كنيد كه هر
قدمى كه براى علم برمىداريد ،براى عمل ظاهرى و براى اعمال باطنى ،ايجاد تقوا در
خودتان ،ايجاد استقامت ،امانت در خودتان بكنيد كه وقتى از دانشگاه انشاء َّ
الل بيرون
مىآييد يك انسانى باشيد كه هم معلومات داشته باشيد و هم امانتدار باشيد .براى
معلوماتتان ،هم امانتدار باشيد و هم تزكيه نفس كرده باشيد( ».امام خمینی ،بیتا)20 :

دو) اخالق سیاسی

رفتار سیاسی به موضعگیری و عملکرد شخص در حوزۀ سیاست و ادارۀ جامعه اطالق
میشود که رهبران سیاسی و حاکمان کشورها در تنظیم و تدبیر امور اجتماعی انجام
میدهند .حضرت امام(ره) بهعنوان یک رهبر دینی و سیاسی جامع و خبره ،روش
خاصی در ادارۀ جامعه داشت که مبتنی بر اصولی برآمده از قرآن و سنت بود .در این
قسمت از مقاله به نمونههایی از رفتارهای سیاسی امام(ره) اشاره میشود.
 .1وظیفهانگاری حکومت
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امام(ره) برقراری حکومت اسالمی را بهعنوان وظیفه دینی و اجتماعی معرفی نموده برای
تحقق آن تالش کرد .این موضوع را به همه سالطین و حاکمان جهان اسالم اعالم
داشته فرمود« :اساساً حكومت كردن و زمامداری در اسالم يك تكليف و وظیفه الهى
است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداری ،گذشته از وظایفی كه بر همه مسلمين
واجب است ،يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد.
حكومت و زمامداری در دست فرد يا افراد ،و سيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه
از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند( ».صحیفه)5/409 :
این سخنان امام(ره) بیان صریح در مورد وظیفه انگاری حکومت است و این پیام را
به مخاطبان میرساند که حکومت ،تکلیفی الهی است و باید برای اجرای احکام اسالم
(ره)
برقرار گردد ،نه برای قدرتطلبی ،سلطهجویی و دستیابی به پول و ریاست .امام
در موضوع وظیفه انگاری کار در حکومت میفرماید« :يك مسئلهاى است كه تكليف
الهى است براى همه ما؛ هر فردى كه مىبيند وجودش در يك جايى مفيد است و
مىتواند{ ،باید} خدمت بكند .اين يك تكليف است [كه] امروز بايد همه عمل كنند.
بايد همه ما به اين تكليف عمل بكنيم .ما همهمان موظفيم ،مكلفيم ،كه اآلن اين
48
نهضت را حفظ كنيم ،در هرجا كه شما وجودتان مفيد است{انجام وظیفه کنید}».
(امام خمینی)387/5 :1358 ،

امام(ره) در توضیح رابطه دولت و ملت میفرماید« :اسالم در رابطه بين دولت و
زمامدار و ملت ضوابطى و حدودى معين كرده است و براى هر يك بر ديگرى حقوقى
تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هرگز چنين رابطهاى ،يعنى رابطه مسلط
و زير سلطه ،به وجود نمىآيد .اساساً حكومت كردن و زمامداری در اسالم يك تكليف

و وظیفه الهى است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداری ،گذشته از وظایفی كه
بر همه مسلمين واجب است ،يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست
كه بايد انجام دهد( » .همان)410 :
انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

 .2اهتمام به بیتالمال مسلمین

بیتالمال به اموال عمومی و سرمایه ملی اطالق میشود که مربوط به همه مسلمانان
و عموم مردم یک مملکت است .اسالم نسبت به جمعآوری ،حفظ و توزیع عادالنه
بیتالمال بین مسلمانان تأکید بسیار کرده و حاکمان اسالمی را به رعایت آن توصیه
نموده است .امام(ره) به این امر توجه فراوان داشت و مسئوالن نظام را مکرر به رعایت
آن سفارش میکرد .در این زمینه میفرماید« :حکومتهای اسالمى بايد بیتالمال
ف نكنند ،بیتالمال مسلمين صرف آن
مسلمين را براى جالل و جبروت خودشان صر 
چيزى بشود كه براى مسلمين است .وزارتخانهها بايد وقتى كه مىبينند كه كارمند
بیتالمال مسلمين هستند و از آنجا حقوق مىگيرند و ارتزاق مىكنند و اداره ،اداره
بیتالمال مسلمين است ،حتى در آن مسائلى كه حضرت امير(ع) گفته مالحظه كنند،
كوچك نشمرند مسئله را ،مسئله بیتالمال مسلمين است و دستور ،دستور اسالم است
به حد ضرورت( ».امام خمینی)375/19 :1358 ،
امام(ره) با سفارش کلی به حاکمان مسلمان به نمون ههای عینی بیتالمال و
صرفهجویی در آنها اشاره کرده میفرماید« :حتى مطبوعات بايد اين توجه را داشته
باشند كه چيزهايى كه براى ملت مفيد نيست در روزنامهها ننويسند ،كاغذ صرف اين
نكنند ،وقت صرف اين نكنند .بايد راديو  -تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد
كه اين از بیتالمال مسلمين است ،بايد وقتش صرف چيزهايى كه مربوط به مصالح
مسلمين نيست ،نشود ،مسئوليت دارد اينها .بايد اشخاصى كه ،مقاماتى كه هستند،
49
مالحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند ،به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند،
نه به اندازه دلخواه .و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواههای ما آخر ندارد( .همان)
 .3اهتمام به رعایت حقالناس

حقالناس دارای اهمیت فراوان در فقه اسالمی است و رعایت آن در جامعه بر همه
مردم واجب است .از نظر اسالم هیچکس حق ندارد بدون مجوز شرعی حقوق دیگران
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را نادیده انگارد .چرا که در صورت عدم رعایت حقوق الناس نظم جامعه به هم میخورد
و در نتیجه اختالل نظام پیش میآید .امام(ره) به فرزندشان درزمینة حقالناس این گونه
سفارش میکند« :پسرم! سعى كن كه با حقالناس از اين جهان رخت نبندى كه كار
الراحمين است بسيار
بسيار مشكل مىشود .سر و كار انسان با خداى تعالى كه ارحم ّ
سهلتر است تا سر و كار با انسانها .به خداوند تعالى پناه مىبرم از گرفتارى خود و تو
و مؤمنين در حقوق مردم و سر و كار با انسانهاى گرفتار .و اين نه به آن معنى است
كه در حقوق ّ
الل و معاصى سهلانگاری كنى( ».امام خمینی)224/16 :1358 ،
امام(ره) اهمیت به حقالناس بهعنوان یک پدر مهربان به فرزندش بیان کرده و او را
از نادیده گرفتن آن به شدت بر حذر داشته است .این توصیه امام(ره) هرچند به فرزند
ارائه شده ،ولی جنبه اجتماعی و حکومتی دارد و در حقیقت متوجه همه انسانها و
بهخصوص مسئوالن نظام است .چرا که ابتالی آنان با حقوق الناس و تعامالت با مردم
بیش از دیگران است .اگر سیاستمداران و کارگزاران به حقوق مردم توجه نکنند،
بیشتر از افراد عادی گرفتار عقوبت میشوند .همانگونه که امام علی(ع) در زمان خالفت
به بعضی از حقوق مردم به عهدۀ حکومت اشاره کرده و خود را مسئول آن معرفی
کرده است( .بحار )251/37 :بنابراین ،حاکمان باید دو نوع مراقبت از حقوق مردم داشته
باشند؛ یکی خود حقوق دیگران را رعایت کنند و دیگر اینکه تالش کنند حقوق مردم
از بین نروند.
امام(ره) در علتیابی اهمیت حقالناس میفرماید« :اگر خداى نخواسته انسان با
حقوق مردم از دنيا برود ،كارش بسيار مشكل شود .در حقوق الهى سر و كار با كريم
و رحيم مىباشد كه در ساحت مقدسش بغض و كينه ،عداوت و تش ّفى راه ندارد ،ولی
اگر سر و كار با بندگان شد ،ممكن است گرفتار كسى شود كه داراى اين گونه اخالق
باشد و از انسان بدين زوديها نگذرد يا هیچوقت از او راضى نشود .پس ،بر انسان الزم
 50است ك ه مواظب حال خودش خيلى باشد ،و اين مالحظات را بنمايد كه مطلب بسيار
خطرناك است و امر بسيار مشكل است( ».امام خمینی )308 :1371 ،دلیل سختی
ناشی از حقالناس این است که انسان بدون رضایت صاحب حق بخشیده نمیشود و
انسانها معموالً در عفو و بخشش سختگیرند .اما خداوند «سریع الرضا» است و زود از
معصیتکار راضیشده حقش را میبخشد .حضرت امام(ره) دقیقاً به این امر توجه کرده
و حقالناس را با اهمیتتر از حقاهلل معرفی کرده است .بر این اساس ،امام(ره) در طول

حیات توجه کامل به حقوق الناس داشت و مردم را به رعایت همدیگر توصیه میکرد.
 .4محرومیتزدایی از جامعه

(امام خمینی)520/6 :1358 ،

انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل

فقر و محرومیت از مشکالت اغلب جوامع انسانی است .درحالیکه اسالم بر رفاه عمومی
تأکید دارد و کمک به نیازمندان را برترین فضیلت اجتماعی شمرده است .امام(ره) برای
رسیدن به این هدف از آغازین روزهای پیروزی انقالب اسالمی برنامهریزیهای مؤثری
انجام داد .تشکیل کمیته امداد و افتتاح شمارهحساب بدین منظور از جمله طرحهای
مهم در راستای محرومیتزدایی بود که بهخوبی اجرا شد و تاکنون در بسیاری از
کشورهای جهان به نیازمندان کمکرسانی دارد .امام(ره) در پیام  21فروردین 1358
خطاب به ملت ایران میفرماید « :ملت عزيز! برادران و خواهران دلير و مبارز (ايّدهم
َّ
الل تعالى) اينك به مرحله حساسى از دوران انقالب اسالمى خود رسيدهايم .دوران
سازندگى ،دورانى كه بايد از ثمرات انقالبمان مردم محروم و ستمديده ايران بهرهمند
شوند؛ دورانى كه بايد شكوه نظام عدل اسالمى را لمس كنيد؛ دورانى كه همه بايد
دستبهدست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را بركنيم .شما مردم شريف ايران در
جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزى بزرگى به دست آورديد و توانستيد با اتكال
به خداى متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد و
پشت ابرقدرتها را بلرزانيد .اكنون نيز با خوديارى و همكارى براى مبارزه عليه فقر و
محروميت بسيج شويد ،و با تأييد الهى به نجات مردم مستضعف كمر همت ببنديد».

امام(ره) در سخن دیگر برای محرومیتزدایی از جامعه به خود مردم توجه کرده از
آنها استمداد میطلبد .در این مورد میفرماید« :يك تجربه تازه از بسيج نيروى ايمان
جامعه در راه تعاون اسالمى و مبارزه با محروميت است كه ملت با توفيق الهى بايد
51
از آن نيز سرفراز درآيد .من با كمال تواضع از ملت عزيز در اين امر حياتى استمداد
مىكنم و سالمت و سعادت همگان را خواستارم( ».همان )522 :امام(ره) در قول و
عمل به محرومیتزدایی از جامعه متعهد بود و دستورات مؤکد به مسئوالن نظام
ارائه میداد .ایشان ضمن دعا برای دولت بر رفع محرومیت تأکید نموده میفرماید:
«خداوند همه ما و شما را موفق كند كه خدمتگزار اسالم ،خدمتگزار اين مستمندان
و اینهایی كه در طول تاريخ شاهنشاهى توسریخوردهاند و محروم بودهاند باشيم.

نگذارند اينها به محروميت باقى باشند .دولت توجه به اين معنا داشته باشد كه در
اینجاهای دورافتاده توجه زيادتر بكنند و اينها را یکقدری به آنها رسيدگى بكنند .و
خداوند همه شما را موفق و ما را هم ان شاء َّ
الل ،از خدمتگزاران شما حساب كند».
(همان)470/16 :

 .5کنترل قدرت سیاسی
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قدرت و ریاست معموالً آسیبزا است و بر اغلب انسانهای اثر سوء میگذارد .خداوند
در قرآن میفرماید« :إ ِ َّن ْالنسان لَيَ ْطغى»؛ به يقين انسان طغيان مىكند» (علق)6 :
قدرت و ریاست یکی از عوامل طغیان انسان است که تاریخ سالطین گواه آن است.
امام صادق(ع) به ابوحمزۀ ثمالی میفرماید« :إِي َّ َ
الرئ َا َسةَ» (کلینی1368 ،ق)398/2 :
اك و ِّ
از ریاست پرهیز کن .دلیل این امر ،طغیانگری انسان است که با قدرت و ریاست
تحریک میشود .امام صادق(ع) از و رود به این وادی خطرناک منع کرده است .البته
اگر سیاستمداران و کارگزاران حکومت اخالق اسالمی و تقوای الهی را داشته باشند،
قدرت را در مسیر درست به کار میگیرند .امام خمینی(ره) عامل کنترل آسیبهای
قدرت سیاسی را در اخالق میبیند و ارزشهای اسالمی را رام کنندۀ ریاست معرفی
میکند .عدالت زمامداران مورد تأکید امام(ره) بوده که در سخنرانیهای مختلف به آن
توصیه کرده است.
(ره)
همچنین حضرت امام بر اساس قرآن و روایات تقوا را برای حاکم الزم میداند تا
َ
كر َمك ْم ِعن ْدَ َّ
الل ِ
از ارتکاب فساد و ناروایی او جلوگیری کند .ایشان با استناد به آیه «ا َّن أ َ
أتقيكم» (حجرات )13 :میفرماید« :در اسالم تقوا مطرح است .آنكه تقوا دارد ،هركه
تقوايش زيادتر است ،پيش خدا كرامتش زيادتر است .آن كارمندى كه در كارمندىاش
تقوا دارد ،آن نخستوزيرى كه در تخستوزيرىاش تقوا دارد ،تقواى سياسى دارد،
 52آن وزرايى كه تقوا دارند ،در كارهايى كه مىكنند متقى هستند ،با خدا هستند ،آن
رئیسجمهوری كه تقوا دارد ،الهى است ،اينها کریماند .و اگر خداى نخواسته تقوا در
ملت تقوا پيدا بشود ملت برومند
كار نباشد ،همه از نظر خدا منفىاند .آن روزى كه بر ْ
است ،كريم است ،پيش خدا اكرم است( ».امام خمینی )314/6 :1358 ،به خاطر اتصاف
به عدالت و تقوا و دیگر ارزشهای اخالقی است که پیامبران با داشتن قدرت ،هرگز
خطا و خالفی از آنها سر نمیزد .امام(ره) در این زمینه فرمود« :انبيا و اوليا كه هر چه

نتیجهگیری
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[بر آنها] وارد مىشد ،هر چه قدرت در عالم وارد مىشد برآنها ،هيچ در آنها تأثيرى
نمىكرد .آنکسی كه زمام يك مملكتى كه از حجاز گرفته تا مصر و همه اینجاها را؛
ايران و ساير جاها تحت سلطه او بود ،و قدرت جسمى و روحى خودش آنطور بود،
مىبينيم كه از يكى از افراد پايين و متوسط متواضعتر است .و اين قدرتها ابدا ً در روح
او تأثير نكرده ،براى اينكه روح ،اینقدر بزرگ است كه همه عالم را مىگيرد( ».همان)

این مقاله به بررسی رابطه انقالب اسالمی و اخالق از منظر امام پرداخت و روشن
شد که انقالب اسالمی به نظر امام ره تأثیر بسزا بر اخالق اجتماعی مسلمانان جهان و
بخصوص مردم ایران داشته است .این موضوع در دو بخش نظریه و عمل و با استناد
به سخن و سیره حضرت امام(ره) مورد تحقیق قرار گرفت و به خوانندگان ارائه گردید.
سؤال اصلی تحقیق با استناد به آثار حضرت امام ره پاسخ داده شد و روشن گردید که:
(ع)
نظریه اخالقی امام(ره) در واقع نشئتگرفته از متون دینی قرآن و احادیث معصومین
است که در رشد روحی و معنوی انسان و رسیدن او به قرب الهی نقش اساسی دارد.
ویژگیهای انسان از قبیل ارزشمندی ،اراده و اختیار و کمالخواهی بهعنوان مبانی
اخالق از نظر امام ره به دست میآید که به آن اشاره شد .همچنین امام(ره) اخالق را
دارای صفاتی همچون جامعنگری ،تقدیم معنویات بر مادیات ،اعتدالگرایی ،عقالنیت
و برآمده ناشی از انگیزه درست میداند که انسان را به مطلوب نهایی هدایت میکند.
اخالق عملی که مهمترین بخش اخالق از نظر امام(ره) است در این نوشتار در دو
دسته رفتارهای اجتماعی و سیاسی ارائه گردید .اخالق اجتماعی به عدالت اجتماعی،
تقدیم مصالح جامعه بر مصالح فرد ،مهربانی ،رفتار نیک و خدمت به مردم و نیز
امانتداری اشاره شد .در اخالق سیاسی به وظیفه انگاری حکومت ،اهتمام به بیتالمال،
53
رعایت حقوق الناس ،محرومیتزدایی و کنترل قدرت مورد توجه قرار گرفت که هرکدام
جایگاه ویژهای در کالم و سیرۀ امام(ره) دارند .به هر صورت ،دیدگاه امام(ره) به اخالق
دیدگاه جامع است ،به همه ابعاد نظری و عملی آن توجه کرده و این مطلب از آثار
ایشان مانند چهل حدیث ،سرالصالۀ ،آداب الصالۀ و ...و همچنین سخنان مکتوبشان در
صحیفه امام بهروشنی قابل دستیابی است .امام(ره) اخالق را وسیله رسیدن به معنویت
و تقرب به خدای متعال میداند ،امام(ره) به اخالق سیاسی و اجتماعی تأکید فراوان
(ره)

دارد ،نگاه امام(ره) به اخالق نگاه فراملیتی و جهانی است و توصی ههای او همه مردم و
سیاستمداران جهان را فرامیگیرد.
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