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  )ره(جايگاه اخالق در انديشه و عمل حضرت امام خميني
  

  1كبري مجيدي بيدگلي
  

  چكيده
ل بسيار مهم در يكي از مسائ. باشد مي »)ره(بررسي جايگاه اخالق در انديشه و عمل حضرت امام خميني«موضوع نوشتار حاضر 

هـيچ   ، يابد و پس از علم الهي از بشر به اخالق افزايش مي، ني با پيشرفت علم و صنعت .باشد زندگي هر بشري، اخالق و ابعاد آن مي
 .علم اخالق نيست همپايعلمي از نظر اهميت و ضرورت 

همـواره در راه اعـتالي    ، هايي است كه به عنوان نمونه و الگوي اخـالق  از جمله شخصيت )ره(در اين ميان حضرت امام خميني
ل ها را از رذائل اخالقي دعوت و آنخود افراد را به درستكاري و فضائ فتارهاي عمليسيره اخالقي اسالم گام برداشته و با نصايح و ر

هاي انسـان از قبيـل دوبعـدي بـودن      ايشان با استناد به آيات نوراني قرآن كريم و توجه به برخي از ويژگي .اخالقي نهي نموده است
بايـد عـدالت باشـد تـا      ، اخالق مبتني بر دين است پس معيارچون  پذيري انسان، معتقد است گانه نفس و انعطاف انسان، مقدمات سه

هـدف بعثـت انبيـا را تربيـت انسـان دانسـته و       ) قدس سره(امام . بتواند آدمي را به سعادت و كمالي كه خدا برايش رقم زده، برساند
قـي از قبيـل قاطعيـت،    ارز اخالايشان در حيطه عمل و رفتار نيز داراي خصوصيات ب. داند اخالق فردي را بر اخالق جمعي مقدم مي

  . بوده و همواره با عمل خود توانسته الگوي مناسبي براي ديگران و حتي جهانيان باشد ...نگري و آينده ، ، نظم دوستي بصيرت، مردم
او  پرداخته و نظـرات  )ره(هاي اخالقي امام بررسي مختصري از ويژگي برداري به ش دارد با روش كتابخواني و فيشنگارنده تال

  .سازد مطرح )ره(را در جهت اجراي سيره اخالقي امام راهكارهاييو در پايان جايگاه آن مورد تبيين قرار دهد  را پيرامون اخالق و
  دوستي مردم اخالق جمعي، سعادت، ، اخالق، عدالت،)ره(امام خميني: واژگان كليدي

                                                            
 دانشگاه مدرس و فلسفه ارشد كارشناس -  1
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   مقدمه

دنيـوي و   اجتمـاعي،  الق او در سـعادت فـردي  رفتـار و اخـ   بدون ترديد سازندگي دروني انسان و اصالح
نيروهاي طبيعت را بـه   همه كه اگر آدمي تمامي علوم را تحصيل كند و طوري هسزايي دارد؛ ب هاخروي او نقش ب

كمال باز  تسخير خويش درآورد، اما از تسخير درون و تسلط بر نفس خود ناتوان باشد، از رسيدن به سعادت و
يش دارد و هـاي اخالقـي گـرا    زنـدگي خـويش بـه طـور فطـري بـه ارزش       از تا پايانآغ انسان از .خواهد ماند

خورد و هركس در اين سنجش به امتياز باالتري دست  مي ل اخالقي محكشخصيت وي با معيار فضائل و رذائ
، امـام خمينـي    يكي از اين بزرگـان  .يازد در خاطر مردمان و نزد خداي خود، جايگاهي ارزشمند خواهد داشت

ها  براي بسياري از انسان هامروز) ره(نام امام خميني. نمونه اعالي اخالق است ، باشد كه در نزد خاص و عام مي
اهل سياسـت و حكومـت و   . شناسند مي هاي خود از زاويه نگاه و آگاهي و دلبستگيآشناست و هر كدام او را 

او را به عنـوان يـك فقيـه، فيلسـوف و      او را به عنوان يك رجل سياسي و اهل فقه و فلسفه و عرفان ،مديريت
عملي و شـيفتگان اخـالق و مـنش     عرفانشناسند و كاوشگران علوم تربيتي و رهروان  مي معلم و عرفان نظري

كنند و او به راستي  مي او را به عنوان انساني نمونه و خودساخته و ذوب شده در اخالق الهي معرفي نيز انساني
آنچه به او جذابيت و محبوبيت بخشيده بود و او را در اين ميان اما  ؛بهره داشت اين همه بود و از اين جامعيت

كه انبيـا چنـين بودنـد و     چنان ؛اخالق و منش متعالي او بودبرده بود،  تا اوج يك قهرمان در قلب يك ملت باال
 قٍلُلي خُعلَ كنَّا و«: خداوند در توصيف پيامبر خاتم او را به اخالق، بردباري و دلسوزي و كرامتش ستوده است

4، قلم(.»برخورداريهمانا تو از اخالق و منشي بس عظيم  ؛ظيمٍع(  
است كه بايـد بخـش عظيمـي از    اي  الهي، چهره ياولياو  انبيايكي از وارثان خط  عنوانبه ) ره(امام خميني

خود نيز بـه آثـار   ) ره(اين است كه امام خميني. هاي او را در شخصيت عملي و اخالق او جستجو كرد موفقيت
اخالقي خود عنايت بيشتري داشت تا ساير آثار علمي خويش و در وصيت خود سفارش كرده اسـت  و علمي 

  .هاي اخالقي كه به رشته تحرير درآمده است ويژه كتاب هب ؛كه از ضايع شدن آثار خطي ايشان جلوگيري شود
براي ما بـه عنـوان   ) ره(خميني اي اخالقي امامه كه آشنايي با ارزشاست ضرورت اين تحقيق به اين دليل 

م در درجه اول بـه خودشناسـي از   هيخوا با اين متن مي وباشد  مكانيسم كسب اخالق مي يك الگوي اخالقي و
عـد  ايـن ب  تـر  بـيش بررسـي   و )ره(خمينيدر درجه دوم به جهاني كردن اخالق امام  طريق اين عالم روحاني و

  .بپردازيم
   

  بحث از اخالقاهميت و ضرورت 
 چـه علـم و صـنعت پـيش     هـر  .باشد مي ل بسيار مهم در زندگي هر بشري، اخالق و ابعاد آنيكي از مسائ

علـم   همپايهيچ علمي از نظر اهميت و ضرورت  ، پس از علم الهي. يابد مي رود نياز بشر به اخالق افزايش مي
هاي اخالقي ارج و بهايي بس  انيت و ارزشجا كه انس اند و آن اخالق نيست؛ چه همگي علوم در خدمت انسان

از ايـن،  گذشته . ترين علومي است كه بايد مورد توجه زياد قرار گيرد رد، بنابراين علم اخالق از ضروريواال دا
تـر نيـز    قرون گذشته نيست، بلكه بيشـتر و عميـق   هاي اخالقي نه تنها كمتر از انسان نياز انسان جديد به آموزه
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تـوجهي بـه سـازندگي     اپذير است كه در جوامع اسـالمي، بـي  اصر اين واقعيت تلخ انكارنهست و در جهان مع
نه تنها به گواهي اعمال و رفتار خود از آن همه تعاليم واالي آسماني و نبـوي طرفـي    ، اخالقي اغلب مسلمانان

  .اند اي نبرده بهره ، رود مي چنان كه انتظار بلكه در اصالح و تربيت خود آن ،نبستند
  

  معنا و مفهوم اخالق 
خَلق وخُلـق در اصـل   «: راغب اصفهاني در المفردات آورده است كه. اخالق جمع كلمه خُلْق و خُلُق است

 گـردد،  مي شود و ادراك مي هايي كه با چشم ديده اشكال و صورت ، ليكن خَلق به كيفيات به يك معنا هستند و
 صورت ظاهري و ، خَلق.شوند مي درك ، بصيرت ت كه باهايي اس روها و سرشتاختصاص يافته و خُلق ويژه ني

الخُلـق  «از عبـارت اسـت   خُلق در اصـطالح  . )159،ص1332راغب،(»هود است وخُلق، صورت باطني استمش
نيك ، هيأت راسخ نفساني كه به موجب آن افعال  حالٌ للنَّفّسِ داعيه لَها الي اَفْعالها منْ غَيرِ فكْرٍ و ال رويه؛ خُلق

   )189ص ،1342 دهخدا،.(»شود مي و بد اختياري بدون تكلف و تأمل از انسان صادر
شود  مي گاهي از آن به صفت رفتار انسان اراده .رود مي اخالق در اصطالح گاه به همان معناي لغوي به كار

ه برآمـده از وضـعيت   كـ  كه اين رفتار، صفت استوار نفساني باشد و يا ايـن  آيد، اعم از اين مي "ياي نسبت"و با 
ق در ايـن دو كـاربرد هـم    اخـال . وجود آمده باشـد ه گذرا و متغير دروني بوده و از روي فكر و پس از ترديد ب

   .)1379 ديلمي و آذربايجاني، ؛1367 مصباح،(شود مي ل اخالقيشامل فضائل و هم رذائ
ــي راز نظ ــام خمين ــاه ام ــدال    ،گ ــه ع ــيدن ب ــي و رس ــواي آدم ــادل ق ــي، تع ــت حــد اخــالق يعن ت و رعاي

يـات  ئش از اخالق نظري و پرداختن به جزذكر آن اهميت دارد اين است كه امام بي آنچه. )1385اسالمي،(وسط
را مـراد از يـادگيري علـم اخـالق      و نمايد كيد ميأو تأثير اخالق بر زندگي افراد ت قواي آدمي، به اخالق عملي

مقدمه حصول حقايق معارف و لياقـت نفـس بـراي    ا رو تهذيب  )الف1385 امام خميني،(داند تهذيب نفس مي
   .كند معرفي مي جلوه توحيد

  
  موضوع و مقصود اخالق انسان؛

از آن جهـت كـه پديـده مـورد مطالعـه       ، موضـوع اسـت  . موضوع و مقصود اخالق است ،بايد گفت انسان
 »انسـان «كـه   انـدركاران ايـن اسـت    د است از آن حيث كه هدف تمام دسـت انديشمندان اخالق است و مقصو

  ).122، ص1368شرفي، (» انسان واقعي«بسازند؛ 
عدي دانسته و معتقد است كه انسـان  انسان را موجودي دوب امام راحل با استناد به آيات نوراني قرآن كريم،

اي است كه از جانب خدا به او افاضـه   روح نفخه. داراي دو جنبه روح و بدن است كه با هم در ارتباط هستند
قـواي محسـوس و   . او را از ديگر موجودات جدا ساخته اسـت  ،)29 حجر،(»و نفخت فيه من روحي« :گرديده

اي اسـت داراي دو   بدان كه انسان اعجوبه« :فرمايند باره مي امام در اين. باشند ظاهري هم محل تجليات روح مي
ه ملكوتيه كه از عالم ديگر است باطنه غيبي نشئهست و ا ظاهر ملكيه دنيويه كه آن بدن او نشئه و دو عالم، نشئه

   .)5ص ،1382 ، امام خميني(»داراي مقامات و درجاتي است ، و نفس او كه از عالم غيب و ملكوت است
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  گانه نفس انساني  مقامات سه
جنـودي رحمـاني يـا    داراي نفس انسان داراي مراتب و درجاتي است و هـر درجـه،   ،  )ره(خميني از نظر امام

و  تـوازن آنچه مهم است حفـظ   ).5، ص1382،  امام خميني(هميشه ميان آنها نزاع و جدال استكه است شيطاني 
تعادل فوق تحت قوانين عقل و شرع حاصـل  . ها بر انسان غالب نيايند تعادل در كاربرد اين قوا است تا يكي از آن

از جملـه پيشـنهادهاي امـام    . دها تسليم جنود شيطان نگردن انسان كهسبب بعثت پيامبران نيز همين است . شود مي
راه ديگـر، موازنـه   . )17همـان، ص (در اين مرحله ضبط خيال و جلوگيري از غلبه خياالت فاسد است) ره(خميني

  ).5همان، ص(مقام عقل است ، مقام سوم نفس و )18همان، ص(ها است ميان قوا و خوب و بد كردن آن
  

  انسان  يپذير قابليت انعطاف
انسـان   روحپذيري  در خلقيات انسان اين است كه تحولي ايجاد هرگونه دگرگوني شرط الزم براشك،  بي

مـادامي كـه در ايـن     انسان به كرات اين نكته را يادآور شده است كه )ره(امام خميني. در اين دنيا پذيرفته شود
اصل اختيار . ح نمايدتواند اخالق خود را اصال مي تر راحتبرد،  سر ميه ويژه اگر در ايام جواني ب دنيا است و به

ح اخـالق و  كند، در غير اين صورت بحث از ارسـال پيـامبران، اصـال    ا ميو اراده آدمي نيز چنين امري را اقتض
جميع ملكات و اخـالق نفسـانيه، در ايـن عـالم      :نويسد امام در اين مورد مي. فايده بود كيفر و پاداش انسان بي

زمان و تجدد واقع است و داراي هيولي و قـوه اسـت و انسـان    و در تحت تصرف  دارد تغيرحركت و قابليت 
  .)510ص ،1382 ، امام خميني(ها كند خود را متبدل به مقابالت آن اخالقتواند جميع  مي
  

  ابتناي اخالق بر دين
هاي ديني دانسته و به منظور منزلت اخالق اسـالمي در ميـان    اساس اخالق را دين و آموزه )ره(خمينيامام 
و حتـي تـا فـوق    تا مرتبـه روحانيـت    تواند انسان را از مرتبه طبيعت اسالم است كه مي :فرمايند يان ميساير اد

 مشـان لععقلشـان و   هاي توحيدي اصالً كاري به ماوراء ندارنـد،  غير اسالم و غير مكتب. روحانيت تربيت كند
كـه در راه وحـي باشـد و    كسـي اسـت    طبيعت برسد،كسي كه علمش به ماوراء. رسد طبيعت نميهم به ماوراء

  .)414ص، 8ج ،صحيفه امام(هاي اسالم باشد اخالقش بر اساس آموزه
همواره در نظريات اخالقي خود به آيـات قرآنـي بسـنده كـرده و قـرآن را عامـل اخـالق        ) ره(خمينيامام 

ستخالص مسجونين قرآن براي ا :مبتني بر آثار و بركات زير است قرآن) ره(خميني به تعبير و بيان امام .داند مي
ه اوج كمال و قوت و انسانيت در اين زندان تاريك دنيا و رساندن آنها از حضيض نقص و ضعف و حيوانيت ب

قرآن براي تهذيب نفوس و تطهير بـواطن از   :فرمايد در جاي ديگري مي ).184صج، 1385 امام خميني،(است
فيت تربيت و اخـالق انبيـا و اوليـا و    قرآن حاوي كي؛ )186همان، ص(سعادت استارجاس طبيعت و تحصيل 
  ).همان( حكما نسبت به خلق است

دستيابي به معرفت الهي و فهم اسرار شريعت و علم باطني بـا رعايـت ظـاهر    ايشان بر اين عقيده است كه 
جهاد اكبر نيز غلبه انسان بر قواي . شود شريعت، عمل به دستورات شرع و تأسي به سنت رسول اهللا حاصل مي
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 آدابتـا انسـان متـأدب بـه     «: دارد كه امام در جايي اظهار مي. و بيرون راندن جنود شيطان از تن است ظاهري
شريعت حقه نشود، هيچ يك از اخالق حسنه از براي او به حقيقت پيدا نشود و ممكن نيست كه نـور معرفـت   

  )8ص ،1382 امام خميني،(.»الهي در قلب او جلوه كند و علم باطن و اسرار شريعت از براي او منكشف شود
  

  معيار بودن عدالت در اخالق 
، عدالت نه تنها خواست فطري بشر است، بلكه از جمله سـنن الهـي، يكـي از مقاصـد     )ره(از نظر امام خميني

بـه  (روست كه در سعادت انسان تأثيري غيرقابل انكار دارد از اين. قرآن، هدف اسالم و هدف ارسال پيامبران است
به معناي صحت و درسـتي تمـامي    زيراشود؛  غايت اخالق شمرده مي ، عدالتبايد گفت ). 1372ني، روحا: نقل از
داند، نه جزئي از آن و عـدالت را حـد وسـط بـين افـراط و       ل ميئعبارت از تمام فضا امام عدالت را. باشد قوا مي

امـام خمينـي،   ( كنـد  ه تعريف مـي تفريط و غلو و تقصير و يا تعديل جميع قواي باطنيه و ظاهريه و روحيه و نفسي
طريـق سـير   ... « :نويسـد  از نظر امام عدالت همان صراط مستقيم است و در اين مورد مـي . )81- 80ج،  ص1385

ربوبيت، عدالت اسـت كـه خـط مسـتقيم و سـير معتـدل اسـت و         انسان كامل از نقطه نقص عبوديت تا كمال عزّ
چه صراط مستقيم، كه انسان در نمـاز طالـب آن اسـت،     چنان ؛اشارات بسياري در كتاب و سنت بدين معني است

النهايـه وصـول هـيچ     و اعتدال حقيقي جز براي انسان كامل كـه از اول سـير تـا منتهـي    ... است اعتداليهمين سير 
و چون خط مستقيم واصـل بـين دو نقطـه،    ... منحرف و معوج نشده است، براي كسي ديگر مقدر و ميسور نيست

، از اين جهت، فضيلت به قول مطلق و سير بر طريق عدالت و بر سبيل اعتدال، بـيش از يكـي   بيش از يكي نيست
   ).153- 152صالف،  1385امام خميني، (» .ل را انواع بسيار بلكه غيرمتناهي استئنيست؛ ولي رذا

ني، ظـاهري، روحـي و جسـمي را در    ل باطئعدل مطلق تمامي فضا: كند كه امام در جاي ديگري اشاره مي
كه مبدأ جا  از آن. يعني قوه شهويه، غضبيه و شيطانيه است ،گيرد؛ زيرا عدالت عبارت از اعتدال قواي ثالثه ميبر

گانه است و عدالت همان عمل به حد وسط اسـت، بنـابراين طريـق سـير انسـان       تهذيب نفس تعديل قواي سه
رو انسان كامـل متخلـق    باشد و از اين عني همان عدالت ميي ،كامل از نقص تا كمال، خط مستقيم و سير معتدل

اهميت اين مطلـب در   .)153-151ص ،همان(باشد به تمامي صفات نيكو و بري از تمامي مهلكات اخالقي مي
ت قرار جا ايشان يكي از صفات ولي فقيه را عدال را نشان داده است؛ زيرا در آن بحث واليت فقيه امام نيز خود

  ).50صب، 1385 امام خميني،( مند باشد هبهراني ل انسئداده است تا از تمامي فضا
  

  خودسازي محور اخالق
هاي اخالقي را  تواند كرامت انسان موجودي است كه مي) قدس سره(چه گفتيم از ديد امام خميني  چنان

در برخـي از  . تخلق به خلقيات ارزنده و مطلوب متضمن سعي، ثبـات و اراده نيرومنـد اسـت   . كسب نمايد
اي عزيز گوش دل باز كن و ! هان«: اين واقعيت به خوبي ترسيم شده است) ره(نات امام خمينيعبارات و بيا

شايد بتواني خود را به صورت انسان گردانـي و از  . دامن همت به كمر زن و به حال بدبختي خود رحم كن
ه برهان حكمي ها همه نتيج اين.... اين علم به صورت آدمي بيرون روي كه آن وقت از اهل نجات و سعادتي

از ). 16ص، 1382امام خميني، (»حكماي عظام و كشف اصحاب رياضت و اخبار صادقين و معصومين است
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نگرش اخالقي اسالم ناظر به تعالي فرد و جامعه است، ليكن اولي را مقدم و اولي بـر   ، )ره(خمينيديد امام 
ايشان همچون جهاد اكبـر ذكـر شـده     امام و كتب ديگري از حديث چهلكتاب  آنچه در. كند دومي تلقي مي

له باعث اين گمان شود كه امـام  ئشايد اين مس .توجه دادن خوانندگان به اصالح احوال شخصي است است،
اما دقت در اين كتـب و آثـار بعـدي امـام چنـين گمـاني را رد       ، اند شخصي به اخالق داشته نگاهي فردي و

پـردازد و اصـالح    زيرا اخالق به احوال درون انسان مي ن است؛نگاه امام به اخالق، از زاويه فردي آ. كند مي
از اين منظـر اسـت كـه اخـالق، كـاركردي      . جامعه نيز در گرو اخالق صحيح رهبران و شهروندان آن است

اي متعـالي و   ترديد افرادي كه قادر به خودسازي و تعالي خود باشند، در ساختن جامعه بي .يابد اجتماعي مي
  . تند و در جلب اعتماد ديگران از موفقيت چشمگيري برخوردارندپيشرو توانا هس

  رانـس ديگـي تسخير نفـون كنـنفس خود را ناكرده تسخير اي فالن            چ
  نـد كـگ وعظ و پنـرو آهنـن             پس بـد كــرو  در بنــس را اول  بـنف

  .)282ص ،1372 نراقي،(
سماني و روحاني انسان به طور هماهنگ پرورش يابد و هر تمايـل و  عد جخودسازي به اين معناست كه ب

يابي ي را در خود پرورش داده و با دسـت انسان بايد صفات انسان .اي به جاي خود مورد استفاده قرار گيرد غريزه
امـام  . انسـانيت را در خويشـتن متجلـي سـازد     ، به كماالت انساني و آراسته شدن به محاسن و مكارم اخالقـي 

بـاره   و معلـم درس خودسـازي بـود، در ايـن    كه يكي از بهترين الگوهاي تجسـم اخـالق اسـالمي    ) ره(ينيخم
شـما   ، ، از خودتـان شـروع نكنيـد و خودتـان را تهـذيب نكنيـد       تا اصالح نكنيد نفوس خودتان را« :نويسد مي
،  يگـران را تصـحيح كنـد   توانـد د  ، نمي تيسآدمي كه خودش آدم صحيحي ن.  توانيد ديگران را تهذيب كنيد نمي

ايشان معتقدند كـه موفقيـت در سـاختن ديگـران      .)420ص ،13ج ،صحيفه امام(»نداردهرچه هم بگويد، فايده 
امـام   .)491، ص15ج ،همـان (»هر اصالحي نقطه اولش خود انسـان اسـت  « :درگرو توفيق در خودسازي است

و بـدان كـه اوايـل امـر قـدري مطلـب       « :داند هرچند خودسازي را كاري پرزحمت نام برده اما آن را ممكن مي
و مشقت به اسـتراحت؛   شود نمايد ولي پس از چندي مواظبت، زحمت به راحت مبدل مي سخت و مشكل مي

امـام  (»...شود كه اهلش آن لـذت را بـا جميـع لـذات مقابـل نكننـد       بلكه به يك لذت روحاني خالصي بدل مي
  .)209-208ص ،1382 ،)ره(خميني
اتقـوا اهللا  « :فرمايد باره مي ي ثمره تقواست؛ زيرا قرآن در اينبر اين باور بودند كه علم حقيق )ره(خميني امام

 ، بنابراين از اوان جواني همواره در كنار تحصـيل علـوم اسـالمي در تهـذيب نفـس      .)286، بقره(»و يعلمكم اهللا
بهتـرين   .نساني و روحاني بودل اگمارد و هميشه در فكر كسب فضائ تزكيه باطن و خودسازي همت فراوان مي

دليل اين است كه ايشان از روز جواني تا قبل از ارتحـال كـه رهبـري مسـلمانان جهـان را برعهـده داشـت و        
فكر معرفي خود و جاه و مقام حكومت اسالمي ايران را تشكيل داد و شايد بتوان ادعا كرد كه حتي يك آن، به 

  .)1378 حسيني،(نبود
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  )قدس سره(سيره اخالقي امام راحل از يهاي بررسي نمونه
دانيم ايشـان از نظـر    چه مي چنان .بپردازيم) ره(در اين بخش درصدديم به بررسي سيره اخالقي امام خميني

جا كـه بررسـي تمـامي ابعـاد      از آن .دنباش ل اخالقي ميكامل بوده و داراي تمامي فضائ، فردي جامع و  اخالقي
 .پردازيم ها مي ، به ناچار تنها به تبيين بخشي از آن گنجد اله نميدر اين مق )ره(خمينياخالقي امام 

  
  تواضع -1

دل ايشان منشأ تواضـع را  . باشد بود تواضع مي) ره(خميني ل اخالقي كه همواره مورد نظر اماميكي از مسائ
 ، گرنه تواضع ظـاهري و. گذار دانسته كه از دل برخيزد و فرد عميقاً بدان معتقد باشدداند و زماني آن را تأثير مي

رويكرد امام . كه حق با فرد باشد ولو اين ، داند امام نشانه تواضع را ترك مجادله مي .تأثير سطحي خواهد داشت
محكـم   ، سيره انبيا براي اين بود كه در مقابل طـاغوت  :ايشان برآنند كه ، به مسئله تواضع به منزله سيره انبياست

شود  كه وقتي عرب وارد مي طوري آن ، مستضعفين و مستمندان فروتن بودند فقرا، ايستادند و در مقابل ضعفا، مي
آن  ، حـاكم بـود   ، هستيد؟ در وقتي كه رسول اهللا )ص(تان پيامبر اسالم  كيكدام ي ، گويد مي در مسجد رسول اهللا
  .)247ص ،1374 لواساني،(طوري بود  لكن وضعش اين ، حكومت بوددر مدينه تشكيل  ، وقت در مدينه بودند

عيسي بن مـريم بـه    :فرمايند و مي كنند ايشان درخصوص تواضع انبيا به حضرت عيسي بن مريم اشاره مي 
پس برخاست و پاهاي آنها  .حاجتت رواست :گفتند. آن را برآوريد ، من حاجتي به شماها دارم :ن گفتحواريو

 ، سزاوارترين مردم به خـدمت نمـودن خلـق    :رمودف. بوديم در اين كار از تو ترما سزاوار :گفتند .شستشو داد را
 گـاه  آنو تواضـع كنيـد   گونـه   ع كردم كه شـما نيـز بـراي مـردم ايـن     گونه تواض عالم است و من براي شما اين

رويـد نـه در    كه در زمين نـرم زراعـت مـي    چنان ، تكبربه نه  ، شود حكمت به تواضع تعمير مي :گفت) ع(عيسي
  .)347صالف، 1385امام خميني، (.كوهستان
و اين حديث شريف را خصـوص  «: كنند كه گيري مي س از اين سيره اخالقي چنين نتيجهپ )ره(خميني امام

، دسـتور اخالقـي و دينـي اتخـاذ      قرار دهند و از علماي باهللا و رجال ديـن  نظربايد مورد  بيشتر علما و بزرگان
 :فرمايد و مي )همان(داند دمت نمودن را علما ميسزاوارترين مردم به خ) ره(خمينيامام . )348همان، ص(»كنند

مـردم را   هاي پس با تواضع بايد دل توانند تخم حكمت را در قلوب مردم بكارند، ، نمي تا تواضع در علما نباشد
  .)349-348همان، ص(نرم كرد
بل تحسـين  قا ، عد عملي نيز بايد گفت تواضع به عنوان يك فضيلت اخالقي از هر فردي كه تجلي يابددر ب

امـام بسـيار    .هاسـت  شايسته بهتـرين تجليـل   ، كرد ها قلب حكومت مي ليكن از رهبري كه بر ميليون باشد و مي
كرد و در  خوان و حتي در برابر مداح اهل بيت تواضع مي برابر طالب فاضل و روضه خصوصاً در ؛متواضع بود

حتي اگـر   ، گرفتند در سالم كردن بر ديگران پيشي ميقدر متواضع بودند كه  ايشان آن. شد مقابل آنها تمام قد مي
  .)1377 حسيني،(كردند  ، به آنها نيز سالم مي شدند ها روبرو مي با بچه

  دـت شـت تا هسـي كوفــد               در نيستـت شـپس ت كوـدي از آن يافـبلن
   ر بر زمينـوه سـر ميـاخ پـد شـن               نهـزيـد گــوشمنـد هـع كنــواضـت

  .)297ص ،1367 سعدي،(
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ديديم كـه آقـاي پسـنديده وارد    « :كند كه پيرامون لحظه فرود هواپيما نقل مي) ره(خمينييكي از ياران امام 
گـاه از بزرگترشـان    اي كه نسبت به برادر بزرگترشان داشتند و هـيچ  و بعد امام بر حسب روحيه...هواپيما شدند

 ،1374 لواسـاني، (»االّ من جلـوتر از شـما نخـواهم رفـت    جلوتر از ما برويد وفرمودند شما گرفتند،  نمي سبقت
در لحظاتي كه در بهشت زهرا در ميان جمعيت به شدت تحت فشار بودند اين ) ره(خميني تعبير امام .)250ص

از ). همان(رفتم بهترين لحظات زندگي من همان موقعي بود كه زير دست و پاي مردم داشتم از بين مي :بود كه
اگـر بـه مـن خـدمتگزار      :بود عبـاراتي همچـون  ) ره(خمينيدهنده تواضع امام  موارد مشخص ديگري كه نشان

مـن   :باره قشـر مستضـعف فرمودنـد   ايشان در. باشد مي )456، ص12صحيفه امام، ج(بگويند بهتر است تا رهبر
خجـل   ، كـاري انجـام دهـم    هـا  كه نتوانستم در اين مدت براي ايـن  شرمنده اين مردم مستضعف هستم و از اين

  .)426-425ص، 17ج ،همان(هستم
. در بـاب ارتبـاط بـا خـدا و عرفـان اسـت       كننـد،  از موارد ديگري كه آن بزرگوار اظهار فروتني و عجز مي

اشـكال   به در دل من ...انتخاب كن ، تر كند سعي كن هر شغل و عمل كه تو را به او نزديك« :فرمايد كه ميجا آن
دانم كه به هيچ يك از صـفات اهـل دل موصـوف     كه من خود مي ، چرا خود چنين نيستي ، يمكن كه اگر صادق

اخـذه  و نفـس خبيـث باشـد و فـردا از مـن مؤ      نيستم و خوف آن دارم كه اين قلم شكسته در خـدمت ابلـيس  
   .)158-157ص، 20ج ،همان(»شود

  
  زيستي ساده -2

گويـاي واقعيتـي    ، رسي تحليل زندگي امـام خمينـي  بر .زيستي است يكي ديگر از ابعاد اخالق اسالمي ساده
به مال دنيـا و   چشمداشتيبردند و هرگز  چراكه وي در حداقل معيشت به سر مي مسلم و غيرقابل انكار است؛

اي  لحظـه  ، زيستي كـه مـرام ايشـان بـود     هرگز از اصول ساده ، ايشان چه در گفتار و چه در رفتار. تنعم نداشتند
بينيد كه بزرگترين افراد بشر انبيا  شما مي«: فرمايند ايشان مي. علم و عمل بدان پايبند بودند فاصله نگرفتند و در

در عين حالي كه بزرگتـر از همـه بودنـد و همـه آنهـا را بـه بزرگـي        . بودند آنهاترين از همه هم  بودند و ساده
طور بودند و تاريخ همه آنها  م انبيا اينشان تما در وضع زندگي ، ترين افراد بودند در عين حال ساده ، شناختند مي
يي تنهـا راه مقابلـه بـا    در جا .)487ص، 13ج ،همان(»كردند اي عمل مي دهد كه با وضع بسيار ساده نشان مي را

خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع  اگر بخواهيد بي«: زيستي دانسته باطل و زورگويان را ساده
 زيستن عادت دهيـد و از تعلـق   خود را به ساده... هاي آنان در روح شما اثر نگذارد و توطئه ...كنيد و ابرقدرتان

ايشان با تأكيد بر داشتن يك زندگي مستقل . )471ص، 18جهمان، (»و جاه و مقام بپرهيزيد منالو   قلب به مال
خـود را بـا هـزار سـال      ...الليك لحظه اسـتق  ، من مطمئنم كه ملت ايران«: دارد و غيروابسته به اجانب بيان مي

چـرا  ). 201-200، ص21همـان، ج (»كند زندگي در ناز و نعمت ولي وابسته به اجانب و بيگانگان معاوضه نمي
ايشان حتي يكي . )377-376، ص17همان، ج(فاتحه اسالم را بايد بخوانيم ، كه اگر توجه اهل علم به دنيا گردد

دهيد كه به نمايندگاني رأي : فرمايد داند و مي زيستي مي ابات نيز سادهصلح را در امر انتخانتخاب ا هاي از مالك
  .)همان(طعم فقر را چشيده باشند
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خـورد و   او هرگز غـذاي مقـوي نمـي   . خورد پوشيد و ساده مي ، ساده مي زيست امام در زندگي همواره ساده مي
، چون  ا گفته بودند امام بايد غذاي مقوي بخوردبا اينكه دكتره. ، نان و پنير و گردو بود تر غذاي ايشان در نجف بيش

ايشـان در مصـرف   . كردنـد  ، نان و پنير و چـاي ميـل مـي    حال خوبي نداشتند، اين بزرگوار در سحرهاي ماه رمضان
يكـي از يـاران امـام در    . تر بود كرد، چون ارزان حتي در نجف از درشكه استفاده مي. المال بسيار سختگير بودند بيت
،  يك درشكه بگيـر ”: ، به من فرمودند خواستند تشريف ببرند منزل در نجف كه بودم يك روز امام مي«: گفتباره  اين

جـا   ، امام تا آن كشيدم ، باور كنيد من خودم خجالت مي جا خيلي تميز و مرتب نبود هاي آن درشكه. “ها ماشين نگيري
  ).19، ص1368 ستوده،(»تر مصرف كنند خواستند از سهم امام كم شد مي كه مي

اي دنبال او راه بيفتند و هميشـه يـك    خواستند به جايي روند عده دادند هنگامي كه مي امام هرگز اجازه نمي
كه  درحالي ، مدت زيادي در منزل كولر نداشت ، كرد زماني كه در نجف زندگي مي .كرد نفر همراه او حركت مي

امـا   ، ش كردند تا از هـواي شـط در كوفـه اسـتفاده كننـد     بعضي افراد از امام خواه. هواي نجف بسيار گرم بود
،  من چطور براي هواي خوب به كوفه بروم در صورتي كه برادران من در ايران: امام در جواب گفتند. نپذيرفت

در «: گويـد  بـاره مـي   يكي از ياران امام در ايـن  ).367، ص1376،  آيين انقالب اسالمي(برند  در زندان به سر مي
خواست براي  اين را ما دلمان مي .شود كردند كه از هواي زيرزمين استفاده مي هاي دستي درست مينجف كولر

هنگـامي كـه امـام در حومـه پـاريس بـه سـر        . )12ص ،1368 ستوده،(»دادند آقا درست كنيم كه آقا اجازه نمي
: امام فرمودنـد  ر بودند،هاي خود تحت فشا بردند و در ايران نفت كمياب شد و مردم از نظر گرم كردن خانه مي

  .)227-226آيين انقالب اسالمي ، ص( دارم اتاق خود را سرد نگه مي ، من براي همدردي با ملت ايران
  
  دعا و نيايش -3

ايشان در  .اعتقاد عميق ايشان به نقش دعا و عبادت است ،)ره(هاي ارزنده و سجاياي امام خميني از ويژگي
ايشان پيرامـون  . و معنوي خويش را با عنوان تفسير دعاي سحر تأليف كردند نخستين اثر عرفاني ، سنين جواني

وقتـي كـه از ايـن     ، بـرد  اين ادعيه، انسان را از اين ظلمت بيرون مـي «: فرمايد تأثير دعا و نيايش با پروردگار مي
 ،سـوره حمـد  تفسـير   امـام خمينـي،  (»كند، اما بـراي خـدا   مي كار ...شود كه انساني مييك  ، ظلمت بيرون رفت

 ، تمام عبادات وسيله است«: فرمايد وي با تأكيد بر نقش دعا به عنوان واسطه ميان خالق و مخلوق مي. )147ص
ه بالقوه است و لب انسان است به ك آن ظاهر بشود، لبابشكه انسان اين است  براي اين...تمام ادعيه وسيله است
  )171صهمان، (»]بشود[يك انسان الهي ...بشودفعليت برسد و انسان 

محتمل است كه جناب موسي حال عجز خود را از كيفيـت دعـا بيـان    «: فرمايد امام در بيان عظمت دعا مي
 ، عد تا چون قريبان يا بعيدان تو را بخوانمتو منزهي از اتصاف به قرب و ب! بارپروردگارا  :كند عرض مي كند، مي

تو خود به من اجازه ورود به دعـا   دانم، شگاه جالل تو نميگونه دعا را درخور پي پس من متحيرم در امر و هيچ
 ،1382امـام خمينـي،   (»سـت ا و كيفيت آن را مرحمت فرما و تعليم فرما مـرا آنچـه مناسـب مقـام مقـدس تـو      

  .)288ص
نگرش نيرومند و مستدلي است كه هرگونه احساس پوچي و درون تهي بودن  ، اساساً اعتقاد به دعا و نيايش

: بـرد  پردازد، مشكلي كه در حال حاضر دنياي غرب از آن رنج مـي  كند و به معارضه با آن مي مي زندگي را نفي
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در چنين  از آن نيست كه انسان در راحتي كامل باشد، هيچ آرزويي نداشته باشد، تر تحملهيچ چيز غير قابل ...«
پـي خواهـد   ... ن خـود و تهـي بـود   وابسـته بـودن خـود،    ، عدم كفايت خـود  ، وضعي انسان به هيچ بودن خود

گرايي و زندگي درون تهي با تأكيد بر فطـرت   در تقابل با رويكرد پوچامام خميني . )54ص ،1375 كالين،(»برد
  .)127ص ،1382امام خميني، (خداجوي آدمي عقيده دارد كه فطرت اصلي انسان رو به سوي كمال مطلق است

هاي شب به درگاه ايـزد منـان،    د و راز و نياز در نيمهتهج ، در ابتداي جواني به سحرخيزي) ره(امام خميني
ايشـان   .رفت و يا خسته بود ولو اگر دير به خواب مي ، كرد اهتمام عجيبي داشت و هرگز نماز شب را ترك نمي

 )ره(امام خمينـي  .نماز شب خود را ترك نكردند ، حتي داخل هواپيما هنگام ورود به ايران و در بيمارستان قلب
) ره(يكي از ياران امـام خمينـي   .نمودند خواندند و بسياري از مستحبات را رعايت مي ه جزء قرآن ميهر روز د

كنند؛ حتي در نجف هم كه نماز شب را پشت  عطر و بوي خوش مصرف مي ، امام هميشه موقع نماز«: گويد مي
   .)29ص ،1368 ستوده،(»، در همان پشت بام نيز يك شيشه عطر داشته است خواندند بام مي

داد و او را براي رهبـري انقـالب و تحمـل حـوادث بسـيار شـگرف و        اساساً آنچه روح امام را آرامش مي
ايـن مـردي كـه    « :گويد مي )ره(استاد مطهري. همان حاالت خوش دعا و عبادت بود ، ساخت آماده مي ، شكننده

سـاعت بـا خـداي خـودش راز و نيـاز      دهد، سحرها اقالً يـك   هاي آتشين را مي نشيند و اين اعالميه روزها مي
يكـي از دوسـتان امـام    . )158،ص1378حسـيني، (»ريزد كـه بـاورش مشـكل اسـت     چنان اشك مي كند و آن مي
يك سالي در قم خيلي برف آمده . كسي را سراغ دارم كه مانند ايشان اهل عبادت و تهجد باشد تر كم«: گويد مي
همـان موقـع ايشـان در نصـف شـب از      در . را برداشـت قريب پنج شش ذرعي كه سيل آمد و نصف قـم   ، بود

تهجـد   گرفت و مشـغول  شكست و وضو مي دارالشفاء آمد مدرسه فيضيه و به هر زحمتي بود يخ حوض را مي
آري  .ها او را نلرزانيد طوفانهمين ياد خدا بود كه به امام چنان قوتي داده بود كه ). پيشين( »شد تا اول اذان مي

بـه   .كه هيچ دشواري بـراي او سـنگيني نيايـد    تواند چنان اوجي بگيرد نوي با خالق هستي ميآدمي با ارتباط مع
  :گفته موالنا

  خودي پيل شكار آيدت اي       و آن نفسي كه بي آن نفسي كه با خودي جمله شكار پشه
  دتـرار آيــو تا كه قـرار شـق ب بيـالـت          طـرار توسـقراريت از طلب ق جمله بي

  .)201، ص1373 ولوي،م( 
  
  تقوا و خداترسي  -4

در رأس همه كماالت اخالقي به تقوا، توجه عميقي داشتند و آن را به عنـوان يـك هـدف     )ره(امام خميني
دانـد   تقوا را مقدمه سلوك مي )ره(امام. ايبند به تقوا بودندكردند و خود نيز در عمل پ اخالقي به همه توصيه مي
تقوا مقدمه  ، واجد درجاتي از كمال هستند ولي براي رسيدن به كماالت باالتر ، يزكارانو معتقد است گرچه پره

،  مدارج انسانيه ...و مقدم بر هر مقصد و مقدمه پيشرفت و راه منحصرو افضل از هر چيز ...«: شود محسوب مي
ها كند از اهل سـعادت   است كه اگر كسي مواظبت به آن] مصلحات و پرهيز از مضرات ان بهيتا[اين دو مرحله 

 ايشـان از تقـوا بـه    .)208ص ،1382امام خمينـي،  (»مهمترين اين دو تقواي از محرمات استو نجات است و 
بايـد  . خورد اگر تقوا در كار نباشد، علم توحيد هم به درد نمي: برد عنوان عامل وحدت حوزه و دانشگاه نام مي
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هـاي اخالقـي    ، فقه و فلسفه، حوزه ذب كنند و در كنار علمطالب را مه ، هاي علميه كوشش بشود در اين حوزه
دانشگاه را يك مركزي درست كننـد  «: فرمايد و در خصوص دانشگاه مي )420، ص13صحيفه امام، ج(هم باشد

راه جهنم و راه سعادت، راه ذلت و مسكنت و نوكرمĤبي و : دانشگاه دو راه دارد....كه مركز علم و تهذيب باشد
  .)419، ص13ج ،همان( »منشي و راه عظمت و عزت و بزرگ ها امثال اين

امـام در  . تقواسـت  دهد، از مواردي كه به انسان لياقت و درك الطاف خداوند را مي) ره(از ديد امام خميني
پس تقوا از محبت نفس نمايد و متقي از توجه به خود و خودخواهي شـود و  «: شود اين زمينه چنين متذكر مي

بيـان مـواردي   . )209ص ،1382امام خميني، (»واليت است يحرفيع و اول مرتبه حصول روا ...اين مقامي است
يك روز در نجف كه امام براي نماز به «: هايي از شخصيت اخالقي ايشان است در اين خصوص به منزله جلوه

خواست پاهاي امام را ببوسد  خانم محترمي در حالت هيجان به سوي ايشان آمد و مي ، بردند مسجد تشريف مي
 ، شخص عربي در كنار امام بود به آن خانم كمك كرد تا از روي زمين بلنـد شـود  . كه آقا خيلي ناراحت شدند

خـدا   :رمودنـد امام ف. ام و اهل قم هستم يرانيا :گفت دخترم اهل كجا هستي؟ :امام خطاب به آن خانم فرمودند
 رجـايي، (»شما برويد و فرزندان خوب و برومند و باتقوا تربيت كنيد كه براي آينده مفيـد اسـت   ، خيرتان بدهد

   .)161-162صص ،1378
در مدت بيش از دوازده سال كه در دروس عالي ايشان شركت «: گويد مي )ره(يكي از شاگردان امام خميني

حالت نگرانـي در چهـره    ، آمد بلكه اگر شبهه غيبت و دروغي پيش مي ؛يك عمل مكروه از ايشان نديدم ، داشتم
روزي امام در جلسه درس تشريف آوردند و به قدري ناراحـت بودنـد كـه نفـس ايشـان بـه       . شد او نمايان مي

چـون شـنيده بـود كـه يكـي از      . و به جاي درس نصيحت تنـدي كردنـد   ، آن روز درس نداد شماره افتاده بود
  .)160ص ،1381 ستوده،(»اره يكي از مراجع، غيبتي كرده بوددرب شاگردانش،

  
  توكل  -5

 .شد، توكل و اتكـاي بـه پروردگـار اسـت     ل اخالقي كه به وضوح در امام عزيز ديده مييكي ديگر از فضائ
پرورش روحيه خودبـاوري و   ، ايشان توكل به خدا را عامل مهمي در افزايش مقاومت انسان در برابر مشكالت

ايستاد و به  صائبيصه در برابر انبوه مشكالت و مامام راحل با برخورداري از اين خص .داند به نفس مي اعتماد
فالنـي ايـن    :در يك جلسه خصوصي امام به من گفت«: فرمايد مي) ره(استاد شهيد مطهري. خود تزلزل راه نداد

كه دسـت خـدا و عنايـت خـدا را     آدمي  .كنم كنيم؛ من دست خدا را به وضوح حس مي ما نيستيم كه چنين مي
. افزايد بر نصرت او مي ،“اهللا ينصركم ان تنصروا”خدا هم به مصداق  ، دارد كند و در راه خدا قدم برمي حس مي
و براي خدا قيام كرده و خداي متعال هم قلبي قوي به او ا .بينم وضوح در اين مرد ميه گونه تأييدي را ب من اين

  ).21-23، صص1379مطهري، (»نداردزلزل و ترسي در آن راه ت عنايت كرده است كه اصالً
  
  نظم -6

يكـي از اصـول قابـل    . )312ص ،1387 صـبحي، (»اوصيكم بتقواهللا و نظم امـركم «: فرمايد مي) ع(امام علي 
هاي زندگي ايشان عينيـت   كه در همه جلوه طوري هانضباط بود؛ ب اصل نظم و ،)ره(توجه در اخالق امام خميني
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نظـم يكـي از   . طور كه هستي منظم است، آن جلوه تام حق و وجه اهللا االعظم به تمامه نظم بـود  انداشت و هم
زنـدگي   ، او بسيار به نظم معتقد بود و با برنامـه  .بود )ره(هاي اخالقي در زندگي امام خميني ترين برنامه اساسي

؛ تا جايي كـه همراهـان و افـراد خـانواده     همتا بود شايد بتوان ادعا كرد كه او در نظم در دوران خود بي .كرد مي
آغاز به مطالعـه، خوابيـدن، قـدم زدن در     بردند؛ مثالً از رفتن به درس، براساس كارهاي ايشان به ساعت پي مي

نه تنها خودش بسيار منظم و پايبند بـه   )ره(امام خميني .فهميدند چه ساعتي از روز يا شب است مي... بالكن و
يكـي از يـاران امـام در ايـن خصـوص       .فرمود تا در امورشان مـنظم باشـند   ب توصيه مينظم بود، بلكه به طال

، ولي متوجـه شـدند كـه تمـام طـالب حاضـر        روزي ايشان براي تدريس به مسجد تشريف آوردند«: گويد مي
لذا شروع كرد قدري راجع به نظم در امور صـحبت كـردن و    شوند؛ اند و بسياري در اثناي درس وارد مي نشده

 ،1368 سـتوده، (»مخصوصاً طالب را توصيه فرمودند كه در كارهاي خـود بايـد نظـم را كـامالً رعايـت كنننـد      
  .)26-27صص

  
  رعايت حقوق ديگران -7

امام از جمله افرادي بود كه بـه   .انسان بايد به حقوق خود قانع باشد و حقوق ديگران را هم محترم بشمارد
روزي در نجف اشرف، امام خواستند براي نمـاز  «: گويد ياران امام مي يكي از. اين خصيصه اخالقي آراسته بود

كه جـاي پـا گذاشـتن     طوري ؛ بهكن اتاق انباشته از كفش نمازگزاران بود جماعت وارد اتاق بيروني شوند، كفش
 توقف كرد و از پا گذاشتن بر روي كفش مردم خودداري ، كن رسيد و آن وضع را ديد امام وقتي به كفش. نبود

ايشـان  . )100پيشـين،ص (».امام وارد اتـاق شـد   گاه آن.ها را از سر راه برداشتند و راه را باز كردند كفش ورزيد،
 ، خواست نمـاز شـب بخوانـد    لذا هنگامي كه مي ، مزاحم ديگران نشود ، بسيار مواظب بود تا براي انجام عبادت

كرد و تنهـا جلـوي پـاي خودشـان را      اده ميفقط از يك چراغ قوه بسيار كوچك استف كرد؛ نمي چراغ را روشن
 .)165ص پيشين،(»تا ديگران بيدار نشوند كرد قدر به آرامي حركت مي ايشان آن. كردند روشن مي

  
  در جامعه )ره(راهكارهاي عملي ساختن سيره اخالقي امام خميني

مفاهيم اخالقي دن هاي عملي كر بررسي شيوه ، اخالق در عرصه ومباحث ضروري در شرايط فعلي  يكي از
كاربردي كردن يـك ارزش   زيرا؛ در بين جوانان و نوجوانان است) قدس سره(ويژه سيره اخالقي امام راحله ب
بايد مقصود از عملي  ، پيش از ورود به بحث .است پايدارترين پاسخ به نفوذ اجتماعي ترين و فضيلت، عميق و

  . روشن شود كردن مفاهيم اخالقي
 :از نـد ا كنند كه عبارت مي به سه دسته مختلف تقسيم اجتماعي را اعي پاسخ افراد به نفوذشناسان اجتم روان

   .)1378 ارونسون،( كردن دروني –3 سازي؛همانند -2 متابعت؛ -1
برانگيختـه شـده    تنبيـه  ازيا اجتنـاب   پاداش و كند كه به منظور كسب مي رفتار فردي را توصيف ، متابعت 
دهـد بـراي    مـي  انجـام عملي كه  ، دهد مي قرار ، فرد ديگري را براي خود سرمشق فردي ، سازي همانند در. باشد

كه جواني  مثل اين ، بلكه براي اين است كه با آن شخص همانند شود؛ يا اجتناب از تنبيه نيست كسب پاداش و
دروني كردن  د ازاما مقصو؛ پيشه يا ورزشكار مورد عالقه خود هماهنگ سازدهاي معلم يا هنر ارزش خود را با
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اي كه نقض آن ارزش نزد شخص  گونه وجدان شخصي شود به اخالقي آن است كه آن اخالق جزئي از يك امر
 ،1378 نيـك گـوهر،  (را محترم شمارد دارد كه آن شخص تعهد وجداني برانگيزد و شرم طبيعي احساس خطا و

  ).288ص
انگيختگي، خوديابي بر خودجوشي، خود ارد وتأكيد د) پذيرنده اخالق(فعال كردن مخاطب دروني كردن بر

مشـوق   ، نقش مخاطب اصل است و مربي اخالق بايد مـددكار و  در اين صورت. ورزد مي خودرهبري اصرار و
ريـزي كنـد،    بـه هـر شـكلي كـه بخواهـد او را قالـب      مخاطب قبل از آنكه مومي باشد در دست مربي تا . باشد

اگر . هاي بالقوه است كه در فطرت او به وديعه نهاده شده است قابليتاستعداد و ذخاير و  از همچون بذري پر
هاي جوانان  توانند دل نمي ، ها هاي ارتباطي و ماهواره ود، ديگر امواج بدون ديوار رسانهمفاهيم اخالقي دروني ش

فرهنگي را  هاي رسمي مراكز اخواسته كاركردهاي ديرينه و آموزشتبليغي، ن موج فرهنگي و تسخير كند و ما را
باره الگوي گمنام و پنهان را از آن سوي دنيـا در ذهـن    م جوانان ما به يكبيني مي اگر .يك شبه نقش بر آب كند

ـ      مي سازيبا آن همانند پرستند و مي خود همچون بت ه وسـيله  كنند و اگر با وجـود ارائـه الگوهـاي اخالقـي ب
از آنـان   گر رفتارهاي نابهنجار با شگفتي و اعجاب نظاره ، رخالف انتظاو اندرزها، بر و پند ها ها، نوشته سخنراني

ها گويـاي ايـن    يا ديگر عوامل، همه اين ايم كه به عنوان مثال ممكن است ناشي از يك كتاب رمان بوده و بوده
سـرزمين مـا    هاي بـزرگ در بـين جوانـان    هاي ديني ائمه و شخصيت اخالقي و ارزشواقعيت است كه مفاهيم 

   .استدروني نشده 
افـراد نيـازي بـه     شـود كـه ديگـر    مي شرايطي فراهم) قدس سره(بنابراين با دروني شدن سيره اخالق امام 

جـويي،   هاي فطري اخالق همچون فضـيلت  و تبهكاري ندارند و به صورت خودجوش، بر گرايش گوييدروغ
روايـات   در. كنند عوض نميرايط زماني و مكاني، رنگ فشارند و با تغيير ش مي طلبي پاي خواهي، كمال حقيقت

پيمودن  شده است كه بدون آن، از اين حالت به عنوان برخورداري از واعظ دروني يادمعصومين عليهم السالم 
كنند جريان اخالق بايد از  مي اي تصور عده«: گويد مي كارشناسان يكي از .بود راه تكامل اخالقي مشكل خواهد

آن را داشـته باشـيم كـه     قصـد  حتـي اگـر مـا   . طالعات بيروني شكل گيردها و ا ياددهي ، ها طريق ادامه آموزش
سـعادت خـويش را در درون خـود     مخاطب را به سعادت واقعي خود برسانيم بايد شرايطي فراهم آوريـم تـا  

 ،1377 كريمي،(»كشف كند نه آنكه ما سعادت را از بيرون براي او ابداع و اختراع كرده و در اختيار او بگذاريم
تر از اخالقـي اسـت كـه از طريـق      تر و اصيل ه از طريق اكتشافي حاصل شود بادوامچه بسا اخالقي ك .)33ص

اگر مفاهيم اخالقي دروني شد، بدون نظارت و كنترل بيروني و حتي بـه دور  . آيد مي به دست القاييتحميلي و 
آنهـا بـا تعصـب و     از كنـد و  مـي  نخود را نمايا دروني، يا باور ها، به صورت خودگردان و و تنبيهها  از تشويق

وار اتخاذ راهكارهاي ذيل بـراي رسـيدن    اما پس از اين بحث مقدمه و. نمايد مي حراست اطمينان كامل، دفاع و
  :آيد مي به اين مقصود، ضروري به نظر

  
  هاي فطري تأكيد بر دريافت-1

قي در نهاد انسان خبر داده كه هاي اخال قرآن مجيد از وجود يك سلسله ارزشدانيم،  مي چه همگي ما چنان
فَاَلْهمهـا  «: ونـه مطـرح شـده اسـت    گ ها، به صـراحت ايـن   اين ارزشحضور فطري . آغاز تولد با او همراه است
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شناسـان آن   روان). 8شـمس، (»اي آن را الهام كـرد گاه خداوند به نفس انسان، فجور و تقو آن فُجورها و تَقْويها؛
ـ    آميخته و در اعماق جان تمام ملـت  ، شت بشرهاي اخالقي را كه با سر ارزش ،  وسـيله آن ه هـا وجـود دارد و ب
به «: گويد مي ژان ژاك روسو. خوانند مي دهند، به نام وجدان اخالقي مي هاي اصلي را تشخيص و بديها  خوبي

،  يب و ظالمانـه هاي عجيب و غر ورق بزنيد، در بين تمام اين كيش ها را تمام تاريخ تمام ملل دنيا نظر بيندازيد،
نهايت متنوع، همه جا همان اصول عدالت و درستي، همان قوانين اخالقـي،   در بين تمام اين عادات و رسوم بي

تقـوا   اصـل فطـري عـدالت و    يك ها، بنابراين در اعماق همه روح. يافتبدي را خواهيد  همان مفاهيم نيكي و
كنيم و خـوب و   مي ديگران را از روي آن قضاوت د واعمال خو عادات، رغم قوانين و كه ما علي شود مي يافت

   .)127، ص1379 مطهري،(»نامم مي اين همان است كه من وجدان. كنيم مي بد آن را معلوم
  
  تقويت روحيه عزت و كرامت نفس-2

ساختن افراد جامعه با خود حقيقي است كـه همـان    ، آشنا)ره(هاي پياده كردن سيره امام خميني يكي از راه
 در اخالق اسالمي محـور و آن چيـزي كـه حجـم اخالقـي بـه دور آن      . باشد مي شرافت نفس و ، عزتكرامت

اصل صيانت نفس و حفظ شخصيت، امري ذاتي و فطري است كـه   ، آري .گردد، كرامت و عزت نفس است مي
كـودك  . قي بودهاي اخال ي وارد شود، بايد منتظر ناهنجاريا اگر به اين اصل خدشه. كند مي انسان با آن زندگي

احساس فرزندان ما وقتي . شود كه خود در آن نقش و سهمي داشته باشد مي و نوجوان، جذب حرف و رفتاري
سازي شخصيت و تكيه بر نقـاط قـوت و كارهـاي     با اظهار محبت و ارزنده. آيند ارزشمندي نكنند به وجد نمي

ها راغـب   و برطرف كردن لغزشت قوانين اخالقي جانبه، فرزندان به رعاي ت و پرهيز از ارتباط و اقتدار يكمثب
  . شوند مي
  
  الگويابي-3

، فراهم كردن شرايطي است )ره(هاي اخالقي حضرت امام خميني عملي گشتن ارزش هاي يكي از ديگر راه
انگيخته با آنچـه  نظر خود را كشف كند و به طور خودكه مخاطب با ميل دروني و از روي نياز، الگوهاي مورد 

مـانع بـزرگ را از    اين جهت اهميت دارد كـه دو  روش الگويي از. هان ارائه آن است، همانندسازي كندكه خوا
كسـب   ممكن است براي كسي اين توهم پيش آيد كه رسـيدن بـه درجـات عـالي و     .دارد ميروي انسان بر فرا

هـاي عمـل و    و شـيوه  اراهكارهيا در بسياري از موارد،  نيافتني است و امري دستكماالت اخالقي براي انسان 
امـا بـا پـذيرش الگـو، ايـن دو مـانع        ؛حركت ناشناخته باشد و همين امر سرگرداني و ناكامي را به دنبـال دارد 

وصول به هدف همچنان كه براي افراد مورد قبول او ميسر  فهمد مي زيرا در آن صورت انسان ؛شود مي برداشته
 گرداني نجـات او از ترديـد و سـر   "ه رهروان رفتنـد نان رو كره چ"و نيز از باب . او نيز ممكن است شد براي

   .يابد مي
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  گرايي تشويقي و نه تحميليالگو
كه پايـه در سـاختار    است برداري از رفتار ديگري كليشه مصنوعي و و آگاهفرايند خود ، تحميليالگوگرايي 

 هـا بـراي   اسوه ها و الگو معرفيالبته نشان دادن و . شود مي محسوب ظاهريفقط يك اقدام  فرد ندارد و دروني
 و زمينه ترغيـب  شكل الگودهي اجباري و تحميلي باشد؛ بلكه بايد نبايد به اما اين معرفي ، است افراد ضروري

  .دنباشها را داشته با آنتا نوجوانان به الگوهاي متعالي عشق ورزند و آرزوي همانندسازي را فراهم كرد تسهيل 
تر از  گوياشود  مي ما ارسال آنچه در پس گفتار .تر از زبان گفتار است ثربسيار مؤ ، الزبان رفتار و زبان حامروزه 

ل اخـالق امـام   خـواهيم فضـائ   مـي  كـه  بنـابراين قبـل از ايـن   . گردد مي گفتار بيان عبارتي است كه در متن تمام
در خود به صورت ملكه ل را المكان سعي نماييم تا حدي آن فضائا را براي ديگران بازگو كنيم حتي) ره(خميني

صـرفاً   ها را با توجه به زمـان و مكـان مناسـب در صـحنه عمـل بـه نمـايش گـذاريم و         اخالقي درآوريم و آن
  . شعاردهنده نباشيم

  
  ناهمخواني گفتار و رفتار -4

هـاي   توصـيه  .حيطه رفتـاري اسـت   ها در گرو رسوخ يافتن آن هاي اخالقي در دروني شدن پيام ، بايد گفت
ـ   شناختي انجام شـود،  رعايت نكات روان صورتي كه با ركالمي د ولـي عـدم    ؛سـزا خواهـد داشـت    هتـأثيري ب

. اين خود يك غفلت و اشتباه بزرگي است و .كند مي اعتبار پند و اندرز مربيان را بي ، هماهنگي ميان قول و فعل
رزش قائليم و بيش از اندازه انتظار امروز در اجتماع ما كه براي گفتن و نوشتن و خطابه و مقاله بيش از اندازه ا

گوش مـردم هـم    و چون از زبان بيش از اندازه انتظار داريم و از... خواهيم مي درحقيقت از زبان، اعجاز ،داريم
شـود،   كارهـا را انجـام دهـيم و انجـام نمـي     خواهيم تنها با زبان و گوش همه  مي بيش از اندازه انتظار داريم و

  :گوييم مي كنيم و مي و فغانشويم و ناله  مي ناراحت
  اد استـريـگوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من         آنچه البته به جايي نرسد ف
   .)195، ص1374 عطار،(

ما بيش از انـدازه  . كنيم مي اشتباه كنيم كه ما فكر نمي. هست ها صادق بوده و همه زمان در اين شعر براي ما
ما بـا دسـت خـود و    . گاهي هم بايد از راه عمل و چشم استفاده كنيم. ر داريماز اين گوش و زبان بيچاره انتظا

يك مقـداري هـم بـه ايـن گـوش و زبـان بيچـاره        . عمل خود خوب رفتار كنيم تا آنها با چشم خودشان ببينند
  .استراحت بدهيم

وسـيله   السـنتكم؛ بـه  كم و التكونوا دعـاه ب كونوا دعاه الناس باعمال«: فرمايند مي )ع(بر اين اساس امام صادق
  .)271، ص1377 قمي،(»گر زباني نباشيدعوتتنها د ها شويد و راهبر مردم به سوي فضيلت عمل خود، راهنما و

  گويي          به عمل كار برآيد به سخنداني نيست سعديا گرچه سخندان و مصالح
   . )223ص  ،1367 سعدي،(

: انـد  گيرند كـه گفتـه   مي ا نظر افكنند، اعمال ما را زير نظركه به گفتار مآري فرزندان و جوانان ما بيش از آن
   .)33ص ،1377 ارونسون،(»خواهيم باشند مي گونه كه شوند كه ما هستيم و نه آن مي گونه هاي ما آن بچه«
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 جـوان را در تحيـر و   ، نكته مهم ديگر اين است كه گاه عدم تفـاهم ميـان پـدر و مـادر و تعـارض الگوهـا      
ها  تعارض نگرش تضاد و دهد، مي ها از دست چه بسا اعتماد خود را به بعضي ارزش دهد و يم سرگرداني قرار

 در نهايـت بـه بـازي كـردن نقـش در دو      متربي را بين دو راهي قرار خواهد داد و است كه مدرسه بين خانه و
دانشـگاه   ه يـا مدرسـ  هاي خـانواده و  االمكان سعي گردد آموزش بنابراين حتي .چهره متفاوت منجر خواهد شد

  .هماهنگ با هم باشند يك جهت و در تقريباً همسو و
  
  عرضه مفاهيم اخالقي -5

هـاي   مايـه  و درونهـا   ، فرا خواندن آموزه)ره(يكي از راهبردهاي كاربردي كردن مفاهيم اخالقي امام خميني
در قرآن كريم از  ، كه تهاي اخالقي اس فطريات از راه تذكر و ارائه پيامفراموش شده و بارورسازي و پردازش 

  :به عوامل مختلفي بستگي دارد اين مهم. ياد شده است مشي تبليغاتي و تربيتي انبيا آن به عنوان خط
  

  شناسي در ارائه پيام اخالقي  زمان. 1-5
. بسيار مؤثر اسـت هاي اخالقي  ت زماني در انتقال مفاهيم و ارزشرات و مقتضيايبايد گفت كه توجه به تغي

هـا   شود، الزم است عرضه مي گردونه جامعه دستخوش تحول و دگرگوني هنگ و ادبيات يك ملت دروقتي فر
شـعور حاضـر و كنـوني و    : اقوام بشر هميشه داراي دو ادراك و شعورند«. متناسب با شعور حاضر تنظيم شود

توان بـا تعبيـر    نمي بر اين پايه. طلبد مي بديهي است كه هر شعوري، تعبير ويژه خود را ؛شعور ماضي و گذشته
اين سخن به حق سخن درست و . )220-221، ص1379 حكيمي،(»شعور حاضر را تغذيه و تأمين كرد گذشته،

به يك طـرز   ، ما احتياج داشتيم تر بود بري نسل قديم كه سطح فكرش پاييندر هدايت و ره«جايي است كه ه ب
الزم  خورد؛ بايد و ه درد نميها ب آن طرز كتاب ن وبيا ها كه امروز آن طرز تبليغ و يك جور كتاب خاص بيان و
آشـنا   ق روز و با زبان روز و افكـار روز ، بايد با منط ها به عمل آيد قسمت اصالح عميقي در اين واست رفورم 

  .)185ص ،1368مطهري، ( »مردم پرداخت رهبري به هدايت و شد و از همان راه
هـاي نسـل   نياز زمان حضور يابد و بستر ري نسل نوين بايد دررهب به منظور هدايت ونسل كهن  ، بنابراين 

آنان پسـران   نيستند؛فرزندان شما، فرزندان شما « :گويد مي انديشمندي .داشته باشد نو جامعه را همواره در نظر
ـ    آيند مي آنها به واسطه شما ، كه زندگي به خويش دارنددختران خواهشي هستند  و ا ، اما نه از شما و بـا آنكـه ب

 ، شـما  هـاي خـود را   امـا نـه انديشـه    ، توانيد مهر خود را به آنهـا بدهيـد   مي شما. آن شما نيستند از هستند شما
آن  در خانه فرداست كه شما را به ، زيرا كه روح آنها ، اما نه روحشان را در خانه نگه داريد تن آنها راانيد تو مي

زيرا كـه زنـدگي    ، خود بسازيدها را مانند اما مكوشيد تا آن ،اشيدب آنها توانيد بكوشيد تا مانند مي شما .راه نيست
تـوان نسـل    هاي قـديمي نمـي   پس با روش). 132، ص1377كريمي، (»ماند رود و در بند ديروز نمي واپس نمي

  .ها ياد داد هاي اخالقي را بدان را براي آينده تربيت كرد و آموزهامروز 
  

  شناسي در ارائه پيام  مخاطب.2-5
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هنگام اين  درفهم مخاطب  سطح درك وهاي فردي و در نظر گرفتن  هاي عقالني و تفاوت ه به ظرفيتتوج
، در پـذيرش   با گنجينه فهم مخاطـب تناسب محتواي كالمي  وهاي اخالقي  ربي اخالق و انتقال پيامارتباط با مت

كنـد، اگـر در    مي كه يك پيرزن را مؤمن منطقي«: فرمايند مي گرامي اسالم پيامبر .اي دارد كننده ها نقش تعيين پيام
 مناسب ذوق عصـر و  ، يك كتاب در يك زمان .كند مي او را گمراه ، به كار برده شود كرده مورد يك آدم تحصيل

اسـباب گمراهـي    همـان كتـاب در زمـان ديگـر     وسطح فكر زمان بوده و وسـيله هـدايت مـردم بـوده اسـت      
   .)185ص ،1368مطهري، (»است

  
  )پرسشگريايجاد روحيه (مداري  از شيوه مسئلهاستفاده  -6

بايـد  ) قـدس سـره  (مـام  اخالقي يك الگوي تمام عيار اخالق همچون حضـرت ا براي پياده كردن مفاهيم  
آمـوزي   اگـر دانـش  «: گويـد  مي ژان پياژه .فعاليت كنند شخصاً در شكوفايي استعدادهااجازه دهيم تا افراد خود 

تر از آن است كه همان حقيقت  صرف كند تا آن را شخصاً كشف كند، باصرفهبراي رسيدن به حقيقتي سه روز 
در مراحـل بعـدي    اين روش خود به خود پيشرفت سريع كودك را .برايش توضيح دهيم در يك ربع ساعت را

مربيان اخالق نيز بايد فرصتي فراهم كنند تا متربي خود ). 33ص ، 1377 ارونسون اليوت،(»كند مي تضمين رشد
اتيد اخـالق از ناپايـداري   و اسـ يـا معلمـان   هـا   مادر ها و پدر. مجهز شودهاي منطقي  درك استدالل وكشف به 

كار اغلب آنهـا  جا است كه  مشكل از اين .كنند مي آموزان و فرزندان خود شكايت مفاهيم اخالقي و تمرّد دانش
غافل از . است خودشانردن نظرات نصيحت كردن و تحميل ك ندارد، خودشانكه نمود عملي در   گذشته از اين

اً جنبه بروني و ظاهري و حفظي دارد كه هر لحظه بايـد منتظـر   هاي مستقيم و لفظي صرف كه روش نصيحت اين
  .آن باشيمفرو پاشيدن 

 و طـرح معمـا   ، استفاده از سـبك  مؤثر است )ره(كه در يادگيري پايدار اخالق امام خمينيهايي  يكي از راه 
. به حقيقـت وجـودي آن بزرگـوار اسـت    شوق دستيابي  كشف و ايجاد شور مخمصه و ران وايجاد بح سؤال و
از طريق مواجه كردن با معما و  كند و مي به اين موضوع اشاره) ع(واقعه حضرت ابراهيم قرآن مجيد در كه چنان
ها  آن جعوا الي اَنْفُسهِم؛فَرَ«: فرمايد مي كه طوري هب .سازد مي شان رهنمودمردم را به پوچي باورها و عقايد ، السؤ

را  كـه مخاطـب  معما هم اين است  ال وخاصيت سؤ). 64نبياء،ا(»به فكر فرو رفتند و به حقيقت خود بازگشتند
. خويش سهيم باشـد كند تا خود در بنا كردن و بازپديدآوري ترازهاي عقلي و اخالقي  مي تشويق به فكر كردن

،  مكـانيكي  ، ما از شيوه مستقيمولي در آن صورت  ، مستقيم نيستمتذكر  ونصيحت  والبته من منكر نقش موعظه 
با شيوه اكتشـافي و طـرح   كه  حاليدر ايم؛ استفاده كرده ، است بر كنترل عامل بروني كه مبتنيدستوري  صوري و

اعمـال  بـه   ، خـود ه از طريق آشنايي با علت رفتـار  كا با يك عامل دروني مواجه است ، مخاطب م سؤال و معما
  . برد مي درست پي

گرسنه كردن فكر شاگرد اسـت   ، هنر معلم«: با صراحت اعالم كرده بود ـمربي بزرگ اخالق   ـ  اميل شاريه 
 ،1377 كريمـي، (» ذهن خود به كوشش واداشته اسـت  گرسنگي، خود شخصاً براي سير كردن تا او با احساس

  .)164ص
  تـاال و پسـاز ب تـد آبــوشـبج ت         تا ـگي آور به دسـو تشنــج مـآب ك
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  .)108ص ،1374 ، عطار(
 كشـف و  ذهن نوجوانان و جوانان در فرايند اي مؤثر براي درگيركردن وسيله ، طرح سؤال بنابراين پرسش و

 بـا  .يابنـد  مـي  فهمي، پـرورش هاي خودآموزي و خود مهارت ، هاي سازنده از طريق پرسش. ها است پديدهابداع 
مراحل تحـول اخالقـي كـه بـه      اما دستيابي به ، شود مي به ديگران آموخته ، مفاهيم اخالقي مهاي مستقي آموزش

  .افتد مي ها قرار گرفته به تأخير اختيار انسان اساس شكوفايي فطرت در بر طور طبيعي و
  
  )قدس سره(توجه به آمادگي مخاطبان سيره اخالقي حضرت امام  -7

بيروني  مرتبط بودن نياز دروني با پيام ، جامعه درعملي كردن اخالق امام  فرآيند مهم درهاي  يكي از مؤلفه 
اي  گونـه  توانند به هاي تحميلي و اجباري نمي روش ، هاي مطلوب و ارزشيتقويت رفتار براي پديدآيي و .است
هدايت غيـر از   ولي ، مفاهيم دارد البته هدايت، نقش مهمي در انتقال. ، مؤثر واقع شود است بايسته و شايسته كه

ت      «: كند مي گوشزد كه خداوند به پيامبرشاين همان چيزي است  ودخالت است  ذَكِّرٌ لَسـ مـ فَـذَكِّرْ انَّمـا اَنْـت
  .)21-22،غاشيه(»شان كنيها نيستي كه مجبور، تو مسلط به آن اي ده كه تو فقط تذكردهنده علَيهِم بِمصيطرْ؛ تذكر

كـه  كند  ميچيزي توجه كودك تنها به «ين اعتقاد است كه بر ا ـ  بزرگ فرانسويشناس  روان ـ هانري والن 
هرگونـه ارتبـاط    ، وجود نيايـد ه اگر تمايل دروني و قلبي ب. )336صص، 1350فردريك،(»در تراز رغبت اوست

 بت و پذيرش درونـي را حتـي  نقش رغ) ع(امام علي .نخواهد بود پايدار ، با مخاطب اخالقي هاي آموزش سيره
ا فـاذا اقبلـت   ان للقلوب اقبـاال و ادبـار  «: مايدفر مي ترين اعمال يعني عبادات مورد عنايت قرار داده و در مقدس
 ،ها ميلـي اسـت و انزجـاري    ها و دل ا بها علي الفرائض؛ براي قلبعلي النوافل و اذا ادبرت فاقتصروفاحملوها 

» اكتفا كنيد گاه اقبالي نداشت به انجام واجباتو هربر انجام مستحبات وا داريد  پس اگر دل تمايل داشت او را
  ).144، ص1403عاملي، (

تواننـد بـراي تربيـت اخالقـي      مي اي از والدين بر اين تصورند كه هر قالب و الگويي را كه خود دارند پاره
از  .تحميل كنندتوانند آن را به فرزندان خود  مي كنند مي اي كه خود آرزو به كار برند و هر خواسته شان رزندانف

هـاي   نيز اجـراي برنامـه   جا و هاي بي گيري با اعمال فشار و سختسوي ديگر در مدرسه نيز مربياني هستند كه 
گونـه   كـه ايـن   حـالي ليقه و انديشه خود پرورش دهند، درآموزان را متناسب با س كنند دانش مي طاقت سعي فوق
  .كند مي هاي صحيح تربيتي را خنثي ثار روشا به دنبال داشته و حتي آها خسارت سنگيني ر خوردبر

رهبري و خودكنترلي كه عامـل مهـم تربيـت    خود ، هر قدر دخالت و شكل دادن رفتار از بيرون بيشتر باشد
را بـه طـور دائـم     شـان  رزنـدان هايي كه ف شود اغلب خانواده مي رو مشاهده از اين. گردد مي فعال است خاموش

كنند و يا سعي در شكل دادن افكار  مي در تمامي رفتارهاي آنها دخالت تحت حمايت و حفاظت خود داشته و
هـاي بيـرون را    و طـرح هـا   ها نه تنهـا آن قالـب   ، معموالً فرزندان اين نوع خانواده و حركات و اعمال آنها دارند

به همين دليـل   .گيرند مي بلكه آنچه را كه در درون خود نيز دارند با شكل دادن بيروني ناديده ،كنند دروني نمي
والدين بايد دريابند كه وظيفه آنها شكل دادن به كودك نيست بلكه كودكان بايد مطابق «: معتقد است اريكسون

   .)131ص ،1350 پيشين،(»نمو پيدا كنند با يك طرح دروني رشد و
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خطير تعليم و مباالتي در امر  نظمي در تربيت و سلب مسئوليت از والدين و بي البته اين سخن به معناي بي 
منتها به شـكل غيرمسـتقيم تـا متربـي     . ، عين دخالت است گونه موارد دخالت نكردن تربيت نيست؛ بلكه در اين

  .خود با پاي خود راه كمال را طي كند 
  
  ايجاد عادات پسنديده -8

رفتارهـاي  عـادت در   ، ايجاد)ره(هاي تربيتي امام خميني عملي كردن مفاهيم اخالقي و پيام هاي يكي از راه
غزالي : برخي مانندتا جايي كه  ،هاي موافق و مخالفي ارائه شده باره ديدگاه هر چند در اين. فراگرفته شده است

افالطون، كانت، روسو و جان ديوئي بـه مخالفـت بـا آن     :سينا آن را مطلوب، و افرادي همچون و ارسطو و ابن
ا تقسيم عادات به دو نوع فعلي و انفعالي به اين امـر پايـان   ب) ره(اما استاد مطهري ؛اند برخاسته و مذموم شمرده

حـت تـأثير يـك    عادت فعلي آن است كه انسان ت«: داده و نوع فعلي آن را ارزشمند دانسته و اظهار داشته است
، عـادت   هنرها و فنون. دهد مي گيرد، بلكه كاري را در اثر تكرار و ممارست، بهتر انجام عامل خارجي قرار نمي

 .، عادات فعلي است، مثل شـجاعت  حتي بسياري از ملكات نفساني. ، همين نوشتن ما عادت است نه علماست
ولي در عين حال بايد عقل و اراده  ؛كند مي عادت، كاري را كه بر حسب طبيعت براي انسان دشوار است، آسان

، 1379مطهـري،  (»نباشـد طور كه اسير طبيعـت نيسـت، اسـير عـادت هـم       چنان قوي نگه داريم كه همان را آن
ل انسـاني و  وجوانان و جوانان بـه عبـادت و فضـائ   هايي كه امام راحل درباره عادت دادن ن توصيه). 83-86ص

هـاي ايمـان و درونـي كـردن مفـاهيم       جهت استواري و استحكام پايـه  مكارم اخالقي دارد، عامل نيرومندي در
  .رود مي اخالقي به شمار

  

  گيري نتيجه
هـايي   ، از جمله نادرترين شخصيت)ره(بريم كه امام خميني مطالب مندرج در اين نوشتار پي ميبا توجه به 

او در زمينـه رعايـت اخـالق و    . ه همت خود قرار داده استهآن را وج واره اخالق و رعايت ابعادماست كه ه
توان دريافت كه  مي) ره(ينيبا تأملي گذرا در سيره زندگاني امام خم. آثار زيادي را تأليف نموده است ، آداب آن

برابـر   ايشان داراي حسنات اخالقي فراواني از جمله تواضـع، نظـم و انضـباط در امـور، صـبر و اسـتقامت در      
  . باشد مي... زيستي و ه ويژه كودكان و زنان، ساده، رعايت حقوق ديگران ب مشكالت

با همكاري  است كه اگر كسي بتواندمعتقد و  انسان را موضوع و هدف علم اخالق دانسته) ره(امام خميني
هـاي رفتـاري خـود چـه بـه       ، قواي بدني و فكري خود را در حد اعتدال قرار دهد و در همه جنبـه  تن و روان

، چنين فردي داراي اخالق پسنديده و وااليي گشـته   ، حدوسط را رعايت نمايد صورت فردي و چه در اجتماع
قرب الـي اهللا   به مقام تواند با همكاري بدن اي از جانب خداست، مي جا كه نفخه چراكه نفس آدمي از آناست؛ 

   .، برسد و نيز به هدف نهايي خلقت كه همان رسيدن به سعادت و كمال است
 هـايي را ارائـه داده اسـت؛    حـل  راه ، اي نيسـتند  حتي براي افرادي كه داراي اخـالق حسـنه  ) ره(امام خميني

باشد، با ايجاد تحـول و   واني كه بهترين زمان براي اصالح رفتار و گفتار ميگونه كه آنان بايد در مرحله ج بدين
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همت  ، متضمن تالش پيگير ، ارزنده چرا كه تخلّق به خلقياتدگرگوني روحي به تهذيب اخالق خود بپردازند؛ 
 . باشد هاي نفساني مي نيرومند و ترك هوا و هوس
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