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دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
ـه امــام را بخوانیــد؛ شــما امــام
بــه جــوان هــا توصیــه مــی کنــم وصیــتنامـ 
وصیتنامــه ،بیانــات و گفتارهــا
را ندیدهایــد ا ّمــا امــام ّ
مجســم در همیــن ّ
اســت .محتــوای آن امامــی کــه توانســت دنیــا را تــکان بدهــد ،همیــن
وصیــتنامــه و ماننــد ایــن هــا هســت( .بیانــات
چیزهایــی اســت کــه در ایــن ّ
رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار مــردم اصفهــان)1395/8/26 ،
سرآغاز
دنیــا کالس درســی اســت کــه انســان چنــد صباحــی را در آن بــه فراگیــری
و تعلیــم مشــغول مــی شــود .در ایــن مــدت بــا حضــور اســاتیدی ،درسهــای
مختلفــی را فــرا مــی گیــرد .آن چــه مهــم اســت ،اســتفاده صحیــح و مناســب
از ایــن نعمــت هــا مــی باشــد.
گاهــی برخــی از ایــن اســاتید در زندگــی بــرای فــرد اســوه و الگــو میشــوند
کــه همیشــه بــرای فــرد ،قابــل مراجعــه اســت .ارســال رســوالن و پیامبــران
نیــز جهــت الگودهــی و تأثیرگــذاری اســت تــا بشــر را در مســیر ســعادت بــه
تکاپــو انــدازد و بــه ســر منــزل حقیقــی اش رهنمــون ســازد.
رســالت امــام خمینــی(ره) نیــز در ادامــه مســیر انبیــاء اســت .چنانچــه تاریــخ
آن را بــه تصویــر کشــیده اســت .کــه در طــول دوران مبــارزه بــا ظلم و ســتم،
چگونــه بــا تــوکل ،صبــر ،مقاومــت ،اعتمــاد بــه مــردم و  ...انقالبــی بــا مجــد
و عظمــت را بــه دنیــا عرضــه کــرد.
مختصری از زندگی امام خمینی(ره)
روح اهلل موســوی خمینــی در بيســتم جمــادى الثانــى  1320قمــری برابر بــا 1281
شمســی در خانــواده روحانــی در شــهر خميــن متولــد شــد .پــدر بزرگــوار ایشــان
«ســید مصطفــی» و مــادر ایشــان «بانــو هاجــر» از خانــدان روحانی بودنــد .پس از
امــام یعنــی «بانــو صاحبــه»
شــهادت پــدر ،عمــه
بــه اتفــاق مــادر
سرپرســتی
ا یشــا ن
را بــه

ویژه نامه رحلت امام خمینی(ره) و قیام  15خرداد
عهدهگرفتنــد .امــام در ســـن 15ســالگى از نعمــت وجـــود آن دو نيز محـــروم
گـرديد.
در همیــن ســن ،تحصیــل علــوم دینــی را نــزد بــرادر بزرگــش ســید مرتضــی
پســندیده آغــاز کــرد .تــا ایــن کــه در  35ســالگی در زمــره فضــای نامــی
و نوابــغ علمــی قــرار گرفــت .از اســاتید برجســته ایشــان مــی تــوان بــه
حــاج شــيخ عبــد الكريـــم حائــرى يــزدى و آیــت اهلل حــاج شــیخ محمدعلــی
شــاهآبادی اشــاره کــرد .ایشــان در خــرداد ســـال  1368در ســن  87ســالگی
دنیــا را تــرک گفتنــد و بــه دیــدار حــق شــتافتند( .رک :زندگینامــه سیاســی
امــام خمینــی ،رجبــی ،ص 3ـ )5
 .1سبک زندگی امام(ره) در بعد فردی
نگاهــی بــه زندگــی بــزرگان و علمــا نشــان مــی دهــد کــه ســیره و ســبک
خاصــی در زندگــی آن هــا حاکــم بــوده ،بــه نوعــی کــه آن ســبک برگرفتــه
از اســام و زندگــی و منــش ائمــه(ع) بــوده اســت .ایــن مهــم در تمــام ابعــاد
زندگــی آن هــا از عبــادی ،فــردی ،اجتماعــی و  ...جــاری بــوده اســت.
زندگــی امــام نیــز از ایــن اصــول و ســبک هــا جــدا نبــوده اســت و نمونههای
فراوانــی توســط اعضــای خانــواده ایشــان گــزارش شــده اســت .حضــرت
آیـتاهلل خامنــه ای در مــورد شــخصیت امــام ایــن گونــه بیــان داشــتند« :امام
خمینــی آن چنــان بزرگــوار بــود کــه در میــان بــزرگان و رهبــران جهــان و
تاریــخ بــه جــز انبیــاء و اولیــاء معصومیــن(ع) بــه دشــواری مــی تــوان کســی
را بــا ایــن ابعــاد و بــا ایــن خصوصیــات تصــور کــرد»)68/3/18( .
امــام شــخصیت برجســته ای داشــتند کــه هــم عصــران ایشــان ،علمــا و
دانشــمندان بعــد ایشــان و حتــی دشمنانشــان در بــاب ویژگــی هــا و خصایــل
اخالقــی امــام نکاتــی را مطــرح کردنــد .در ایــن قســمت بــه برشــماری
تعــدادی از ابعــاد فــردی شــخصیت ایشــان اکتفــا مــی شــود:
1/1ـ حق النّاس حتی در خانواده
در بعــد اخالقــی و زندگــی شــخصی ایشــان مــی تــوان گفــت کــه حــق
النــاس از جلــوه هــای فرامــوش نشــدنی در زندگــی ایشــان بــوده اســت تــا
آن جــا کــه حتــی نســبت بــه خانــواده خــود ایــن حــق را بــه طــور اتــم و
اکمــل اجــرا میکردنــد.
«همســر امــام مــی گفتنــد ،بنــده تــا بــه یــاد دارم و بــا ایشــان زندگــی
میکنــم ،هــر شــب (همیشــه) بــه نمــاز مــی ایســتادند و ســعی داشــتند
کــه مزاحــم مــن یــا بچــه هــا نباشــند .حتــی یــک شــب هــم مــا بــه خاطــر
نمــاز شــب آقــا بیــدار نشــدیم مگــر ایــن کــه مثـ ً
ا خودمــان بیــدار بودیــم.
مســافرت هــم کــه مــی رفتیــم آقــا بــرای نمــاز شــب بیــدار مــی شــدند
طــوری حرکــت مــی کردنــد و آهســته راه مــی رفتنــد و وضــو مــی گرفتنــد
کــه مزاحــم دیگــران نبودنــد»( .برداشــت هایــی از ســیره امــام خمینــی،
رجایــی ،ص)15
1/2ـ جاری ساختن اخالق در جامعه
توجــه بــه اخــاق و متخلــق شــدن بــه فضائــل اخالقــی از اهــم مباحثــی
اســت کــه مــورد توجــه بــزرگان و علمــای اســام مــی باشــد .مباحثــی کــه
نقــش مهمــی را در صعــود بــه پلــه هــای موفقیــت و تعالــی ایفــا مــی نماینــد.
امــام راحــل نیــز بــه ایــن امــر توجــه وافــر داشــته انــد ،بــه گونــه ای کــه
مســائل اخالقــی را از صنــف مســائلی دانســته انــد کــه وقتــی کســی بــه
آن مقیــد باشــد بــه ســایر مــردم هــم ســرایت مــی کنــد چــون فطــرت و
خاســتگاه انســان فضیلــت طلــب اســت( .بــاغ ،بخــش اطالعــات و تحقیقات
اجتماعــی ســازمان تبلیغــات ،ص)69
1/3ـ استفاده صحیح از زمان
زمــان یکــی از نعمــت هــای الهــی اســت کــه خداونــد بــه انســان موهبــت
کــرده اســت .امــا نــوع اســتفاده و بــه کارگیــری آن توســط افــراد متفــاوت
مــی باشــد .در ســخنان معصومیــن(ع) نیــز نســبت بــه بهرهمنــدی
صحیــح از زمــان ســفارش شــده کــه چــه بســا در قیامــت
بایــد نســبت بــه آن پاســخگو باشــیم.
زندگــی امــام دارای نظــم و برنامــه بــود ،بــه گونـهای کــه
در نمونــه کامــل رعایــت نظــم و زمــان بودنــد و تمــام
عرصــه هــای زندگــی ایشــان مقیــد بــه برنامــه بــود.
نــوه امــام(ره) حجــت االســام مســیح بروجــردی
ایــن گونــه نقــل مــی کند کــه« :یــک روز قبــل از
ایــن کــه بــه دســت مبــارک امــام معمــم بشــوم،
در خدمــت ایشــان بــودم .بــه مــن فرمودنــد:
«زی طلبگــی را حفــظ کــن» و بعــد ادامــه
دادنــد کــه ایــن زی طلبگــی بــه ســه چیــز
اســت« :درس جماعــت (درس عمومــی)،
نمــاز جماعــت ،تفریــح»( .برداشــت
هایــی از ســیره امــام خمینــی ،رجایی،
ص)28
در بیــان امــام عبــادت ،درس و
تفریــح در کنــار یکدیگــر آمــده
اســت .بــه عبارتــی نــگاه امــام
بــه زندگــی ،نگاهــی جامــع
بــوده کــه تمــام عرصــه
هــای آن را پوشــش مــی
دهــد.
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همچنیــن مــی تــوان بــه نظــم در زندگــی امــام اشــاره کــرد کــه ایــن مؤلفــه
از امتیــازات اصلــی زندگــی امــام بــود .بــه انــدازه ای ایــن خصلــت در زندگــی
ایشــان بــارز بــود کــه ســایرین زمــان خــود را بــا زمــان ورود و خــروج امــام
از منــزل و کالس درس تنظیــم مــی کردنــد( .رک :ره توشــه راهیــان امــام،
دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم ،ص 148ـ )149
1/4ـ سازندگی و خودسازی در جوانی
جوانــی یکــی از دوره هــای مهــم زندگــی انســان اســت کــه از طــراوت و
انــرژی خاصــی سرشــار اســت .اســتفاده از نعمــات و عمــر در جوانــی نوعــی
توفیــق بــرای انســان مــی باشــد .همــان طــور کــه در ســخن ائمــه (ع) نیــز
بــه ایــن مقولــه اهتمــام ویــژه شــده اســت.
یکــی از وظایــف ایــن نســل ،ســازندگی اســت کــه بیشــتر در فعالیــت هــای
جهــادی ظهــور مــی یابــد .ایــن نــوع فعالیــت هــا اخــاص ویــژه ای را
میطلبــد کــه امــام فرمــود« :شــما جــوان هــا امــروز روز شماســت ،امــروز
روزی اســت کــه شــما بایــد ســازنده باشــید .در ایــن راه هــا البتــه خدمــت بــه
خلــق ،خدمــت بــه خداســت ،خدمــت بــه انســان هــا ،خدمــت بــه خداســت،
خدمــت بــه بنــدگان خــدا ،خدمــت بــه خداســت در ایــن خدمــت ان شــاء اهلل
موفــق باشــید»( .جوانــان از دیــدگاه امــام خمینــی ،موسســه تنظیــم و نشــر
آثــار امــام خمینــی ،ص)210
امــا ســازندگی و خودســازی در جوانــی امــری اســت کــه بــه تهذیــب نفــس و
رشــد فضائــل اخالقــی بــر مــی گــردد .بــه عبارتــی چــون روح جــوان هنــوز
بــه غفلــت هــا آغشــته نشــده ،بــه ســرعت مــی توانــد ایــن زنــگار را از قلبــش
پــاک نمایــد .همــان طــور کــه امــام فرمــود« :پســرم! از زیــر بــار مســئولیت
انســانی کــه خدمــت بــه حــق در صــورت خدمــت بــه خلــق اســت ،شــانه
خالــی مکــن کــه تاخــت و تــاز شــیطان در ایــن میــدان کــم تــر از میــدان
تاخــت و تــاز در بیــن مســئولین و دســت انــدرکاران نیســت و دســت و پــا
بــرای بدســت آوردن مقــام هــر چــه باشــد ،چــه مقــام معنــوی و چــه مــادی
مــزن .بــه عــذر آن کــه مــی خواهــم بــه معــارف الهــی نزدیــک شــوم یــا
خدمــت بــه عبــاداهلل نمایــم کــه توجــه بــه آن از شــیطان اســت چــه رســد که
کوشــش بــرای بدســت آوردن آن»( .ســیمای جــوان در کالم امــام خمینــی،
علیــزاده حســن آبــادی ،ص)27
1/5ـ توجه به ارزش ها و فرهنگ
انقــاب ایــران خاســتگاهش توجــه و اولویــت دادن بــه ارزش هــا اســت.
امــام(ره) در ایــن راســتا بــر ایــن نظــر اســت کــه ایــن نظــام ،اهــداف،
آرمانهــا ،ارزش هــا و روش هــای خــود را از اســام نــاب محمــدی اخــذ
کــرده اســت .شــهید مطهــری نیــز در همیــن زمینــه و در تبییــن ماهیــت
انقــاب گفتــه اســت« :طــرد همــه ارزش هــای غیــر اســامی و تکیــه بــر
ارزش هــای مســتقل اســامی»( .رک :انقــاب و ارزش هــا ،ذوعلــم ،علــی،
ص)56
توجــه بــه ارزش هــا و احیــای آن بــه انــدازه ای بــرای امــام (ره) اولویــت
داشــت کــه فکــر «جدایــی دیــن از سیاســت» از جانــب دشــمن را فکــری
انحرافــی مــی دانســتند .در مقابــل از مســلمانان مــی خواســتند کــه در مقابــل
ایــن فکــر بــه پــا خیزنــد تــا حیــات اســامی تجدیــد شــود( .رک :امــام
خمینــی و حکومــت اســامی(مبانی کالمــی) ،موسســه تنظیــم و نشــر آثــار
امــام خمینــی(ره) ،ص)290
در ســخنان امــام همچنیــن توجــه بــه فرهنــگ مشــهود اســت کــه ایشــان
فرمــود « :باالتریــن ضــرری کــه بــه ایــن مملکــت خــورد ایــن بــود کــه
نیــروی انســانیش رفــت .حــاال بایــد از ســر ایــن نیــرو پیــدا بشــود  ...فرهنــگ
را بــه کلــی از بیــن بــرد و ســاقط کــرد .اگــر مــا فرهنــگ داشــتیم کــه ایــن
بــازی ســرمان در نمــی آمــد»( .خودباختگــی و خودبــاوری از دیــدگاه امــام
خمینــی ،موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی ،ص)64
امــام در ایــن ســخن در واقــع از دســت دادن فرهنــگ مــردم را نوعــی ظلــم
و ســتم بــه آن هــا دانســته انــد کــه تاکیــد داشــتند بایــد ایــن فرهنــگ
بازســازی و توســط مــردم حراســت شــود.
1/6ـ انسان و پیشرفت علم
پیشــرفت علــم ،انســان را بــه ســمت شــناخت ســوق مــی دهــد .ایــن جاســت
کــه فراگیــری علــم اولویــت مــی یابــد .دریچــه هــای ترقــی همیشــه مفتــوح
اســت امــا کســی مــی توانــد بــه اوج آن برســد کــه از آن علــم در راســتای
کمــال انســانیتش اســتفاده کنــد .امــام(ره) در ایــن بــاره گفتــه انــد کــه:
«بشــریت بــا همــه پیشــرفت هایــش در علــم و فنــون هنــوز در گهــواره
طفولیــت دانــش اســت و تــا رســیدن بــه بلــوغ کامــل راه طوالنــی در پیــش
اســت»( .تعلیــم و تربیــت از دیــدگاه امــام خمینــی ،موسســه تنظیــم و نشــر
آثــار امــام خمینــی ،ص)36
مــی تــوان ایــن گونــه بــه مســأله نــگاه کــرد کــه ســرعت رشــد علــم
توقفناپذیــر اســت و انســان نســبت بــه علــم نبایــد حالــت ایســتا داشــته
باشــد و آن را محــدود بــه زمانــی خاصــی نمایــد .بلکــه بایــد بــه احادیــث و
ســخنان امامــان(ع) در ایــن زمینــه توجــه وافــر داشــته باشــیم کــه علــم را از
هــر جــا و در تمــام عمــر فــرا بگیریــم.
.2گذری به بعد معنوی زندگی امام خمینی(ره)
معنویــت از ابعــاد تفکیــک ناپذیــر زندگــی ایشــان بــوده اســت .در طــول
عمــر شریفشــان نیــز بــه ایــن اصــل توجــه وافــری داشــتند .بــه عنــوان
نمونــه فطــری بــودن ایمــان بــه معــاد را ایــن گونــه بیــان کردنــد « :اصــول
و ارکان ایمــان ،کــه عبــارت از معرفــت و توحیــد و والیــت ـ کــه ایمــان بــه
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دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
رســل اســت ـ و ایمــان بــه یــوم المعــاد و ایمــان بــه مالئکــه و کتــب الهیــه
میباشــد ،از فطریــات اســت»( .معــاد از دیــدگاه امــام خمینــی ،موسســه
تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی ،ص)13
2/1ـ ایمان سرچشمه زندگی
ایمــان ،نیرویــی قلبــی کــه امنیــت و آرامــش را در انســان بــه ارمغان مـیآورد.
نیرویــی کــه در سرشــت انســان هــا موجــود مــی باشــد و ســبب پیشــرفت
جامعــه انســانی مــی شــود .توجــه بــه ایمــان در جامعــه از ســوی زمامــداران،
آن هــا را مســلح بــه نیرویــی مــی نمایــد کــه شکســت ناپذیــر اســت.
امــام راحــل در ایــن زمینــه مــی گویــد « :اگــر شــما قدرتمنــد نبودیــد کــه بــا
شــما مقابلــه نمــی کردنــد  ....ایــن یــک قــدرت الهــی اســت ،یــک قــدرت
اســامی اســت ،یــک قــدرت ایمــان اســت کــه ایــن کار را انجــام داده .ایمــان
اســت کــه شــما را وادار مــی کنــد برویــد و بــرای اســام فــداکاری کنیــد .»...
(رک :اخــاق کارگــزاران در کالم و پیــام امــام خمینــی ،بنیــاد مســتضعفان و
جانبــازان انقــاب اســامی اســتان تهران(قــم) ،ص)54
2/2ـ خدمت برای خدا
خدمــت کــردن در هــر جــا و مکانــی بایــد بــا انگیــزه و نیــت الهــی باشــد تــا
تأثیــر گــذار باشــد .امــام نیــز در مــورد کارگــزاران بــه ایــن مهــم توجــه کــرده
کــه در خدمــت بایــد بــه نکاتــی توجــه داشــت من جملــه :مطــرح نکــردن خود،
عــدم توقــع از دیگــران ،عــدم انتظــار اجــر دنیــوی ،عــدم باخــت و دلســردی،
عــدم یــأس و شکســت( .رک :اخــاق کارگــزاران در کالم و پیــام امــام خمینــی،
بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان انقالب اســامی اســتان تهران(قــم) ،ص 90ـ )95
2/3ـ اهتمام به جلب رضایت مردم
مــردم و حقــی کــه ایشــان بــه عنــوان «حــق النــاس» دارنــد ،مــورد توجــه
آیــات و روایــات اســت و نســبت بــه رعایــت آن تبعاتــی بــرای انســان رقــم
مــی خــورد .در زندگــی بــزرگان دیــن مــا نیــز بــه ایــن مقولــه توجــه شــده تــا
جایــی کــه خــود الگــوی اصلــی در اجــرای آن بــوده اســت.
ایــن نکتــه نیــز از دیــد امــام(ره) بســیار مهــم بــوده تــا جایــی کــه بــه آن
ســفارش داشــتند و از کارگــزاران اجــرای آن را خواســتار شــدند .در ایــن قســمت
فهرســت وار بــه آن هــا اشــاره مــی شــود :جلوگیــری از ایجــاد نارضایتــی ،عمــل
بــه موازیــن اســامی ،اخــاق و رفتــار خــوب ،ســخت گیــری نکــردن بــا مــردم،
جبــران تلخــی هــای رفتــار نظــام ســابق ،شــرکت دادن مــردم در کارهــا( .رک:
اخــاق کارگــزاران در کالم و پیــام امــام خمینــی ،بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان
انقــاب اســامی اســتان تهران(قــم) ،ص245ـ )250
2/4ـ تربیت معنوی نوعی رحمت
تربیــت در لغــت بــه معنــی پــرورش دادن ،رشــد دادن و دیگــر معانــی آمــده
اســت .تربیــت مقولــه ای اســت دو طرفــه یــک طــرف آن را تربیــت کننــده و
طــرف دیگــر آن تربیــت شــونده اســت در ایــن میــان نقــش عوامــل بیرونــی
از قبیــل محیــط ،دوســتان و  ...را نبایــد نادیــده گرفــت.
تربیــت کننــده و مربــی زمانــی مــی توانــد در تربیــت شــونده تأثیرگذار باشــد که
خــودش در اجــرای نــکات تربیتــی نمونــه کاملــی باشــد .در ایــن صــورت نــکات
تربیتــی او مؤثــر خواهــد بــود .قابــل ذکــر مــی باشــد کــه تربیــت انــواع متفاوتی
دارد یکــی از انــواع آن ،تربیــت معنــوی فــرد اســت کــه بــا روح فــرد مرتبــط
میباشــد .روح نیــز از اهــم ابعــاد وجــودی انســان مــی باشــد کــه عــدم توجــه
بــه آن در بــاب تربیــت ،فــرد را بــا بــن بســت مواجــه مــی نمایــد.
اهمیــت تربیــت معنــوی بــه انــدازه ای اســت کــه امــام خمینــی (ره) در صحیفــه
نــور فرمــوده اســت« :از تمــام رحمــت هــا کاملتــر ،نعمــت تربیــت هــای معنوی
اســت کــه مخصــوص بنــی االنســان مــی باشــد از قبیــل فرســتادن کتــب
آســمانی و انبیــاء مرســلین(ع)»( .صحیفــه نــور ،موســوی خمینــی ،ج ،8ص)52
2/5ـ عدالتخواهی
عدالــت و برخــورداری از تســاوی در حقــوق ،از مطالبــات اصلــی همــه
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انســانها مــی باشــد .نگاهــی کوتــاه بــه تاریــخ و علــت یابــی رخــداد
جنگهــای متعــدد در طــول تاریــخ گویــای ایــن اســت کــه همــه بــه دنبــال
عدالــت انــد .چنــان چــه در ســخنان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت(ع) آمــده
اســت کــه امــام زمــان (عــج) مــی آیــد تــا عالــم را پــر از عــدل و داد کنــد.
حضــرت امــام خمینــی(ره) در وصیتنامــه سیاســی الهــی میفرمایــد ...« :و
شــما ای مســتضعفان جهــان و ای کشــورهای اســامی و مســلمانان جهــان
بــه پــا خیزیــد  ...و همــه در زیــر پرچــم پــر افتخــار اســام مجتمــع و بــا
دشــمنان اســام و محرومــان جهــان بــه دفــاع برخیزیــد و بــه ســوی یــک
دولــت اســامی بــا جمهــوری هــای آزاد و مســتقل بــه پیــش رویــد کــه بــا
تحقــق آن ،همــه مســتکبران جهــان را بــه جــای خــود خواهیــد نشــاند و
همــه مســتضعفان را بــه امامــت و وراثــت ارض خواهیــد رســاند .بــه امیــد آن
روز کــه خداونــد تعالــی وعــده فرمــوده اســت ( .» ...صحیفــه نــور ،موســوی
خمینــی ،ج  ،21ص  200ـ )201
2/6ـ توجه به اختیار انسان
انســان ،اشــرف مخلوقــات و موجــوی کــه متشــکل از جســم و روح اســت.
نعمــت هــای فراوانــی در اختیــار او گذاشــته شــده اســت تــا بــا اســتفاده از
آنهــا بــه مســیر اصلــی زندگــی یعنــی تقــرب بــه خداونــد برســد .در رســیدن
بــه ایــن مســیر بایــد از قــدرت اختیــار و انتخــاب بهــره بگیــرد.
امــام نیــز بــه ایــن مقولــه توجــه داشــتند کــه فرمودنــد « :آن چــه بــه ســر
انســان مــی آیــد از خیــر و شــر ،از خــود آدم اســت .آن چــه کــه انســان را بــه
ـانیت مــی رســاند کوشــش خــود انســان و آن چــه کــه
مراتــب عالــی انسـ ّ
انســان را بــه تباهــی در دنیــا و آخــرت مــی کشــد خــود انســان و اعمــال
خــود انســان اســت»( .عــدل الهــی از دیــدگاه امــام خمینــی ،موسســه تنظیــم
و نشــر آثــار امــام خمینــی ،ص) 47
2/7ـ دنیاشناسی انسان
دنیــا ظرفــی اســت کــه مــی توانــد موجبــات رشــد و تکامــل انســان را فراهــم
نمایــد یــا برعکــس وی را در مســیر ســقوط رهنمــون ســازد .البتــه نــوع
بینــش و دیــد انســان هــا بــه دنیــا در رســیدن بــه تعالــی یــا ســقوط بســیار
تعییــن کننــده اســت.
امــام میگویــد« :توجــه کنیــد کــه دنیــا را بــه چیــزی نگیریــد ،توجــه کنیــد
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کــه همــه رفتنــی هســتیم و بایــد بــه خــدای تبــارک و تعالــی نزدیک بشــویم
تــا آن جــا مــا را راه بدهنــد  ...مقــام بشــر هــر چــه باشــد ،مقــام خاتــم النبیین
باالتریــن مقــام اســت ،لکــن وقتــی کــه ایــن مقــام را بــا مقــام الوهیــت
مالحظــه بکنیــم کــه خــود آنهــا مــی بیننــد ،هیــچ اســت در مقابــل همــه
چیــز»( .صحیفــه نــور ،موســوی خمینــی ،ج ،20ص)3
 .3جلوه هایی از زندگی سیاسی امام(ره)
در زمینــه مبــارزات سیاســی امــام نیــز مباحــث مفصلــی در منابــع تاریخــی
بــه ویــژه تاریــخ انقــاب مشــاهده مــی شــود .بــه نحــوی کــه خواننــده را بــا
نمــای کلــی مبــارزات ایشــان آشــنا مــی نمایــد .گــذری بــه تاریــخ پــر فــراز
و نشــیب زندگــی ایشــان نشــان مــی دهــد کــه روحيــه مبــارزه و جهــاد در
راه خــدا ريشــه در بينــش اعتقــادى و تربيتــی ایشــان داشــته کــه در نهایــت
ســبب موفقیــت و پیــروزی انقــاب ایــران گردیــد.
مبــارزه از اصــول تفکیــک ناپذیــر زندگــی ایشــان بــوده کــه در طــول عمــر
شــریف امــام نمونــه هــای فراوانــی را مشــاهده مــی کنیــم از قبیــل :تبعیــد از
ترکیــه بــه عــراق ،هجــرت از عــراق بــه پاریــس ،بازگشــت بــه ایــران پــس
از  14ســال تبعیــد ،قیــام  15خــرداد و . ...
امــام خمینــی(ره) در مدتــی کــه در ایــران حضــور داشــتند بــا اراده و پشــتکار
خســتگی ناپذیــری بــه جهــاد و مبــارزه بــا ظلــم و طاغــوت پرداخــت و در
مدتــی کــه بــه کشــورهای مختلــف تبعیــد شــدند نیــز در ایــن راســتا گامهای
اســتواری برداشــتند کــه منابــع و اســناد تاریخــی گویــای آن اســت.
قابــل توجــه مــی باشــد کــه زندگــی سیاســی امــام نیــز سرشــار از تدبیــر و نظــم
بــود .مبــارزه و غایــت آن را زیبــا مــی دانســتند زیــرا کــه ایشــان شــهادت را حیات
جاودانــه مــی دانســت« :شــهادت ،مــوت نیســت یــک حیــات جاویــد اســت ،برای
حیــات جاویــد اســت کــه ایــن (انســان) تقاضــای شــهادت مــی کنــد»( .معــاد از
دیــدگاه امــام خمینــی ،موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی ،ص)145
امــام چهــره جدیــدی را از دیــن در ایــران و جهــان مطــرح نمــود کــه چهــره
شــهادت طلبــی دیــن بــود .ایشــان فرمــود« :مــن شــهادت در راه حــق و
اهــداف الهــی را افتخــار مــی دانــم»( .ره توشــه راهیــان امــام ،دفتــر تبلیغــات
اســامی حــوزه علمیــه قــم ،ص)266
3/1ـ تزکیه نفس ضرورت زمامداری
امــام در ایــن زمینــه فرمــود :انبیــا هیــچ گاه بــا هــم اختــاف نمــی کننــد
چــون تزکیــه شــده انــد و بعــد آن علــم و حکمــت را دارنــد .غایــت بعثــت
و آمــدن انبیــاء بــرای تزکیــه اســت .اگــر نفــوس تزکیــه نشــده و تربیــت
نشــده وارد صحنــه شــوند ،بــرای بشــر خطــر بزرگــی انــد( .رک :اخــاق
کارگــزاران در کالم و پیــام امــام خمینــی ،بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان
انقــاب اســامی اســتان تهران(قــم) ،ص)49
3/2ـ نتایج قیام پانزده خرداد
یکــی از نقــاط برجســته مبــارزات امــام قیــام پانــزده خــرداد بــود کــه در
ســال  1342بــه وقــوع پیوســت .کــه در واقــع پایــه اصلــی انقــاب  1357را
رقــم زد .ایــن قیــام نتایجــی را بــه دنبــال داشــت کــه بــه اختصــار نــام بــرده
میشــود :افزایــش رشــد سیاســی روحانیــت و حــوزه هــای علمیــه و ورود
آنهــا بــه عرصــه سیاســت کشــور ،الگــو قــرار گرفتــن مذهــب بــرای مبــارزه
و رویکــرد بیشــتر نیروهــای مبــارز بــه مذهــب ،رشــد و آگاهــی تودههــای
مــردم و تکامــل مبــارزات آنــان ،افشــای چهــره منافقانــه و ریاکارانــه شــاه و
روشــن شــدن ماهیــت رژیــم بــرای مــردم ،بــی اعتبــار شــدن شــرق و غرب،
تثبیــت مرجعیــت و رهبــری امــام خمینــی(ره) بــا تأییــد مراجــع و علمــا و
حمایــت و پشــتیبانی مــردم ،روشــن شــدن ماهیــت گــروه هــای سیاســی
وابســته و لیبــرال و محــو شــدن جاذبــه گــروه هــای سیاســی غیرمذهبــی،
توســل بــه شــیوه مبــارزه قهرآمیــز توســط برخــی گــروه هــای مبــارز،
احســاس ضــرورت ایجــاد تشــکل بــرای ادامــه مبــارزه بــا رژیــم و تبییــن
نظریــه والیــت فقیــه( .رک :ســایت حــوزه نــت  /حدیــث پیمانــه ،پارســانیا،
ص 303ـ )305

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام خمینی (ره) به روایت تصویر

