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پرسش و پاسخ

خانه ای که امام در بدو ورود به پاریس در آن اقامت کردند، در یکی از محله های پاریس و متعلق به یکی 
از دانشــجویان بود که آن را اجاره کرده ولی در آن ننشسته بود....چون این خانه در طبقه چهارم یک 
ساختمان بود و در آن، زیاد رفت و آمد می شد و همسایه ها ناراحت می شدند، تصمیم گرفتند جایی باشند 
که مزاحمتی برای کســی فراهم نشود. لذا به یکی از روستاهای پاریس )نوفل لوشاتو( تشریف بردند.

یادگار امام؛ حــاج احمد آقا خمینی می گویــد: امام به حدی در 
مصــرف وجوهات و بیت المال احتیــاط می کردند که برای خرید 
یــک پنکه برای منزلشــان در نجف، فریاد می زدنــد که مرا به 
جهنم نفرســتید و اجازه نمی دادند که همسرشان به خاطر فرزند 
شهیدش یک تلفن به ایران بزند؛ آن هم شب یا چند شبی پس 
از شهادت فرزندش که می خواست احوالی از بچه هایش، که در 
ایران ساکن بودند، بپرسند. امام این را خالف شرع می دانستند.
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با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

جویای احوال دیگران شدن
 یکــی از خصوصیــات حضــرت امــام، مقــام 
»جمع الجمعی« ایشان بود. شاید تعبیر دیگر آن، این 
باشــد که امام ضمن توجه به مســائل بزرگ، مسائل 
کوچک را نیز فراموش نمی کردند. مثاًل اگر با کســی 
که یک وقتی خدمتی کرده بود، برخورد می کردند، هم 
احوال او و هم احوال خانواده و بچه های او را می پرسیدند. 
به عنوان مثال اگر یکی از این بچه ها تازه عروسی کرده 

بود، درباره بچه های آنان هم می پرسیدند.]1[ 
این شــیوه اخالقی امام، بی تردید سبب استحکام 
روابط جمعیـ  عاطفی می شود و دیگران را به ضرورت 
رعایت نکته بینی در معاشــرت با دوســتان، آشــنا و 

پایبند می سازد.
یادکرد دوستی ها و دوستان گمنام 

امام، گاهی نســبت به افرادی که به نظر دیگران 
نمی آمدنــد، نظری ویــژه و محبت آمیز داشــتند. از 
جمله مرحوم شــیخ مسّیب که از عالقه مندان امام در 
نجف اشرف بود و مدت کمی قبل از رحلت امام، در اثر 
بیماری ســرطان فوت کرد. حضرت امام، فوق آنچه در 
مورد مثل ایشان متصور و متوقع بود، تا آخرین روزهای 
حیات وی، نسبت به او اظهار عالقه می فرمودند تا جایی 
که یک بار در محضرشــان نامی از ایشان مطرح شد، 
حضرت امام در مقام ســؤال فرمودند: »شــیخ مسّیب 

خودمان؟«]2[
 کسانی که محبت ها و رفاقت های دیرینه را پاس 
می دارنــد، بی گمان عواطف انســانی و متعالی خود را 
در البه الی مشــغولیت های خــرد و کالن خویش کم 
رنگ و ناپدید نســاخته اند. چنین افــرادی خود را از 
بند اسارت های نفسانی رهانیده و عناصر قابل اعتمادی 

می باشند. 
پیشگیری از رشد قهر و کدورت 

روزی یکی از دوستان که در اثر برخورد ناخوشایند 
فردی تازه وارد در مســیر، ناراحت شده و برگشته بود، 
حضرت امام در اولین لحظاتی که مشرف شدیم، سراغ 
ایشــان را گرفتند که موضوع به عرض رسید. بالفاصله 
با تبسمی تأثرآمیز و محبت انگیز فرمودند: »اگر یک... 
ایشان را ناراحت کرده، چرا با ما قهر کرده اند؟«. ایشان 
با اطــالع از... اظهار محبت امام، متأثر و طبق روال به 

کار خود ادامه دادند.]3[ 
شــاید افرادی از چنین مواردی به ســادگی عبور 
کنند اما بی شک در برخورد با پیامدهای رنجش خاطر 
دیگرانـ  که دیر یا زود آشکار می شودـ  با مشکل روبرو 
خواهندشد. حضرت امام با حرکت معاشرتی مناسب و 
به هنگام خود، غبار قهر و کدورت را با تبسم و عبارتی 
کوتاه می زدایند، در حالی که آن شخص انتظار چنین 

لطفی درباره خویش را نداشت. 
 پاسخ دادن به نامه های کودکانه 

دختر بچه شــش ساله ای برای امام نوشته بود که: 
امام! خیلی دوست دارم بیایم و شما را ببینم ولی اعضای 
دفتر نمی گذارند. آقا با خط خودشــان نوشتند: بسمه 
تعالی. دخترم نامه ات را خواندم، مطالعه کردم، تو هر 
موقعی که دلت می خواهد، می توانی بیایی اینجا.ایشان 
مــا را موظف کردند که باید این نامه را به در خانه این 
شخص برسانید تا هر موقعی که این بچه دلش خواست 

بیاید اینجا.]4[ 
خاطره های مثبتی که از بزرگان و ادب و اخالقشان 
در ذهن کودکان شــکل می گیرد، الهام بخش زندگی 
انســانی و کریمانه ای خواهد بود کــه آنان وصف آن 
را در حیــات انبیا و اولیای حق شــنیده اند و بدان دل 
بســته اند. برخورد مهربانانه و فروتنانــه حضرت امام 
در ارج نهــادن به خواســته و نامه یک کودک، نمودار 
 منزلتی اســت که ایشان برای کودکان در جامعه قائل 

بودند. 
عدم مزاحمت برای دیگران 

این اواخر بود که خبر رســید که گروهی از ایران به 
دستور شــاه آمده اند امام را ترور کنند... اواخر سال 46 و 
اوائل سال 47 ـ ما احساس وظیفه شرعی کردیم که باید 
امام محافظت بشود و بر این اساس در حدود 7 و 8 نفر از 
برادران بودیم که تصمیم گرفتیم که هر شب همراه امام به 
حرم برویم... شب اول بود، امام که آمدند به طرف حرم، ما 
هم به دنبال ایشان حرکت کردیم. چند قدمی که راه رفتیم، 
سر کوچه رسیدیم، امام برگشتند و فرمودند که برگردید... 
در شب هایی که حرم بســیار شلوغ می شد و ایرانی هایی 
که می آمدند برای زیارت، هجوم می آوردند دســت امام را 
ببوسند و احیاناً امام در فشار قرار می گرفتند. ما می آمدیم 
که یک مقداری راه باز کنیم. بارها شد که امام فرمودندـ  در 
همان میان جمعیت فرمودندـ  فشار نیاورید به مردم، و ما 
 را کنار می زدند که مردم، آزاد باشند و به مردم بی احترامی 

نشود.]5[
 رعایت مردم در معاشرت جمعی، حاکی از اعتقاد و 
پایبندی به حقوق آنان است که همواره مّد نظر و مورد 
عمل امام خمینی بوده اســت. سکوت و بی تفاوتی در 
هنگام مشاهده اقدام های ناپسند نسبت به مردم، نقش 
بسزایی در کاهش اعتبار اخالقی و اجتماعی رهبران و 
نیز تضعیف روابط عاطفی شان دارد. از این رو حضرت 
امیر)ع( از مالک اشــتر می خواست که محل حکمرانی 
خود را بی حاجب و نگهبان نگهدارد تا مردم به آسانی 

با او دیدار و گفت وگو کنند.
 سادگی در آمدوشدهای روزانه و شبانه

 یادم می آید هنگام رفتن به حرم، در اواســط راه و 
در کوچه به امام برخورد کردیم و چون دوست داشتیم 
که همراه ایشان باشیم، لذا پشت سر آقا به طرف حرم 
مطهر حرکت کردیم. امام وقتی متوجه حضور ما شدند، 
ایستادند و فرمودند: آقایان فرمایشی دارند؟ گفتیم: نه! 
عرضی نداریم، فقط دوست داریم که همراه شما باشیم و 
از این کار لذت می بریم.ایشان فرمودند: شکر اهلل سعیکم. 
من از این کار شما تشکر می کنم. شما آقا هستید، طلبه 
هستید، محترم هستید، من دوست ندارم که شخصیت 

شما با حرکت کردن به دنبال من کوچک شود.]6[ 
تقدم ســادگی بر تکلف در معاشرت امام خمینی 

معاشرت  آداب  از   جلوه هایی 
خمینی)ره(  امام  سیره  در 

در معاشرت ها، می توان به بهره های منفی و مثبت دست یافت. افراد به هنگام معاشرت با دیگران، ناگزیر از سخن گفتن، کنش یا واکنش هستند. 
بی گمان هر کس خواه ناخواه سیرت خود را در گفتار و کردارش نشان می دهد و سبب جذب یا دفع دوستان و دیگران می شود. آنچه در جاذبه ها و 
دافعه های گفتاری و رفتاری، بیش از هر چیز دیگر جلب توجه می کند، ادب ورزی یا بی ادبی است. بسا افراد که بر اثر گفتن سخن نسنجیده یا رفتار 
غیر منتظره ای باعث رنجش خاطر کسی شده یا قهر و کین او را برانگیخته اند. به هر حال، معاشرت را می توان به منزله آینه ای شفاف دانست که 
سیرت و روش افراد را آشکار می سازد. بی گمان کسانی آینه سالم و بی غبار دارند که راه و رسم معاشرت را آموخته باشند و در حضور دیگران ادب 
ورزی کنند. این گونه افراد در نظر مردم محبوب بوده و غیبتشان سبب دلتنگی گشته و مهر و محبت دیگران را بر می انگیزند؛ بی گمان حضرت امام 
یکی ازهمین انسان ها بود که اصول و آداب معاشرت را در رفتار و گفتار به نمایش گذاشته بود و ما در ادامه به برخی از زوایای این ویژگی برجسته 

ایشان اشاره می کنیم. گفتنی است این مطلب از سایت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( انتخاب شده است.

از  ریاآلود،  معاشرت های 
یک ســو ایمان و اخالق 
فرد را تهدید می کند و از 
دیگر سو ذهنیت دیگران 
را به خطا افکنده و آنان را 
به تصورهایی غیر واقعی 
امام  درباره ما وا می دارد. 
خمینی در عین حال که به 
ارزش هایی چون قناعت و 
ساده زیستی در معاشرت 
پایبندی داشت، از هرگونه 
داشــت. نفرت  ریاکاری 

به صورت امتیازی برای منش و روش معظم له درآمده 
بود و نیز می توانســت سرمشقی برای کسانی باشد که 
می خواهند زعامت دینی و اجتماعی امت را در دســت 
بگیرند. بی تردید این ویژگی اخالقی و معاشرتی حضرت 
امام، از زبونی مرید و مرادپیشگی در محیط های علمی و 
حوزوی می کاست و دوستداران را به تالش برای ترفیع 

دانش و تهذیب نفس برمی انگیخت. 
ظهور ذوق و لطافت روحانی در معاشرت 
بعضی اوقات که خدمت امام می رسیدم، غزل هایی 

را که به نظرم زیبا بود برایشان می خواندم. مثاًل: غزلی را 
در روزنامه می دیدم و به نظرم می رسید که غزل زیبایی 
است، آن را می خواندم و می دیدم که ایشان با چه شوق 
و عالقه ای گوش می دهند و خوششان می آید. گاهی هم 

شعرهایی را که می خواندم، نقد می کردند.]7[ 
معاشرت های آمیخته به ذوق و هنر و عرفان، نقشی 
تعیین کننده در تلطیف روح معاشرت کننده و معاشرت 
شونده دارد. حضرت امام با گرایش های ادبی و عرفانی 
خویش در متن رهبری دینیـ  سیاسی مردم، کوشیده 
بود تا همواره معاشــرت های رسمی و خانوادگی شان، 

رنگ محبت و شفقت به خود 
بگیرد.

توجه داشتن به آسایش همسایگان 
خانه ای که امام در بدو ورود به پاریس در آن اقامت 
کردند، در یکی از محله های پاریس و متعلق به یکی از 
دانشجویان بود که آن را اجاره کرده ولی در آن ننشسته 

بود....چون این خانه در طبقه چهارم یک ساختمان بود 
و در آن، زیاد رفت و آمد می شــد و همسایه ها ناراحت 
می شــدند، تصمیم گرفتند جایی باشند که مزاحمتی 
برای کسی فراهم نشود. لذا به یکی از روستاهای پاریس 

)نوفل لوشاتو( تشریف بردند.]8[
 به دلیل حضور جمعیت زیاد و رفت و آمد مداوم، 
امام خیلی سفارش کرده بودند مبادا حرکت یا رفتاری 
شود که همســایه ها که همه مسیحی بودند، ناراحت 
بشــوند... این رعایت و اخالق باعث شــده بود موقعی 
که امام می خواستند به ایران بیایند، همه اهل محل و 
مردم دهکده نوفل لوشــاتو از دوری ایشان و رفتنشان 
ناراحت بودند. به همین دلیل مقداری از خاک فرانسه 

را به عنوان هدیه به امام دادند.]9[ 

هیچ فرد و دسته ای به اندازه همسایگان، از روحیات 
و خلقیات آدمی مطلع نمی باشند. در واقع هر همسایه ای 
میزانی برای شناخت شخصیت و اخالق و رفتار انسان 
اســت. شکی نیســت که رعایت حقوق همسایگان به 
رغم روشن بودن آن، در عمل چندان مورد توجه قرار 
نمی گیرد. حساسیت و سفارش حضرت امام نسبت به 
آسایش همسایگان، بویژه در سرزمین مسیحی نشین 
فرانسه، تجلی اخالق پیامبرانه ایشان بود. هدیه دادن 

همسایگان مســیحی ـ فرانسوی، در حقیقت سمبل 
عاطفه و رضایت خاطر آنان از منش و کنش امام خمینی 
به شمار می آمد. زنده یاد حاج سید احمد خمینی در 
گفتاری از بزرگواری های اخالقی پدر چنین یاد می کند: 
پس از آنکه هجرت از پاریس و سفر امام به ایران قطعی 
شد. امام به من دســتور دادند که در نوفل لوشاتو به 
منزل همسایگان بروم و از اینکه در مدت اقامتشان از 
سکوت حاکم بر دهکده محروم شده اند، از طرف ایشان 
از آنها عذر بخواهم. من به اتفاق آقای اشراقی و یکی دو 
نفر دیگر به دیدار همه همسایه های آن دهکده رفتیم و 

پیغام امام را رساندیم.]10 [ 
 نظیف و تمیز بودن پوشاک 

در معاشرت
 امام لباس تمیزی می پوشــیدند. من یک بار نیز 
به خاطر ندارم که بر لباس ایشان کوچک ترین لکه یا 
کثیفی دیده باشــم. امام مقید بودند که کفش تمیز و 
جوراب مرتبی بپوشــند، عمامه خود را مرتب و حتی 
گاه و بیگاه پیراهن خود را الجورد بزنند. خالصه آنکه 
در جامعه به صورت یک انســان پــاک و منزه ظاهر 

می شدند.]11[
 بخش چشــمگیری از آداب معاشرت انسان های 

برجســته، در رفتار و طرز پوشاک آنان نمود می یابد. 
کسانی که در هنگام معاشــرت جمعی، اصول نظم و 
نظافت نسبت به پوشش و آرایش متناسب سر و صورت 
خویش اهمیت نمی دهنــد، کمترین جاذبه رفتاری و 
اخالقی نخواهند داشــت. حضرت امــام با مقید بودن 
خــود به این امور به صورت اســوه ای برای روحانیون 
درآمــده بود؛ آن هم در دوره ای کــه برخی تظاهر به 
زهد منفی داشــته و یا به منظور عوام فریبی، پروایی 
از پوشــیدن لباس چرکین و ناآراستگی وضع خویش 

نداشتند. خانم مرضیه حدیده چی از همراهان حضرت 
امام در نوفل لوشاتو، در ارتباط با مراقبت ایشان هنگام 
پیاده روی در ایام زمســتان نسبت به تمیز نگهداشتن 
کفش های خود، چنین می گوید: بعضی وقت ها، برف و 
باران بود که امام تشریف می بردند برای نماز و هنگامی 
که برمی گشــتند کفش هایشان مقداری گلی و کثیف 
می شد. من چون دوست داشتم، با دستمالی گل های 
روی کفش هایشان را پاک می کردم. همین قدر که امام 
متوجه این موضوع شدند، مواظب بودند که گل و الی 

به کفش هایشان نچسبد.]12[
آرامش بخشِی معاشرت با امام خمینی

 بعضــی اوقات کســانی که از شــدت گرفتاری و 
ناراحتــی دچار یأس و پریشــان حالی می شــدند، به 
خدمــت حضرت امام می رفتند و می پرســیدند که به 
طور مثال فالن مشکل را چه باید کرد؟ امام با آرامش 
باطنــی و صفایی که از خصوصیاتشــان سرچشــمه 

می گرفــت، می فرمودنــد چیز مهمی نیســت و واقعاً 
مشکل برطرف و قضیه حل می شد. واقعیت این بود که 
بیشتر افراد که به خدمت امام می رفتند، با اضطراب و 
 ناراحتی خیال می رفتند، اما آرام و آســوده از نزدشان 

بر می گشتند.]13[ 
اساسی ترین بُعد در آداب معاشرت اولیای خداـ  که 
دل های روشنشان به یاد حق آرام گرفته استـ  آرامش 
بخشیدن به مخاطبان مضطرب و مأیوس و اندوهگین 
خویش است. این واقعیت نه فقط میان اولیا و غیر اولیا 
مشهود است، بلکه میان اولیا نسبت به یکدیگر نیز به 
چشــم می خورد. حضرت امیر)ع( که خود ولی کامل 
حق است، در معاشرت با رسول خدا)ص( این احساس 
را دارد و در سایه آن حضرت، احساس آرامش می کند. 

ایشان، هنگامه سخت کارزار اسالم و دشمنان را یادآور 
می شود که به پیامبر بزرگوار پناه جسته و از روح آرام 
یافته او مدد می جســتند. اساساً مالقات و معاشرت با 
اربــاب معرفت و عرفان در هر زمانی و مکانی به همین 
منظور صورت می گرفته است. در زمانه ما حضرت امام 
در مواقع گوناگونی ـ که هر کس به طور طبیعی دچار 
اضطراب می شدـ  هم دل آرام بودند و هم آرامش بخش 

معاشران و دوستان.]14[ 

 رعایت مسائل شرعی در معاشرت
 مســاحت حیاط حدود 50 متر بود و فرش هم به 
اندازه کافی نبود. از این رو افراد عباهایشان را تا می کردند 
و به عنوان سجاده و زیرانداز، روی آن به نماز می ایستادند. 
وقتی حضرت امام از اتاق اندرونی... برای اقامة نماز وارد 
حیاط می شدند، برای رسیدن به جلوی جمعیت می بایست 
از میــان صفوف جماعت عبور کننــد. تمام افراد حاضر 
بی گمــان افتخار می کردند که عبایشــان با قدم مبارک 
حضرت امام متبرک شــود و علی القاعده معظم له نیز به 
این نکته واقف بودند. با این حال، هنگام عبور، چه از پشت 
صفوف که کفش ها بود و چه در مسیر که عباها پهن بود، 
حضرت امام با حرکتی مارپیچ و برداشتن گام های مناسب، 
با دقت سعی می کردند که به هیچ وجه پایشان را نه روی 

کفش ها بگذارند و نه روی عباهای دیگران.]15[ 
معاشرت های تأثیرگذارـ  که از ویژگی های پارسایان 
استـ  همواره بر پایه تقوای الهی در روابط جمعی شکل 
می گیرد. آنان در حقیقت، معاشرت با دیگران را ظرف 
مناســبی برای عمل صالح و نیز تعلیم معنوی دیگران 
تلقی می کنند. از این رو ادب ورزی دینی شان در جمع 
یاران و شــاگردان، سبب می شود که آنان به نکته های 
فراموش شده در ارتباط با حقوق همنوعان بیندیشند. 

حضرت امام که خود متخلــق به اخالق و آداب الهی 
بودند، با عمل و رفتار شــرعی خــود، آموزگار عابدانی 
می شدند که باید آموزه های معاشرتی اسالم را بیاموزند. 
بی گمان اقدام امام از این نوع، تأثیر بســزایی در توجه 
یافتن همگان به حقوق مردم داشته و افراد را از ظلم های 
بزرگ تر باز می دارد. باید دانســت که معاشرت امام در 
خانه نیز به همین منوال بود. ایشان به اعضای خانواده 
خود نیز اجازه تصــرف در اموال عمومی را نمی دادند. 
یــادگار امام؛ حاج احمد آقا خمینیـ  که ایشــان را از 

هرگونه حرکت خالف شــرع پیراسته می دانست ـ در 
این باره می گوید: امام به حدی در مصرف وجوهات و 
بیت المال احتیاط می کردند که برای خرید یک پنکه 
برای منزلشان در نجف، فریاد می زدند که مرا به جهنم 
نفرســتید و اجازه نمی دادند که همسرشان به خاطر 
فرزند شــهیدش یک تلفن به ایران بزند؛ آن هم شب 
یا چند شبی پس از شهادت فرزندش که می خواست 
احوالی از بچه هایش، که در ایران ساکن بودند، بپرسند. 

امام این را خالف شرع می دانستند.]16[ 
 همکاری با دیگران 

روزی بر حســب اتفاق که تعــداد میهمانان منزل 
امــام زیاد شــده بود، پس از صرف غــذا و جمع کردن 
ظروف، دیدم که امام به آشــپزخانه آمدند. چون وقت 
وضو گرفتنشان نبود،... پرسیدم: »چرا امام به آشپزخانه 
آمدند؟« امام فرمودند: چون ظروف امروز زیاد اســت، 

آمدم کمکتان کنم.]17[
 تعاون در امور، از دیگر اصول معاشــرت اجتماعی 
در اسالم است. نمونه های بسیاری را می توان در سیره 
نبوی و اولیای حق ســراغ گرفت که بیانگر شرکت در 
کار و تالش گروهی اســت. درباره حضرت رسول)ص( 
گفته اند که ایشان در معاشرت و سفری که با اصحاب 
خود داشت، به هنگام غذا پختن، کار گردآوری هیزم را 
به خود اختصاص داد. حضرت امام به رغم مسئولیت های 
زیاد و فراغت های اندک در پاریس، حتی از وظیفه های 
معاشرتی و اخالقی خویش غفلت نمی ورزد؛ زیرا آداب 
معاشرت اسالمی، تقسیم وظایف و تقویت روحیه تعاون 
و همکاری معاشــران را بیان می کند و یک مســلمان 
موظف است که تکلیف اجتماعی اش را به عهده بگیرد. 

ریاگریزی در معاشرت
 من دانشگاه که می رفتم، لباسم مشکی بود. چون 
با لباس مشــکی می رفتم، راحت تر بودم. یک روز که 
از دانشگاه آمدم، مستقیم آمدم منزل آقا. امام داشتند 
توی حیاط قدم می زدند، تا وارد شــدم اخمی به من 
کردند و گفتند: این چه وضعی اســت؟ گفتم چطور؟ 
گفتند: چقدر نامرتبی! چرا این رنگ را پوشــیده ای؟ 
گفتم: آقا دانشگاه بودم. گفتند: این ریا است. این کار 
تو ریا اســت! گفتم: چرا؟ گفتند: کفش کهنه پوشیده 

ای، رفته ای دانشگاه. این ریا است!]18[ 
معاشرت های ریاآلود، از یک سو ایمان و اخالق فرد 
را تهدید می کند و از دیگر ســو ذهنیت دیگران را به 
خطا افکنده و آنان را به تصورهایی غیر واقعی درباره ما 
وا می دارد. امام خمینی در عین حال که به ارزش هایی 
چون قناعت و ساده زیستی در معاشرت پایبندی داشت، 
از هرگونه ریاکاری نفرت داشت. در برخی موارد شاید 
قصد ریا در میان نباشد اما ممکن است این تصویر زشت 
را در ذهن ها ایجاد کند. از این رو باید در معاشــرت با 

دیگران به طرز استفاده خود از لباس، توجه کرد. 
شوخ طبعی در معاشرت 

وقتی امام در اوایل پیروزی انقالب از تهران به قم 
رفتند، دسته دسته قشرهای مختلف به دیدار ایشان 
می آمدند. از جمله روزی عده ای از کشــتی گیران با 
بدن های ورزیده و پیراهن های آســتین کوتاه خدمت 
امام رسیدند. امام آنها را مورد تفقد خاصی قرار داد و 
بیاناتی راجع به اهمیت ورزش و اینکه عقل ســالم در 
بدن ســالم است، ایراد فرمودند. به ورزشکاران هم که 
دچار تعجب شــده بودند، اجازه داد اظهاراتی بکنند... 
امام نتوانستند خودداری کنند و با خنده اظهار داشتند: 

من از این بازوهای شما خوشم می آید.]19[
 بّشاش و شوخ طبع بودن از خصوصیات معاشرت 

اســالمی است. لطایف زیادی درباره بزرگان و شوخی 
آنــان با دوســتان روایت کرده اند که همــه و همه از 
ضرورت شادی و شادمانی در جمع یاران حکایت دارد. 
اساساً یک آدم خشــک و عبوس نمی تواند به دیگران 
مجال مالقــات و گفت وگو دهد و بــه تعلیم و تزکیه 
روان آنان بپردازد. حضرت امام در برابر دشــمنان دین 
و مردم چهره ای پرصالبت و خشن داشت اما در میان 
مردم و نزدیکان و دوستان، اهل صفا و مالیمت و مزاح 
بود. البته ناگفته نماند که ایشــان هیچ گاه جانب وقار 
و متانت را فرو نمی گذاشت و در شوخ طبعی از حدود 
اخالق خارج نمی شد. امام بیشتر تبسم می کرد و کسی 
صدای خنده او را نشنید. در حقیقت، می توان گفت که 
متانت و صمیمیت و نشاط و کوشش و تواضع، منظومه 

اخالقی امام را ساخته بود.
هدیه دادن به همسایگان مسیحی

شب تولد حضرت عیسی )ع( امام پیامی برای تمام 
مسیحیان جهان دادند که خبرگزاری ها پخش کردند. در 
کنار این پیام، به ما دستور دادند این هدایایی را که برادران 
از ایران آورده اند که معموالً گز، آجیل و شیرینی بود، بین 
اهالی نوفل لوشاتو تقسیم کنیم. ما این کار را انجام دادیم 
و در کنار هر بسته یک شاخه گل قرار دادیم. چند جا که 
رفتیم احساس کردیم برای کسانی که در غرب اثری از این 
عاطفه ها و محبت ها حتی در بین فرزندان و پدران خود 
سراغ ندارند، بسیار عجیب است که شب میالد حضرت 
مسیح)ع(، یک رهبر ایرانی که غیر مسیحی است، اینقدر 
به آنها نزدیک اســت و احساس محّبت می کند. از جمله 
خانمی بود که وقتی هدیه امام را گرفت، چنان هیجان زده 
شد که قطرات  اشک از چهره اش فرو ریخت. این طرز رفتار 
امام آنچنان در آنها اثر گذاشت که از ایشان وقت مالقات 
خواســتند. امام بی درنگ وقت دادند. آنها ده پانزده نفر 
از اهالی محل بودند که با شــاخه های گل آمدند. امام به 
مترجم فرمودند که احوال آنها را بپرسید و ببینید که آیا 
کار و نیاز خاصی دارند؟ گفتند: نه، هیچ کاری نداریم. فقط 
آمده ایم امام را از نزدیک ببینیم و این شاخه های گل را 
به عنوان هدیه آورده ایم. امام با تبّسم، شاخه های گل را 
یکی یکی از دســت آنها می گرفتند و در میان ظرفی که 
در کنارشان بود قرار می دادند و آنها هم خیلی خوشحال 

از حضور امام رفتند.]20[ 
منبع: اصول اخالقی، اجتماعی، اسالمی از منظر 
امام خمینی، ابوالفضل هدایتی، موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام، ص36-23 
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 هالکت جوامع 
با ترک امر به معروف و نهی از منکر

قال االمام علی)ع(: »فان اهلل سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین 
ایدیکم اال لترکهم االمر بالمعروف و النهی عن المنکر«

امام علی)ع( فرمود: خداوند مردم گذشته را از رحمت خود دور نساخت )و 
هالک نکرد( مگر به جهت آنکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند. )1(

____________
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آثار نخواندن قرآن در خانه
امام صادق)ع( می فرماید: خانه ای که در آن قرآن خوانده نمی شــود، و از 

خدا یاد نمی گردد، سه گرفتاری در آن خانه به وجود می آید:
1- برکاتش کم شده)دائما مشکالت مالی و کمبود دارند(

2- فرشتگان آن خانه را ترک می کنند)رحمت و فیض خاص خداوند به 
آن خانه نازل نمی شود(.

3- شــیاطین در آن خانه حضور می یابند)نزاع، جدال و اختالف در میان 
افراد آن خانه زیاد است(.

خواندن قرآن در خانه و عمل به آن این سه گرفتاری را برطرف می کند. )1(
____________

1- کافی، ج 2، ص 499

 رابطه انسان های صالح و فاسد 
با عکس العمل طبیعت

پرسش:
آیا طبیعت و نظام هستی نسبت به انسان های صالح و باتقوا 

و انسان های فاسد و بی تقوا عکس العمل یکسانی دارد؟
پاسخ:

آیا این تعبیر که برای طبیعت مسیح و چنگیز، امام حسین)ع( و یزید 
هر دو یکی است یعنی اگر همه آدم ها تبدیل به چنگیز و یزید بشوند، 
طبیعت همان جور عکس العمل نشــان می دهد که همه عالم تبدیل 

به مسیح)ع( یا امام حسین)ع( بشوند آیا این نگاه صحیح می باشد؟
یا اینکه یک رابطه ای هست اگرچه ما نتوانیم این رابطه را توضیح 

دهیم و تفسیر کنیم؟
عکس العمل طبیعت در قرآن و روایات

در آموزه هــای وحیانی قرآن کریم رابطه میان اعمال انســان ها و 
عکس العمل عالم طبیعت و نظام هســتی حتمی و مسلم است. قرآن 
کریم  این مسئله را تایید می کند که رابطه ای هست میان صالح عمومی 
بشر از یک طرف و توافق و هماهنگی اوضاع عالم برای سعادت بشر از 
طرف دیگر، و نقطه مقابل رابطه ای است میان فساد بشر از یک طرف 
و عکس العمل مخالف نشان دادن عالم طبیعت از طرف دیگر. که این 
حقیقت را خداوند در سوره اعراف آیه 96 چنین بیان می فرماید:» ولو 
ان اهل القری امنوا و اتقوالفتحنا علیهم برکات من الســماء و االرض« 
اگر مردم جوامع و قریه ها تقوا و ایمان داشــته باشــند، ما باب برکات 
آســمان و زمین را بر آنها می گشاییم. ظاهر آیه شریفه این است که 
برکات آسمان یعنی برکات باال و معنوی، و برکات زمین یعنی برکات 
مادی را شــامل می شود برای کسانی که اهل ایمان و تقوا باشند. این 
منطوق و نص کالم خدا می باشــد؛ اما مفهوم این سخن این است که 
اگر مردمانی در جوامع انســانی غرق در معصیت شــوند و از یاد خدا 
غافل بمانند، در چنین شرایطی طبیعت عکس العمل مثبتی نسبت به 
این جامعه نشان نمی دهد و چه بسا قهر طبیعت که قهر خدای متعال 
است آنها را به هالکت برساند. در این رابطه خداوند در آیه 40 سوره 
عنکبوت می فرماید:» فکال اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا و 
منهم اخذته الصیحْهً و منهم من خسفنا به االرض، و منهم من اغرقنا، 

و ماکان اهلل لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون«
گرفتیــم گناهانشــان  ســبب  بــه  را  آنهــا  از  هریــک   مــا 

)مجازات کردیم چون نوع مجازات اقوام سرکش و طغیانگر عاد و ثمود 
و قارون و فرعون و هامان قبال بیان نشده بود، لذا در ادامه آیه خداوند 
مجازات هــای آنها را به ترتیب نوعیت آن بیان می فرماید( بر بعضی از 
آنها طوفانی )شــدید و کوبنده( توام با سنگریزه فرستادیم و بعضی از 
آنها را صیحه آسمانی فرا گرفت، و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم، 
و بعضی را غرق کردیم. خداوند هرگز به آنها ظلم و ســتم نکرد، بلکه 
آنها خودشان بر خویشتن ستم می کردند. همچنین خدای متعال در 
ســوره روم آیه 41 می فرماید: »ظهرالفساد فی البر و البحر بما کسبت 
ایدی الناس...« فساد و تباهی در خشکی و دریا آشکار گردید، به خاطر 
کارهایی که مردم )از گناه و ظلم و فساد( انجام دادند. تا به مردم بعضی 
از آثار و نتایج اعمال )زشت( آنان را بچشاند، تا اینکه )از خواب غفلت 
و مســتی و طغیانگری و فساد و گناه( بیدار شده و با حال توبه و انابه 

سوی خدا بازگردند.
ممکن است فلسفه ها نتوانند رابطه قهر طبیعت با اعمال ناصواب و 
گناهان انســان را ثابت کنند ولی از منظر قرآن، روایات و ادعیه ماثور 
این مطلب به خوبی اثبات می شود. در فرازهای اولیه دعای کمیل امام 
علــی)ع( می فرماید: خدایا! برای مــن آن گناهانی که پرده حرمتم را 
می درد بیامرز، خدایا! برای من آن گناهانی را که کیفرها و بدبختی ها 
را فــرود می آورد بیامرز، خدایا! برای من آن گناهانی را که نعمت ها  را 
دگرگون می ســازد بیامرز،  خدایا! برای من آن گناهانی را که دعا را از 
من باز می دارد بیامرز. خدایا! برای من گناهانی را که موجب نزول بال 

می شود بیامرز و...

مسلمانان، قرآن را مهجور کردند
)بدان ای سالک راه خدا!( اسالم همه چیز برای مسلمین آورده است، همه 
چیز، قرآن در آن همه چیز است. لکن مع االسف ما استفاده از آن نکرده ایم و 
مسلمین مهجورش کردند، یعنی استفاده ای که باید از آن بکنند نکردند. باید 

مردم را توجه داد. گرایش داد به اسالم )و قرآن(. )1(
مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشته اند و تحت 

لوای دیگران درآمده اند. )2(
____________

1- صحیفه امام،  ج 12، ص320
2- همان، ج 13، ص 275

 نقش خواص در هدایت 
یا گمراهی جامعه

عن امیرالمومنین)ع( عن رسول اهلل)ص( انه قال: صنفان 
من امتی ان صلحا صلحت امتی و ان فسدا فسدت امتی: قیل 

یا رسول اهلل! و من هم؟ قال: القراء و االمراء. )1(
»امیرالمومنین)ع( از قــول پیامبر اکرم)ص( نقل می کنند که 
فرمود: دو دسته از امت من اگر صالح بشوند، همه امت صالح خواهند 
شد و اگر فاسد بشوند، امت هم فاسد خواهد شد. سوال شد که ای 
پیامبر خدا! آنها چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: علمای دین و 

حاکمان بر جامعه.«
***

- صنفان من امتی ان صلحا صلحت امتی و ان فســدا 
فسدت امتی؛

ایــن همان بحث خواص و عوام اســت که یک وقتی ما عرض 
کردیم؛ ]امیرالمومنین)ع( از قــول پیامبر)ص( می فرماید[ که اگر 
این دو دسته ]از خواص[ صالح بشوند، همه امت صالح خواهند شد. 
چون اینها تاثیر دارند، نفوذ دارند و می توانند حرکت و رفتار جمعی 
مردم را شــکل بدهند؛ هر کدام به نحوی اما اگر اینها فاسد شدند، 

امت هم فاسد خواهد شد؛ از دو جهت:
یکی از این جهت که فساد اینها مشوق فساد دیگران است. وقتی 
که در راس یک نظام حکومتی کســانی باشند که اهل دنیاطلبی و 
دنیاپرستی و رشوه خواری و تجمل و این چیزها باشند، این فرهنگ 
در بین مردم به طور طبیعی رشد پیدا می کند؛ ولو آنها هیچ عملی 
هم انجام ندهند برای افســاد مردم، نفس مشی آنها مردم را سوق 
می دهد به یک مشــی مشــابه آنها. بنده در یک نقلی دیدم که در 
زمان عمربن عبدالعزیز که در بین بنی امیه اهل عبادت و اهل تنسک 
)پارسایی و زهد( و این چیزها بود، مردم در اجتماعاتشان، در مسجد، 
در بازار، وقتی به هم می رسیدند، این به آن می گفت که تو نافله مثال 
فــالن را خواندی؟ او می گفت تو امروز چند جزء قرآن خواندی؟ از 
هم که سوال می کردند، تبادالت اطالعاتی شان درباره نماز و دعا و 
عبادت و این چیزها بود؛ چون عمربن العزیز خودش این جوری بود. 
در زمان ســلیمان بن عبدالملک که قبل از عمربن عبد العزیز بود که 
اهل بنا و ساختمان و قصر و این چیزها بود و از این کارها می کرد، 
مردم وقتی در اجتماعات یا در مسجد به هم می رسیدند، می گفتند 

آقا شما این ملک را خریدی؟ آن خانه را ساختی؟
منزلتان را اخیراً تعمیر نکردی؟ همه سوال و جواب مردم حول 
وحوش ساختن این چیزها بود. طبیعی است تاثیر رفتار امراء و حکام 
در مردم. جزو نصایح اغلب بی اثری که ما گاهی به این مســئولین 
دولتی می کنیم؛ این  اســت که شــماها در رفتارها و در روش های 
زندگــی خودتــان اگر هم اهل زهد و مانند آن نیســتید و میل به 
تجمــل دارید، ]الاقل[ این تجمل را جلوی دوربین نیاورید، جلوی 
چشم مردم نیاورید، فرهنگ نکنید؛ حاال خودتان در زندگی خودتان 
هر کاری می خواهید بکنید. وقتی که این رفتار و روش تجمل آمیز 
و اشــرافیگری جلوی دوربین آمــد، در تلویزیون آمد، خب به طور 
طبیعــی مردم میل پیدا می کنند، عالقه پیدا می کنند و برایشــان 
عادی می شــود؛ این می شود یک ارزش در جامعه؛ این یک طریق 
برای »اذا فســدا فسدت امتی«. یک طریق دیگر این است که اینها 
برای توجیه فساد خودشان، فساد را ترویج می کنند؛ چون خودشان 
اهل فســادند، فساد را ترویج می کنند و  می شود عرف؛ برای اینکه 
دیگر کسی در داخل جامعه به اینها اعتراض نکند. این هم »اذا فسدا 
فســدت امتی« از این جهت. حاال این دو صنف چه کسانی هستند 

که یک چنین تاثیر معجزآسایی دارند؟
- قیل یا رسول اهلل! و من هم؟ قال: القراء و االمراء؛

اینجا »قراء« دارد. بعضی از روایات، ظاهرا »علما« دارد. اگر علما 
بود، ممکن بود کسی بگوید خب مراد از علما، مطلق علما هستند و 
فقط عالم دین نیست اما این روایت »قراء« دارد. »قراء« آن اسمی 
است که در آن دوره اطالق می شده است بر همین علمای دینی، به 
قول ماها روحانیون؛ کسانی که اهل دین و تعلیم دین و مسئله گویی 
و معارف که حالل و حرام و این ها را به مردم بگویند- و مانند این ها 
بودند؛ نه فالن عالم مثال فرض کنید شیمیدان یا فالن مهندس مثال؛ 
این مراد نیست.  »القراء« یعنی علمای دین. یکی دیگر هم »امراء«، 
حکام، کسانی که بر جامعه حکومت می کنند؛ حاال به هر شکلی که 
حکومت می کنند. این  ها هم هستند، این ها ]هم[ موثرند. پول دست 
این ها است، امکانات دست این ها است، وسایل تبلیغاتی دست این ها 
است ]لذا[ »اذا فسدا فسدت امتی، اذا صلحا صلحت امتی«. حاال وای 
به حال امثال بنده و جنابعالی که هم جزو قرائیم، هم جزو امرائیم که 
 آن وقت این تاثیر ما، دیگر تاثیر مضاعفی خواهد بود. پناه می بریم 

به خدا.
* شــرح حدیث در ابتدای درس خارج؛ 1384/3/16به نقل از 

کتاب نسیم سحر
____________

1- نوادر راوندی، ص 157

ممانعت خانواده از داشتن 
پزشک خصوصی 

روزی در حسینیه جماران منبر رفتم و خاطراتی از زندگی 
رهبر معظم انقالب بیان کردم. بعد از ســخنرانی، شخصی که 
خود را پزشک معرفی می کرد به من مراجعه کرد و گفت: اجازه 
بدهیــد من هم یک خاطره برای شــما بگویم: روزی در مطب 
بیمارستان نشســته بودم، بیماران را ویزیت می کردم که خانم 
بسیار محجبه ای به همراه فرزندش به عنوان بیمار به من مراجعه 
کردنــد. پس از معاینه، قیافه فرزند مرا به فکر فرو برد، چون به 
رهبر انقالب شــباهت فراوانی داشت. از مادر آن نوجوان سؤال 
کردم که آیا شــما با آیت اهلل خامنه ای نسبتی دارید؟ گفت: بله، 
من همســر ایشان هستم. تعجب وجودم را فرا گرفت، به خانم 
معظم له عرض کردم: مگر شما پزشک خصوصی ندارید؟ ایشان 
گفتند: »خیر، آقا چنین کاری را اجازه نمی دهند و می گویند شما 

باید مانند سایر مردم، به بیمارستان مراجعه کنید.« 
زمانــی که رفتند، من دیگر نتوانســتم به کارم ادامه بدهم. 
سرم را روی میز گذاشتم و بسیار گریه کردم. من این خاطره را 
از زبان آن پزشــک شنیدم. تمام مشخصات وی را به یاد دارم، 
اما با این حال از عالم بزرگواری هم پرسیدم، ایشان نیز موضوع 

را تایید فرمودند. 
* حجهًْ االسالم والمسلمین احدی )یکی از اساتید حوزه علمیه 

قم(، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 1390/7/24.


