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جایگاه مردم در فلسفه تاریخ امام خمینی (ره) با تکیهبر دفاع جمعی
میکائیل وحیدی راد

1

دريافت مقاله1399/05/08 :

پذيرش مقاله1400/07/24 :

چکیده

رویکرد امام خميني (ره) به تاریخ ،نه تنها رویکرد سياسي نيست و وقایع سياسي در آن اهميتي ندارند ،بلکـه ایشـان
نگاه ملي به تاریخ را نيز برنميتابند و ازاین منظر ،فلسفه تاریخ دیني را مبتنيبر نگاه الهي بر رونـد تـاریخ ،سـاری و
جاری ميدانند .برهمين اساس ،دستگاه فلسفه تاریخ ایشان نيز برگرفته از قرآن و سـيره ائمـه معصـممين (ع) اسـت
که بسيار متفاوت از مکاتب غربي است که با نگاه اومانيستي بر نقش آفریني صرف انسان تأکيد دارند .امـام خمينـي
(ره) با هستيشناسي و انسان شناسي متفاوت ،دستگاه فلسفي جدیدی را پيریـزی نممدنـد کـه بـاوجمد تمجـه بـه
انسان ازمنظر انسان مسئمل و سرنمشتساز ،نقـش خداونـد در آن نيـز غيرقابـ انکـار بـمده و از بنيادهـای هسـتي
به شمار ميرود .پژوهش حاضر با کاربست روش تاریخي و با استفاده از تمصيف و تحليـ بيانـات و آثـار ایشـان،
درصدد است اصمل اساسي را که این دستگاه فلسفه تاریخ بر آن ابتنا دارد ،دریابد و مشخص نماید در ایـن فلسـفه
مردم چه جایگاهي دارند و در مراح مختلف این دستگاه ایفاگر چه نقشـي هسـتند .براسـاس یافتـه هـای نمشـتار
حاضر ،ایشان با نگاهي تمحيدی برگرفته از قرآن ،فلسفه تاریخ خمد را بنياد نهادنـد و درایـن ميـان بـا تقسـيمبنـدی
کالن هستي به دو جبهه حق و باط و قرارگيری مردم در هر کدام از جبهه ها مسير و پایان مشخصـي را بـرای هـر
جبهه تصمیر ميکنند .ایشان بر منازعه دائمي ميان این دو اشاره و بر پيـروزی مهـاجر الـياهلل تأکيـد دارنـد .مبـارزه
هميشـــگي کـــه تـــالش بـــرای تأسـ ـيس حکممـــت اســـالمي ذیـــ مفهـــمم«امانـــت» و تقـــدیم آن بـــه
صاحبالزمان(عجهاهللتعاليالفرجه) با ظهمر ایشان تاریخ به پایان خمد خماهد رسيد .بررسـي شـيمه اندیشـه ایشـان
در حمزه فلسفه تاریخ با عم ایشان به مثابه رهبر سياسي بر وحدت و عدم وجمد تضاد دروني در دسـتگاه فلسـفه
تاریخ ایشان داللت ميکند.
کلید واژهها

فلسفه تاریخ؛ محرک تاریخ؛ پایان تاریخ؛ منازعه دائمي؛ امانت.
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مقدمه

اندیشه و شخصيت حضرت امام خميني (ره) از زوایایي مختلفي ممردتمجه پژوهشگران داخلـي
و خارجي قرار گرفته است .انسان ،عدالت ،آزادی ،دممکراسي ،حتي تـاریخ و  ،...ازجملـه مفـاهيمي
هستند که در سپهر اندیشه ایشان ممرد واکاوی و بررسي قرار گرفته اسـت؛ امـا آنهـه تـاکنمن بـدان
چندانکه بایسته و شایسته است ،پرداخته نشده است .کليت این مفاهيم ذی عنمان «فلسفه تـاریخ» و
ازمنظر دفاع جمعي است .فلسفه تاریخ که ميتماند بهسان چتـری تمـام ایـن مفـاهيم را دربرگيـرد و
نشانگر مسير و سرانجام تمام این مفاهيم در اندیشه ایشان باشد .امـام خمينـي (ره) در زمينـه فلسـفه
تاریخ ،با احيای بسياری از مفاهيم قرآني ،مسيری را بنياد گذاشتند که از آن ميتمان بهعنـمان «فلسـفه
تاریخ الهي» یاد کرد که بنياد مردمپایه آن اهميت آن را دوچندان ميکند .البتـه اگرچـه حضـرت امـام
بهعنمان یک نظریهپرداز حمزه دفاع نظامي شناخته نميشمد ،ولي اندیشههای ایشـان در حـمزه دفـاع
ملي و اهميت بر کاربست دفاع جمعي در حمزههای نظامي و غيرنظـامي ،اهميـت دیـدگاه ایشـان را
بيشازپيش واجد بررسي مينماید .ازسمیدیگر ،دفاع ملي نيز بهعنـمان یکـي از دیگـر از متغيرهـای
مهم در اندیشه حضرت امام خميني (ره) مطرح است که دراینميان ،ایشان با نگاه متفـاوتي بـه آحـاد
مردم بدان نگریسته است و سؤال اساسي نمشتار حاضر نيز برهميناساس چنين طراحي شـده اسـت
که در فلسفه تاریخ امام خميني (ره) مردم چه جایگاه دارند و ازمنظر دفاع ملـي ،حضـرت امـام چـه
نقشي برای آنان قائ است و این نقش در دستگاه فلسفه تاریخ ایشان چگمنه قابـ مشـاهده و تبيـين
است .فرضيه نمشتار حاضر نيز چنين تدوین شده است که حضرت امـام خمينـي (ره) بـا خمانشـي
الهي از متمن ،روایات و سنت پيامبران الهي نقش بنيادین برای مردم در هر سه سطح فلسفه تـاریخ و
در دفاع جمعي قائ بمده و بر نقش تکتک مردم برای پيروزی بر دشـمنان کـه همـان مسـير نهـایي
فلسفه تاریخ ایشان است ،قائلند .خاطرنشان ميشمد که در تدوین نمشـتار حاضـر اسـتخراا دادههـا
بهدلي ماهيت ممضمع بر اسـاس مطالعـه آثـار منتشـره حضـرت امـام خمينـي (ره) بـمده و از روش
جستجمی کليدواژه استفاده نشده است؛ چراکه برخي مفاهيم مهم فلسفه تاریخ امام خميني (ره) بایـد
ازمنظر بستر سخناني که ایشان ایراد کرده بمدند ،استخراا ميشد و در دایره کليدواژهها نمـيگنجيـد.
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بهروشني مشخص و ویژگي دستگاه فلسفي امام خميني (ره) برجسته شمد.
بیان مسئله

فلسفه تاریخ هر فرد ارتباط اساسي با دیدگاه آن فرد نسبت به انسان و جامعه دارد؛ لذا بـهمنظـمر
فهم فلسفه تاریخ حضرت امام خميني (ره) الزم است تا پيش از بررسي فلسـفه تـاریخ ایشـان ،ایـن
مفاهيم در اندیشه ایشان بهخمبي تبيين شمد که اوالً نگاه ایشان به انسان بهعنمان بازیگر اصلي تـاریخ
چيست و این ممجمد را چگمنه ميببيند .درحاليکه شهيد مطهری از شاگردان امام خميني (ره) قائـ
به این است که انسان و جامعه هر دو دارای اصالت هستند ،آیتاهلل مصباح بـا رد ایـن نظـر «وجـمد
عينــي مســتق خــارجي جامعــه را نفــي مــيکنــد ،نــه هرگمنــه همیــت واقعــي بــرای جامعــه را»
(سمزنهي .)59 :1385،اما امام خميني (ره) بر اصالت هم فرد و هم جامعه تأکيد دارد .از دیدگاه امـام
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پيش از ورود به بحث ،الزم است تا مختصری از فلسفه تاریخ سخني بهميان آوریـم تـا زوایـای کـار

خميني (ره) انسان و جامعه هر دو اصالت دارند و اجتماع جدای از افراد امکان تحقـق نـدارد و ایـن
افراد هستند که سبب شک گيری جامعه اسالمي شدهاند .از دیدگاه ایشان جامعه چيزی سـمای افـراد
نميباشد و افراد هستند که ممجبات تشکي جامعه اسالمي را فراهم ميآورند .ولي درعينحال بـرای
جامعه وجمدی مستق قائ است که ماهيتي مستق برای خمد دارد .امام فطـرت اجتمـاعي انسـان را
علت اصلي تشکي جامعه ميداند و یادآور ميشمد که نمع انسان در دنيا قـادر بـه زنـدگي انفـرادی
نيست (جمشيدی .)347 :1384،در کنار این نگاه ایشان برای انسـان یـک ماهيـت مسـتق نيـز قائـ
هستند .در اندیشه امام خميني (ره) ذات اجتماعي انسان علت و عام اساسي تشکي جامعـه اسـت.
بهاینترتيب ،امام انسان تنها را ناتمان از زندگي ميدانند و مينمیسند کـه «زنـدگاني افـرادی در دنيـا
برای هيچکس ميسمر نيست ،مگرآنکه از جامعه بشریت خـارا شـده بـه حيمانـات وحشـي ملحـق
گردد» (امام خميني (ره) .)476 :1394 ،لذا پژوهش حاضر درصدد تبيين فلسفه تـاریخ امـام خمينـي
(ره) ازمنظر نقش مردم است و لذا این سؤال را پاسخ مي هد که نگـاه خـاا امـام خمينـي (ره) بـه
انسان چگمنه است و دراینميان مردم در دستگاه فکری امام خميني (ره) و مراحـ سـهگانـه فلسـفه
تاریخ چه نقشي دارند و تا چه اندازه تأثيرگذارند.
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اهمیت و ضرورت پژوهش
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نياز جامعه به آگاهي از اندیشهها و آرای فلسفه تاریخ شخصيتهای دیني چـمن حضـرت امـام
خميني(ره) و ازسمیدیگر نبمد ادبيات تمليده شده در این زمينه از ضرورتهایي اسـت کـه اهميـت
پرداختن به چنين ممضمعي را واجد اهميت بيشازپيش ميکند؛ اگرچه نمشته حاضر چنـين ادعـایي
ندارد و مدعي پرکردن چنين خالئي نيست ،اما بـهسـان مقدمـهای بـر ایـن وجـمل علمـي ،قـدمي
درجهت آشناکردن مجممعههای علمي و دانشگاهي بـر ضـرورت پـرداختن بـه ایـن ممضـمعات و
معرفي فلسفه تاریخ شخصيتهای دیني در جامعه امروز بهشمار ميرود.
روش پژوهش

پژوهش پيش رو با کاربست روش تاریخي که مبتني بر تمصـيف و تحليـ دادههـای تـاریخي
است ،درصدد است تا هدف خمد را کـه اکتشـافي اسـت ،تبيـين نمایـد .بـهایـنترتيـب ،در روش،
پژوهشگر درپي آن است به این سؤال پاسخ دهد که اصمالً فلسفه تاریخ امام خميني (ره) چيسـت و
دراینميان مردم چه جایگاهي در آن دارند.
روش تحقيق تاریخي ازجمله روشهایي است که متناسب ممضمعاتي است که در گذشـته روی
داده و پایانیافته است .بنابراین ،روشي کاربردی برای بررسـي مسـائ تـاریخي اسـت .تعریفـي کـه
آیزاک از این روش ارائه ميدهد به این صمرت است که «روش بازسازی نظاممنـد و عينـي گذشـته
که ازطریق گردآوری ،ارزیابي و تعيين صحتوسـقم و ترکيـب حـماده بـهمنظـمر اثبـات وقـایع و
تحصي نتيجهای قاب دفاع صمرت ميگيرد و غالباً بر فرضيهای معين مبتنـي اسـت» (ایـزاک:1374 ،
 .)54برخي دیگر ازجمله اسميت نيز روش تاریخي را به این صـمرت تعریـف مـيکنـد کـه «روش
مطالعه نظاممند و دقيق گذشته که طي آن پژوهشگر با مهارت تمام روی وجمه یـک واقعـه یـا یـک
فرد کار ميکند» (اسميت .)317 ،1989 ،بمرگ نيز تحقيق تاریخي را «تــعيين ،ارزشــيابي و ترکيـب
منظم و عيني اسناد و مدارک برای برقراری حقـایق و ترسـيم نتـای دربـاره رویــدادهای گــذشته»
تـعریف کرده است . .هدف تحقيق تاریخي بازسازی گذشته در زمينه فرضيه ای اسـت کـه در زمـان
حـال تـدوین ميشمد (حسينزاده .)1382 ،دستيابي به این هدف ،مستلزم جمـعآوری اطالعـات بـه
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است.
ادبیات و چارچوب نظری نظری پژوهش
فلسفه تاریخ

تاریخ درمعنای علم مطالعه حيات بشری از قدمت بسيار زیادی برخمردار است؛ بيان اسطمرههـا،
داستانها و روایات یمناني و ایراني و ،...همه درجهت تمضيح و تفسير تاریخ بمده است تـا گذشـت
زمان را برای خمدشان تبيين و تفسير کنند .بنابراین قدمت تاریخ بـا حيـات بشـر روی زمـين پيمنـد
دارد .در کنار تاریخ باید از فلسفه نيز سخن گفت که بهعنمان اندیشـههـایي بشـری کـه بـا شـناخت
هستي ،ماهيت و مبدأ و پایان آن سروکار داشته اسـت و اگرچـه در آغـاز بـا دیـن تـمأم بـمده ولـي
درنهایت بيش از سه هزار سال پيش بهصمرت مستق درآمد و ازایـنجهـت حيـات کمتـاهتـری بـه
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صمرتي مـنظم ،عـيني ،ارزشیابي و تلفيق اسناد و مدارک و باألخره رسيدن بــه نــتای قــاب دفـاع

نسبت تاریخ داراست .در تعریف فلسفه آوردهاند که «فلسفه آن علمي اسـت کـه دربـاره کلـيتـرین
مسائ هستي که مربمط به هيچ ممضمع خاصي نيست و به همه ممضمعات هم مربمط است ،بحـث
مــيکنــد و همــه هســتي را بــهعنــمان یــک ممضــمع درنظــر گرفتــه و دربــاره آن بحــث مــيکنــد»
(مطهری13 :1374،؛ صـدرالمتألهين28 :1414 ،؛ طباطبـائي6 :1364 ،؛ جـمادی آملـي.)120 :1375 ،
بهاینترتيب فلسفه در مصدر بررسي اممر کلي است درحاليکه تاریخ با ممضمعات جزئـي سـروکار
دارد و همين امر همنشيني این دو معرفت را مهم جلمه مي دهد.
اصطالح «فلسفه تاریخ» 1حاص همنشيني تاریخ با فلسفه است که مفهمم جدید «فلسـفه تـاریخ»
از آن استخراا شده است .بهاینترتيب ،اگرچه اصـطالح «فلسـفه تـاریخ» عمـری کمتـاه دارد ،ولـي
مسائ و دغدغههای آن بسيار طمالني است و به پرسشهایي برميگردد که نخستين انسانها دربـاره
حيات ،هستي و سرانجام و سرآغاز آن مطرح کردند .این نقطه تصادم تاریخ و فلسفه و شـک گيـری
فلسفه تاریخ را برخي به ولتـر (صـانعي455 :1384 ،؛ رضـمی )21 :1391 ،و برخـي دیگـر نيـز بـه
 .1دو نوع فلسفه تاریخ وجود دارد که به فلسفه تاریخ نظری و فلسفه تاریخ انتقادی تقسیم می شود .در نوشتتار اارتر بتا فلستفه
تاریخ نظری سروکار داریم .فلسفه تاریخ انتقادی به نقد دانش تاریخ وشیوه استدالل و تبیتی و ..مبااتح اتوعه لتم تتاریخ متی
پرداعد و معرفتی درجه دوم است.
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ابنخلدون (ازجمله آیتاهلل سبحاني 7 ،1385 ،؛ فرهاني منفرد )125 :1382 ،نسـبت مـيدهنـد و در
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تعریف فلسفه تاریخ آوردهانـد کـه «فلسـفه (نظـری) تـاریخ ،متضـمنن تـالش بـرای تمييـزدادن یـا
مشخصساختن وجمد الگم یا ساختار در روند خمد تاریخ است .همهنين مطالعه و بررسي تـاریخ و
تعميم درباره آن است .فلسفه تاریخ ،بررسي سير حرکت تاریخ از گذشته تا حال و پـيشبينـي مسـير
و نهایت آن در آینده است .در این منظر ،تاریخ ممجمدی حقيقي ،زنده ومتحرک اسـت کـه جسـمي
دارد ،روحي ،ارادهای ،خماستي ،آهنگي ،حرکتي ،محرّکي ،مبدئي ،مسيری ،مقصدی ،هـدفي ،قـانمني،
نظامي و . ...درواقع تاریخ آینده ،برآمد گذشته است و برایناساس فالسفه تاریخ ،به هـدف دار بـمدن
تــاریخ و تصــمیر آن بــهعنــمان ممجــمدی زنــده ،پمیــا و متحـرّک اصــرار دارنــد» (کــارگر.)1384 ،
بهاینترتيب تاریخ بهمثابه ممجمد زندهای نگریسته ميشمد که از مسيری حرکت ميکند و با گـذار از
این مسيرها درپي رسيدن بـه هـدفي اسـت و فلسـفه تـاریخ نظـری درپـي کشـف ایـن مسـيرها و
هدفهاست .در وادی فلسفه نظری تاریخ فيلسمفان بهدنبال آن هستند تا «الگمهایي از نظم و عليـت
و معنا» را پيدا کنند (استنفمرد370 :1384 ،؛ یاسپرس )3 :1374 ،و به این سؤاالت پاسخ دهند که آیـا
حماده و اتفاقـات و رویـدادهای گذشـته دارای نظـم و طـرح عقالنـي اسـتا و یـا اینکـه صـرفاً
پدیدارهای صرفاً متمالي و تکراری ميباشند( .دادبه .)28 :1380 ،بهمعنایدیگر «اینکـه جریـان تـاریخ
یک جریان کمر و بيحسالوکتال است .یا اینکه طبق ضابطه و قاعدهای پـيش مـيرود و یـا اینکـه
گذشت ادوار تاریخي فقط تکرار ادوار متناول یا متمالي است» (صانعي .)474 :384 ،سـؤال دیگـری
که در این حمزه مطرح ميشمد این است که محرک تاریخ چيستا تـاریخ را چـه عـاملي بـهپـيش
ميبردا مسئله «محرک اصلي تاریخ» قاب بحث است کـه  ...محـرک اصـلي تـاریخ چيسـتا یعنـي
ميگردیم دنبال علت اصلي این تحمالت همسـطح؛ یـکوقـت مـيگـمیيم دیـن اسـت ،یـکوقـت
ميگمیيم عام جغرافيایي است» (مطهری .)37 :1384 ،بهبياندیگر ،به دنبال این هستيم کـه «محـرّک
و سازوکار حرکت تاریخ چيست و براساس چه اهرمهایي حرکت ميکندا» (کارگر.)86 :1384 ،
سؤال سمم و نهایي که در فلسفه تاریخ بـهدنبـال پاسـخ بـه آن هسـتيم ،در ارتبـاط بـا غایـت و
سرانجام تاریخ است که «هدف چيست و تاریخ به کجا مىرودا» (آیتاهلل سـبحاني .)93 :1385 ،آیـا
اصالً تاریخ سرانجام و هدفي دارد یا نها یعني تاریخ نمع بشر به کجا ختم ميشـمدا بـه بيـان والـش
«فالسفه نظری بر آن بمدند که مفهمم و هدف جریان تـاریخ را بـهطـمرکلي کشـف کننـد» (والـش،
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 .)465 :1385امام خميني (ره) به پيروی از مکتب اسالم و فلسفه الهي که در هر سـه سـطح فلسـفه
نظری تاریخ آن را دنبال ميکنند ،پایان تاریخ را نه برتری نژادی مردم ،یا فلسفه قارهای چمن هگـ و
نه برتری طبقاتي چمن مارکس مينگرند ،ایشان پایان تـاریخ را پيـروزی صـالحان و حـق بـاوران و
تشکي حکممت امام زمان (ع ) ميدانند کـه درهمـينراسـتا تشـکي جمهـمری اسـالمي در ایـران
مقدمهای بر آن و به تعبير ایشان «امانتي» است که بهدست ایشان خماهد رسيد.
البته در رویکردهای دیني هم بين ادیان تفاوت رویکرد بهچشـم مـيخـمرد .بـرایمثـال ،نگـاه و
رویک رد اسالم و مسيحيت بـه انسـان و آزادی و اختيـار او متفـاوت اسـت و همـين امـر منجـر بـه
شک گيری فلسفه تاریخ متفاوتي ميشمد .امام خامنهای در این ارتباط ميفرماینـد «روزی کـه غـرل
در دوره رنسانس ،علم و سياست و روش زندگي را از دین جدا کرد ،مي خماستند بـهجـای بهشـتي
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 .)28 :1363هگ «هدف تاریخ بشریت را رشـد و آگـاهي انسـان از آزادی مـيدانـد» (خسـروپناه،

که ادیان به انسانها وعده ميدهند ،در دنيا برایشان بهشت بسازند .این بهشت ،امروز به جهنم تبـدی
شده»؛ (بيانات در دیدار جمعي از دانشجمیان استان کرمـان .)1384/2/19 ،بـهایـنترتيـب ،مشـخص
است که فلسفه تاریخ هر فرد یا گروهي کامالً نشئتگرفته از نگـاه فـرد بـه تـاریخ ،انسـان و فلسـفه
است .بنابراین ،الزم است تا این مفاهيم برای درک فلسفه تاریخ هر فرد پيشتـر مشـخص شـمد؛چرا
که فرد غربي که به انسانمحمری و انسانمداری معتقد است و برای خداوند چنـدان نقـش پررنگـي
در دنيای کنمني قائ نيست ،قطعاً فلسفه تاریخ متفاوتي با دیگران خماهد داشت.
انسانشناسی امام خمینی (ره)

همانگمنکه پيشتر آمد ،اساس فلسفه تاریخ هر فردی ارتباط وثيقي با نگـاه آن فـرد بـه انسـان و
جامعه دارد .درواقع سؤال این است که انسان چگمنه ممجمدی استا آیا ممجمدی اجتمـاعي اسـت
یا فردیا آیا انسان محصمل جامعه است و یا جامعه محصمل تـالش انسـانا آیـا انسـان ممجـمدی
تکبعدی است یا چندبعدیا آیا انسان مجبمر است یا مختارا این قبي سؤاالت و هـزاران سـؤال از
این نمع ،ازجمله مقدمات ورود به بحث فلسفه تاریخ و مسير حرکـت آن اسـت .در پاسـخ بـه ایـن
سؤاالت مکاتب زیادی چه در ادوار گذشته و چه در قرون متـأخر شـک گرفتـه و پاسـخهـایي نيـز
دادهاند که یکي بر اصالت جامعه و یکي بر اصالت فرد تأکيد داشتهاند .اجماالً اینکه انسـان ممجـمدی
اجتماعي است و حيات او در جمع و در ميان بقيه اعضای جامعه انساني رقم ميخمرد ،ولي درعـين
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اجتماعيبمدن ،دارای تمانایيهای فردی نيز ميباشد .لذا نگـاه بـه انسـان و اینکـه یـک اندیشـمند و
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فيلسمف چه نگاهي به انسان دارد ،ميتمانـد فلسـفههـای متفـاوتي را رقـم بزنـد .بنـابراین در اینجـا
ضروری است پيش از ورود به بحث فلسفه تاریخ ،انسانشناسي امام خمينـي (ره) را مـمرد بررسـي
قرار دهيم تا بهاینترتيب درک فلسفه تاریخ ایشان نيز ملمـمستـر شـمد .از نگـاه امـام خمينـي (ره)
شناخت انسان اساس همه شناختهاست و تا زمانيکه این انسان را بهدرستي نشناسـيم نمـيتـمانيم
درک درستي از اممرات انساني و اجتماعي نيز بهدست آوریم.
انسانشناسي حضرت امام خميني (ره) تابعي از هستيشناسـي و جهـانبينـي و متـأثر از دیـدگاه
تمحيدی ایشان است .در مکتب اسالم ،انسان داری چنان جایگاهي است که از او بـهعنـمان اشـراف
مخلمقات یاد شده است که جانشين خداوند روی زمين است .حضرت امام خمينـي (ره) بـر همـين
جایگاه انسان تأکيد و در شرح دعای سحر مـينمیسـند «انسـان خليفـه خداسـت بـر خلـق او و بـر
صمرت الهي آفریده شده است» (امام خميني (ره) ،شرح دعای سحر .)15 :بهاینترتيب ،از نظـر امـام
خميني (ره) انسان ممجمدی است که در نظام هستي ویژه است و تفاوت ماهمی و اساسي بـا سـایر
ممجمدات دارد .ازنظر ایشان «انسان یک حد مافمق حيماني و یـک مراتـب مـافمق حيـماني ،مـافمق
عق [دارد] تا برسد به مقامي که نمي تمانيم از آن تعبير کنيم و ازآن آخر مقام مثالً تعبير مـي کننـد.بـه
«فنا» ،تعبير ميکنند «کاأللُمهِيه»؛» (امام خميني (ره).)186 :1375،
امام خميني (ره) در تعریفي از انسان بهصمرت خالصه چنين ميگمیند که «انسان به روحْ انسـان
است .انسان به بصيرت ،بصيرت قلبي ،انسان است .این آالت ظاهری آالتي است که وسيله اسـت و
اینها ازبينرفتني است ،آنکه باقي ميماند روح انسان است و آنهه در انسان سعادت را ایجاد ميکنـد،
بصيرت انسان است» (صحيفه امام ،ا  .)302 :10از همين تعریف چنين ميتمان دریافت کـه ایشـان
ضمن تأکيد بر انسـان بـمدن انسـان بـه روح ،بـر اهميـت بصـيرت و عقالنيـت در انسـان بـهعنـمان
ویژگيهای خاا ممجمدی به نام انسان تأکيد دارند که مـيتـمان بـا کاربسـت ایـن تمانـایيهـا بـه
ممجمدی الهي و انساني در هيبت خليفهاهلل ظاهر شد .البته ایـن ویژگـيهـا صـرفاً ممجـب سـعادت
انسان نميشمد؛ چراکه انسان مي تماند به شر نيـز بـه همـين شـدت تمایـ پيـدا کنـد و شـقيتـرین
ممجمدات شمد ،لذا باید خاطرنشان کـرد کـه انسـان دارای همیـت و ذات ثابـت و پایـدار نيسـت و
همماره درحال شدن است .اگرچه انسان در فطرت ذاتي خمد و حالت اوليه پاک و منزه و ممجـمدی
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ازدست داده و به شر و پليدی گرایش پيدا ميکند .پس در یک جمع کلي ميتمان گفـت کـه انسـان
یک هستي منحصربهفرد است که با دارابمدن ویژگيهای و تمانایيها و استعدادهایي کـه خداونـد در
وجمد او به ودیعت نهاده است «نمر استعداد و لياقت برای حصمل هر مقـامي در او ودیعـه گذاشـته
شده است و فطرت او بر استقامت و خميرۀ او مخمنر به انمار ذاتيه اسـت» (امـام خمينـي(ره) ،شـرح
چه حدیث ،)272:ميتماند به مرحله کمال دست یابد و به انساني کام تبدی شمد.
لذا انساني که بيان حضـرت امـام خمينـي (ره) خليفـه و جانشـين خداونـد روی زمـين اسـت،
نميتماند صرفاً جنبه مادی داشته و تنها درپي ارضا اینگمنه نيازهـا باشـد؛ چراکـه همـه ممجـمدات
زنده نيز چنين نيازهای مادی را دارا بمده و ایـن سـطح از زنـدگي بـرای انسـان ارزشـي بـهارمغـان
نميآورد .بلکه این انسان واجد استعدادها و تمانایيهایي است که مخـتص انسـان اسـت و بایـد بـا
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الهي است ،اما انسان با گرفتاری و اسيرشدن در تمایالت شهماني فطرت پاک و لـمح سـفيد خـمد را

پرورش و تقمیت این استعدادها در مسير الياهلل قرار بگيرد.
بهاختصار ،آنکه امام خميني (ره) معتقدند که انسان هنگام تملد یک حيمان ضعيفي است ،هماننـد
دیگر حيمانات که صرفاً بهدلي داشتن قابليت و تمانایي ارتقا به مقام انسانيت از آنهـا جـدا مـيشـمد.
در این مرحله انسان درواقع یک حيماني بالفع است که هيچ ویژگي انساني را دارا نميباشد؛ امـا بـا
گذر از این مرحله و رسيدن به حد بلمغ از دیگر حيمانات جدا شده و بـهسـرعت در مسـير خـاا
خمد قرار ميگيرد .به این صمرت که یا در مسير شيطان قرار گرفته بهسـرعت در ایـن وادی مـيرود
که هيچ حيماني به پای او نميرسد «که بهيميت ،سبعيت و شيطنت او نامحدود است ،نه یک حيـمان
یا شيطان متعارف و ممکن است همه چيز و همه کس حتي تمام بشریت را فـمافـما بـرای خـمد
بخماهد و فدای خمیش کند» (امام خميني (ره) ،صـحيفه امـام ،ا  )123-4 :11امـام خمينـي (ره) از
این مرحله تملد اوليه و پيدایش انسان به «والدت حيماني» یاد مـيکننـد و از ایـن پـس متناسـب بـا
تربيت و تمایالت نفساني که این حيمان پيدا ميکند در مسير جداگانهای قرار ميگيرد که درصـمرت
قرارگرفتن در مسير حق و الياهلل ميتماند ممجب والدت ثانمیه او یا «والدت انساني» اش شمد.
اصالت مردم و جامعه در سپهر انديشه امام خمینی (ره)
از دیگر مبادی و اصمل اساسي فلسفه تاریخ نظری ،اصالت جامعه یـا فـرد اسـت ،اینکـه جامعـه
عالوهبر افراد واجد اصالت است یا خيرا درواقع بحث اصلي و اساسي در ایـن ممضـمع ایـن اسـت
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که آیا جامعه جدای از فرد بهصمرت مستق دارای همیت هست یا نيست؛ چراکه اگر جامعـه بـدون
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انسانها را ما دارای همیت مستقلي نشماریم ،آنگاه این سؤال مطرح ميشمد که اصمالً فلسـفه تـاریخ
که به بحث درحال شدن جامعه ميپردازد ،دیگر هيچ جایگـاهي نـدارد .لـذا سـؤال ایـن اسـت کـه
کدامیک اصالت دارند .فرد یا جامعها اگرچه ایـن بحـث در دنيـای غـرل سـابقه انـدکي دارد ولـي
فالسفه قرون اخير آنها با این بحث بيگانه نبمدند .در فلسفه اسالمي گمیا از نخستين کساني کـه ایـن
بحث را مطرح نممده ،عالمه طباطبایي است که در کتال تفسيرالميزان و ذی تفسير آیه «یا ایهاالـذین
آمنما اصبروا و صابروا و رابطما» (سمره آلعمران ،آیه  )3بيان شد .ایشان در تفسير بخشي از این آیـه
چنين آورده اند که «مصابره عبارت است از اینکه جمعيتى به اتفاق یکدیگر اذیت ها را تحم کننـد و
هر یک صبر خمد را به صـبر دیگـر تکيـه دهـد و درنتيجـه برکـاتى کـه در صـفت صـبر هسـت
دست به دست هم دهد و تأثير صبر بيشتر گردد و این معنا امر است که هم در فرد (اگر نسـبت بـه
حال شخصى او در نظر گرفته شمد) محسمس است و هم در اجتماع (اگر نسبت به حـال اجتمـاع و
تعاون او درنظر گرفته شمد) ،چمن باعث ميشمد که تکتک افراد نيرو یکـدیگر را بـه هـم وصـ
کنند و همه نيروها یکى شمد» (عالمه طباطبایي ،ا  .)144 ،4بهایـنترتيـب ،عالمـه طباطبـایي بـرای
جامعه یک روح و شخصيت مستق قائ هستند .ازجمله دالی عقالني عالمه برای اثبـات ایـن امـر
آن است که «اول آنکه ایشان ارادهای را برای جمع ميبينند که اراده افـراد درمقابـ آن تـمان رقابـت
ندارد .وقتي جامعه ارادهای ميکند که اراده فردی در تعارض با آن قرار دارد ،ایـن اراده جمـع اسـت
که پيروز است .مثالش در سنتهای خاا لباس پمشيدن یا اراده جمعي بر جنگ یا صلح اسـت کـه
فردی که مخالف اینها باشد ،در آخر مجبمر به تبعيت از جمع است .این آثاری که اجتماع روی فـرد
دارد ناشي از وجمدی است که جدای از اراده افراد ارادهای دارد» (عالمه طباطبایي.)154 :1374 ،
امام خميني (ره) برای جامعه ،اصالتي چمن اصالت فرد قائـ نيسـتند ،بلکـه «امـام خمينـي (س)
گرچه برای جامعه ،اصالت بهمعنای فلسفي که برخي جامعهشناسـان  -چـمن دورکـيم -بـه آن بـاور
دارند ،قائ نيست و جامعه را دارای روحي قاهر و منکملکننـده نمـيدانـد ،بـاوجمدایـن جامعـه را
کليتي متمایز از افراد تشکي دهندۀ آن ميداند که دارای تأثيرات و عملکـردی مسـتق از حـمزۀ ارادۀ
فردی است» (طاهایي .)146 :1374 ،درواقع ،اگرچه انسان وجه برجسته ای در اندیشه امـام دارد و از
او با اسم اعظم الهي ،عالم صغير و عصارۀ هستي یاد ميکند ،ولي جامعـه نيـز بـرای خـمد محلـي از
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ندارد «هر قطرهای تا اجتماعي نباشد کاری از آن نميآید» (صحيفه امام؛ ا  .)231 ،4شاید بـه همـين
دلي است که در اندیشه امام ،در تصادم و تزاحم منافع فرد و جامعه ،منافع و مصالح جامعـه بـر فـرد
مقدم ميشمد و در اولمیت قرار ميگيرد که البته این اولمیتبخشي در اندیشه امـام بـهدليـ اهميـت
اصالح و تعالي جامعه و درحقيقت نشئتگرفته

از تعاليم و رفتار انبياست ،بهطمریکه ميفرمایند:

«تمام انبيا برای اصالح جامعه آمدهاند ،تمام؛ و همة آنها این مسئله را داشتند که فـرد بایـد فـدای
جامعه بشمد .فرد هرچه بزرگ باشد ...وقتي که با مصالح جامعه معارضـه کـرد ،ایـن فـرد ،بایـد فـدا
بشمد .سيدالشهدا روی همين ميزان آمد ،رفت و خمدش و اصحال و انصار خمدش را فدا کـرد کـه
فرد باید فدای جامعه بشمد ،جامعه باید اصالح بشـمد» (صـحيفه امـام؛ ا .)217 ،15بـهایـنترتيـب،
ميتمان در یک جمعبندی کلي به این نتيجه رسيد که ایشان با اتخاذ رویکرد سمم یعنـي نـه اصـالت
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اعرال دارد (ر.ک :انقالل اسالمي و مباني بازتمليد آن )117 ،و فرد خارا از جامعـه امکـان حيـات

فرد و نه اصالت جامعه با درپيشگرفتن مسير سمم بر اصالت هر کدام تأکيد و بر نقـش تعيـينکننـده
انسان دراینميان اهتمام دارند.
منازعه دائمی حق و باطل :مسیر حرکت تاریخ در فلسفه تاریخ امام خمینی (ره)

نخستين سؤال فلسفه تاریخ این است که مسير حرکت تـاریخ چيسـت و ایـن مسـير دارای چـه
مشخصاتي است که قائالن به فلسفه تاریخ به دو دسته بزرگ :رویکرد چرخشي یعني تکـرار تـاریخ
و خطي یعني قائ به آغاز و انجام تاریخ تقسيم ميشمند که امـام خمينـي (ره) نيـز ازجملـه افـرادی
است که معتقد است تاریخ رو به سمی استکمال دارد .اما افرادی چمن مـارکس بـا نگـاه مـادی ایـن
مسير خطي را نيز تفسير مي کنند که ازنظر او مسـير حرکـت از بـردهداری ،فئماداليتـه ،بـمرژوازی و
سمسياليسم تا نهایت با استقرار کممنيسم خاتمه ميیابد .همانگمنهکه که در مبحث انسانشناسي آمـد
ازنظر امام خميني (ره) انسان دارای ساحتي است که مي تماند بـين انسـان کامـ و سـاحت حيـماني
داری نمسان باشد.در مقمله انسان ،امام راح بر این باور است کـه انسـان ممجـمدی نيسـت کـه در
عرض دیگر ممجمدات باشد ،بلکه خمد انسان مراتب و درجاتي دارد .بنابراین ازنظـر ایشـان انسـان
در مسير کمالجمیي قرار دارد و روند تاریخ استکمالي اسـت .لـذا انسـان مـدنظر امـام خمينـي (ره)
انساني مختار ،آزاد ،با ابعاد و وجمه مختلف است که ميتماند هـر روز و هرلحظـه درحـال شـدن و
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خلق تاریخ باشد .ازهمينرو مسير حرکـت تـاریخ در اندیشـه امـام خمينـي (ره) کـامالً مشـخص و
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روندی تکاملي دارد.
امام به تبعيت از انبيا و قرآن و ائمه ،این راه را مسير اصلي حرکت خمیش انتخال کردند .ایشـان
درباره مسير حق چنين ميفرمایند که «ماداميکه ما در مسير حق باشيم ،هميشه پيـروز هسـتيم و ایـن
باط است که شکست خماهد خمرد » (امـام خمينـي (ره)  ،ا )203 ،10و حتـي پيـروزی انقـالل
اسالمي را نيز نممنهای حي و حاضر و پيش روی آنان مثال ميآورند که پيـروزی حـق بـر باطـ را
بهعين نشان ميدهد .بنابراین ،امام خميني (ره) مسير حرکت تاریخ را همان جنگ و جدال هميشـگي
حق و باط قرار ميدهند که قرآن نيز نيز بر همين نکته تأکيد دارد .د نظر امام خمينـي (ره) پيـروزی
از آن حق است و باط عليرغم داشتن تجهيزات و ابزارهای جنگي شکست ميخمرد ،چمن واجـد
ایمان نبمد ولي مردم بهدلي تجهيز به ایمان و آگاهي از درستي مسير و اطاعت از زعيم و امـام خـمد
دقيقاً در مسير الياهلل قرار گرفتند و این مسير با استقامت هميشه منتهي به پيروزی است و ایـن یکـي
از سنتهای خداوند است که مؤمنان و کساني را که بر سخن حق خـمد پایـداری مـيکننـد ،یـاری
ميرساند و پيروزشان ميگرداند .امام خميني (ره) تأکيد دارند که ملت ایران در طي انقالل اسـالمي
با تمس به ایمان خمد و به قدرت «اهللاکبر» بر اه باط با تمـام سـازوبرگ نظـامي و غيرنظـامياش
پيروز شد .ایشان در همين ارتباط ميفرمایند «حق پيروز است و ما ماداميکـه در مسـير حـق باشـيم،
پيروز هستيم و باط منکمل است و مادامي که در طریقِ باط است ،منکمل خماهـد بـمد .مماجهـه
حق و باط در این زمانى که ما بمدیم این دو مطلب را ثابت کرد » (امام خمينـي (ره) ،ا .)202 ،10
لذا مسير امام خميني (ره) کامالً مشخص و نتيجه آن از دید ایشان نيز همماره پيـروزی خماهـد بـمد؛
چراکه ایشان نتيجه کار را نه در این دنيا که در نزد پروردگار ميبيننـد و بـه اندیشـه و تفکـر دنيـایي
اعتنایي ندارند و با همين تفکر و اندیشه نيز انقالل اسالمي را رهبری و در مسير حق قـرار دادنـد و
بر دشمنان و ابرقدرتها در این مسير پيروز شدند .لـذا مهـمتـرین اصـ در اندیشـه حضـرت امـام
خميني (ره) این است که مسيری را انتخال کنيم که ختم به الـياهلل باشـد و ميسـر حـق و در مسـير
حرکت نيز همماره استمار و پایدار باشيم و در اطاعت از امـام خـمد نيـز ،پيـرو او باشـيم تـا بتـمانيم
همماره حق را از باط شناسایي کنيم؛ چراکه باط هميشه خمد را بهصمرت عریان نشان نميدهـد و
با ترکيبي از عناصر حق خمد را محق ،نممدار ساخته تا بتماند افراد جامعه را گرد خمد جمع کند .لـذا
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ميباشد؛ چراکه بر اساس روایت قرآن و سيره انبيا نيز ،چنانهه پـيشتـر آمـد ،سازشـي بـين ایـن دو
وجمد ندارد و نميتمان به اميد آشتي این دو به کنار ایستاد .لذا مسافران این مسير «مهاجر الـياهلل» بـه
تعبير حضرت امام خميني (ره) هستند که با شناخت کام و ایمان خالص در این مسير حرکـت مـي
کنند.
عدم سازش حق و باطل و جنگ دائمی

ازآنجاکه مبارزه در خمانش امام خميني (ره) یک کنش و عم الهـي اسـت و درجهـت رشـد و
بالندگي وجمد الهي انسان است ،لذا نميتمان برای آن پایاني درنظر گرفـت؛ چراکـه انسـان هـر روز
درحال شدن است و ازهمينمنظر ،نيز چنين مسـيری ،یـک صـراط اسـتدراجي و تکـمیني اسـت و
بههميندلي نه پایاني دارد و نه منمط و مشروط به حضمر فردی یا طبقه خاصي است .لذا در فلسـفه
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تشخيص حق از باط خمد از مهمترین و درعـينحـال سـختتـرین مراحـ گـذار در ایـن مسـير

تاریخ امام خميني (ره) مسير کامالً مشخص است و مسير الياهلل پيش روی آنان قـرار داد .در بخـش
ممتمر محرک تاریخ نيز نقش مردم و بهخصما حق باوران کامالً مبرهن است و آنان بـدون تمجـه
به نتای ظاهری ،با امداد هميشگي خمد تاریخ را به سمت تحقـق عـدالت و پيـروزی حـق بـهپـيش
ميبرند .ایشان در همين ارتباط ميفرمایند «وقتي که دیدید که دین خدا درمعرض خطر است ،بـرای
خدا قيام کنيد .اميرالمؤمنين ميدید که دین خدا در خطر است ،معاویه دارد وارونه ميکند دیـن خـدا
را ،برای خدا قيام کرد .سيدالشهدا هم همينطمر برای خدا قيام کرد .این یک مطلبي است کـه بـرای
یک وقت نيست ،ممعظه خدا هميشگي است » (امام خميني (ره) ،ا .)37 ،7لذا مردم خـمد محـرک
تاریخ هستند و ميتمانند با اتکال به خداوند در مسير خداوند حرکت کنند.
آنهه در این مسير ازنظر امام خميني (ره) مهم است اینکه این مسـير دارای خطراتـي اسـت کـه
پایانناپذیر است و اگرچه پيروزی نهایي از آن حقباوران و حقیاران است ،ولـي جـدال بـين جبهـه
حق و باط  ،تمامنشدني است و ما باید در طي این مسير هميشه چشمانتظار دشـمني دشـمنان حـق
باشيم؛ چراکه براساس آممزههای قرآني و اسالم هيچوقت حق و باط در کنار هم قرار نميگيرنـد و
هميشه در جنگي دائمي بهسر ميبرند .بنابراین «جنگ ما جنگ حق و باط بمد و تمامشدني نيسـت،
جنگ ما جنگ فقر و غنا بمد ،جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بمد و این جنگ از آدم تا خـتم زنـدگي
وجمد دارد» (همان ،ا )284 ،21و تا برقراری حکممت عدل صاحبالزمان نيز تداوم خماهـد یافـت.
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به همين دلي است که امروز انقالل اسالم ایران بهعنمان صدای حقي کـه بـه پيـروزی رسـيد و بـر
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باط پيروز شد ،ممجب نگراني غربيها شد و آنان سعي دارند تا با اعمال هـر گمنـه فشـار سياسـي،
اقتصادی و حتي علمي و راهانداختن جنگ فرهنگي چنين وانممد کننـد کـه ایـن انقـالل بـه نتيجـه
نرسيده و نتمانسته است به آرمانهای خمد جامه عم بپمشاند .امام خميني (ره) در پاسـخ بـه چنـين
افکاری ميفرمایند که این تمطئهای است که به انجام نخماهد رسيد؛ چراکـه «صـدا اسـالمخـماهي
آفریقا از جنگ هشت ساله ماست ،عالقه به اسالمشناسى مـردم در امریکـا و اروپـا و آسـيا و آفریقـا
یعنى در ک جهان از جنگ هشتساله ماست» (امام خميني (ره) ،ا  .)284 ،21در چنين فضایي کـه
جبهه حق در مسير خمد پيش ميرود ،امکان هيچگمنه سازشي با جبهه باط امکانپذیر نيسـت؛ چـه
در این صمرت مسير حق کمرنگ و پایبندی بدان ارزشمند نبمد و این زیرپـایگذاشـتن ارزشهـای
مکتبي محسمل ميشد که بدان قائ هستيم و این مکتب ،مکتب اسالم است .امام خميني (ره) نيـز
با تأکيد و قطعيت این عدم سازش ميان دو جبهه حق و باطـ را بيـان فرمـمدهانـد و در ایـن زمينـه
مي فرمایند مسئله ما با دشمنان خمد مسـئله تفـاوت مکتـب اسـت و روی مکتـب خـمد هـيچگمنـه
سازشي نميکنيم «ما اینقدر شهيد دادیم ،حاال بنشينيم سر یک ميز و با ایشان صحبت کنـيما! مسـئله
ما مسئله مکتبى است ،مسئله دلخماهى نيست ،ما سر اسالم دعما داریـم » (امـام خمينـي (ره) ،ا ،13
 .)269بهاینترتيب ،امام خميني (ره) سازش با جبهه باطـ را تحـت هـيچ شـرایطي نمـيپذیرنـد و
تالش افراد و جریانهای دیگر برای ایجاد سازش را نيز رد ميکنند .ازجمله ایشان به اسـالم عفلقـي
اشاره ميکنند که ميش عفلق جامعهشناس و نظریهپرداز سمری مسيحي کـه در سـمریه متملـد شـده
بمد و باني عقيدتي نهضت بعثي شک سکمالری از مليگرایي عربي شد که درميان کشمرهای عربـي
ازجمله سمریه ،مصر و عراق ممرد تمجه قرار گرفت .امام خميني (ره) که در سخنان خمد  52بـار از
این عنمان عفلقي استفاده کردهاند که معطمف به نمعي بيهمیتي و تهـيبـمدن محتـما از حـق اسـت.
ازاینرو ایشان حتي اسالم عفلقي را از اسالم کارتری نيز خطرناکتر معرفي ميکنند.
بنابراین ،معيار نه افراد و احزال و کـه اسـالم اسـت و هرکسـي حتـي در جامعـه اسـالمي و از
رهبران آن و اندیشمندان بزرگش نيز ادعایي خالف حق داشته باشد ،در جبهه باط قرار مـيگيـرد و
سازشي با او نميتمان برقرار کرد .چمن اسالم اساساً ازنظر امام خمينـي (ره) نـه زمـين و نـه آسـمان
است که بشمد بر سر آن با جبهه باط و کفـر بـر سـر یـک ميـز نشسـت و دربـاره آن بـه مصـالحه
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چراکه مقصد ایشان اسالم است و امکان سازش ميان اسالم و ضداسالم همان جنگ هميشـگي بـين
حق و باط است که سازشي وجمد ندارد .ایشان در ممارد متعددی بهصراحت از عدم سـازش حـق
و باط صحبت ميکند .ازجمله «صلح بين اسالم کفر معنا ندارد .هيچ مسلمي نبایـد خيـال کنـد کـه
بين اسالم و غيراسالم و مسلم و غيرمسلم باید صلح ایجاد بشمد .باید حکم خدا عم بشمد .باید مـا
همه تابع قرآن کریم باشيم» (امام خميني (ره) ،ا  .)164 ،14همانگمنهکه پيشتر گفته شـد مسـير آن
حضرت مسير قرآن است و هر آنهه قرآن بدان حکم ميکند ،ایشان نيز خمد را پيرو آن مـيداننـد و
بهتبعآن امکان سازش با باط بهشدت رد ميکنند و حتي زماني کـه در جنـگ تحميلـي بسـياری از
کشمرهای دنيا ایران را تحتفشار گذارده بمدند تا صلح را بپـذیرد ،امـام خمينـي (ره) در طـي یـک
سخنراني این امکان را رد فرممدند؛ یعني در شرایطي که همه چنان مياندیشيدند که تحـتفشـارهای
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پرداخت .بهاینترتيب ،امام خميني (ره) نيز امکان سازش با باط را تحت هيچ شرایطي نميپذیرنـد؛

زیاد نظامي و سياسي و اقتصادی ایران را وادار به نشستن بـر سـر ميـز مـذاکره خماهنـد کـرد ،امـام
خميني (ره) با سخناني رسا و بلند این امر را برخالف نظام اسالميخماندند و حتي آن را ضـد ایـده
انبيا تمصيف کردند و در مرحله دیگر این ایده را در تضاد بـا قـرآن اعـالم کردنـد کـه «تبليغـات راه
افتاده است برا اینکه اسالم را زمين بزنند؛ «صلح بکنيد!» .این برخالف نظام انسانى است ،بـرخالف
نظام اسالمى است ،برخالف ایده انبياست ...این مخالف قرآن است ،مخـالف عقـ اسـت ،مخـالف
اسالم اسـت ،مخـالف ارزش انسـانى اسـت»( .امـام خمينـي (ره) ،ا  .)255 ،19امـام خمينـي (ره)
صحبت از صلح با جبهه باط و دشمنان اسالم را به دو دسته از انسـانهـا در داخـ کشـمر نسـبت
ميدهند؛ چراکه تکليف دشمنان خارجي مشخص است و آنـان درجهـت منکـملکـردن انقـالل و
بهشکستکشاندن آن تالش ميکنند و هر عق سليمي قـادر بـه تشـخيص آن اسـت ،ولـي درمـمرد
تالشها برای ایجاد صلح درميان مردمان داخ کشمر نيز ایشان ایـن دودسـته را چنـين گـروهبنـدی
ميکنند که یک عده آن مرفههایي هستند که با شروع جنگ اکنمن اسبال عيش آنها فـراهم نيسـت و
داد صلح آنها نه از برای مردم و نه اسالم است ،بلکه منافع خمد را ميبينند و دسته دیگری که با ایـن
افراد همصدا شدهاند ،آنهایي هستند که متمجه نيستند؛ درواقع درکي از شرایط و مـمقعيتي کـه در آن
هستند ،ندارد و هيچ شناختي از مکتب اسالم و دشمنان او و پشت پرده این صلح و سـازش ندارنـد
و قادر به تشخيص حق از باط نيستند .در اینجا این سؤال مطرح ميشمد کـه بـهراسـتي آیـا معيـار
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باشندا درادامه به این ممضمع ازمنظر رویکرد امام (ره) و راههای تشخيص آنها ميپردازیم.
معیار شناخت حق و باطل

حق و باط درنظر امام خميني (ره) و شناخت مسير هر کدام ابزار مشخص و قاب فهم و درکـي
دارد که همانا قرآن کریم است که راهنمای انسانها بهسمی الياهلل است .کتـابي کـه راهنمـا و هـادی
انبيا نيز بمده و آنان درصدد تشریح و تمضيح همين قرآن برآمدهاند .لذا امام خميني (ره) نيـز یکـي از
مهمترین معيارها و سنگ محک حق و باط را انطباق با قرآن و سـلمک ائمـه کـه خـمد برداشـت و
تفسيری از قرآن است ،ميدانند .ایشان در بررسـي معيارهـای حـق از باطـ بـر رجـمع بـه قـرآن و
همهنين احادیث ائمه تأکيد ميکنند و این دو را از ممازین و معيارهای شناخت حق از باط معرفـي
مي کنند «پس بر انسان سالکِ راه حق ...است که ...صـفحه نفـس خـمد را عرضـه بـه قـرآنِ خـدا و
احادیث معصممين عليهم السالم -که ممازین حق و باط و طرق تميز سـعادت و شـقاوتند -نمایـد»
(امام خميني (ره) ،شرح جنمد .)51 ،ایشان در جای دیگری نيز بار دیگر همين مـمازین و معيارهـا را
بيان ميکنند و این بار درقالب عقـ و جهـ  ،معيـار شـناخت را چنـين عنـمان مـيکننـد کـه قـرآن
دراینميان بهعنمان ميزان اکبر است بنابراین برای شناخت باید به قرآن رجمع کـرد و در مرحلـه بعـد
ایشان از حدیث بهعنمان ممازین حدیثيه و ممازین صغری یاد ميکنند .بنابراین اگـر انسـان طالـب آن
است که بداند در کدام جبهه از حق و باط قرار گرفته است ،ازمنظر امام خمينـي (ره) بایـد خـمد را
به قران عرضه کند و بداند براساس آممزههای قرآني و معيارهای الهـي در کـدام دسـته از آنهـا قـرار
گرفته است و سپس در مماجهه با احادیث ائمه معصممين ،مرتبه و جایگاه خمد را دقيقتـر شناسـایي
کند و بر جایگاهي که در هرکدام از این دو گروه دارد ،پي ببرد« .بـدان کـه آدمِ اونل و ابلـيس اعظـم
حقيقت عق و جه مىباشند و  ...تمينز بين آن دو طایفه را هم در این عالم مىتـمان داد از مـمازین
قرآنينه ،که ميزان اکبر است و از ممازین حدیثيه که مـمازین صـغر هسـتند» .بـه ایـن ترتيـب ،معيـار
تشخيص نيز ازنظر امام خميني (ره) وجمد دارد و معيار یکساني برای همه افـراد اسـت و هـر کـس
ميتماند با رجمع به قرآن مقام و ممقعيت خمد را در هر کدام از حزل بسنجد که در حزلاهلل اسـت
یا حزل شيطان و یا در جبهه حق قرار گرفته یا در جبهه باط و بهاینترتيب مسير خمد را مشـخص
کند .اگرچه پيروزی نهایي از آن حق باوران است ،ولي این پيروزی در چه صمرتي شام حـال آنـان
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بررسي ميشمد.
شرایط پیروزی حق بر باطل
جهاد اکبر :پیششرط ورود به جبهه حق

آنهه از مسير حرکت تاریخ در فلسفه تاریخ امام خميني (ره) مشخص اسـت اینکـه مسـير حـق
یکي است و باتمجهبه ببيانات و نمشتارهای حضرت امام خميني (ره) مشخص است کـه سـازش بـا
باط امکانپذیر نيست؛ چرا که راه خدا و انبيا با راه باطـ در هـيچ جـایي بـه هـم نرسـيده و امکـان
قرارگيری آن دو در کنار هم نيز ممکن نيست .درواقع ،فلسفه تاریخ امام خمينـي (ره) کـه برآمـده از
قرآن و سيره ائمه معصممين است ،راهي جز مسير آنان نيست و بـههمـيندليـ ایشـان درنظـر و در
ساحت عم بدان پایند بمده و ازمنظر شخصي و رهبری جامعه و در حمزه های مختلـف سياسـي و
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خماهد شد و چه مراحلي را باید طي کرد .در ادامه شرایط تحقق پيروزی حق باوران ازمنظـر ایشـان

اجتماعي نيز بدان تأکيد داشتهاند.
ازنظر امام خميني (ره) بزرگترین دشمن ميان ما درواقع خمدمان هستيم .بهاینمعناکه نفسـي کـه
انسان دارد ،بزرگترین دشمن خمد اوست و هر انساني پس از آگاهي و شناخت دشـمنان بيرونـي و
شناخت مسير باید به این امر آگاه باشد که نفسش او را گمراه نکند .مبارزه با نفس ،خمد بزرگتـرین
جهاد است .ایشان در این باره ميفرماینـد کـه «حجـال خـمدبينى و خمدپرسـتى از جميـع حجـب
ضخيمتر و ظلمانىتر است و خرق این حجال از تمام حجب مشـک تـر و خـرق همـه حجـب را
مقدمه است ،بلکه مفتاح مفاتيح غيب و شهادت و بالاالبمال عروا به کمال روحانينـت خـرق ایـن
حجال است .تا انسان را نظر به خمیشتن و کمال و جمال متـمهنم خـمد اسـت ،از جمـال مطلـق و
کمال صرف محجمل و مهجمر است و اونل شرط سلمک إلىاللّه خروا از ایـن منـزل اسـت ،بلکـه
ميزان در ریاضت حق و باط همين است .پس هرسالک که با قدم انانينت و خـمدبينى و در حجـال
انّينت و خمدخماهى طىن منزل سلمک کند ،ریاضتش باط و سلمکش إلىاللّه نيست ،بلکه إلـىالـنفس
است» (امام خميني (ره) .)7 :1388 ،لذا شرط نخست قرارگرفتن ميان حقباوران و به تعبير حضـرت
امام سالکان الياهلل ،کنارگذاشتن خمدخماهي و خمدبيني است و کسي که بـا خمدخـماهي در صـف
حق باوران قرار بگيرد او سالک حقيقي نخماهد بمد و طي مسير او بهسـمی الـياهلل نيـز مـمرد قبـمل
واقع نخماهد شد؛ چراکه گفته آن امام «مادر بتها بت نفس شماست» (همان) و تا زمانيکه انسـان بـر
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اولينگام برای رفتن به الياهلل ،خاراشدن از تمهم خمدپرستي است تا در آغاز مسـير قـرار بگيـریم؛
چراکه همانگمنهکه پيشتر نيز گفته شد ،جریان مبارزه حق و باط مبـارزهای دائمـي اسـت و بـرای
پيروزشدن در این مسير انسانهایي الزم است که از مقام خمدپرستي به پایين آمده باشـند و خـمد را
مجهز به ابزارهایي برای مبارزه کنند که از جنس ابزارهـایي مـادی دنيـمی کـه دشـمنان اسـالم از آن
برخمردارند ،نيست.
ایشان با پيشبيني دشمني استکبار با مردم انقالبي ایران لزوم آمادهسازی برای مبـارزه بـا آنـان را
یادآور مي شمند و به این منظمر نيـز بـار دیگـر در کتـال ارزشـمند خـمد ،جهـاد اکبـر ،خاطرنشـان
ميشمند تا با تزکيه نفس خمد را برای مقابله با آنـان آمـاده کنيـد و مجهـز بـه ابزارهـای الزم بـرای
پيروزی بر آنان شمید .ایشان باتأکيدبر آمادگي دشمنان برای مقابله ميفرمایند که «آتيـه شـما تاریـک
است :دشمنان زیاد از هر طرف و هر طبقه پيراممن شما گردآمده اند؛ نقشهها اهریمنانه خطرنـاکى
برا نابمد شما و حمزهها علميه دردست اجرا مىباشد؛ ایاد استعمار خمال های خيلـى عميـق
برا شما دیدهاند؛ خمالهای خيلى عميق برا اسـالم و مسـلمانان دیـدهانـد»؛ (امـام خمينـي (ره)،
جهاد اکبر .)60-61 :بهاینترتيب ،امام خميني (ره) با آگاهانيدن مردم از خطراتي کـه آنـان را تهدیـد
ميکند ،ضرورت آمادگي برای مقابله با آنان را اعالم و تمصيه ميکنند تا ازطریق کاربست ابزارهـایي
چمن تهذیت ،تجهيز و همهنين در سایه نظم و ترتيب خمد را مهيای مبارزه با آنـان کننـد .بنـابراین،
برای مقابله با مشکالت و تمطئههای دشمنان اسالم و استعمار باید هميشه آماده بمد .ایشـان در ادامـه
همين سخنراني ميفرمایند که من دیر یا زود از ميان شما خماهم رفت ،ولي روزهـای سـياهي بـرای
شما پيشبيني ميکنم .بهاینترتيب ،با آگاهانيـدن مـردم از روزهـای سـياه ضـرورت آمـادگي را نيـز
خاطرنشان ميشمند که اگر خمد را اصالح نکنند ،در زندگي شخصي و علمي خمد نظـم و انضـباط
را قرار ندهند و مجهز نشمند در آینده محکمم به نابمدی هستيد؛ بنابراین امام خميني (ره) بـار دیگـر
تأکيد ميکنند که پيش از آنکه فرصت ازدست برود و دشمن بتماند بر اممر شما و سرنمشتتان سـلطه
پيدا کند ،الزم است تا از خمال بيـدار شـمید و در قـدم اول بـا اسـتفاده از تهـذیب و تزکيـه نفـس
در صدد رفع نماقص و کمبمدهای خمد برآیيد و مجهز و مـنظم شـمید تـا بـر دشـمنان غلبـه یابيـد.؛
بنابراین ،تزکيه نفس بهعنمان گام نخست برای مقابله با باط ازمنظر امام خمينـي (ره) درنظـر گرفتـه
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مرحله بعد قرار دارد.
قیام

تزکيه نفس اگرچه نخستين شرط و شرط الزمه پيروزی بر باط است اما کافي و وافي نيسـت و
تالش و تجهيز به ابزارهایي برای رهنممنشدن به هدف نيز واجب است .در این زمينـه نيـز امـام بـر
لزوم تالش و حرکت برای گرفتن حق تأکيد مؤکد دارند و مظلممان جهـان را بـه تحـرک و تـالش
برای احقاق حق فراميخمانند .ازسمیدیگر ازآنجاکه گفته و بيانـات آن حضـرت صـرفاً خطـال بـه
ملت ایران نيست و به گفته خمد ایشان در وصيتنامه الهي سياسي «و آنهه الزم است تذکر دهـم آن
است که وصيت سياسى -الهى این جانب اختصاا به ملت عظيم الشأن ایران ندارد ،بلکه تمصـيه بـه
جميع مل اسالمى و مظلممان جهان از هر ملت و مذهب مىباشد» (امام خمينـي (ره) ،وصـيتنامـه،
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ميشمد ،اما تزکيه نفس فقط گام نخست و گامهای دیگری هست ،بایـد برداشـته شـمد کـه قيـام در

 .)12ایشان حتي قيام را مسئمليت فردی یا طبقه خاصي قلمداد نمي کنند و مي فرمایند که «وظـایف
اسالمي وطيفه تنها نيست ،وطيفه تمام طبقات است  ...و طيفه تمام ملت است  ...وظيفه تـام ممـالکم
اسالمي و مل اسالم است» (هما ،ا .)337 :1بنابراین ،ایشان تمام مظلممان جهان را بـه گـرفتن حـق
فراميخمانند و بر این امر اصرار دارند که حق ،گرفتني است و نباید به انتظار واگذاری حق از سـمی
مستکبرین و زورگمیان ایستاد .ایشان در همين وصيتنامه الهي -سياسي خمد نيز با تمس بـه تـاریخ
و رویدادهای پيشآمده بر جمامع مسلمانان خاطرنشان ميشـمند کـه قـدرتهـای بـزرگ غربـي بـا
دخالت در کشمرهای کمچک به غارت اممال و داریهای آنها پرداختهاند و یا با نشاندن یـک عامـ
ازسمی خمد ،کشمرهای اسالمي را به اختناق و کشاندهاند و هيچکس برای آنها آزادی و اسـتقالل را
بهبار نياورده است .بلکه کشمر را بهمنزله بازار کاالهـای کشـمرهای بـزرگ درآورده و منـافع بخـش
ناچيزی از کشمر که کاخنشين هست ،صرفاً تأمينشده اسـت .بـهایـنترتيـب ،امـام خمينـي (ره) بـا
خطال قراردادن تمام امت مسلمان در سراسر جهان ميافزایند که «شما ا مستضـعفان جهـان و ا
کشمرها اسالمى و مسلمانان جهان بپاخيزیـد و حـق را بـا چنـگ و دنـدان بگيریـد و از هيـاهم
تبليغاتى ابرقدرتها و عمنال سرسپرده آنان نترسيد و حکام جنایتکار که دسترن شـما را بـه دشـمنان
شما و اسالم عزیز تسليم مىکنند از کشمر خمد برانيد؛ و خمد و طبقات خـدمتگـزار متعهـد ،زمـام
اممر را بهدست گيرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسالم مجتمع و بـا دشـمنان اسـالم و محرومـان
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جهان به دفاع برخيزید؛ و بهسم یک دولت اسالمى با جمهمری ها آزاد و مستق بـه پـيش رویـد
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که با تحقق آن ،همه مستکبران جهان را به جا خمد خماهيد نشاند و همه مستضعفان را بـه امامـت
و وراثت ارض خماهيد رساند .به اميد آن روز که خداوند تعالى وعده فرممده اسـت» (امـام خمينـي
(ره) ،وصيتنامه .)86 ،بنابراین ،امام خميني (ره) در این گفتار خمد بـر دو نکتـه خيلـي مهـم اشـاره
ميکنند؛ نخست آنکه برای گرفتن حق باید قيام کرد و قيام ،امری ازلي و ابدی است؛ چراکـه تجربـه
گذشتگان و روایت تاریخ از آنهه گذشته ،دليلي محکـم بـر آن اسـت کـه اعطـای حـق هـيچوقـت
صمرت نگرفته است و نباید منتظر واگذاری آن بمد و درعينحـال تمـام مـردم بایـد در ایـن مبـارزه
دائمي شرکت کنند و بهعنمان مسيرالهي در آن طي طریق کرده و خمد را به الـياهلل برسـانند؛ و نکتـه
دوم آنکه این قيام باد قيام الياهلل باشد که وعده خداوند است که زمين بـه اره مستضـعفان خماهـد
بمد و پيروزی یا شکست ظاهری در آن مهم نيست.
محرک تاریخ ازمنظر امام خمینی (ره)

با مشخصشدن مسير حرکت تاریخ ،سؤال بعدی ازمنظر فلسفه تاریخ آن است که تاریخ را چـه
عناصری بهپيش ميبرد .بحث درممرد عناصر و عمام محرک تاریخ در ادبيـات علمـي امـروزی بـه
قرن هجدهم ميالدی بازمي گردد که ذهن دانشمندان به این سم رفت که عمام محرک تاریخ و آنهـه
از آن بهعنمان سازوکار حرکت به سمتوسمی مقصد نهایي است ،چيسـتا چـه عـماملي تـاریخ را
بهپيش ميبرد و درواقع ممتمر محرکه تاریخ چه عماملي ميباشدا افرادی چمن مـارکس بـر اقتصـاد
تأکيد دارد ،برخي چمن منتسکيم بر جغرافيا و  . ...دراینميان ،اما امـام خمينـي (ره) عمامـ مختلـف
مادی و غيرمادی را در این حرکت دخي مي دانند که به اختصار چنين است.
الف) خداوند؛ عامل اصلی حرکت تاریخ

خداوند در نگاه امام خميني (ره) هم در مسير حرکت و هم در سلسلهعمامـ مـؤثر در حرکـت
تاریخ نقش مهم و بسزایي دارد .ایشان نقش خداوند را در بعد عمام محـرک تـاریخ بسـيار مهـم و
حتي نقش مستقيم ميدانند و حتي پيروزی انقالل اسالمي را نه درپي تالش و مجاهدتهـای خـمد
و نه همراهي مردم که بر خماست خداوند گره مي زنند ،ایشان با اشاره به آیات قرآني عنمان مي کننـد
که تمجه به خداوند ممجب رهایي آنان از ظلمتهای چه مـادی و معنـمی خماهـد شـد «اللـهُ وَلِـي
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إِلَى الظُّلُماتِ» 1.به بيان حضرت امام خميني (ره) کساني که خمد را خالص کرده و تمجه خـمد را بـه
خداوند معطمف نمایند و مقصد را الهي درنظـر بگيرنـد «از تمـام انـماع ظلمـات -ظلمـات مـاد ،
ظلمات معنم  -نجات پيدا مىکنند و در دریا نمر غرق مىشمند» (امام خميني (ره) ،صحيفه امـام،
ا .)135 ،7
ب) امداد غیبی الهی

از دیگر صمر امداد الهي و تأثير در حرکت تاریخ از دیدگاه حضرت امام خميني (ره) امـدادهای
غيبي است که به بيان ایشان بهخصما در ميدان های جنگ تحميلي نصيب رزمنـدگان اسـالم شـد.
ایشان با اشاره به امدادهای غيبي که در صدر اسالم نيز نصيب لشکریان پيامبر (ا) ميشـد ،در ایـن
باره مي افزایند که پيروزی که نصيب مسلمان در طمل تاریخ شده و حتي امروزه در جبهه های جنـگ

جایگاه مردم در فلسفه تاریخ امام خمینی (ره) باتکیه بر دفاع جمعی

الذِینَ آمَنُما یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّمرِ وَ الذِینَ کَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطاغُمتُ یُخْرِجُـمنَهُمْ مِـنَ النُّـمرِ

نصيب مردم ایران مي شمد ،در زیر سایه وحدت کلمه و تمحيد و درنهایت زیر سـایه اسـالم حاصـ
شده است «اینها پشتيبان شماست .جنمد غيبيه همان طمر که درصدر اسالم ،پشتيبان لشکر اسالم بـمد
و آن لشکر کمچک اسالم بر لشکر روم با آن بساط و بر لشکر ایران آن وقت با آن بساط غلبـه کـرد،
به واسطه آن تأیيدات غيبى و مالئکه الهى بمد ،شما امروز همـان وضـعيت را داریـد » (امـام خمينـي
(ره) ،صحيفه امام ،ا .)403-15 :این امداد ازنظر امام خميني (ره) ناشي از این بمده اسـت کـه مـردم
هدف خمد از قيام را خداوند قرار دادند و برای مقابله و مبارزه با مستکبران و کفار آماده شدند.
ج) علم

علم در ميان روایات و سخنان بيانشده ائمه معصممين با تعابير مختلف ممرد تمجه قـرار گرفتـه
و از جمانب مختلف نيز به آن پرداخته اند .از «ودیعه الهـي خمانـدن» تـا «سـالح در برابـر دشـمن و
برترین مایه عزت خماندن» آن و همهنين «گن عنمانشدن» در روایات آمده است .امـام خمينـي (ره)
نيز در تداوم همين مسير از علم حمایت کرده و بر فراگيری آن نيـز تأکيـد داشـتند .لـذا علـم مطلـق
ممرد تدیيد و تأکيد امام خميني (ره) است و در حمزه طبقه بندی علمم به «دو بخشکـردن علـمم بـه
 .1بخشى اع آیه  257سوره بقره«:خداوند سرپرست کسانى است که ایمان آوردند ،ایشان را اع تاریكیها به روشتاایى متىبترد و
کسانى که کافر شدند ،سرپرستشان طاغوت است که آنها را اع نور به تاریكیها مىبرد».
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اسالمي و غيراسالمي آن را طرد مي کنند و قائ به این هستند که علم اسـالمي و غيراسـالمي نـدارد
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(همان ،ا .)406 :21نتيجه اینکه در گفتمان امام خميني (ره) نهتنها علم مطرود نيست کـه باتمجـهبـه
آممزههای اسالمي الزم و ممرد تأکيد قرار گرفته است ،ولي مهم آن است که این علم معطمفبه و بـا
معيار الهي باشد و این جهتگيری تفاوت اساسي آن با علمم و کاربرد آن در غرل اسـت .ایـن علـم
است که ميتماند در پيشبرد تاریخ مؤثر و محرک باشد.
د) شخصیتهای تاریخساز

امام خمينـي (ره) ازجملـه افـرادی اسـت کـه شخصـيت و افـراد برجسـته در تـاریخ را نادیـده
نميگيرند و بر جایگاه آنان در تاریخسازی و حرکـت تـاریخ مهـر تأیيـد مـيزننـد .شخصـيتهـای
تاریخي در ایجاد تحمل در جامعه یا در تکمین و شک گيـری نهضـت هـا و جنـبش هـا و ترقـي یـا
انحطاط این روندها تأثير به سزایي دارند .ازمنظر امام خميني (ره) نيز برخي شخصيت هـای تـاریخي
به تنهایي تمانسته اند تاریخ را به مسير دیگری سمق دهند .در این مـمرد ،تـالش هـای پيـامبر گرامـي
اسالم نممنه بارز چنين عملکردی است .در ادوار معاصر نيـز افـرادی چـمن سيدحسـن مـدرس در
دوره دیکتاتمری پهلمی اول ،نقش بسيار مهمي در مقابله با اقدامات ضداسالمي رضاشاه ایفـا کـرد و
یا در جنبش تنباکم و جنبش مشروطه نيز نقش رهبری افراد بسيار تأثيرگذار بمده است.
ه) دشمن

شاید یکي از عجيبترین گزارههای تحرکبخشي به تاریخ ،گنجاندن دشمن در این وادی باشـد.
ازآنجاکه دشمنان هميشه درصدد ضربه زدن به اسالم و انقالل بمده اند .امام (ره) تمانستند الگـمیي را
پيش روی مردم و مسئمالن قرار دهند که حتي رفتار دشمنان و کردار آنان بـه عامـ تحـرک بخشـي
تبدی شمد .از جمله این الگمهای هميشگي ،نگاه به دشمن به عنمان عام واردکردن ضربه به اسـالم
تحت هر شرایطي است و لذا هرگاه دشمنان از رفتـار و اعمـال مـا تعریـف و تمجيـد کردنـد بایـد
بفهميم که از مسير اسالم و انقالبمان خارا شده و در مسير آنان قرارگرفته ایم و همين امر مـي تمانـد
ممجب آگاهي ما و اصالح رفتارمان شمد .دشمنان سعي ميکنند تا افراد تأثيرگذار بر حرکـت تـاریخ
را حذف کنند و این خمد ميتماند به رویش جدید در مسير الهي کمک کند.
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چيز زیاد اهميت مىدهند و انگشت رو چه حيثيتى از حيثيتهای مسلمين مىگذارند  ...هر راهـى
را که آنها انتخال کردهاند ،ما بایـد راه مقـابلش را انتخـال کنـيم» (امـام خمينـي (ره) ،ا .)469 :15
بهاینترتيب ،حرکات و کنشهای دشمن برای اینکه شيمه مبارزاتي درستي در مقاب او داشته باشـيم،
ضروری است تا از این طریق جبهه حق غافلگير نشده و ضربه نخمرد.
پایان تاریخ و انتظار بهمثابه مبارزه

سؤال نهایي فلسفه تاریخ ،ناظر به پایان تاریخ است ،درحاليکه افرادی چمن فمکمیاما بر پيـروزی
ليبراليسم در پایان تاریخ و مارکس بر پيروزی پرولتاریا و طبقهای خاا اشاره ميکنند ،امـام خمينـي
(ره) ازمنظر نگاه دیني ،تفکر مهدویت و استقرار حکممت جهاني ایشان را پایان تاریخ اعالم ميکننـد
ولي نقش مردم در این مسير را نيز متفاوت از دیگران ترسيم مـينماینـد .تفکـر مهـدویت ،نـمعي از

جایگاه مردم در فلسفه تاریخ امام خمینی (ره) باتکیه بر دفاع جمعی

«ما باید در کارهایى که دشمنهای ما مىکنند ،دقت کنيم و تحلي کنيم ،ببينـيم کـه آنهـا بـه چـه

تفکر و نگرش های معطمف به آینده و درحقيقت رویکردی آینده نگرانه است .در این تفکر ،گذشـته،
حال و آینده جهان ،حرکتي مستمر ،پمیا ،هدفمند و به سمی کمال ترسيم شده است کـه هـيچ گمنـه
اعمجاا ،انحراف و ارتجاعي در آن نيست .در این تفکـر ،پایـان جهـان همهـمن آغـاز آن دراختيـار
صالحان است و همان طمرکه خلقت انسان بـا آفـرینش حضـرت آدم صـمرت گرفـت و مأممریـت
نهایي وی ،استقرار عدالت بمد ،در پایان جهان نيز حکممت صالحان و اسـتقرار عـدل و قسـط جـزو
ارکان اصلي این تفکر و البته نه هدف غایي آن برشمرده مي شمد .در تفکر مهدویت ،فـرض اساسـي
آن است که حضرت امام زمان (ع ) پس از سال ها غيبت کبری و به اذن الهي ظهـمر مـي یابـد و بـا
تجلي قيام پربرکت خمیش ،جهان را از عدل و داد خماهد گسترد (گـمدرزی .)180 :1386 ،در یـک
بررسي جامع و کام در روایات و سخنان ائمه معصممين عليهمالسالم نيز به جرئت ميتـمان گفـت
که یکي از ویژگي های انکارناپذیر حکممت امام مهدی عليه السالم ،جهانشمملي آن است که وظيفـه
همه افراد مؤمن ،سعي در استقرار آن حکممت است .لذا ازمنظر امام خميني (ره) تأسـيس حکممـت
نهتنها الزم که وظيفه همه افراد است که در این مسير کمشش کنند.
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تأسیس حکومت ،قدمی در مسیر پایان تاریخ
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نگاه حضرت امام خميني (ره) به حکممت به عنمان امانتي بـمد کـه بایـد بـه صـاحب اصـلي آن
تحمی داد و درراستای حفظ و تقمیت آن کمشش کرد .فراواني تعابير ایشـان در ایـن مقملـه ،بسـيار
جالب تمجه است .تعبير حضرت امام از انقالل اسالمي به عنمان امـانتي کـه صـاحب آن ،حضـرت
حجت است ،از این نکته حکایت دارد که ایشان ،پـرچم قيـام  15خـرداد را در فضـای مهـدویت و
ظهمر برافراشتهاند .ایشان در همين ارتباط بارها در سخنرانيهای خمد اشارات مسـتقيم بـه ایـن امـر
داشته و ازجمله فرممده اند «من اميدوارم که این کشمر...این نهضت و این انقالل و قيام تـا صـاحب
اصلي آن انشاءالله ،بياید و ما و شما و ملـت مـا امانـت را بـه او تسـليم کنـد» (امـام خمينـي (ره)،
صحيفه امام ،ا .)385 ،15
ایشان در سخنراني تقسيمبندی منتظران ميفرمایند «ما اگر دستمان مىرسيد ،قدرت داشتيم ،بایـد
برویم تمام ظلم و جمرها را از عالم برداریم .تکليف شرعى ماست ،منتهـا مـا نمـىتـمانيم .اینـى کـه
هست این است که حضرت عالم را پر مىکند از عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکليفتان ،نهاینکـه
شما دیگر تکليف ندارید .ما تکليف داریم که اینکه مىگمیـد حکممـت الزم نيسـت ،معنـایش ایـن
است که هراومرا باشد!» (امام خميني (ره) ،صحيفه امام ،ا .)13 ،21
امام خميني (ره) با باط خماندن قرائتـي از انتظـار کـه در آن مسـلمانان صـرف ًا بـه دعـا و نيـاش
ميپردازند و هرگمنه تالش برای تأسيس حکممت را قيام عليه صاحبالزمان (ع ) معرفي مـيکننـد،
این قرائت را برخماسته از منافع قدرتهای جهاني روز و دسـتنشـانندگان آنـان بـر مـيشـمرند و
مي فرمایند «اما مسئله این است که دست سياست در کار بمده ،همان طمر که تزریـق کـرده بمدنـد
به ملتها ،به مسلمين ،به دیگر اقشار جمعيت های دنيا که سياست کار شماها نيسـت؛ برویـد سـراغ
کار خمدتان و آن چيز که مربمط به سياست است ،بدهيد به دست امپراتمرها .خمل ،آنهـا از خـدا
مىخماستند که مردم غاف بشمند و سياست را بدهند دسـت حکممـت و بـه دسـت ظلمـه ،دسـت
امریکا ،دست شمرو  ،دست امثال اینها و آنهایي که اذنال اینها هستند و اینها همهچيـز مـا را ببرنـد،
همهچيز مسلمانها را ببرند ،همهچيز مستضعفان را ببرند و مـا بنشـينيم بگـمیيم کـه نبایـد حکممـت
باشد ،این یک حرف ابلهانه است ،منتها چمن دست سياست در کـار بـمده ،ایـن اشـخاا غافـ را،
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مسجدهایتان بایستيد نماز بخمانيد! چه کار دارید به این کارهاا» (همان.)15 ،
ایشان در ادامه همين فراز ،بار دیگر قرائتهای ناصحيح از اص انتظار را باط اعالم مـيکننـد و
تروی و گسترش آن را همانگمنهکه گفته شد درراستای منافع کشـمرهای اسـتعماری مـيخماننـد و
ميگمیند ما طبق آممزههای اسالم باید تا حد تمان عدالت را در جهان گسترش داده و لزوم این امـر،
تأسيس حکممت است ،ولي چمن محدودیتهایي داریم ،این امر صرفاً با ظهمر صاحبالزمان (عـ )
تکمي ميشمد .ایشان در همين ارتباط به تفصي چنين فرممدهاند که «اینهایي که مـىگمینـد کـه هـر
علمى بلند بشمد و هر حکممتى ،خيال کردند که هر حکممتى باشد این برخالف انتظار فـرا اسـت.
اینها نمىفهمند چى دارند مىگمیند .اینها تزریق کردهاند بهشان که این حرفهـا را بزننـد .بلـه البتـه آن
پرکردن دنيا را از عدالت ،آن را ما نمىتمانيم [پر] بکنـيم .اگـر مـىتمانسـتيم ،مـىکـردیم ،امـا چـمن
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اینها را باز دادند و گفتند :شما کار به سياست نداشته باشيد ،حکممت مال ما ،شما هم برویـد تـم

نمىتمانيم بکنيم ،ایشان باید بيایند .اآلن عالم پر از ظلم است .شما یک نقطه هستيد در عالم .عالم پـر
از ظلم است .ما بتمانيم جلم ظلم را بگيریم ،باید بگيریم؛ تکليفمان است .ضرورت اسـالم و قـرآن
[است] ،تکليف ما کرده است که باید برویم همه کار را بکنيم» (همان).
امام خميني (ره) در اقامه دلي برای تشکي حکممت در دوران غيب مينمیسـند «همـان دالیلـي
که لزوم امامت را پس از نبمت اثبات ميکند ،عينـاً لـزوم حکممـت در دوران غيبـت حضـرت ولـي
عصر (ع ) را دربردارد ،بهویژه پس از اینهمه مدت که از غيبت آن بزرگمار مـيگـذرد و شـاید آن
دوران ،هزارها سال دیگر نيز ادامه یابد ،علم آن نزد خداوند است و ما از طمالنيشدن آن بـه خـدای
بزرگ پناه مي بریم» (امام خميني (ره) ،البيع ،ا .)461-2 ،2
بنابراین ،ضرورت تشکي حکممت برای اداره اممر مسلمانان در هيچ زمان و مکان تعطيـ بـردار
نيست و این یک ضرورت عقلي و دیني برای همه دینداران مي باشد .پـس لـزوم تشـکي حکممـت
هميشگي است .ازاینرو ،امام خميني تشکي حکممـت را بـرای برقـراری زنـدگي عادالنـه ،اجـرای
حدود الهي ،جلمگيری از تعدی به حقمق مردم حتي در زمان غيبت ،ضرورتي بدیهي مي دانـد؛ زیـرا
تنها با تشکي حکممت است که احکام دین اسالم ضمانت اجرایي پيدا مي کنند و زمينه فساد و ظلـم
ازبين ميرود و عدالت اجتماعي برقرار ميگردد .بههميندلي است که امام خمينـي (ره) مـيفرماینـد
«امروز و هميشه وجمد ولي امر ،یعني حاکمي که قينم و برپا نگهدارنده نظـم و قـانمن اسـالم باشـد،
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ضرورت دارد ،وجمد حاکمي که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقمق دیگران باشد ،امـين
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و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد و از بدعتهایي که دشـمنان و ملحـدان در دیـن و در قـمانين و
نظامات ميگذارند ،جلمگيری کند» (امام خميني (ره) ،والیتفقيه.)31-2 :
ازایننظر همانگمنهکه در دوران پيامبر ،ایشان برای مدیریت امـمر مسـلمانان حکـممتي تشـکي
دادند و پس از ایشان نيز اميرالمؤمنين (ع) زمان حکممت را بهدسـت گرفتنـد ،در دوران غيبـت امـام
زمان (ع ) نيز باید حکممتي تشکي شمد تا مدیریت کارهای سياسي ،اجتمـاعي ،اقتصـادی و دینـي
مردم را تدبير نماید .لذا ازنظر ماهمی ميان ضرورتهای تشکي حکممت در دوره پيامبر و در عصـر
غيبت ،تفاوت چنداني وجمد ندارد؛ یعني در هم در عصر پيامبر (ا) و هم درحالحاضر ،مسـلمانان
نيازمند برقراری امنيت ،اجرای عدالت ميان خمد ،اجرای احکام اسالمي ،دفاع در برابر دشـمنان و ...
است که همه این اقدامات نيز بهنمبهخمد ضرورت وجمد حکممت را قطعي ميکنند .به همـين دليـ
است که امام استدالل ميکنند بهفرض ،غيبت تا هزارها سال دیگر اگر حکممتي تشکي نشـمد ،امـمر
مسلمانان دچار اختالل ميشمد و چهبسا همين امر خمد دستمایه دخالـت قـدرتهـای دیگـر بـرای
ازبينبردن آنان شمد و ازسمیدیگر نيز در نبمد یک حکممت ،احکام اجتمـاعي اسـالم ممکـن اسـت
بهدست فراممشي سپرده شده و کارکرد خمد را ازدست بدهند .بهاینترتيب ،امام خميني (ره) نـهتنهـا
ازمنظر روایي و نقلي ضرورت تشکي حکممت در عصر غيبت را اثبات ميکنند که ازمنظر اسـتدالل
عقلي نيز در وجمل آن اقامه دلي مـيک ننـد و تشـکي حکممـت را ازسـمی علمـا و فقهـای دینـي
درراستا و ادامه امامت شيعي ميبينند.
بنابراین ،تشکي حکممت ازسمی علما در عصر غيبت نهتنها ازمنظر امام خميني (ره) در تباین بـا
مسئله مهدویت نيست که در همان راستا و در تداوم اسالم و والیت امامان معصـمم (ع) اسـت و در
همين ارتباط ،ایشان ميفرمایند «انتظار به ضرورت تشکي حکممت و برقراری دستگاه اجـرا و اداره،
جزیي از والیت است .چنانهه مبارزه و کمشش برای آن از اعتقاد به والیت است ...ما که به والیـت
معتقدیم و اینکه رسمل اکرم (ا) تعيين خليفه کرده و خدا او را واداشته تا تعيين خليفه کند و ولـي
امر مسلمانان را تعيين کند ،باید به ضرورت تشکي حکممت معتقد باشيم و باید کمشـش کنـيم کـه
دستگاه اجرای احکام و اداره اممر برقرار شمد .مبارزه در راه تشکي حکممت اسالمي ،الزمـه اعتقـاد
به والیت است» (امام خميني (ره) ،والیتفقيه .)15 ،لذا تشـکي حکممـت در دوران غيبـت ازمنظـر
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است که ایشان آرزوی ظهمرشان را مـيکننـد «اميـد آن اسـت کـه مسـلمانان و مستضـعفان جهـان
بپاخيزند و داد خمد را از مستکبران بگيرند و مقدمات فرا آلمحمد -صلي اهلل عليه و آله -را فـراهم
نمایند » (امام خميني (ره) ،صحيفه امام ،ا  .)459 ،18ایشان با بيان اینکه مبارزه بـا ظلـم سـيره انبيـا
بمده و ایشان در این مسير شهيد نيز شدهاند ،ميافزاید این مبارزه با ظلم تکليفـي اسـت کـه برعهـده
مسلمانان نهاده شده و صرفاً با دعا و تسبيحگمیان نميتمان ایـن ظلـم را رفـع کـرد و منتظـر ظهـمر
صاحبالزمان (ع ) بمد .ایشان در این باره ميفرمایند «سـيره انبيـا بـر ایـن معنـا بـمده اسـت ،سـيره
بزرگان بر این معنا بمده است که معارضه مىکردند با طـاغمت ،ولماینکـه زمـين بخمرنـد ،ولماینکـه
کشته بشمند ،ولم کشته بدهند .ارزش دارد که انسان درمقاب ظلم بایسـتد ،درمقابـ ظـالم بایسـتد و
مشتش را گره کند و تم دهنش بزند و نگذارد که اینقـدر ظلـم زیـاد بشـمد ،ایـن ارزش دارد .مـا
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امام خميني (ره) زمينهسازی برای ظهمر صاحب واقعي امـر حکممـت یعنـي صـاحبالزمـان (عـ )

تکليف داریم آقا! این طمر نيست که حاال که ما منتظر ظهمر امام زمان -سالم الله عليه -هستيم پـس
دیگر بنشينيم تم خانههایمان ،تسبيح را دست بگيریم و بگمیيم «عَجن ْ عَلى فَرَجِهِ» .عجن  ،با کار شـما
باید تعجي بشمد ،شما باید زمينه را فراهم کنيد برا آمدن او و فراهمکردن اینکه مسلمين را بـا هـم
مجتمع کنيد ،همه با هم بشمید .ان شاءالله ظهمر مىکند ایشان» (همان .)269 ،از همـين منظـر اسـت
که امام خميني (ره) با تأکيد فراوان ،حضمر مردم در صحنه را برای تشکي حکممت بهمنزلـه امانـت
و مقدمهای برای ظهمر قلمداد ميکنند و بهاینترتيب حضمر مردم در صحنه را تأکيد و نقـش مـردم
در مبارره با اندیشه استعماری انتظار صرف و دعا را نفي ميکنند.
نتیجهگیری و پیشنهادها

دستگاه فلسفي امام خميني (ره) که ابتنای آن بر قرآن و سيره ائمه معصممين (ع) اسـت ،بـر پایـه
مشارکت و مداخلت مردم بنيان گذاشته است که بهواسطه وجـمد چندبعـدی انسـان ،مـيتماننـد در
مسير حق بعنمان مهاجر الياهلل قرار بگيرند .در نمشتار حاضر تالش شد تا به ایـن سـؤال پاسـخ داده
شمد که مردم دراینميان چه نقشي دارند .براساس یافتههای پـژوهش مـردم بـهواسـطه اسـتعدادها و
تمانایيهایي که در نهاد آنها قرار داده شده اسـت ،حـق انتخـال در جبهـه حـق و باطـ را دارنـد و
بهدلي عدم صلح بين این دو جبهه ،مبارزه دائمي بين آنها وجمد دارد که وظيفه مؤمنان ،حضمر فعـال
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در این نبرد تاریخي است .براساس بيانات و نمشتارهای امام خميني (ره) در زمان غيبـت و در مسـير
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حرکت تاریخ« ،انتظار فعال» که بهمثابـه عنصـر کليـدی کـنش مؤمنانـه درجهـت تأسـيس حکممـت
اسالمي است ،بر دوش همه مردم است .تا با تأسـيس چنـين حکـممتي ذیـ مفهـمم «امانـت» سـير
حرکت تاریخ در مسير اسالمي آن قرار گيرد .این حکممت نه محدود به مرزهای سياسي است و نـه
هدف آن ملي است؛ پایان تاریخ نيز تحمی این امانت به صاحبالزمان خماهـد بـمد کـه بـا اسـتقرار
صلح و عدالت نهایي بهپایان خمد خماهد رسيد.
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 .15ایزاک ،استيمن  .)1374( ،راهنمای جامع تحقيق و ارزیابي ،رجمه مرضيه کـریمنيـا ،آسـتان قـدس رضـمی ،مؤسسـه
چاپ و انتشارات.
 .16جمادی آملي ،عبداهلل ( ،)1375رحيق مختمم (بخش یکم از اول اسفار) ،نشر مرکز اسراء ،قم ،چاپ اول.
 .17جمشيدی ،محمدحسين (« ،)1379ویژگي های حکممت مطلمل ازمنظر امام خميني (ره)» ،فصلنامة متين ،سـال دوم،
شماره نهم ،زمستان.
 .18جمشيدی ،محمدحسين ( ،)1385اندیشه سياسي امام خميني ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.
 .19رضمی ،سيد ابمالفض ( ،)1391لسفه انتقادی تاریخ ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
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 .20سمزنهي ،حسين ( ،)1385اصالت فرد ،جامعه یا هر دو ،بررسي تطبيقي آرای استاد مطهری و اسـتاد مصـباح یـزدی،
مجله سياست دفاعي ،سال سيام  ،شماره  ، 115تابستان 1400

انتشارات قبسات.
 .21سبحاني ،آیت اهلل سيد جعفر ( ،)1385فلسفه تاریخ و نيروی محرک آن ،انتشارات مکتب اسالم.
 .22دالور ،علي ( ،)1399مباني نظری و عملي پژوهش در علمم انساني و اجتماعي ،رشد.
 .23صانعي درهبيدی ،منمچهر ( ،)1384مباني اندیشههای فلسفي (فلسفه عمممي) تهران :مؤسسه انتشارات اميرکبير.
 .24صدر ،سيدمحمد باقر ( ،)1369سنتهای اجتماعي و فلسفه تـاریخ در مکتـب قـرآن ،ترجمـه حسـين منـمچهری ،چ
اول ،تهران :مرکز نشر فرهنگي رجا.
 .25صدرالدین شـيرازی ،محمدبـن ابـراهيم ،)1414( .اسفار ،با تصحيح و تعليقه حسـن زاده آملـي ،نشـر وزارت ارشـاد
اسالمي 1414 ،ق ،ا.1
 .26طباطبایي ،سيدمحمدحسين ( )1364بدایة الحکمة ،بکمشش غالمرضا فياضي ،قـم :مؤسسـة النشـر االسـالمي التابعـة
لجماعة المدرسين.
 .27فراهاني منفرد ،مهدی ( ،)1382دیدگاه معرفتشناختى و روششناختى ابنخلدون درباره تاریخ ،مجله تـاریخ اسـالم،
شماره .13
 .28کارگر ،رحيم ( ،)1384فلسفه نظری تاریخ و دکترین مهدویت ،مجله انتظار (انتظار ممعـمد) پـایيز و زمسـتان ،1384
شماره .17
 .29مطهری ،مرتضي ( ،)1373قيام و انقالل مهدی (ع) از دیدگاه فلسفه تاریخ ،چاپ سيزدهم ،انتشارات صدرا.
 .30مطهری ،مرتضي ( ،)1384جامعه و تاریخ ،تهران :صدرا ،چاپ هفدهم.
 .31مطهری ،مرتضي ( ،)1385کليات مجممعه آثار شهيدمطهری ،تهران :صدرا.
 .32مطهری ،مرتضي ( ،)1383فلسفه تاریخ ،تهران :صدرا.
 .33مطهری ،مرتضي ( ،)1414اسفار ،با تصحيح و تعليق حسنزاده آملي ،نشر وزارت ارشاد اسالمي 1414 ،ق ،ا.1
 .34مطهری ،مرتضي ( .)1374آشنایي با علمم اسالمي ،ا ،1صدرا.
 .35یدروین پيترز ،جان ( ،)1373فمکمیاما و دممکراسي ليبرال :پایـان تـاریخ ،ترجمـه پرویـز صـداقت ،مجلـه سياسـي -
اقتصادی شماره  79- 80فروردین و اردیبهشت.
 .36یاسپرس ،کارل ( ،)1373آغاز و انجام تاریخ ،ترجمه محمدحسن لطفي ،تهران :انتشارات خمارزمي.

130

