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تاریخنگاري بر اساس آموزههاي اسالمی؛ بررسی موردي رهبري امام خمینی (1281 ـ 1368 ش.) 

(براي ارائه به دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی بالروس (ب. گ. او)ـ 15  خرداد 1396 ـ 5 ژوئن 2017 م.) 

محسن الویري  

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم 

چکیده 

رویکردهـا و مکتبهاي مختلفی را بـراي تحـلیل انـقالب اسـالمی در ایران بـه رهـبري امـام خـمینی بـه عـنوان یک پـدیده 
تـاریخی میتوان در نـظر گـرفـت. بـازخـوانی آمـوزهـهاي اسـالمی در دهـههاي اخیر نـشانـدهـندة این اسـت که میتوان یک 
الـگوي جـدید دینی هـم بـراي تحـلیل تـاریخی تـدوین و پیشنهاد کرد. بـر اسـاس این الـگو رویدادهـاي تـاریخی مـتأثـر از 
چـهار مـؤلـفه انـسانـها، قهـرمـانـان و نـخبگان، قـوانین الهی و سـرانـجام عـوامـل طبیعی و فـناوري صـورت میبندنـد و لـذا بـراي 
شـناخـت تـاریخ و رویدادهـاي تـاریخی هـم تـوجـه بـه این چـهار مـؤلـفه ضـروري اسـت. قهـرمـانـان و نـخبگان که میتوان آنـها 
را رهـبران هـم نـامید گـاه در مسیر بـالـندگی جـامـعه حـرکت میکنند و گـاه نـقش بـازدارنـدگی دارنـد و بـر اسـاس آمـوزهـهاي 
اسـالمی یک قهـرمـان تـاریخی که تـوان نـقشآفـرینی در مسیر بـالـندگی جـامـعه داشـته بـاشـد بـاید داري ویژگیهایی بـاشـد که 
سـه مـحور مـهم آن عـبارتـند از: تـوان علمی، مـردمی بـودن، و وارسـتگی درونی. نـوشـته حـاضـر مـروري بسیار کوتـاه بـر 

اساس این سه مؤلفه به زندگی امام خمینی است.  

ــــــــــــــــــــ 

مقدمه 

آقـاي رییس مـحترم جـلسه! حـضار مـحترم! اجـازه میخواهـم پیش از ایراد سـخنرانی، خـوشـحالی بسیار زیاد خـود 
را از این که در جـمع همکاران عـزیزم در رشـته تـاریخ در این کشور زیبا حـضور پیدا کردهـام ابـراز کنم. وظیفه 
خـود میدانـم از دوسـتانـم در رایزنی فـرهنگی سـفارت جـمهوري اسـالمی ایران در بـالروس و نیز مـسؤوالن 

دانشکده تاریخ دانشگاه ب.گ.او که این فرصت را در اختیار من قرار دادند صمیمانه تشکر کنم. 

مـن شـش سـال پیش از این هـم بـه مـدت چـهار روز و تـقریبا در همین روزهـا یعنی از 22 تـا 25 ژوئـن 2011 م. 
در کشور شـما بـودهـام و خـاطـرات مـن در بـارة بـازدید از انسـتیتوي تـاریخ آکادمی عـلوم بـالروس، کتابـخانـه ملی 
بـالروس و روسـتاي خـاتین یکی از مـهمترین بـخشهاي آن سـفر بـود و اکنون این شـانـس را یافـتهام که بـار دیگر 

در بین جمعی از تاریخپژوهان این کشور حضور یابم. 

روز چـهارم ژوئـن سـالـروز رحـلت شخصیت بـزرگی بـه نـام امـام خـمینی اسـت که انـقالب اسـالمی در ایران بـه نـام 
او گـره خـورده اسـت. نـام و یاد او را گـرامی میدارم و بـه روح بـلند و همیشه زنـده او از عـمق جـان درود 
میفرسـتم. مـن بـه خـود میبالـم که دوران جـوانی خـود را در زمـانی سـپري کردم که او زنـده بـود و مـن در کشور و 
در شهـري میزیستم که او هـم سـالـهاي پـایانی عـمر خـود را در آن گـذرانـد و یک مـالقـات کوتـاه بـا ایشان افـزون 

بر چندین دیدار عمومی در زمره شیرینترین خاطرات زندگی من است.  

بیان مسأله 

بـا گـذشـت حـدود چهـل سـال از پیروزي انـقالب اسـالمی در ایران اکنون زمـان آن رسیده اسـت که این پـدیده 
بـزرگ قـرن بیستم را نـه بـه عـنوان یک رویداد سیاسی که بـه عـنوان یک رویداد تـاریخی مـورد بـررسی قـرار 
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دهیم. رویکردهـا و مکتبهاي مختلفی بـراي بـررسی و تحـلیل رویدادهـاي تـاریخی وجـود دارد و پـدیده تـاریخی 
انـقالب اسـالمی در ایران را بـر اسـاس هـر یک از این رویکردهـا میتوان بـه گـونـهاي خـاص تحـلیل کرد: تحـلیل 

بـر اسـاس تـأکید بـر فـساد قـدرت آن گـونـه که تـوسیدید Tucidide (395 پ. م.) میگفت، تحـلیل بـر اسـاس 

نـقش قهـرمـانـان آن گـونـه که از کتاب مـهم حیات مـردان نـامی پـلوتـارك Plutarkh  (127 م.)  فهمیده میشود، 

 430) Saint Agustine تحـلیل بـر اسـاس اعـتقاد بـه مشیت الهی که از آثـار متفکرانی مـانـند سـنت اگـوسـتین

م.) و بـوسـوئـه Bossuet (1704 م.) و حتی ویکو Vico (1744 م.) بـرداشـت میشود، تحـلیل بـر اسـاس 

 Ibn عصبیت (انــسجام اجــتماعی بــرآمــده از اشــتراکات دینی و نــژادي و ملی) آن گــونــه که ابنخــلدون

Khaldun (1406 م.) تـاریخ را تحـلیل میکرد، تحـلیل بـر نـقش مـؤلـفههاي جـغرافیایی که شـاید بـتوان منتسکیو 

Montesquieu (1755 م.) را از جـمله طـرفـداران آن دانسـت، تحـلیل بـر اسـاس نـظریه حـرکت جـوامـع 

بشـري بـه سـوي شکوفـایی عـقل که روح تـاریخ را تشکیل میدهـد و هـگل Hegel (1831 م.) نـظریهپرداز آن 

 1883) Marx اسـت، تحـلیل بـر اسـاس جـبرگـرایی نـاشی از تکامـل ابـزار تـولید و تـصاد طـبقاتی آن که مـارکس

 1883) Toynbee م.) آن را بـه مـا آمـوزش میدهـد، تحـلیل بـر اسـاس مـؤلـفه هـجوم و دفـاع که آرنـولـد تـوینبی

م.) آن را مـطرح سـاخـت، تحـلیل بـر اسـاس زمینههاي اجـتماعی و سـاخـتارهـاي اجـتماعی که آن را از آنـالیستها  

Annalsمیآمـوزیم، تحـلیل بـر اسـاس حـرکت ادواري تـاریخ مـتأثـر از مـبارزه دائمی قشـرهـاي مـرتـجع و پیشرو بـا 

یکدیگر که ویلفرد پـارتـو Pareto (1923 م.) بـه آن بـاور داشـت، تحـلیل بـر اسـاس فـصلهاي چـهارگـانـه یک 

تـمدن و یک جـامـعه که اسـوالـد اشـپنگلر Spengler (1936 م.) هـمت خـود را صـرف تبیین آن کرد، تحـلیل 

 1968) Sorokin بـر اسـاس تغییر بنیادهـاي فکري و فـرهنگی که دانـشمند روسی االصـل پی تیریم سـوروکین
م.) عـرضـه کرد، و تحـلیل بـر اسـاس تـرکیبی از این نـظریهها و رویکردهـا و یا دیگر نـظریهها و رویکردهـایی که 
اکنون فـرصـت ذکر آنـها نیست. امـا بـه نـظر مـا هیچ یک از این رویکردهـا و حتی تـرکیبی از آنـها نمیتوانـد تحـلیلی 
روشـن و شـفاف از رویداد بـزرگ و تـاریخی پیروزي انـقالب اسـالمی ارائـه دهـد و مـا بـر این بـاوریم که بـر 

اساس آموزههاي اسالمی میتوان الگویی نو براي بررسیهاي تاریخی ارائه کرد. 

اشارهاي کوتاه به دیدگاه اسالمی براي تحلیل رویدادهاي تاریخی 

هـمان گـونـه که ذکر شـد مـا بـر این بـاوریم که آمـوزهـهاي اسـالمی دیدگـاه خـاصی را بـراي تحـلیل رویدادهـاي 
تـاریخی در اختیار مـا میگذارد. بـاید اعـتراف کنم که هـنوز این دیدگـاه بـه صـورت یک نـظریه مـدون نشـده اسـت 
ولی گـامـهاي بسیار بـلندي بـراي تبیین ابـعاد مـختلف آن در ایران و دیگر کشورهـاي اسـالمی بـرداشـته شـده اسـت 
و مـن هـم در اینجا بـرداشـت خـود را بـه صـورت بسیار کوتـاه تـقدیم شـما میکنم و میپذیرم که این چـارچـوب 
نـظري و یا مـدل مـفهومی اگـر قـرار بـاشـد بـه عـنوان یک الـگو بـراي تبیین یک رویداد تـاریخی بـه کار گـرفـته شـود 
نیازمـند بـحثها و گـفتگوهـاي بسیار اسـت و همینجا آمـادگی کامـل خـود و طیف گسـتردهـاي از همکارانـم را در 
ایران براي این گفتگو در این زمینه چه در ایران و چه در بالروس و چه در هر سرزمین دیگر اعالم میدارم.  

بـه نـظر مـن در یک نـگاه کلی، تحـلیل رویدادهـاي تـاریخی بـر اسـاس آمـوزهـهاي قـرآنی بـه ویژه قـرآن، چـهار رکن 
دارد. یعنی یک رویداد تـاریخی بـه صـورت هـمزمـان مـتأثـر از چـهار عـامـل صـورت میبندد و بـراي شـناخـت 

درست آن رویداد باید به این چهار عامل توجه کرد: 

یک. نـقش انـسانـها در تـحوالت تـاریخی ـ رویدادهـاي تـاریخی بـه ویژه آن چـه بـه تغییرات اجـتماعی •

میانـجامـد جـز در پـرتـو تغییر درونی اکثریت جـامـعه میسر نیست و لـذا فـهم رویدادهـاي بـزرگ تـاریخ 
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نیز در گـروي فـهم تـحوالت فکري و ارزشی مـردمـانی اسـت که در پیونـد بـا آن رویداد قـرار دارنـد. در 
بخشی از آیه 11 سوره رعد چنین آمده است:  

o إِنَّ اهللاَ الَ یُغَیِّرُ مَـا بِـقَوْم حَـتَّى یُغَیِّرُوا مَـا بِـأَنـفُسِهِمْ ... / ... خـداونـد آن چـه بـر مـردمـان یک ...
جـامـعه میگذرد را دگـرگـون نمیسازد تـا آن مـردمـان آن چـه در درونـشان اسـت را دگـرگـون 

سازند... 

دو. نـقش قهـرمـانـان و نـخبگان در تـحوالت تـاریخی ـ رهـبران و قهـرمـانـان تـاریخی در تفکر اسـالمی یا در •

جـانـب حـق قـرار دارنـد و یا جـانـب بـاطـل و بـر همین  اسـاس نـقش آنـها از کمک بـه بـالـندگی تـا 
بـازدارنـدگی جـامـعه بشـري، از تـمدنـسازي تـا تـمدنـسوزي و از آبـادگـري تـا ویرانـگري تـفاوت میکند. بـه 
عـنوان نـمونـه آیات قـرآن از پیامـبران بـه عـنوان مـربیان و آمـوزگـاران انـسانـها و نیز از ثـروتـمندان 

خوشگذران به عنوان عامل ویرانی جوامع یاد کرده است:  

o َیِّینَ رَسُـوالً مِـنْهُمْ یَـتْلُوا عَـلَیْهِمْ آیـاتِـهِ وَ یُـزَکِّیهِمْ وَ یُـعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ و ذي بَـعَثَ فِـی الْأُمـِّ ـ هُـوَ الـَّ
الْحِکْمَۀَ وَ إِنْ کانُـوا مِـنْ قَـبْلُ لَـفی ضَـاللٍ مُـبینٍ (جـمعه ـ 2) / او کسی اسـت که پیامـبران را از 
میان تـودهـهاي مـردم بـرانگیخت که آیات خـدا را بـر مـردمـان بـخوانـند و آنـان را از پلیدیها دور 

کنند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزند، هر چند پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.  

o ًرْنـاهـا تَـدْمـیرا ـ وَ إِذا أَرَدْنـا أَنْ نُهْـلِکَ قَـرْیَـۀً أَمَـرْنـا مُـتْرَفـیها فَـفَسَقُوا فـیها فَـحَقَّ عَـلَیْهَا الْـقَوْلُ فَـدَمـَّ
(اسـراء، 16) / و وقتی اراده کردیم جـامـعهاي را ویران کنیم تـوانـگران خـوشـگذران آن جـامـعه 
را وامیداریم که فـساد کنند و بـدین سـان اسـتحقاق جـاري شـدن حکم مـا را مییابـند و آن گـاه 

آن جامعه را به صورت کامل ویران میکنیم.  

سـه . نـقش قـوانین الهی در تـحوالت تـاریخی ـ از نـظر آمـوزهـهاي اسـالمی انـسان و جـامـعه تـابـع یک سـلسله •

قـوانین مـطلق و مشـروط هسـتند و هیچ رویدادي خـارج از این قـوانین صـورت نمیگیرد. شـناخـت این 
قوانین نقش مهمی در فهم تاریخ و نیز مدیریت جامعه و پیشبینی آینده دارد.  

o ـ وَ قُـلْ جـاءَ الْـحَقُّ وَ زَهَـقَ الْـباطِـلُ إِنَّ الْـباطِـلَ کانَ زَهُـوقـاً (اسـراء، 81) / و بـگو که حـق آمـد و
باطل رفت، همانا باطل رفتنی است. 

o ۀٍ أَجَـلٌ فَـإِذا جـاءَ أَجَـلُهُمْ ال یَسْـتَأْخِـرُونَ سـاعَـۀً وَ ال یَسْـتَقْدِمُـونَ (اعـراف، 34) / هـر وَ لِکُلِّ أُمـَّ
جـامـعهاي سـرآمـدي دارد و وقتی عـمر جـامـعه بـه سـر آمـد، نـابـودي آن جـامـعه نـه لحـظهاي بـه 

تأخیر میافتد و نه زودتر رخ میدهد.  

چـهار ـ نـقش عـوامـل طبیعی و اجـتماعی بـه ویژه فـناوري در تـحوالت تـاریخی ـ طبیعت و دسـتاوردهـاي •

انـسانی نیز سـهم ویژه خـود را در رویدادهـاي تـاریخی دارنـد و نمیتوان آنـها را نـادیده گـرفـت. مـراد از 
طبیعت تـنها شـرایط اقلیمی و جـغرافیایی نیست و طبیعت انـسانی از جـمله نـژاد را هـم در بـرمیگیرد. 

ساختارهاي اجتماعی هم در همین جا مورد توجه قرار میگیرند. 

نکته مـهم این جـاسـت که این عـوامـل چـهارگـانـه همگی از سـوي خـداونـد خـلق و ایجاد شـده اسـت و بیرون از 
دایره قـدرت خـدا نیست، یعنی هـمه این چـهار عـامـل در دایره مشیت و اراده خـداونـدي قـرار میگیرد ولی این 
تلقی و تفکر در بـاره مشیت الهی بـه جـبرگـرایی نمیانـجامـد و بـه هیچ وجـه بـا اراده انـسانی چـه در سـطح تـوده 

مردم و چه در سطح نخبگانی و رهبري منافاتی ندارد.  
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اراده الهی 

نمودار شماره 1 ـ مدل مفهومی تحلیل رویدادهاي تاریخی بر اساس آموزههاي اسالمی 

نقش رهبران در رویدادهاي تاریخی؛ نگاهی دینی 

در این گـفتار، تـنها بـه یکی از این عـوامـل چـهارگـانـه، یعنی نـقش رهـبران اشـاره خـواهـد شـد. روشـن اسـت که در 
این بـاره نیز امکان بـحث تفصیلی در اینجا وجـود نـدارد. هـمان گـونـه که قـبال هـم ذکر شـد، مـراد از رهـبران هـمه 
نـقشآفـرینانی اسـت که در سـطح نـخبگانی تـوان اثـرگـذاري بـر آراي مـردم و هـمراه سـاخـتن آنـها بـا خـود را دارنـد. 
این رهـبران گـاه در مسیر تـعالی و بـالـندگی جـامـعه حـرکت میکنند و گـاه نـقش بـازدارنـدگی دارنـد. قـرآن از این 
دو مسیر بـه نـام مسیر حـق و مسیر بـاطـل یاد میکند. تکیه مـا در اینجا بـر رهـبران جـبهه حـق اسـت. از نـظر 
آمـوزهـهاي قـرآنی یک قهـرمـان تـاریخی که تـوان نـقشآفـرینی در مسیر بـالـندگی جـامـعه داشـته بـاشـد بـاید داري 

حداقل سه ویژگی باشد: 

توان علمی  •

مردمی بودن و تناسب با گرایشها و تمایالت اکثریت جامعه •

وارستگی درونی و پیوند با خدا •

تـأکید میکنم ویژگیهاي دیگري مـانـند تـوان مـدیریت اجـتماعی و نیز ویژگیهاي اخـالقی مـانـند سـعه صـدر، 
نـقدپـذیري و شـجاعـت هـم بـاید مـد نـظر قـرار گیرد. رابـطۀ این مـؤلـفهها بـا رهـبري مـصلحانـه و نیز مسـتندات دینی 

آن را باید در مجالی دیگر مورد بررسی قرار داد.  

 

 

نمودار شماره 2 ـ ویژگیهاي قهرمانان نقشآفرین در جبهۀ حق 

بر این اساس اجازه میخواهم مروري بر زندگی امام خمینی بر اساس این مؤلفههاي چهارگانه داشته باشم: 

یک. توان علمی امام خمینی 

امـام خـمینی تحصیالت آکادمیک و دانـشگاهی جـدید نـداشـت و در نـظام سنتی حـوزهـهاي علمیه تحصیل کرده 
بـود. مـهمترین دانـشهاي رایج در نـظام آمـوزشی سنتی حـوزهـهاي علمیه عـبارتـند از: ادبیات عـربی (پیشنیاز دیگر 
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دروس که همگی بـه زبـان عـربی اسـت)، قـرآن، حـدیث، فـقه، اصـول فـقه، کالم، فـلسفه و عـرفـان. میزان و سـطح 
پـرداخـتن بـه این عـلوم در دورهـها و سـرزمینهاي مـختلف یکسان نـبوده و نیست. بـخش عـمده تحصیالت امـام 
خـمینی در زادگـاهـش خـمین سـپس شهـر اراك و سـرانـجام شهـر قـم بـود و ایشان در هـمه این شـاخـههاي علمی 
دینی بـه بـاالتـرین سـطح علمی دسـت یافـتند و بـه تـدریس در آنـها و نیز تـألیف آثـاري در این زمینه پـرداخـتند. 
تـعداد کتابـهاي چـاپ شـده امـام خـمینی، 56 جـلد اسـت و این بـه جـز 22 جـلد سـخنرانیها و پیامـها و نـامـههاي 
ایشان در مـقام رهـبري انـقالب اسـت. امـام افـزون بـر این عـلوم ذوق شـعر هـم داشـتند و دیوان سـرودهـهاي ایشان 
بـه چـاپ رسیده اسـت. بـنابـر این امـام از نخسـتین ویژگی یک مـصلح اجـتماعی که بـرخـورداري از دانـش کافی 
اسـت، بـه خـوبی بـرخـوردار بـود. نـقش آگـاهیهاي علمی امـام در رویداد بـزرگ انـقالب اسـالمی در قـالـب نـظریه 
والیت فقیه، مـبانی مشـروعیت نـظام دینی، جـایگاه مـردم در یک نـظام سیاسی اسـالمی، اهـداف و جهـتگیریهاي 

نظام جمهوري اسالمی و دهها مسأله خرد و درشت دیگر جلوهگر شده است. 

 {

تصویر شماره 1 ـ نمایی از یک مدرسه علمیه سنتی 
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 {

تصویر شماره 2 ـ نمایی از یک مجلس درس در حوزههاي علمیه 

دو. مردمی بودن و تناسب با گرایشها و تمایالت اکثریت جامعه 

بـدون تـردید یکی از مـهمترین ویژگیهاي رهـبران الهی از جـمله امـام خـمینی مـردمی بـودن ایشان اسـت. مـردمی 
بـودن مـرزي بـاریک بـا عـوامـزدگی و عـوامـفریبی دارد و بـاید بین آنـها فـرق نـهاد. مـراد از مـردمی بـودن این اسـت 
که یک قهـرمـان تـاریخ ضـمن حـفظ ارزشـهاي نـخبگانی خـود بـه گـونـهاي زنـدگی کند که تـودهـهاي مـردم بین 
خـود و او جـدایی احـساس نکند؛ ولی در عـوامـزدگی و عـوامـفریبی ارزشـهاي نـخبگانی حـفظ نمیشود. سـه 

شاخص یا مصداق مهم مردمی بودن در زندگی امام خمینی عبارتند از: 

تنظیم سـطح زنـدگی خـود بـا اقـشار کمدرآمـد ـ امـام خـمینی بـا وجـود این که از نـاحیه پـدري از ثـروت مـناسـبی 

بـرخـوردار بـود و نیز بـه دلیل جـایگاه مـرجعیت دینی پـایگاه درآمـدي قـابـل تـوجهی داشـت، از بسیاري از 
بـرخـورداریهاي مـادي از هـمان سنین جـوانی چـشم پـوشید و یک زنـدگی بسیار مـعمولی بـراي خـود تـدارك کرد. 
در خـاطـرات بسـتگان ایشان نـمونـههاي قـابـل تـوجهی از زنـدگی بسیار سـاده و حتی فقیرانـه امـام گـزارش شـده 
اسـت. فـاصـله مـنزل نیمهاشـرافی امـام خـمینی بـه هـنگام تـولـد و مـنزل بسیار سـاده ایشان بـه هـنگام رحـلت و در 
اوج قـدرت سیاسی بهـترین نـشان دهـندة اراده جـدي ایشان بـراي سـادهـزیستی اسـت. این ویژگی امـام یکی از 

اصلیترین عوامل روي آوردن تودههاي مردم در سراسر جهان به ایشان است.  
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 {

تصویر شماره 3 ـ زادگاه و منزل مسکونی امام خمینی ـ خمین 

 {

تصویر شماره 4 ـ منزل مسکونی امام خمینی در ایام رهبري (محل مالقات با مسؤوالن بلندمرتبه جهانی) 

سـخن گـفتن بـا زبـان عـامـه مـردم ـ آثـار علمی امـام بـا زبـان علمی نـگاشـته شـده اسـت. تـدریسهاي امـام هـم بـا هـمان 

زبـان علمی اسـت ولی گـفتگوهـاي امـام بـا اقـشار مـختلف مـردم و سـخنرانیهاي عـمومی ایشان بـا زبـان مـعمولی و 
کامـال قـابـل درك بـراي عـامـه مـردم صـورت گـرفـته اسـت. بـراي کسی که در بـاالتـرین درجـات علمی قـرار دارد و 
بـه دلیل شـاعـر بـودن از ذوق شـعري بـاالیی هـم بـرخـوردار اسـت، این گـونـه سـخن گـفتن شـبهمعجزه و از جـنس 
ویژگیهاي پیامـبران اسـت. این ویژگی امـام در بـاال بـردن سـطح آگـاهیهاي مـردم و عـالـمانـه بـودن خیزش عـمومی 

مردم و در نتیجه همراهی دیرپاي مردم با این انقالب و نظام نقش اساسی داشته است. 

ارتـباط بـا اقـشار مـختلف ـ روحـانیان و مـراجـع دینی مسـلمان غـالـباً پیونـد نـزدیک و گسـتردهـاي بـا مـردم دارنـد و 

دسـتیابی مـردم بـه آنـها بسیار آسـان اسـت. امـام خـمینی هـم چـه در مـقام یک مـرجـع دینی و چـه در مـقام رهـبري 
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سیاسی ضـمن حـفظ ارتـباط خـود بـا هـمه گـروهـهاي اجـتماعی تـوجـه خـاصی بـه محـرومـان و مسـتضفعان داشـتند. 
این ویژگی سـبب شـد امـام خـمینی شـناخـت خیلی دقیقی از ظـرفیتهاي اقـشار و گـروهـهاي مـختلف اجـتماعی 

داشته باشد و از آن براي رهبري انقالب به خوبی بهره ببرد.  

سه. وارستگی درونی و پیوند با خدا 

یک ویژگی مـهم دیگر مـصلحان اجـتماعی در نـگاه آمـوزهـهاي دینی که میتوانـد بـه نـوعی وجـه ممیزه نـگاه دینی 
و غیردینی بـه نـقش قهـرمـانـان در تـحوالت تـاریخ بـاشـد، میزان پـرواي الهی و انـس بـا خـداسـت. این مـؤلـفه 
جـایگاهی کانـونی در ویژگیهاي رهـبران الهی دارد. در نـگاهی اسـالمی، مـصلحان اجـتماعی بـه هـر انـدازه که 
تـوانسـته بـاشـند در اصـالح نـفس خـویش کامیاب بـاشـند بـه هـمان انـدازه میتوانـند در اصـالح جـامـعه هـم مـوفـق 
بـاشـند. یعنی یک رابـطه مسـتقیم بین میزان پـارسـایی درونی و نـقشآفـرینی بیرونی در مسیر کمال وجـود دارد. 
مـراد از این پـارسـایی درونی امـري فـراتـر از پـایبندیهاي مـتعارف بـه اخـالق و هـنجارهـاي اجـتماعی اسـت. مـراد از 
این وارسـتگی درونی، پیونـد عمیق مـصلح اجـتماعی و قهـرمـان تـاریخی بـا مـبدأ هسـتی اسـت که از طـریق 
تـوحیدبـاوري و عـبادت بـه دسـت میآید. بـدون تـردید امـام خـمینی در قـله پـارسـایی و عـبادت قـرار داشـت. این 
پـارسـایی و وارسـتگی و بـه حـق پیوسـتگی هـر چـند در روح امـام جـاي داشـت ولی امـتداد اجـتماعی و سیاسی آن 
در هـمه صـحنههاي جـامـعه بـه چـشم میخورد. در حقیقت بـر اسـاس آمـوزهـهاي اسـالمی، وارسـتگی و پـارسـایی 
تـنها یک امـر شخصی و درونی نیست و بـاید بـه آن بـه عـنوان یک امـر اجـتماعی نـگریست. امـام بـه دلیل 
پیوسـتگی بـه عـالـم مـاوراء هیچ تـرسی از نیروهـاي نـظامی رژیم پهـلوي و بـعدهـا امـریکا و بـه صـورت کلی هیچ 
یک از قـدرتـهاي جـهان نـداشـت، و بـه دلیل همین اتـصال بـه مـبدأ هسـتی از هـر تـعلق خـاطـري بـه عـالـم دنیا و 
زرق و بـرق آن دور بـود و نیز بـر همین اسـاس هیچگاه بـراي بـه دسـت آوردن یک مـقام نکوشید و در بـرابـر 
هیچ فـردي حـالـت از خـودبـاختگی و نیاز نـداشـت. تـوفیق کمنظیر ایشان در بسیج و بـه حـرکت درآوردن تـودهـها 
بـدون در اختیار داشـتن تجهیزات نـظامی و اداري و رسـانـهاي مـتعارف و تـنها از طـریق سـخنرانی و ارشـاد 

عمومی را بیش از آن که نتیجه علم و یا مردمی بودن ایشان بدانیم باید نتیجه این بعد عبادي امام دانست. 

سخن آخر 

آن چـه گـذشـت نـگاهی بسیار کوتـاه بـه ویژگیهاي امـام خـمینی بـه عـنوان رهـبر مـهمترین انـقالب مـردمی و دینی 
در قـرن بیستم بـر اسـاس یک الـگوي اولیه بـرآمـده از آمـوزهـهاي اسـالمی بـراي تحـلیل رویدادهـاي تـاریخی بـود. 
بیگمان رشــد چشمگیر روشــها و تکنیکهاي تحــلیل تــاریخی و پیدا شــدن افــقهاي نــو در تــاریخپژوهی در 
دهـههاي اخیر، فـضایی مـناسـب بـراي ارائـه دیدگـاهـهاي تـاریخی بـاورمـندان بـه ادیان آسـمانی بـه ویژه اسـالم فـراهـم 
آورده اسـت. پیام اصلی امـام خـمینی نیز دعـوت بـه نـگاهی نـو و مبتنی بـر مـعنویت و آمـوزهـهاي دینی بـه زنـدگی 
فـردي و اجـتماعی بـود و این نـوشـتار بـه مـثابـه کوششی بـراي تحـلیل تـاریخی زنـدگی امـام بـر اسـاس آمـوزهـهاي 
اسـالمی نیز خـود گـامی اسـت در این مسیر. امید اسـت بـا بهـرهگیري از گـفتگو بـه عـنوان مـناسـبترین روش بـراي 
تـبادل دیدگـاهـها، امکان داوري در بـاره قـوتـها و ضـعفهاي تـاریخنگري و تـاریخنگاري در چـارچـوب و بـر اسـاس 

آموزههاي وحیانی پدیدار شود. 

پایان
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