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 در اندیشه امام خمینی بررسی کمال طلبی، به عنوان ویژگی انسان و جامعه منتظر 
 1امیر سیاهپوش

 چکیده
خصلتی  «کمال طلبی»اند.   ای انسان و جامعه منتظر ذکر کردههای مختلفی بر  ویژگینظران  صاحب

این سؤال . کنندامام خمینی، انسان و جامعه منتظر باید آن را در خود تقویت از منظر است فطری که 
د و هایی دار  یشه امام چیست؟ چه ابعاد و شاخصهطلبی در اند مبدا و منشا این کمالکه است آن تحقیق 

برای پاسخ به این  ؟برقرار کردپیوند توان بین این خصلت و مسئله انتظار   لوازم آن کدامند و چگونه می
 ها، کتاباستفاده شده است. مطالب حضرت امام خمینی )اعم از  «تحلیل محتوا»از روش  ،سوال

مبتنی بر اند.  ار تجزیه و تحلیل شدها و گفت و گوها( در خصوص کمال طلبی و انتظه  ها، پیام  سخنرانی
و الزمه آن کنند انسان و جامعه منتظر میل فطری کمال طلبی را باید در خود تقویت  ،اندیشه امام خمینی

و چند چیز است: شناخت انسان کامل و جامعه موعود و مطلوب او، تقویت میل و شوق نسبت به انسان 
برای تحقق آن  هایی که امام عصر؟جع؟  ها و ارزش  جامعه کامل و در نهایت تالش برای تحقق آرمان

 ترین کنش در این مسیر، استقرار حکومت اسالمی است.  قیام خواهند کرد. مهم

 منتظر، انسان منتظر، امام خمینی. : کمال طلبی، جامعهواژگان کلیدی
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 مقدمه
است.  ؟جع؟های الزم برای ظهور امام عصر   فراهم کردن زمینه موعود، مستلزم جامعهتحقق 

نخواهد داشت و ناامیدی فرجامی جز انفعال یا  ،انتظاری که به این ضرورت توجه نداشته باشد
زمینه سازی رویکردی که نه تنها  ؛کند  بر انتظار هم غلبه پیدا میدر نتیجه رویکرد سلبی و منفی 
های   داند، بلکه تنجیس و تخریب ارزش  ان و جامعه را موثر نمیمثبت و تطهیر و خودسازی انس

خصوصیات مختلفی مبتنی بر آیات و روایات یا در مباحث مهدویت، کند.   اخالقی را تجویز می
. یکی از اند انسان و جامعه منتظر شناسایی شده متکی به براهین عقلی و تجربی برای

 «ویژگی کمال طلبی و تحول خواهی انسان» ،شدهتر به آن پرداخته   خصوصیات مهمی که کم
گیرد. در این مقاله ماهیت و ابعاد   ها و جوامع را در بر می  خصلتی فطری که همه انسان ؛است

کمال طلبی و شرایط و لوازم آن و نسبت آن با انتظار مثبت و تعالی بخش در اندیشه امام خمینی 
 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 بیان مسئله
، به این امر واقفند که ظهور حضرت حجت به موعود؟جع؟منتظران فعال و مثبت نگر مهدی 

جامعه و انسان  .هی محقق خواهد شداالهای   سنتهی در بستر زمینه سازی نیاز دارد. مشیت اال
شرایط  ،. در این صورتکنندد و برای تحقق آن تالش نباید این خصوصیت را بشناسنیز منتظر 

ج فراهم خواهد شد. سوال است که این خصوصیات کدامند و چگونه باید برای تعجیل  در فر
تر از آیات و روایات   تر و قابل اتکا  ، منبعی متقنیاتصها را شناخت؟ برای شناخت این خصو  آن

باید برای شناخت این خصوصیات به منابع قرآنی و روایی مراجعه کرد. استنتاج  ،نیست. بنابراین
است. برخی متأثر منطق و روش مراجعه و شیوه تفسیر این روایات نیز از این منابع و استنباط از 

دانند.   ن خصوصیت انسان و جامعه منتظر میتری مهم ،برای تحقق آنرا عدالت خواهی و تالش 
کید میهی و برخی بر تبرخی نیز بر امید و اعتماد به وعده اال کنند.   قوا و تهذیب نفس مومنان تا

تالش برای ترویج فضایل و  دارند؛ از جملهدیگری نیز در این میان مورد توجه قرار خصوصیات 
گاهی جوامع تحت ستم و همین طور شرایطی   مکارم اخالقی، استقرار حکومت اسالمی، بیداری و آ

داران به  هی، اجرای حدود معّطله در عصر ظهور، آراستگی کارگزاران و دینمثل اجرای احکام اال
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هی، نهادینه شدن قوانین و قراردادهای شریعت اسالمی در جامعه و تکامل قوای االعدالت و ت
 (.336، ص52و همان، ج 123، ص51: ج1403)مجلسی،  اخالق و عقول

وجود  ، دلیلیبرای عدم اعتنا به هر یک از این خصوصیاتو  تمام موارد مذکور مهم و موثرند
حق و دوری از طاغوت را  چه موجبات قرب بهندارد. در منظومه فکری اسالم، توجه به هر آن

ها و خصوصیات   در تمهید شرایط ظهور موثر است. در این میان توجه به ویژگی ،کند  فراهم می
تواند در اتصال عناصر مختلم این منظومه و تبیین نیروی بنیادین محرک و   فطری، انسان می

های   ایی به انسان بخشیده و این ویژگیه  که خدای متعال چه ویژگی  مولد آن موثر باشد. این
ناامیدی های بلند و متعالی و گرفتار نشدن در دام   ثابت چگونه در سوق دادن او به سمت آرمان

امری است بسیار مهم. یکی از این  کنند؛ می نقشایفای  و رکود و قانع نشدن به وضع موجود
خصوصیات فطری، تکامل طلبی و کمال خواهی انسان است. این موضوع در اندیشه امام 

این مفهوم را  است که امامآن جا   خمینی جایگاهی بی بدیل و کانونی دارد. مسئله اصلی در این
ل است و آیا این ئقا ند و برای آن در زندگی فردی و اجتماعی چه اهمیتیک  چگونه تعریم می

گر موثر است برای رشد و گسترش آن چه  زمینهبر ویژگی  سازی برای ظهور موثر است یا خیر و ا
 باید کرد؟

 پیشینه تحقیق
تر مورد توجه بوده و نگاه امام  کم ،موضوع کمال طلبی به عنوان خصوصیت منتظران ظهور 

 ه است.مورد بحث قرار نگرفتکافی خمینی در این خصوص به صورت 
و  ؟جع؟حکومت جهانی حضرت مهدی »ای با عنوان   سید غالمرضا حسینی در مقاله

انتظار در به این نتیجه اجمالی رسیده است که  «؟حر؟تژی انتظار در اندیشه امام خمینیاسترا
جز آمادگی فردی و اجتماعی برای برپایی دولت کریمه به قاموس فکری و اجتهادی امام خمینی 

انتظار در اندیشه امام ». شفیعی سروستانی  در مقاله نداردمفهومی  ؟جع؟ر حضرت ولی عص
بخشی از ابعاد فکری امام در خصوص انتظار و نقش ؛ (22-18: ص1376سروستانی، « )خمینی
   هم در مقاله در تغییر رویکرد به انتظار به اجمال بیان کرده است. صادقی ارزگانیرا ایشان 

 ؛(152-136ص : 1383صادقی ارزگانی، )« ینیامام خم شهیدر اند یحضرت مهد یمایس»
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 اولین کسیامام خمینی که این باور است بر اندیشه امام در خصوص مهدویت را بررسی کرده و 
است که قلمرو عدالت گستری دولت کریمه حضرت مهدی را فراتر از ابعاد اقتصادی و اجتماعی و 
ح کرده و اصالح تمام شئون عالم و آدم را جزء قلمرو عدالت گستری آن حضرت  مانند آن، مطر

مهدوی ) «انتظار  یاسیو فلسفه س ؟حر؟ینیامام خم»است. مهدوی زادگان در مقاله خوانده 
ه را یفق تیوالدر اندیشه امام خمینی، که به این نتیجه رسیده است  ؛(25-7: ص1394زادگان، 

در عین حال که  .دانست ابت کبریعصر غ« دولت انتظار »و « انتظار  یاسیفلسفه س» د معادلیبا
کدام از این مقاالت به مقوله کمال طلبی و    هیچاند؛  مقاالت مذکور به مفهوم انتظار پرداخته

 .است   ی نپرداختهنتظار در اندیشه امام خمیننسبت آن با ا

 روش شناسی
برای پاسخ به مسئله اصلی تحقیق، از روش تحلیلی و تبیینی استفاده شده است. مجموعه 

یعنی  ،های ایشان در خصوص مفاهیم اصلی  بیانات امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه
ها مورد تحلیل و تبیین قرار   شده و مجموعه یافته نتظر استخراجکمال طلبی، انتشار و جامعه م

 .اند گرفته

 تعریف مفاهیم 
. عموما  تالش برای رفع نقص و اند اریفی چند از این مفهوم ارائه شدهتع :کمال و کمال طلبی

ترین کلمه به لغت کمال، مفهوم   اند. معموال نزدیک  به مراحل باالتر را کمال دانسته دست یابی
اند. شهید مطهری در این خصوص   عطم توجه به آن تعریم کردهاست و کمال را با « تمام»

 ،همه اجزایش در کنار هم قرار گیرندکه وقتی  ،هر شیئی که دارای چند جزء استمعتقد است 
شده است؛ مثال  کارخانه سازنده اتومبیل باید این محصول را تمام کند و در اختیار « تمام»

را از یک درجه به درجه نوعی تغییر کیفی است که انسان « کمال»اما  ؛مشتریان خود قرار دهد
که  کند و آن گاه  ر است پس از تولد، تکامل پیدا میرساند؛ مثال  جنین که در رحم ماد  باالتر می

 :1371)مطهری،  یابد  تری دست می  به کمال بیش ،گیرد  و علم و دانش فرا میشود  میبزرگ 
وقتی بینند.   کت عرضی و طولی شیء می(. در جای دیگری تمایز تمام و کمال را در حر257ص
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که شیء در جهت شد و هنگامی  «تمام»گویند   می ،جهت افقی به حد آخر خود برسد شیء در 
یعنی قبال   ،گویند عقل یک نفر کامل شده  یافت. پس وقتی می «کمال»گویند   می ، رودعمودی باال 

 .(10ص :1370)همان،  اما حال عقلش یک درجه باالتر آمده است ؛هم عقل داشته
یک مثال روشن در حوزه کمال معنوی مثالی است که در خصوص تمام و کمال بودن روزه و 

ای است که تمام احکام شرعی مثل نخوردن و   روزه« تمام» روزه کنند.  مثل آن بیان میعباداتی 
مل کا روزهاما کامل نیست.  ،ای است تمام  رعایت شود. این روزه روزهدر خصوص آن  ،نیاشامیدن

تر، روزه   ای است که حفظ چشم و گوش، زبان و دل در آن مراعات شود. هر چه رعایت بیش  روزه
 .تر   کامل

شود و الزاما   قا و رشد معنوی و روحی مربوط میمفهوم کمال در ادبیات دینی به ارت ،در مجموع
اما اهل  ؛تابع تمامیت مادی و جسمی نیست. ممکن است یک فرد نقص عضو داشته باشد

طور یک جامعه ممکن است نقص مادی و رفاهی داشته   کماالت و ترقیات روحی باشد. همین
 اخالقی، پیشرو باشد. اما در فضایل و مکارم ؛باشد

 مبنا و مبدا کمال طلبی انسان
جایگاهی محوری دارد. تمام ابعاد سیاسی،  خمینی های آن در اندیشه امام  فطرت و ویژگی

توان   م دیدگاه ایشان در خصوص فطرت، میرا با فه ، اجتماعی و اقتصادی اندیشه امامفرهنگی
 ها است:  بین تمام انسانترک منظور از فطریات امور مشهمچنین درک کرد. 

چ یدر آن متفق باشند، و ه یع سلسله بشریآن امورى است که جم ،«اتیفطر»مقصود از 
ت و یت و تمدن، بدویرى نکند. وحشیطی و اخالقی در آن تاثیعادتی و مذهبی و مح

ه را یامور فطر ،هاى سلسله بشرى  یر طبقه بندیمان و کفر و سایت، علم و جهل و ایحضر
 (.98ص :1377 امام خمینی،) ندهدر ییتغ

از جمله امور فطری، حقیقت جویی و جمال دوستی است و تمایالت  در اندیشه امام خمینی،
امام  های فطری و قطعی انسان است. مرکزیتی که  دیگر. عشق به کمال مطلق هم یکی از ویژگی

 ،ایشاناز منظر دهد.   در فطرت قائل است، کانون مباحث ایشان را تشکیل می« کمال طلبی»به 
عشق به کمال و تنفر از  :خدای متعال در طینت انسان دو فطرت اصلی و تبعی قرار داده است
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 نقص: 
ر و یفطرت عشق به کمال مطلق و خ ت دارد،یسمت اصل که از آن دو فطرت کیی

د و شقی و عالم و جاهل و یع سلسلۀ بشر، از سعیسعادت مطلقه است که در کانون جم
گر در تمامعالی  سلسلۀ بشر، انسان تفحص و گردش  ]و[ دانی، مخمر و مطبوع است و ا

ابد که به یك نفر را نیکند؛   ش یتفت م متشتته و اقوام متفرقه در عالم رایع طوایکند و جم
گرى از یر و سعادت نباشد و دیخ حسب اصل جبلت و فطرت، متوجه به کمال و عاشق

از شر و  ت دارد، فطرت تنفر از نقص و انزجار یعت و تابیآن دو فطرت، که سمت فرع
ن مخمر بالعرض است و به تبع آن فطرت عشق به کمال، تنفر از یشقاوت است که ا

 (.76ز مطبوع و مخمر در انسان است )همان، صینقص ن
 در خصوص فطرت کمال طلب نقص گریز، چند ویژگی قطعی و ثابت وجود دارد:

خدای متعال، انسان  االت و کمال مطلق را خواهان است.کماوال، انسان به صورت فطری همه 
ها از هر نوع آن است و این خصلت مخصوص   ای خلق کرده است که طالب بهترین  ه گونهرا ب

 انسان است: 
محدود. طلِب کمال مطلق است، نه کمال    در فطرت بشر؛ طلِب قدرِت مطلق است، نه قدرت»

، 14: ج 1379)صحیفه امام، « خواهد  خواهد؛ قدرت مطلقه را می  می   محدود. علم مطلق را
 (.206ص
گاهی ندارد:   و چون »نکته مهم دیگر این است که این کمال طلبی، فطری است و نیاز به آ

فهمد.   نمی   خواهد، و خودش  حق تعالی تحقق ندارد، بشر به فطرت حق را می   قدرت مطلق در غیر 
 )همان(.« کمال مطلق است   کم اثبات کمال مطلق همین عشق بشر بهیکی از ادلۀ مح

، فطرت در پی واقعیت کمال مطلق است؛ نه به دنبال توهم آن:  ثانیا 
مطلق؛ به حقیقت کمال    کمال مطلق؛ نه به توّهم کمال سوی عشِق فعلی رو دارد به

جا توّهم و ساختن نفسی  است. در این   مطلق. عاشِق فعلی بدون معشوِق فعلی محال
دنبال واقعیت کمال مطلق است؛ نه دنبال یک توّهم    تأثیر ندارد؛ برای این که فطرت

 خورد )همان(.  بگوید بازی خورده است؛ فطرت بازی نمی   کمال مطلق تا کسی
، عشق به کمال مطلق هم محال است از انسان جدا شود و حقیقت آن هم یکی بیش  ثالثا 

 آن هم تمنای قرب االهی و اتصال به این معدن عظمت است:نیست و 
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کمال مطلق، حق ر جّل و عال ر است.    کمال مطلق محال است دو باشد و مکّرر باشد، و
دانند و در حجب ظلمت و نورند   اویند؛ گرچه خود نمی   خواهند و دلباخته به  همه او را می

قدرت یا    خواهند و به هر کمال یا جمال یا  می حجب، پندارند چیزهای دیگر    و با این
یابند )همان،   آن نمی   مکانت که رسیدند، به آن حد قانع نیستند و گم شدۀ خود را در 

 (. 212، ص16ج
عّشاق جمال حق و مقربین و مجذوبین، غایت افعالشان وصول به باب اهلل و رسیدن به 

 (.290: ص1376، خمینی هی است )اماملقاءاهلل و ساحت قدس اال
امام خمینی، خدای متعال به انسان دو فطرت کمال منظر توان گفت از   بندی می  در یک جمع

ها   ها و زیبایی  کماالت، خوبی ده است. از طرفی انسان طالب همهطلب و نقص گریز عطا فرمو
را  ها  ت. زیباترینها گریزان و متنفر اس  ها و زشتی  از همه نقایص، بدی است و از طرف دیگر،

ترین مطالب   و بلیغشیواترین  و بگوید وها را بشنود   ترین کالم  کامل ؛خواهد ببیند و نشان دهد  می
نخواند و  و نشنود و نگوید ؛طور زشت و ناقص نبیند و نشان ندهد را بخواند و بنویسد. همین

ازای  طعا و حتما مابهننویسد. این کمال طلبی و نقص گریزی، حقیقی است، توهم نیست. ق
جز ذات حضرت حق. خدای متعال، کمال و جمال نیست چیزی  ،بیرونی و واقعی دارد و آن

از بشر جدا گاه   این تمنا هم تمام شدنی نیست و هیچ مطلق، هست و بشر خواهان اوست.
رده که ای خلق ک  این، خدای متعال انسان را به گونهانحراف دارد. بنابراحتمال اما  ؛شود  نمی

 بخواهد و این خواسته هم وجود داشته باشد. 
توان به بشر نشان داد تا با   شهودی برای کمال مطلق میاما آیا مصداق و جلوه مشخص و م

تجلی کمال مطلق هم در خود  ،توجه به آن راه را پیدا و به سمت آن حرکت کند؟ از نظر امام
 :1379 صحیفه امام،«)]است[ صاره همه عالمخالصه و ع، نسانا» :انسان و اجتماع انسانی است

انسان کامل باید وجود داشته و جامعه کامل هم امکان  مصداق و نمونه(. حتما 62، ص8ج
میل به این دو، میلی است لغو  ،تحقق داشته باشد. در چارچوب اندیشه امام، در غیر این صورت

شود انسان طالب انسان کامل باشد و این   نمیو بیهوده و این خالف حکمت خدای علیم است. 
 انسان کامل وجود نداشته باشد: 

بدان که انسان کامل، مثال اعالی خدا و آیت کبرای او و کتاب مستبین حق و نبأ عظیم 
بوده و بر صورت حق آفریده شده است و با دو دست قدرت او وجود یافته و خلیفه 
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باشد و هر که او را بشناسد خدا را   میخداوند بر مخلوقاتش و کلید باب معرفت حق 
 (.91: ص1380)امام خمینی،  شناخته است

هی برای رهانیدن اسیران لم علم االعا از  که امبر اعظم؟لص؟ مصداق اعالی این آیت کبراپی
همان، ) زندان طبیعت به عالم ملک نازل شده و در بردارنده و خالصه آن حقیقت کلیه است

 .(45 – 44ص
 جامعه کامل را همرا خواهان باشد، همه کماالت موجودی که ریم امام از انسان، بر پایه تع

 .ای در عالم وجود نیست که بشر بهترینش را نخواهد  بالشک طالب خواهد بود. هیچ عرصه
کم و   ترین اقتصاد است، بهترین و سالم  طالب بهترین و بی عیب انسان، حکومت را ترین حا

شود بشر   اه امام، نمیبر اساس دیدگکند.  وجو می جستی و مترقی را خواهد، فرهنگ متعال  می
ها ممکن نباشد.  آناما تحقق  ؛خواهان این کماالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد

و بشر دنبال شناختن و دیدن او و شنیدن از اوست. چون بارها از او گفته وجود دارد انسان کامل 
ها و   ذهبها، م  ها، آیین  به هر یک از فرهنگاو را داشته است. دیدن و شنیده و آرزوی 

یابیم. هم بودا و   میرا ردپایی از بحث انسان کامل  ،ریمهای فکری و فلسفی که بنگ  مکتب
از  . هم زرتشت؟لص؟و محمد ؟ع؟و هم عیسی   سخن از انسان کامل به میان آوردهکنفوسیوس 

 و هم افالطون و ارسطو، نیچه و مارکس به شناخت انسان برتر کند  میانسان متعالی به نیکی یاد 
  .(270ص :1378 )نصری، اند و هم متصوفه و عرفا  پرداخته

گر انسان کامل ان نقص گریز است و از انسان کامل، بیش از هر کسی کمال طلب  وجود دارد؛ ا
توان و امکان نیز خدای متعال  .این انسان کامل خواهان جامعه و حکومت کامل باید باشد

 . استتحقق جامعه مطلوب را به او بخشیده 

 رابطه کمال طلبی و انتظار 
گر محال  گر بشر فطرتا  کمال طلب و نقص گریز است و ا چرا  ؛این میل از او جدا شودباشد که ا

چیزی که وجود دارد و  ؛ زیرا به زعم برخی افراد،باید در زمینه سازی برای ظهور به آن توجه کنیم
 .باشد نمیبرای ایجاد و تقویت آن برنامه ریزی الزم  ،نسان جدا شدنی نیستاز ا

 است. در اندیشه امامنکته و محور اصلی بحث در مقاله حاضر همین  جا نکته مهم همین
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، انسان، فطرتا عاشق کمال و از نقص متنفر است و انسان و جامعه کامل را هم طالب خمینی
مسلط شوند، فطرت در حجاب قرار  اما وقتی قوای شهویه، غضبیه و وهمیه بر عقل ؛است

به خطا  و در تشخیص مصداق کمال،شود  دچار میاشتباه و اعوجاج به گیرد و انسان   می
 کند. وجو می جستو کمال را در چیز دیگری طرت وقتی محجوب شد، انسان راه را گم افتد. ف  می

متعلق  صیتشخ کرده و بر  ر یبشر تاثبر و امثال آن،  دیعقا ،مذاهب ،تعادا ،ها  طیاختالف مح
که به  یالشان میعظ لسوفیفبه همین دلیل  اصل آن.بر نه  ؛اثر گذار استفطرت و مراتب آن 

که به  یکوشد، و تاجر  یسلطنت خود م در پی توسعهکه  یپادشاه یادارد عشق فنون فلسفه 
کمال را در  صیتشخ کیهر  بلکهندارند، تفاوت دارد، در اصل عشق به کمال، عالقه ثروت  جمع

 :بیند که انتخاب کرده است هدفی می
در مصداق محبوب  خطا نیکه ا رایز  ؛از احتجاب فطرت است صیاختالف و تشخ نیا و

به  کیشده و هر  دایمتشتته پ دیو عقا ها  تیاز عادات و اطوار مختلفه و ترب نیاست، و ا
آنچه را  ،ها  نیاز ا کی چیاندازه حجاب خود، از محبوب مطلق خود، محجوب است، و ه

ها   کنند، محبوب آن  یروند و نقد عمر در راه آن صرف م  یو دنبال آن م ندیکه دلباخته او
امور، محدود و ناقص است و محبوب فطرت مطلق و تام  نیاز ا کیکه هر  رایز  ؛ستین

 (.135: ص1388)امام خمینی،  است
دهد و   گیرد، راه را از بیراه تشخیص نمی  الیل مذکور در پرده حجاب قرار میوقتی فطرت به د

کشاند. این انسان   مال، او را نه به سمت تکامل، بلکه به ورطه سقوط و انحطاط میمیل به ک
الب و نه به سوی ط نه طالب او را تواند بشناسد و  کامل را می نه مطلوِب انساِن  ،حیران و سرگردان

این انسان  تواند حرکت کند. جامعه آرمانی  می خود انسان کامل و مطلوب انسان کامل و بدیهتا  
گاه منتظر انسان کامل و جامعه   موعود مهدوی خواهد بود. طبیعتا هیچ نیز نقطه مقابل جامعه

ود را در ایده آل تحت حکومت و حکمت او نخواهد بود. چنین انسانی الگوی متعالی خ
جوید و جامعه   میهای سینما و در بهترین حالت در نخبگان علمی   شی، ستارههای ورز  چهره

بنیاد غربی با الگوهای محقق شده در ژاپن،  بلکه تمدن خود ،نه جامعه مهدوی ،آرمانی او
آن آلمان، آمریکا، سوئیس و حتی کره و ترکیه خواهد بود. تمدنی که از نظر امام خمینی ماهیت 

 حیوانی است و محصول پیشرفت آن، توسعه توحش و ابزار درنده خویی است:
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ل غربی و شرقی ایر ایکا و ساین است که امریرم ایمن تعب به  ،اند اتی کردهیها ترق  نین ُدو 
اند براى  ن کارها که کردهیتمام ا .آورند وان درنده بار مییها را دارند ح  ن معنا که انسانیا

وانات درنده ین حیواناتی درست کنند که ایك حین هستند ینبال اد. درندگی است
خواهند  هی میهاى اال  که مکتب یبر خالف تمدن.. وانات درنده قبلی..یباشند، بدتر از ح

، 8 ج :1379 فه امام،ی)صح انسان درست کنند که همه در کنار هم آسوده و آرام باشند
 .(100ص

زدایی از فطرت کمال جوی بشر  ر ناچار است برای غبار در چنین شرایطی انسان و جامعه منتظ
بازگشت انسان به فطرت مخموره خواهد بود که نتیجه  ،زدایی تالش کند. محصول این غبار 

نهایی آن در شناخت انسان و جامعه کامل و تشدید اشتیاق به آن و تقویت انتظار امید بخش و 
 دماتی است.تکامل بخش است. تحقق این هدف نیازمند تمهید مق

 الزامات شکل گیری کمال طلبی
ک،  در اندیشه امام خمینی، ک، احساس و کنش مناسب است. ادرا الزمه کمال طلبی، ادرا

ک، احساس و کنش مناسب بر ضد  احساس و کنش مناسب نسبت به کمال و همزمان با آن ادرا
های آن را   ابعاد و مولفهمل و جامعه کامل و نقص است. فرد کمال طلب در قدم اول باید انسان کا

به این  ،طور، نقطه مقابل این دو الگو را برای دوری از آن درک کند. ثانیا همین .بشناسد
شدن به  داشته باشد و در نهایت برای نزدیکبغض نسبت به ضد آن تمایل الگوهای کمال 

این توجه  زمان دور شدن از طاغوت و جامعه طاغوتی مجاهدت کند.انسان و جامعه کامل و هم
تواند فرد و جامعه منتظر   ای می  چنین فرد و جامعه ،دوگانه همزمان الزم است. در این صورت

 قلمداد شود.
 الم( شناخت انسان و جامعه کامل و طاغوت و جامعه طاغوتی

دنبال شناختن و  ،ثانیا   ؛باید کمال طلب و نقص گریز باشد ،اوال   ،انسان و جامعه منتظر 
درخت موجوداتند و  میوه و کائنات خالصۀ و زبده آدمیان»ن و جامعه کامل باشد. شناساندن انسا

ک بار در تحت نظر انسان جمله به ی ،انسان کامل ُزبده و خالصه آدمیان است. موجودات
 .(74ص: 1377 نسفی،) «اند کامل

اهد مسلمان بدون شناخت انسان کامل، معنا و مقصد کمال را گم خو ،امام خمینیمنظر از  
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 کرد و در وادی حیرت سرگردان خواهد ماند.
کمصداق انسان کامل هم وجود دارد.  رم؟لص؟ اهل بیت او را انسان کامل عالوه بر پیامبرا

و در زمان خود، است انسان کامل  ،به نوبه خود معصوم؟مهع؟شود؛ یعنی هر یک از ائمه   شامل می
زمان  . لذا انسان کامل در اینآید میمار و حجت خداوند بر مردم به شها   پیشوای همه انسان

 .(125، ص1: ج1386، )امیری استحضرت ولی عصر حجت بن الحسن؟جع؟ 
، مصداق انسان کامل در عصر حاضر ید بداند که امام عصر؟جع؟انسان منتظر با ،اماماز منظر 

 فرمایند:در تطبیق معانی آیات سوره عصر میاست. 
هم محتمل است که در این زمان  _عصر _ .<اْلِإْنَساَن َلِفي ُخْسر  َواْلَعْصِر ِإن َ >

کرم و ائمه هد ؟جع؟حضرت ، و در عصر اباشد یا انسان کامل که مصداق بزرگش رسول ا
است. قسم به عصارۀ موجودات عصر، فشردۀ موجودات، این  ؟جع؟ما حضرت مهدی

، همه عالم در این ای است، نسخه تمام عالم که فشردۀ همه عالم است، یک نسخه
 )صحیفه خورد به این عصاره قسم می داموجود، در این انسان کامل عصاره است و خ

 (.423 ص ،12 : ج1379امام، 
« است ؟جع؟ی عصر ول ،وارث نبوت، امام امت و عصاره خلقت»گوید:  در جای دیگر می

ولی کامل و خلیفه حضرت  تظر باید بداند که امام عصر؟جع؟انسان من .(24ص ،9 ج )همان،
حرکت به سمت کمال و مدیریت برای پیشرفت مادی و معنوی بدون  ،بنابراین .حق است

 رسد:  نوی همه به واسطه او به انسان میتبعیت از او امکان پذیر نیست. ارزاق مادی و مع
به توسط نفس  اوست،توجه تام ولّی کامل و ظهور سلطنت ملکوتیه  ةالقدر، لیل ةلیل
اهلل  یم ولی کامل و امام عصر هر عصر و قطب هر زمان که امروز حضرت بقیۀشر
تغییرات و  ._ ارواحنا فداه_ الحسن العسکری بن تاالرضین، سیدنا و موالنا و امامنا حج فی

حرکت کند و  یئپس هر یک از جزئیات طبیعت را خواهد بط .تبدیالت در عالم واقع شود
و هر رزقی را خواهد توسعه دهد، و هر یک را خواهد هریک را خواهد سریع حرکت کند 

االهیه تضییق کند، و این اراده، اراده حق است و ظل و شعاع اراده ازلّیه و تابع فرامین 
 (.327: ص1378خمینی،  )امام است

، 17ج :1379 امام، )صحیفهاهلل اعظم واسطۀ فیض و عنایات حق تعالی است  ولی ،بنابراین
کم استطو همان( و  316ص کرم بر جمیع موجودات حا حضرت مهدی بر جمیع  ؛ر که رسول ا
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کم است  ،20ج )همان، خاتم والیتیشان است، و ا خاتم رسلحضرت آن  .موجودات حا
(. در این چارچوب، منزل سلم و سالمت، و قله کمال و جمال سهم کسانی است که 249ص

 ،21 ج ،)همان« شوند کنند و از جام هدایت و معرفت او لبریز می ظهورش را با حقیقت درک می»
است. مشروط مهم انتظار اصل درک حقیقت ظهور و لبالب شدن از معرفت او به  ،(. پس325ص

 پس در قدم اول، خود انسان کامل را باید شناخت.
شناخت انسان های  یکی از راه . اساسا  که انسان کامل، طالب چیستدر قدم بعد باید فهمید  

انسان کامل رهاسازی از جمله اهداف در پی تحقق آن است. او شناخت اهدافی است که  ،کامل
دانی که دارند ر هر همه دعوت انبیا این بوده است که مردم را از این سرگر» :مردم از حیرت است

جا دعوت کنند و راه را   را از اینرود و هر که یک مقصدی دارد ر این مردم   که یک طرف می
 .(34 - 33ص ،13ج همان،« )د که این راه است...ننشانشان بده

ترین وجه آن   کاملاستقرار عدالت در  د ناپذیر امام مهدی؟جع؟،قطعی و تردییکی از اهداف 
به نام عدالت، زنجیر ظلم و  ،در غیر این صورت .طور کامل آن را شناخت هاست. هدفی که باید ب

 .بسته خواهد شدها  انساناسارت بر پای 
کنندۀ عدالتی؟جع؟ امام عصر  دی که ، برای آن بود... ابرمر؟مهع؟است که بعثت انبیا برپا

 ر جو نماید و زمین را پس از آن که ظلم و جهان را از شر ستمگران و دغلبازان تطهیر می
گرفته، پر از عدل و داد می نماید و مستکبران جهان را سرکوب و مستضعفان  آن را فرا

 .(472ص ،14ج )همان،  نماید جهان را وارثان ارض می
 قلمرو جزء را عالم شئون تمام بلکه اصالح ،حضرت امام نه فقط عدالت اقتصادی

(. اوج این نگاه کمال گرا و 152-136: 1383، ُارزگانی داند )صادقی  می حضرت آن گستری عدالت
ستقیم را برگرداندن عقاید و اخالق انحرافی به صراط م مع نگر، جایی است که امام خمینیجا

انسان است. تعبیری است  داند که نتیجه آن ایجاد عدالت در عقل  بخشی از معنای عدالت می
. امام داند  در ورطه ظلم می عقل را هم مستعد خروج از اعتدال و افتادنایشان شگفت انگیز که 

 اما موفق نشدند.  ؛برای اجرای عدالت آمدندتمام انبیا  معتقد است
آن هم نه با برداشت متداول از  ،عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد امام عصر؟جع؟

گر انحرافی  .لکه عدالت در تمام مراتب انسانیتب، ت به معنای تأمین رفاهعدال انسان ا
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پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقل، برگرداندن این انحرافات را به 
گر اخالق منحرف باشد .معنای خودش. این ایجاد عدالت است در انسان از این  ،ا

گر در عقاید  .عدالت در او تحقق پیدا کرده است این ،انحراف وقتی به اعتدال برگردد ا
برگرداندن آن عقاید کج به عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد  ،انحرافاتی باشد

 (.482 ص ،12 : ج1379امام،  )صحیفه عدالت است در عقل انسان

 ب( گرایش به کمال
مهیای ظهور امام ای است که   جامعه منتِظر قبل از ظهور، جامعهبر اساس روایات مهدوی، 

است « بلوغ اجتماعی»منتِظر قبل از ظهور،  ترین ویژگی جامعه  عصر؟جع؟ است و مهم
عبارت است از: نیز های بلوغ اجتماعی   ترین شاخصه  (. یکی از مهم195ص: 1389)سهرابی، 

 ،مهدوی )همان ها به دولت کریمه  میل و اعتقاد و باور قلبی انسان به معنای ،«رغبت اجتماعی»
 (.199ص

بعد از شناخت انسان کامل، منتظران ظهور باید میل و اشتیاق به ظهور انسان کامل  ،بنابراین
یعنی خواستن کماالتی که انسان کامل  ،رشد دهند. کمال طلبیکنند و آن را را در خود ایجاد 

ع بسیاری از طالب آن است. مهدی موعود عدالت خواه و ظلم ستیز است و این خواسته، مجم
کسی که عدالت را طلب نکند و از ظلم گریزان و متنفر نباشد، قطعا امام  کماالت و فضایل است.

عدالت و شمشیر طاغوت ستیزش را طالب نخواهد بود و هراس او از ظهور موعود از اشتیاق او 
 تر نیست.  کم ،نباشدتر  بیش

نماید و زمین را پس از آن که  می ابرمردی که جهان را از شر ستمگران و دغلبازان تطهیر 
گرفته، پر از عدل و داد می نماید و مستکبران جهان را سرکوب و  ظلم وجود آن را فرا

 (.472ص ،14ج :1379، )صحیفه امام نماید فان جهان را وارثان ارض میمستضع

از نقص متنفر  ،همزمان با میل به کمال، فطرت تبعیانسان بیان شد که در نگاه امام خمینی، 
و نفرت او از تر در گریزان بودن   بعد تبعی فطرت انسان بیش ،آید در اندیشه امام  به نظر میاست. 

و  ؛(375ص ،19 ج ،همان) «ز یانسان الحد است در همه چ»دهد. چون   نقص خود را نشان می
خواهد  یمو چون  ؛(20ص ،16 ج ،همان) «انسان در باطن خودش و فطرت خودش تناهی ندارد»

  :قدرت مطلق جهان باشد
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گر عالم را در اختیبه ه ار داشته باشد و گفته یچ قدرتی که ناقص است دل نبسته است. ا
 ..باشد. تهار داشیل است آن جهان را هم در اختیگرى هم هست، فطرتا  مایشود جهان د

ن علوم ل است آیگرى هم هست، فطرتا  مایهر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم د
 ،همان) د باشد تا آدمی دل به آن ببنددیااموزد. پس قدرت مطلق و علم مطلق بیرا هم ب

 (.223ص ،21 ج
انسان منتظر باید دلبستگی به امور مادی و محدود را در خود از بین ببرد. حب  ،بر این اساس

شود هم مهدوی بود و هم از   حتمی و قطعی کمال طلبی است. نمی به کمال و تنفر از نقص، الزمه
را در دل نپروراند. انسان یا از مستکبران ظلم و کارگزاران نفرت نداشت و بغض یزیدیان امویان و 

آن. اشتهای فحشا، انسان را گرفتار عذاب الیم  ث و فحشا گریزان است یا خواهندهنقص، خب
ْن >کند:   صراط انتظار و سالمت است، دور می و از صراط مستقیم کهکند  می

َ
وَن أ ِذيَن ُيِحب ُ

ِإن َ ال َ
ْنَيا َواْلآِخَرِة  ِليٌم فِي الد ُ

َ
ِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أ

 .(19)نور:  <َتِشيَع اْلَفاِحَشُة فِي ال َ
ج استیتر  محبوب وقتی که به فرموده امام صادق؟ع؟  :ن اعمال نزد خداى عزوجل، انتظار فر

 ؛ فرد و جامعه(123، ص52ج :1403 ،مجلسی« )ظار الفرجاحب االعمال اىل اهلل عزوجل انت»
 منتظر باید این حب و عشق را در خودش تقویت کند.

 ج( کنشگری در مسیر کمال 
هم مشتاق او و اهدافش  ؛انسان منتظر هم باید انسان کامل و اهدافش را بشناسد و بشناساند

رای تحقق اهداف او و قرب به انسان باشد و در دیگران هم اشتیاق به ظهور را ایجاد کند و هم ب
 کامل، به تکالیفش عمل کند و مسئولیت بپذیرد. 

کند و   ویکرد را انتخاب و ترویج میبه اعتقاد امام، اندیشه انحرافی و منفعل، نقطه مقابل این ر
 داند:  بی عملی و مسئولیت گریزی را معادل انتظار می

ج را به این می بعضی ه در مسجد، در حسینیه، در منزل بنشینند و دانند ک ها انتظار فر
ج امام زمان ج را  ؟جع؟دعا کنند و فر را از خدا بخواهند، ... و یک دسته دیگر انتظار فر

ها  بر ملت ؛گذرد گفتند این است که ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چه می می
برای جلوگیری از این امور هم  .کنیم های خودمان را عمل می ما تکلیم ؛گذرد چه می

تکلیم ما همین  ؛دیگر ما تکلیفی نداریم ؛کنند خود حضرت بیایند انشاءاهلل درست می
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 (.13ص ،21: ج1379)صحیفه امام،  !است که دعا کنیم ایشان بیایند
خواهند مسئولیت   ست که این افراد نمیاگویای آن امام خمینی این نوع تفکر از دیدگاه 

 : بپذیرند
 ؛پذیرد ها را نمی  اسالم این .خواهند از زیر بار در بروند این منطق اشخاصی است که می

یک چیز  ؛خواهند از زیر بار در بروند ها می  این .شمرد اسالم این را به هیچ چیز نمی
کنند... این خالف  گردند پیدا می کنند دو تا روایت از این طرف و آن طرف می درست می

گر  ، )صحیفه امام شود هایی بیاید ضربه به جدار می صد تا همچو روایت قرآن است... ا
 .(340ص ،3ج : 1379

یا باید به مخالفت فعال  :تر پیش روی مدعیان انتظار وجود ندارد  دو راه بیش ،در مسیر انتظار 
بیانی و عملی با فساد و انحراف بپردازند یا در مقابل آن سکوت کنند و به نوعی به تأیید آن 

بدیهی است  بیند. با این منطق،  خالفت نکند، راهی جز ترویج آن نمیردازند. کسی که با آن مبپ
ر را دیگری، تنها راه زمینه سازی برای ظهودلیل ای یا به دلیل جهل یا انحراف و یا هر   که عده

گویی برای استمرار حیات درندهو کارشان به  ؛دانند  کمک به ترویج فساد و ظلم می ین و تر  دعا
کان عالم مثل دولتمردان ظلم و ستم میپلیدترین س گوی   انسان هم میکشد. چگونه   فا تواند دعا

بر اساس بنیان فکری امام، فطرت انسان  !باشد و هم منتظر ظهور امام عدالت و تقوا؟ظالمان 
ست و از جنود عقل را خواهان ا .خیرخواه و از شر گریزان است ؛کمال جو ونقص گریز است

فرجام این  تابد. برنمی و شر و بدی رااست خیر و خوبی را عاشق  .شود  سربازان جهل هراسان نمی
ج و افتادن در گرداب انحطاط است:  ،مسیر  ج و مر  حیرت و هر

باید عالم پر معصیت بشود تا حضرت بیاید. ما باید  !بوگفتند که خ  ای می  یک دسته
ها   گناه !خواهند بکنند  نیم تا مردم هر کاری میامر به معروف هم نک ؛نهی از منکر نکنیم

ج نزدیک بشود این  ،یعنی خالف ضرورت اسالم، خالف قرآن نیست... زیاد بشود که فر
حضرت صاحب که تشریم  ؟!معنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا حضرت صاحب بیاید

این که حکومت برای  ؛آیند؟ برای این که گسترش بدهند عدالت را  آورند برای چه می  می
برای این که فساد را از بین ببرند. ما بر خالف آیات شریفه قرآن دست از  ؛را تقویت کنند

دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را برای این  ؛نهی از منکر برداریم
خواهند همین کارها   آیند می  کنند؟ حضرت می  حضرت بیایند چه می ؟!که حضرت بیایند
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بلکه تکلیفش این  ،را بکنند. االن دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم؟ دیگر بشر تکلیفی ندارد
 (.13، ص21ج )همان،است که دعوت کند مردم را به فساد! 

ما باید  ،این گروهدیدگاه و بنا بر بازیگرند و بعضی نادان،  امام برخی از این افراددیدگاه از 
گوی آمریکا  :اذنابشان باشیم ، شوروی، ودعا

ها عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریم بیاورند! بعد حضرت   تا این که این
چه کنند؟ حضرت بیایند که ظلم و جور را بردارند، همان کاری که ما  ،تشریم بیاورند

 خواهند همین را برش دارند  کنیم که ظلم و جور باشد، حضرت می  کنیم و ما دعا می  می

 (.13، ص21ج ن،)هما
مسئله اصلی حفظ اسالم است که همیشه واجب است. عقال و منطقا  ،امام خمینیدیدگاه از 
وقت شما نماز را هیچ »: شود  تورهای دینی تا زمان ظهور رها نمیکدام از احکام و دس  هیچ

مام ا) «تر از نماز است  حفظ اسالم واجب !آمد بخوانید؟ ؟جع؟گذارید تا وقتی امام زمان می
  .(69ص  :1374خمینی، 

از اوامر و نواهی اسالم در عمل و دوری از پیروی مطلب بسیار اساسی در اندیشه امام خمینی، 
 یاز نفس اماره کار را به انکار اولیاپیروی شیطانی است. بی توجهی به این مهم و های  وسوسه

 ر کفر و الحاد کند:کشاند. حتی ارتکاب معاصی کوچک ممکن است انسان را دچا  هی میاال
شود   های بزرگ در نظر انسان کوچک می  کم معصیت رود و کم  قدم قدم انسان پیش می

کلی معاصی از نظرش افتد و شریعت و قانون االهی و پیغمبر و خدا در نظرش  که به  تا آن
: 1380ها شود )امام خمینی،   خوار شود، و کارش منجر به کفر و زندقه و اعجاب به آن

 (.66ص 
 توان فساد عقیده  نتظر ظهور باشد؟! از همین جا میتواند م  منکر شریعت و نبوت چگونه می

را  درک کرد. این تفسیر امام خمینی ،دانند  نزدیک شدن ظهور را در ترویج فساد می کسانی که
بسیار ترین هشدار و انذار به جامعه ایمانی دانست و منتظران را متوجه خطری   توان بزرگ  می

کلی از ذهن و زبان و کنش خود  هبزرگ در مسیر ظهور کرد تا اندیشه تساهل در ارتکاب معاصی را ب
 و دیگران دور کنند.
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 ترین خصلت منتظران کمال طلب  تالش برای برقراری حکومت اسالمی، مهم
گونی دارد و گستره و عمق این کنش  کنش است.  ها نیز مختلم  های افراد و جوامع، ابعاد گونا

خیابان،  و برخی فراتر از آن به کوچه،محدودند    ا به خلوت شخصی و خانوادگیه  برخی از کنش
های اصحاب قدرت و حکومت از   بی شک گستره و عمق کنشد. دنگر  شهر، کشور و جهان بر می

 ،رندهای بزرگ آن گاه که حکومت را در اختیار ندا  حتی میزان تاثیر انسان ؛تر است  دیگران بیش
 ،دهند. یک نمونه آن امام خمینی است. بنابراین  از زمانی است که حکومت تشکیل می تر   کم

معنای تالش برای استقرار عدالت در به  ،تالش برای تشکیل حکومت اسالمی و استقرار آن
های فردی در   از تالشتواند   و اجتماعی است. حکومت اسالمی می های سیاسی  عرصه
 .تر باشد بسیار مؤثرتر و عمیقر سازی ظهو زمینه

ترین لوازم کمال خواهی، طلب حکومت عدل   یکی از ضروری ،در دیدگاه حضرت امام ،بنابراین
هی و تالش برای استقرار آن است. انسان منتظر باید قدرت اسالم را دوست داشته باشد و برای اال

 تقویت و استقرار آن تالش کند:
ج داریم و  ج، انتظار قدرت ما همه انتظار فر باید در این انتظار، خدمت کنیم. انتظار فر

اسالم است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا بکند و مقدمات 
 (.255، ص7ج: 1379)صحیفه امام،  شاءاهلل تهیه بشودظهور ان

 این قدرت برای رفع شر و ظلم است:
گر دستمان می ها و جورها را از عالم   قدرت داشتیم باید برویم تمام ظلم ،رسید  ما ا

این است که حضرت  ،توانیم، این که هست  تکلیم شرعی ماست منتها ما نمی .برداریم
نه این که شما دیگر  ،کند از عدالت، نه شما دست بردارید از این تکلیفتان  عالم را پر می
   (.15، ص21)همان، ج تکلیم ندارید

ن برای انتظار، یعنی هشیاری دائم و مسلح بودن به ایمان و شمشیر برای دفع شر. مهیا بود
 از  روایات، بعضیمنتظر غیر مسلح به راحتی از سر راه برداشته خواهد شد. از منظر امام مبتنی بر 

ظلم  با که این برای باشند، داشته اسلحه انتظار، حال مؤمنان، در  که است این مستحبات جمله
 های ظالم   با دستگاه که بر همه ما تکلیم استو نهی از منکر است  . اینقابله کنندجور م و

(. تمام این افکار و افعال و آمادگی و تجهیز برای این است که 14ص ،21ج )همان، مقابله کنیم
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توانیم جامعه   که مدعی باشیم که می  ما را به منبع کمال و جامعه موعود نزدیک کند، نه این
 ا محقق کنیم:کامل ر

گر می ؛توانیم بکنیم  البته این پر کردن دنیا را از عدالت، این را ما نمی  ،توانستیم  ا
شما  .توانیم بکنیم ایشان باید بیایند. االن عالم پر از ظلم است  اما چون نمی ؛کردیم  می

 ؛ما بتوانیم جلو ظلم را بگیریم .عالم پر از ظلم است ؛یک نقطه هستید در عالم
 ؛باید او بیاید تا بکند ،توانیم بکنیم  توانیم بکنیم، چون نمی  اما نمی ... تکلیفمان است

را کار  ؛ست که کار را نزدیک بکنیما   فراهم کردن اسباب این .اما ما باید فراهم کنیم کار را
 (.198؟جع؟ )همان، صهمچو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت

برد و   ست که راه به انحراف و گمراهی میمترقی از انتظار، برداشتی انقطه مقابل این درک 
 کند و با استناد به برخی روایات،  در مقابل ظلم و ستم را فراهم می موجبات تسلیم و تعظیم

گر در زمان غیبت محقق بشودمدعی است  هر  برداشت مذکور  باطل و برخالف اسالم  ،حکومتی ا
  .ساقط است از ما تکلیم بدان معنا نیست کهت است. در صورتی که آن روایا

این خالف ضرورت اسالم، خالف قرآن است ... شاید اآلن هم بسیاری باور کنند که 
حکومت نباید باشد و زمان حضرت صاحب بیاید، و هر حکومتی در غیر زمان حضرت 

ج، ما، درستش می ،این .باطل است ج و مر  )همان،کنیم تا حضرت بیاید  یعنی هر
 .(17ص

  :کند به تالش برای تصاحب قدرت  که امام همه مسلمانان را دعوت میبر همین پایه است 
، برای احیای هویت جودکنم که جمهوری اسالمی با تمام و  صراحت اعالم میه من ب

کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان   ن در سراسر جهان سرمایه گذاری میاسالمی مسلمانا
اه طلبی و ج حب قدرت در جهان دعوت نکند و جلواز اصول تصاجهان را به پیروی 

 .(91د )همان، ص، پول و فریب را نگیرفزون طلبی صاحبان قدرت
به  ؛داند  یاسالم م هیاز احکام اول یکیرا  یحکومت اسالم لیتشکدیدگاه فقه اساسا امام از 

که  نیچه ا ؛استم مقدروزه و حج  ،نماز  یحت ،یاحکام فرع یآن بر تمام جادیکه ا یطور
(. 170ص ،2ج همان،است ) «مطلقه رسول اهلل؟لص؟ تیاز وال یا  شعبه»ی حکومت اسالم

تداوم  ،نقل ییعقل و راهنما صیبنا به تشخ امام معصوم؟جع؟ بتیغ ندر زما ،نیبنابرا
امام  بتیدر زمان غ و ؛(90ص :1374 ،ینی)امام خم است یضرور یامر یاسالم تیحکومت و وال
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 ،امر  یوجود ول ،شهیبلکه امروز و هم ،معطل بماند و اجرا نشودنباید  یهاحکام اال ؟جع؟دوازدهم
کم یعنی کم ؛ضرورت دارد ،نظم و قانون اسالم باشددارنده و برپا  میّ که ق یحا که مانع  یوجود حا

خدا امانت دار و پاسدار خلق و  نیام ؛باشد گرانیبه حقوق د یها و تعد  یتجاوزها و ستمگر
که دشمنان  ییها  و از بدعت ؛و احکام و نظامات اسالم باشد دیو عقا میمردم به تعال یهاد ؛باشد

 .(3ص ،) همان کند یریجلوگ ،گذارند  یو نظامات م نیو در قوان نیو ملحدان در د
 ،امام خمینیاز دیدگاه این است که  ،بسیار مهمی که در انتها باید به آن عنایت داشت نکته

بلکه همزمان باید  ،فروگذاشتن سایر تکالیم نیستمعنای به  ،برای استقرار قدرت اسالمیتالش 
ها پرداخت. اساسا  حکومت عدل اسالمی زمینه اجرای احکام و اخالق را فراهم خواهد کرد.   به آن

اصوال   ،مستلزم تهذیب نفس است و باید برای آن تالش کرد. در جامعه امروز  ،به کمالرسیدن 
 های جبهه طاغوت در خدمت گسترش آنند:  شهوت است که ساالر است و رسانه ن،ای

و  ؛از شهوات و لذات ،رسیدن به رشد و کمال انسانیت مرهون جلوگیری نفس است
ها از دیدن   کسانی که متابعت شهوت کنند، از رشد و هدایت باز مانند و چشمان آن

 (.290ص: 1380امام خمینی، طریق حق کور گردد )
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 نتیجه گیری
است. برخی از این نیازمند هایی در فرد و جامعه   ها و قابلیت  ایجاد خصلتبه انتظار ظهور، 

کتسابی  ویژگی کمال »ها   ترین این ویژگی  د. یکی از مهمنو برخی ریشه در فطرت انسان داراند  ها ا
ه ودیعه گذاشته است. خدای متعال در فطرت انسان میل به کمال و تنفر از نقص را ب «طلبی

و بی ها   ینهمین میل فطری، طالب بهتر معتقد است انسان به واسطه است. امام خمینی
ای است: انسان، علم مطلق و بی نقص، جمال مطلق و بی نقص،   ها در هر حوزه  تریننقص

قدرت مطلق و بی نقص، جامعه مطلق و بی نقص را دوست دارد و در پی دستیابی به آن است. 
میل  ،این میل ،بلکه واقعیت دارد. به عبارت دیگر  ،یل به کمال مطلق هم توهم نیستاین م

دهد در واقعیت نیز کمال مطلق وجود دارد و آن ذات اقدس باریتعالی   است و نشان می حقیقی
اما در واقعیت زندگی اجتماعی گرد و  ؛است. پس انسان در حقیقت فطرتا  طالب و عاشق او است

دهد و او را به   و غضبی، فطرت را در حجاب قرار میسیطره قوای شهوانی، وهمی غبار ناشی از 
درواقع اما هستند؛ کمال  ،کند  دنبال دستیابی به چیزهایی است که گمان می اندازد و  اشتباه می

 . کمال نیستند
هستی است و  در انسان کامل است. انسان عصارهامام خمینی، تجلی کمال مطلق از منظر 

نیز انسان کاملی  ؟جع؟جمال و کمال حضرت حق هستند. حضرت ولی عصر  هدا؟مهع؟ آینه  ائمه
گر انسان یا جامعه .اند که چراغ هدایت و حرکت انسان به سمت کمال مطلقهستند  ای خود را   ا

باید تالش کند از فطرت غبار زدایی کند. انسان و  ،داند و دنبال این انسان کامل است  منتظر می
که انتظار بدون حرکت و تالش معنا ندارد و حرکت به بدانند منتظر پیش از هر چیز باید جامعه 

 است:نیازمند تمهیداتی به سمت انسان و جامعه موعود و مطلوب 
 ،که این انسان دنبال آن استرا هایی   های او و مطلوب  باید انسان کامل و اهداف و آرمان :اول

گام اول انتظار ایشان، محبوب  و اهداف او و جامعه مطلوبو ؟جع؟ بشناسد. شناخت امام عصر 
 نظر او شناخته شود.طه مقابل این انسان و جامعه کامل، مورد است. همزمان باید دشمنان و نق

پس از شناخت، انسان منتظر باید شوق و میل به سمت این انسان و جامعه کامل را در  :دوم
 ؛یاق تابع همان فطریات و قبل از مرحله شناخت استخود دائما  تقویت کند. بخشی از این اشت

گاهانه و متکی به شناخت بسیار مهم تر است. همزمان باید تنفر از انسان و جامعه   اما شوق آ
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منتظر امام عصر بود و خود را عدالت خواه  ،شود  از دیدگاه امام خمینی نمیطاغوتی تقویت شود. 
بلکه  ،رای تحقق عدالت و اخالق در جامعه تالش نکردو اخالق طلب خواند و همزمان نه تنها ب

کمیت  تر فراهم   های ظهور بیش  زمینه دعا کرد تاطاغوت، برای گسترش معصیت و تقویت حا
 شود!

بلکه به هر  ،ندنانسان و جامعه منتظر نباید در مرحله شناخت و احساس متوقم بما :سوم
از  .کنندخالقی در خود و در جامعه تالش های ا  میزان که ممکن است باید برای تحقق ارزش

که اما تکلیم است  ؛طور کامل محقق کرد هتوان آن آرمان مطلوب را ب  دیدگاه امام خمینی نمی
ترین کنش، تالش برای کسب قدرت   برای عینیت بخشی به آن تالش شود. از این منظر محبوب

مت اسالمی و تجلی بخشی به و استقرار حکومت عدل توحیدی در جامعه است. با اقامه حکو
ها   اخالق اسالمی و عدالت توحیدی، مردم آثار آن را خواهند دید و شوق به حکومت موعود در آن

ای است از این امر. جمهوری   ب اسالمی و جمهوری اسالمی نمونهخواهد شد. انقال ور  شعله
نشان دهد و همین امر است ه ها را توانست  ها و زیبایی  اسالمی تنها جلوه محدودی از این آرمان

ها دل مشتاق را به سمت خود کشانده است. کشش به سمت جمهوری   بلکه میلیون ،هزاران
اسالمی و انقالب اسالمی زمینه ساز سوق دادن افراد و جوامع به سمت جامعه مطلوب و موعود 

واند ت  حیوانی، شهوی و وهمی است، چگونه می محبوب است. بشری که تحت سیطره قوای
کسانی که طالب کمال ؛ افزوده شودروز  روبهمنتظران ظهور  همنتظر ظهور باشد؟ باید بر عده و عد

 ها  ها و ایسم  . بشر مدرن گرفتار حیرت است و در برهوت ایدئولوژیمتنفر از نقص باشند و 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی گام بسیار مهمی برای حیرت زدایی و دستگیری از  سرگردان.

تر خود را نشان   بیشروز به روز  ،بشر مدرن است و عالئم رهایی بشر سرگردان از این تحیر 
 دهد.   می
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