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 چكيده

كند و منازعات را در جهت  سياست و تاريخ را تبيين مي "جنگ فقر و غنا"ي  نظريه
مهابا از  ي بي دهد. در اين جنگ، طرفي كه استفاده وق ميحاكميت اسالم و معنويت س

ها، مثل افراد فقير، امكان عمل  خاطر پايبندي به اصول و ارزش كند و به امكانات خود نمي
بند و باري و عدم تقيد  دليل بي كند؛ متّصف به فقر است. اما طرف ديگر به تري پيدا مي كم

برداري از امكانات  كند. حتي عدم بهره انات ميبه اصول، احساس غنا در استفاده از امك
تر تصور كند و بدون  شود كه خود را غني طرف مقابل، فرصتي براي طرف غني مي

شود كه طرف فقر با عمق زندگي  كار گيرد. اين وضع باعث مي مالحظه، هر امكاني را به
ق در زندگي با ارتباط پيدا كرده و آن را درك كند. جنگ فقر و غنا درواقع جنگ تعم

شود و  ي سطحي آن است. نگاه سطحي و توهمي به زندگي، حس غنا را سبب مي اليه
تر در آن است. تمايز اسالم ناب با اسالم  احساس فقر در زندگي هم نتيجه تعمق هرچه بيش

 شود. آمريكايي نيز با درك مفهوم جنگ فقر و غنا ميسر مي
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 مقدمه
پرداز و  عنوان فقيه، فيلسوف، عارف و معلم اخالق؛ انديشه امام خميني(ره) به

هاي گوناگون عرضه كردند. در  هاي جديدي را در حوزه نظري بودند كه ديدگاه صاحب
قريباً ده سال، حال در مقام رهبري يك انقالب بزرگ نيز ظاهر شدند و در طول ت عين

ي اسالمي را اداره كردند.  دهي كامل نظام سياسي را انجام دادند و كشور و جامعه سازمان
هاي ايشان شده بود و  بودن انديشه بينانه تلفيق عمل و نظر در شخصيت ايشان، موجب واقع

 داد. ها را در مناسبت با حوادث مهم انقالب اسالمي قرار مي آن انديشه
هاي آخر عمر از طرف امام(ره) مطرح گرديد،  كه خصوصاً در سال مفاهيم جديدي

هاي جدي در مورد  ي علوم سياسي منحصر به فرد بود كه نيازمند پژوهش ويژه در حوزه به
ها هستيم. مفهوم واليت فقهي، خصوصاً با تأكيدي كه بر واليت مطلقه فقيه انجام شد،  آن

» جنگ فقر و غنا«اسالم امريكايي و مفهوم شدن بين اسالم ناب محمدي(ص) و  مرز قائل
كه  توان از موارد بارز آن ذكر كرد. البته بعضي از مفاهيم مثل مفهوم انقالب هم با اين را مي

در ادبيات سياسي جامعه سابقه داشت، معناي جديدي را در ادبيات امام(ره) پيدا كردند. اما 
ي  غنا، ويژگي خاصي دارد و شايستهرسد كه مفهوم جنگ فقر و  نظر مي ميان به در اين

 باشد. تري مي توجه بيش
ي سياسي، فلسفي و فقهي امام(ره) بود  شايد بتوان گفت كه قدرت و استحكام انديشه

اي وارد شوند كه خيلي از انديشمندان اسالمي، از ورود  كه جرأتي به ايشان داد كه در حوزه
آمد،  حساب مي هاي سكوالر به قوت انديشه ي نظر نقطه كه به به آن پرهيز داشتند. چيزي

ترين رهبر ديني در دنياي معاصر شده بود.  ورزي بزرگ داري و انديشه اينك عرصه ميدان
هاي سياسي و اجتماعي  ي انديشه مصاف همه امام(ره) با طرح انديشه جنگ فقر و غنا به

سياسي و اجتماعي عرضه  ترين نظر را براي تبيين تحوالت بينانه مطرح غربي رفتند و واقع
هاي قويم  تر از همه آن كه بر بنيان گرايانه بود و مهم حال، آرمان كردند. اين نظريه در عين

 ديني استواري داشت.
هاي  ي ديدگاه توان خالصه را مي» فقر و غنا«ي نگارنده، مفهوم جنگ  عقيده هرچند به
ي  ش و جايگاه اين نظر در انديشهراحل تلقّي كرد، اما تحليل و بررسي نق  اجتماعي امام

باشد؛ كاري كه اين نوشتار در پي  ايشان مستلزم درك نسبت آن با مباني فلسفي ايشان مي
اقدام آن است. البته مثل اكثر مفاهيم سياسي و اجتماعي تا تصور دقيقي از مفهوم يادشده 

ترين توفيق اين  ذا بيشنداشته باشيم، چنين تحليل و ارزيابي نظري نيز مفيد نخواهد بود. ل
 گيري صحيح آن تصور مفهومي كمك كند. مقاله آن است كه به شكل
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به حجاج   در پيام  1407مطابق با ماه ذيحجه سال  1366شايد اولين بار در مرداد ماه سال  
ياد » جنگ فقر و غنا«(ره) از تعبير  اهللا الحرام (فرياد برائت) بود كه امام خميني بيت

 كردند: 
مجروح      ها و شهيد و اسير و مفقود و رفته ها و جبهه مصلحت زجركشيده و«
ها و مستضعفين بر  ها و گودنشين ها و در يك كالم مصلحت پابرهنه داده

در منازل و مناسك و متمكّنين و مرفهين گريزان از جبهه و      مصلحت قاعدين
سينه، شرافت و  به ل و سينهنس به مقدم باشد، و نسل     جهاد و تقوا و نظام اسالمي

جنگ فقر و غنا محفوظ بماند. و بايد سعي      اعتبار پيشتازان اين نهضت مقدس و
ي كفرزدايي و فقرستيزي  چهره     ها و دين به دنيا فروشان رسيده شود تا از راه

خبر از  بي     ي ننگ دفاع از مرفهين دار نكنند، و لكه     روشن انقالب ما را خدشه
مجلل، راحت و      هاي هايي كه در خانه ا را بر دامن مسئولين نچسبانند و آنخد
محكم      فرساي ستون هاي جان ها و مصيبت ي رنج اند و فارغ از همه درد آرميده بي

اند و حتي از دور هم  هاي محروم، تنها ناظر حوادث بوده انقالب و پابرهنه
هاي كليدي تكيه كنند، كه اگر به  سئوليتاند، نبايد به م بر آتش نگرفته     دستي

ي  شبه بفروشند، و حاصل همه بسا انقالب را يك چه  جا راه پيدا كنند، آن
شده را  ها هرگز عمق راه طي كه اين  زحمات ملت ايران را بر باد دهند. چرا

خبران  از خدا بي     دست ي نظام و ملت را به ي شكافته اند و فرق و سينه نديده
هاي مبارزان و التهاب و  ي زجرها و غربت اند و از همه ه نكردهمشاهد

مجاهدان كه براي مرگ و نابودي ظلم بيگانگان دل به درياي بال      قراري بي
 )334-333: 20(امام خميني، ج» خبرند. اند، غافل و بي زده

نگ تري، مسأله جنگ فقر و غنا را به ج پس از اين موقف زماني نيز با عنايت بيش  
هشت ساله و مرزبندي بين اسالم ناب محمدي(ص) و اسالم آمريكايي پيوند زدند. ابداع 

تر  تري دارد، اتفاقاً كم اين مفهوم توسط حضرت امام(ره) كه قطعاً آثار كاربردي جدي
شده اين است  هاي انجام ي تحليل مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. البته ويژگي عمده

عنوان يك جنگ طبقاتي ادراك شده است. طبيعي است كه چنين  ا بهكه جنگ فقر و غن
باره شود. البته  هاي ماركسيستي در اين دركي منجر به نوعي مقايسه بين اين مفهوم با ديدگاه

ي  ي امام(ره) نسبت به وضعيت فقرا و مظالمي كه در طول تاريخ از ناحيه توجه برجسته
ارد شده است، بر كسي پوشيده نيست؛ اما طرح مفهوم ها و داران بر آن مستكبران و سرمايه

جنگ فقر و غنا با مباني فقهي و فلسفي اسالمي صورت گرفته است و تالش نگارنده هم 
ي سياسي و فلسفي امام(ره) را براي تبيين اين  در اين مقاله آن است كه چارچوب انديشه

 كار گيرد و از تحليل طبقاتي آن پرهيز كند. مفهوم به
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جهت دخالت داشته  هاي فلسفي ايشان در اين طور قطع مباني استنباط فقهي و ديدگاه به
باشد.  كننده مي بينانه از مراد امام(ره) تعيين است و توجه به آن مباني براي درك واقع

هاي فلسفيِ  بر بعضي از ابتكارهاي فلسفي امام راحل زمينه ي حاضر سعي دارد با تكيه نوشته
ا مورد بررسي قرار دهد و تحليل سياسي از اين مفهوم ارائه نمايد. مراد طرح اين نظريه ر

امام(ره) از طرح اين مفهوم چه بوده است و جنگ فقر و غنا چه جايگاهي در نظام 
 ي سياسي ايشان دارد؟ انديشه

 هاي فلسفي بحث زمينه
ره) با ي سياسي امام خميني( هاي فلسفي بحث جنگ فقر و غنا در انديشه بررسي زمينه

هاي فلسفي ايشان صورت  يك برداشت آزاد، عمومي و توأم با مقداري مسامحه از ديدگاه
گيري از مباني فلسفي براي تبيين مباحث اجتماعي فراهم آيد.  خواهد گرفت تا امكان بهره

هاي فلسفي امام(ره) يا هر انديشمند ديگري براي  گيري از انديشه رسد براي بهره نظر مي به
هاي دقيق خواهيم  هيم اجتماعي، ناگزير از يك برداشت آزاد و بدون موشكافيدرك مفا

 بود.
توان در نوع نگاه امام خميني(ره) به انسان  هاي فلسفي بحث جنگ فقر و غنا را مي زمينه

و بيان وجه تمايز آن از حيوان مالحظه كرد. مصطلح فالسفه است كه انسان را حيوان ناطق 
ها  دانند. از نظر آن بودن را جنس مشترك بين انسان و حيوانات مي نكنند و حيوا تعريف مي
است؛ اما امام(ره) اين » ي نطق و درك كليات قوه«ي انسان از ساير حيوانات  فصل مميزه

 فرمايند: سخن مرسوم را نقد كرده و مي
بودن كه براي انسان، معني جنسي دارد براي حيوانات، جنس نيست  حيوان«

بودن هم كه جنس براي حيوان است، براي  كه نبات ست. كما اينو بلكه فصل ا
ي حيوانات نوع واحدي هستند و  نباتات معني جنسي ندارد و فصل است. همه

بودن براي او  ها معناي جنسي ندارد و انسان هم كه حيوان بودن براي آن حيوان
ي حيات  بودن يا قوه باشد. حيوان معني جنسي دارد، نوعي جدا براي خودش مي

حيواني، در ضمن وجود انسان است؛ ولي حيوانات، نوع واحد هستند، هرچند 
هاي مختلف حيوانات را داريم. حيوانات همه يك نوع واحدند، منتها  كه صنف

اصناف مختلف دارند. مثالً اسب يك صنف آن است و قاطر صنف ديگر آن 
اوت بين دو هاي مختلف دارد. گرچه مسلماً تف كه انسان صنف است. چنان

تر از تفاوت خر و اسب خواهد  صنف انسان از حيث قيافه و هوش و فهم، بيش
 .)282: 1381(اردبيلي، » بود
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معني نيست كه جزء حيوانات قرار بگيرد و  حيوان ناطق بودن انسان به اين«
طور كه  بودن حقيقت انسان است، همان بودن باشد. ناطق تنها امتيازش ناطق

بودن حقيقت نباتات است. نبات يك نوع،  ت حيوان و نباتبودن حقيق حيوان
حيوان يك نوع و انسان نوع ديگر است. حقيقت انسان در همان نطق او 

دهد و لذا انسان، همان ناطق  باشد. فصل آخر انسان، حقيقت او را شكل مي مي
 .)292و  287(همان:  »است

بودن انسان،  ي درك كليات و ناطق توان اين نتيجه را گرفت كه قوه از بيان امام(ره) مي
ها نوع واحدي نيستند كه امكان  شود. اين كمالي براي او نسبت به حيوانات محسوب نمي

ها وجود داشته باشد. اگر انسان قسيم ساير حيوانات باشد، اين توهم پيش  مقايسه بين آن
انسان، حتي دليل بودن  . ناطق)395(همان: » آيد كه انسان از ساير حيوانات برتر است مي

ي عاقله براي انسان بايد حاصل  باشد. مرتبه ي بالفعل در انسان نمي ي عاقله ي قوه وجود مرتبه
 فرمايند: شود. امام مي

ي  ي بالفعل به اين است كه حقايق عقليه ي عاقله ي قوه حصول مرتبه«
 باشد... نه براي نوع مجرده را درك كند و اين مختص به اوحدي از ناس مي

ي مفاهيم بند  مردم، و حتي نه براي نوع علما كه دست و پايشان در مرتبه
 .)438(همان: » است

 و يا مي فرمايند:
ايم ولي  ي كليات، اطالع حاصل نموده واسطه به ماوراءالطبيعه فقط به«

ي وجود ماوراءالطبيعه را اشغال  شان كه اآلن صفحه حقايق و شخصيت به
 .)348(همان: » اند، اطالعي نداريم نموده

نفسه، هويت و فعليتي را براي انسان ايجاد نمايد و براي  تواند في بودن انسان نمي ناطق
ي فلسفي امام(ره) به  جاست كه انديشه اين مرحله نيازمند ايمان و عقل عملي است. اين
رسد. ارتباط حكمت نظري و عملي از  نوعي تقدم حكمت عملي بر حكمت نظري مي

شوند و عمدتاً حكمت نظري را اصل  ست كه اهل فلسفه با آن مواجه ميمباحث مهمي ا
آورند. امام(ره) سعي  شمار مي دهند و حكمت عملي را از شعوب حكمت نظري به قرار مي

 فرمايند: كنند نگاه ديگري را داشته باشند. ايشان مي مي
براي انسان يك عقل نظري، كه آن ادراك است و يك عقل عملي است «

گوييم در هر دو عمل الزم  كند. ولي ما مي رهاي معقوله را عملي ميكه كا
چه عقل عملي هم به عقل  گردد. چنان است و عقل نظري به عقل عملي برمي

» گردد. و در نظري هم كه درك و علم است، عمل الزم است نظري برمي
 .)341(همان: 
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 كنند: در ادامه بيان مي
مراتب وجود هر فردي با تكرار ياد ها اين است كه  ي اين غرض از همه«

چه از علوم حقه كه انسان ياد دارد، در ذاتش و  ملكه و مصفا شود و آن خدا، ذي
صورت ذاتش نقش بندد. اين است كه گفتيم عقل نظري هم به عقل عملي 

گردد؛ چون هرچيزي كه در هر مرتبه از مراتب وجود واقع شود،  برمي
 .)346(همان:  »ندك ي ديگر آن سرايت مي مرتبه به

 فرمايند: چنين مي هم
كه گفتيم كه  كمال انساني به عقل عملي است نه به عقل نظري. چنان«

ي كفر و شرك باقي بماند.  ممكن است انسان برهان داشته باشد ولي در مرتبه
عقل عملي همان ارجاع كثرت به وحدت، عمالً و خارجاً است. لذا كمال انسان 

 .)354(همان: » ه به عقل نظري اوبه عقل عملي اوست، ن
تواند تأثيرگذار در عقل نظري باشد. عقل عملي انسان و ايمان با اين بيان، عقل عملي مي

تعبير ديگر علم نظري  كند كه درك مسائل نظري ميسر شود و به و شهود او هم كمك مي
ايمان  هاي شهودي انسان دانست. عقل عملي، همان برداري از درك توان صورت را مي

است و مربوط به حوزه عمل زندگي انسان است و در حوزه عقل نظري قرار ندارد. امام(ره) 
 فرمايند: مي

ي تجرد  ي قلب است؛ و قلب، آن مرتبه مرتبه ايمان، تنزّل علم عقالني به«
يابد و اين مرتبه  صورت جزئيه مي خيالي است كه در آن مرتبه، معقول را به

ر لوح نفس چيزي منتقش گرديد، يعني نفس در لوح نفس است كه اگر د
ي عقالني تعقّل كرده، اتحاد پيدا نمايد،  ي خيال با آن معقولي كه در مرتبه مرتبه

شود.... ايمان،  محض درك و علم حاصل نمي همان ايمان است. چون ايمان به
ي قلب تنزل  مرتبه چيزي نيست. علم اگر صورت نفساني شد و به مجرد علم به

النفس گرديد و با  العلم و حقيقه و از عالم مفهوميت بيرون آمد و حقيقهكرد 
ي  پوست و گوشت و خون و بخار خوني و روح حيواني و صورت برزخيه

انسان متحد گرديد، ايمان است. و وقتي كه عمل قلب شد، شخص مؤمن 
» شود. ايمان آن قبول قلبي است محض علم، ايمان درست نمي شود؛ چون به مي
 .)343-342مان: (ه

ي  عقل نظري در قوس صعودي خود، صورت ذهني عقل عملي است و در ادامه
خواهي انسان با دو  رويم. از نظر امام، كمال حكمت عملي است كه سراغ حكمت نظري مي

ي عقل نظري) و حريت (آزادي از قيد رذائل  واسطه اصل حكمت (علم به نظام وجود به



 

 

69 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هفدهمشماره 
  96تابستان 

 جنگ فقر و غنا در
 انديشه سياسي
 امام خميني(ره)

 )80تا  63(

شدن به معارف  شود. حكمت نظري عبارت از عالم ق مياخالقي توسط عقل عملي) متحق
دادن به حكمت نظري و  الهي و دستورات فقهي است. حكمت عملي هم عبارت از عينيت

شود. ايمان يا همان التزام  تدريج محقق مي آمدن قلب و ايمان در انسان است كه به پديد
 ي وصل فقه با معارف الهي است. عملي به قانون، حلقه

شدن به حكمت عملي و عقل عملي، آثار و تبعات قابل توجهي  دم و ارزش قائلاين تق
ها داراي  دارد كه از جمله اهميت اخالق در تكوين هويت انسان است. البته بعضي از انسان

بودن براي انسان يك حالت اخالقي است. انساني كه  شوند، چون حيوان اخالق حيواني مي
تواند ناطق حيوان باشد  بودن است كه مي كند، بعد از ناطقها را كسب  صفات اخالقي حيوان

 شود. و خُلق بعضي از حيوانات را داشتن، يك فصل جديدي براي انسان مي
انسان ناطق است، ولي خلقت او تمام نيست. در يك فرايند تدريجي است كه خلقت او 

ها در همان مسير  نسازد. قليلي از انسا اش خود را مي شود و او در مسير زندگي كامل مي
ها تازه شروع  رسند؛ ولي بعضي انسان ي عقل بالفعل مي مرتبه كنند و به بودن سير مي ناطق

چنين نوع انسان را جدا  كنند كه حيوان شوند. نگاه خاص امام(ره) به حكمت عملي و هم مي
به اهميت ي سياسي امام(ره)  اي در انديشه دهد كه عنايت ويژه از حيوانات دانستن نشان مي

كند. لذا  چيزي است كه عمل مي عمل و به تعبير ديگر، مبارزه وجود دارد. انسان آن
ها بعد از  ها ثابت است، بلكه انسان توانيم بگوييم هويت انساني از بدو تولد براي انسان نمي

شوند. يك  چيزي كه بايد بشوند مي شوند و در مسير عمل و فعاليت خود، آن تولد ساخته مي
ي سياسي امام(ره) ادراك  توانيم در انديشه شدن براي مبارزه و عمل را مي اصالت قائل نوع

 ي دائمي را در طول زندگي خودش تجربه كند. كنيم. انسان بايد يك مبارزه
الملل اسالمي  كردن اهداف بين مان پياده هدف     گراها تصور نمودند ما ملّي«

تا شرك و كفر هست، مبارزه      مگويي در جهان فقر و گرسنگي است. ما مي
با كسي دعوا      هست و تا مبارزه هست، ما هستيم. ما بر سر شهر و مملكت

را بر قلل رفيع كرامت » ال اله االّ اهللا«نداريم. ما تصميم داريم پرچم 
 .)88: 21، ج1389(امام خميني، » بزرگواري به اهتزاز درآوريم     و

گيرد كه در مسير  ليت، جهد و اجتهادي شكل ميشخصيت انسان با مبارزه، فعا
دهد. اين مبارزه و تحقق تدريجي شخصيت انسان،  اش انجام مي مندي و تشرّع زندگي قانون

ي  اضافه مند او و حاكميت قانون و شريعت الهي دارد. انسان به نسبت وثيقي با زندگي قانون
اش انسان خواهد بود. انسان با  ندشدنم ميزان تشرّع و قانون شود و به شريعت الهي انسان مي
بخشد. يك ملت  شدن است كه توحيد را در وجود خود عينيت مي مند عمل به قانون و قانون

ي خداوند و از عالم  هم اگر هويت خود را پيدا كند و ادراك كند كه اين هويت از ناحيه
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به قوانين رحمت و عظمت است، رفتار مناسب آن را خواهد داشت كه عبارت از عمل 
ي انساني، همان واليت فقه است  الهي است. حاكميت شريعت در زندگي انسان و جامعه

 كه مورد توجه امام راحل بوده است.
به هرحال مباحث فلسفي چون تقدم حكمت عملي بر حكمت نظري و تفاوت نوع 

تثبيت  ي سياسي امام(ره) انسان با نوع حيوانات، اين اصالت نسبي مبارزه را در انديشه
ي فيزيك و  ي مادي نيست كه در عرصه كنند. البته اين جنگ و مبارزه يك مبارزه مي

ي  اي براي تحقق ايمان و استحكام شخصيت متشرّعانه طبيعت جريان داشته باشد؛ مبارزه
تعبير امام (ره) جنگ ايمان و رذالت  تواند متعلق به عالم طبيعت باشد. به انسان است كه نمي

افتد. يك جنگ در  عبارتي در عالم خيال اتفاق مي فضاي ماوراي طبيعت و بهاست كه در 
افتد كه كدام يك از صفات اخالقي خوب يا بد، هويت انساني را  ها اتفاق مي درون انسان

حق و "هاي اجتماعي  ي اجتماع است كه جريان ي ديگري هم در صحنه شكل دهند. مبارزه
در مبارزه هستند و البته انسان هم در اين ميان، با هم  "رحماني و شيطاني"و  "باطل

 دهد. شخصيت خود را شكل مي
كار گرفتن  كردن ماهيت اين مبارزات در جوامع انساني، به ابتكار امام(ره) براي روشن

ي سياسي ديگري بايد  ي اصالت مبارزه مثل هر انديشه تعبير جنگ فقر و غنا بود. انديشه
ي اجتماع و زندگي انسان روشن  شدن خود را در عرصه اتيكيفيت عملي بتواند چگونگي و

كند. جنگ فقر و غنا عبارت از تبيين عملياتي و اجتماعي اصالت مبارزه در تكوين 
شخصيت جوامع انساني است. نگاهي به ادبيات امام راحل، وقتي كه از مبارزات انقالبي و 

گويند، ذهن خواننده را به درك  ميطلبي و متقابالً چشيدن طعم فقر سخن  نسبت آن با رفاه
 فرمايند: سازد. ايشان مي ابعاد اين نظريه نزديك مي

كنند مبارزه در راه  ها كه تصور مي طلبي سازگار نيست. آن مبارزه با رفاه«
طلبي  داري و رفاه استقالل و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه

كنند  هايي كه تصور مي اند؛ و آن منافات ندارد، با الفباي مبارزه بيگانه
شوند و به  درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي داران و مرفهان بي سرمايه

كوبند.  كنند، آب در هاون مي مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي
طلبي، بحث دنياخواهي و  بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت

هايي تا  شوند و تنها آن اي است كه هرگز باهم جمع نمي لهجويي دو مقو آخرت
آخر خط با ما هستند، كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. 

ها هستند.  بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقالب فقرا و متدينين بي
اصولي  هرصورتي كه ممكن است خط مان را بنماييم تا به ما بايد تمام تالش
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دفاع از مستضعفين حفظ شود.... ما براي احقاق حقوق فقرا در جوامع بشري تا 
ي اسالم ناب  ي خون دفاع خواهيم كرد. امروز جهان تشنه آخرين قطره

 .)87-86(همان: » محمدي(ص) است
هاي ملموس اجتماعي صورت  چنين درك و تبييني از مبارزه كه بر اساس واقعيت

زم داشتن بينش اسالم ناب محمدي(ص) است. اصرار جدي امام(ره) گيرد، البته مستل مي
تعبير ديگر مرزبندي بين اسالم ناب و اسالم  ي اسالمي و به براي عدم انحراف در انديشه

 كنند: راستا قابل ارزيابي است. امام(ره) اسالم ناب را چنين معرفي مي آمريكايي هم در اين
ان و مظلومين و فقراي جهانند و داران آن پابرهنگ اسالمي كه پرچم«

پرستانند. اسالمي كه  داران و پول ملحدان و كافران و سرمايه  ،   دشمنان آن
بهره بودند و دشمنان حقيقي   مال و قدرت بي     داران واقعي آن هميشه از طرف

(همان:  » هنرند  نمايان بي  مقدس     مداران بازيگر و گر قدرت آن، زراندوزان حيله

204(. 
 كنند: اسالم آمريكايي را هم چنين معرفي مي

اشرافيت، اسالم ابوسفيان، اسالم مالّهاي كثيف درباري، اسالم      اسالم«
هاي علمي و دانشگاهي، اسالم ذلت و نكبت، اسالم  حوزه     شعور نماهاي بي مقدس

 يهسازش و اسارت، اسالم حاكميت سرمايه و سرما     پول و زور، اسالم فريب و
 .)80(همان: » "اسالم امريكايي"يك كلمه      ها، و در داران بر مظلومين و پابرهنه

البته امام(ره) متأسف بودند كه در ذهنيت مسلمانان و واقعيت سياسي جهان اسالم چنين 
 مرزبندي روشني صورت نگرفته بوده است:

الم امريكايي و مرز بين اس     هاي اسالمي متأسفانه هنوز براي بسياري از ملت«
نماهاي متحجر   مقدس     اسالم ناب محمدي و اسالم پابرهنگان و محرومان و اسالم

است. و      درد كامالً مشخص نشده داران خدانشناس و مرفهين بي     و سرمايه
ممكن نيست در يك مكتب و در يك آيين، دو   ساختن اين حقيقت كه  روشن

از واجبات سياسي بسيار مهمي است      باشدفكر متضاد و رودررو وجود داشته 
پذيرفته بود، به احتمال بسيار      هاي علميه صورت كه اگر اين كار توسط حوزه

علماست كه   ي  ي همه زياد سيد عزيز ما، عارف حسين در ميان ما بود. وظيفه
 »دهند     كردن اين دو تفكر، اسالم عزيز را از ايادي شرق و غرب نجات با روشن

 .)121-120(همان: 
اي هم مربوط به نگراني جدي امام(ره) از  گونه ي جنگ فقر و غنا به شايد طرح نظريه

توانست  خوبي مي به» جنگ فقر و غنا«عدم مرزبندي بين اين دو اسالم بوده باشد. مفهوم 
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اي را تثبيت نمايد. اسالم ناب محمدي(ص) بر وجود جنگ فقر و غنا صحه  چنين مرزبندي
 نمايد. گذارد و برعكس، اسالم آمريكايي اين واقعيت را انكار مي مي

 تبيين جنگ فقر و غنا
جنگ فقر "برند، عبارت است از:  كار مي تعبيري كه امام راحل براي تبيين اين مبارزه به

ي مادي و  دهنده تواند نشان ؛ و نه جنگ فقير و غني! تعبير جنگ فقير و غني مي"و غنا
باشد كه وجود مادي فقير با وجود مادي غني در حال جنگ است. البته بودن جنگ  طبيعي

افتد؛ اگر بخواهد جنگي اتفاق بيافتد در  در عالم واقع، جنگي بين فقير و غني اتفاق نمي
ي شروع جنگ، فقير از بين رفته است و جنگ بين فقير و غني، نتيجه و تكليفش قبل  لحظه

ي حتمي اين منازعه  پيروزي غني، نتيجه از شروع جنگ روشن است. شكست فقير و
عبارت ديگر، اصالً جنگي صورت  معناي خاتمه آن است. به خواهد بود و آغاز جنگ به

 گيرد؛ چون غني دارا است و فقير چيزي ندارد كه بتواند با اتكاي به آن بجنگد. نمي
قيقت برند كه دو صفت و ح كار مي را به "جنگ فقر و غنا"امام راحل(ره) تعبير 

نمايند و گروه ديگر خود را  اند. گروهي خود را با صفت فقر، احساس و درك مي اجتماعي
ها متصف به صفت فقر و ديگري متصف به صفت  كنند. يكي از اين گروه غني تصور مي

جنگند. اين جنگ از  غنا است. درواقع اين دو، صفت و شأن اجتماعي هستند كه با هم مي
كند. هر  است؛ چون وجود اجتماعي هر دو طرف جنگ برابري مي پذير لحاظ منطقي امكان

ها متصف به صفت فقر و ديگري  دو داراي وجود اجتماعي هستند؛ هرچند كه يكي از آن
ي آن قبل از  متصف به غنا است. جنگ فقر و غنا مثل جنگ فقير و غني نيست كه نتيجه

ر جنگ صورت بگيرد شروع وقوع جنگ معلوم باشد. يا اصالً جنگي صورت نگيرد و اگ
 جنگ، همان پايان آن باشد.

روند. البته  راحتي از بين نمي وزن هستند و به جنگند، هم هم مي دو جريان اجتماعي كه با
اي است كه امكان عمل كمي دارد.  گونه شرايط براي گروهي كه متصف به فقر است، به

ر دو واقعيت اجتماعي هستند و تر است؛ اما ه هرچند آن گروه ديگر، شرايط برايش فراهم
تواند وارد جنگ شود،  باشند. جريان اجتماعي متصف به فقر مي جهت، مساوي مي در اين

برد.  جنگد و با سختي كار را جلو مي ادامه بدهد و حتي پيروز شود؛ هرچند با حال فقر مي
دهد و  مي حال كه جنگ را با امكانات و با راحتي ادامه جريان متصف به غنا هم در عين

سختي كمي دارد، اما ممكن است شكست بخورد. جنگ فقر و غنا قابل تحقق است و ادامه 
 يابد و حتي پيروزي فقر بر غنا هم محتمل است. مي

ها گروه اجتماعي، سياسي و  مثال جنگ سعودي با يمن شايد بتواند روشنگر باشد. يمني
ي امكانات ديگر هستند. از طرف الجيشي و بعض اي، سوق جمعيتي داراي امكانات منطقه
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ها هم يك گروه اجتماعي و سياسي هستند كه منابع مالي و تسليحاتي زيادي  ديگر سعودي
توان جنگ فقر و غنا ناميد. يمن را مظهر فقر و  دارند. جنگ بين يمن و سعودي را مي

امكانات  سعودي را مظهر غنا بدانيم و بر اين اساس اين جنگ را تحليل كنيم. مكنت، پول،
ها  كنند. يمني ها احساس غنا مي ها است و آن ها با سعودي سياسي دنيا و حمايت ابرقدرت

ها صورت  گريبان هستند و حمايتي هم از آن به هم با مشكالت مادي فراواني دست
گونه نيست كه سرنوشت جنگ از همان روز اول  جنگند. اما اين گيرد و توأم با فقر مي نمي

ها شكست خواهند خورد. برعكس؛ ممكن است  طور حتم يمني دانيم كه بهمشخص باشد و ب
 ها هرچند كه در فقر امكانات هستند، پيروز شوند. يمني

توان جنگ سعودي و يمن را يكي از مصاديق جنگ فقر و غنا دانست، اتفاقاً  كه مي اين
توانستند جنگ  نميها فقير مطلق نيستند و اگر فقير مطلق بودند  به اين دليل است كه يمني

كه البته با سختي، فقر و مشكالت  را ادامه دهند و روز اول جنگ، پايان آن هم بود. همين
توانند دوام بياورند و ادامه دهند و حتي ممكن است پيروز شوند، نشان آن است كه  مي

ها كه  شان يعني سعودي كه فقير كامل باشند و طرف مقابل كنند، نه اين احساس فقر مي
توجهي هم دارند. لذا امام(ره)  ها و مشكالت قابل حال، ضعف حساس غنا دارند، در عينا

را مطرح كردند. جنگ بين فقر و غنا از  "فقير و غني"و نه جنگ  "فقر و غنا"جنگ 
بسا پيروزي با جناح  شده نيست؛ چه هم تعيين پذير است و سرنوشت آن لحاظ منطقي امكان

 فقر باشد.
يل خودشان، جنگ فقر و غنا را يك جنگ همگاني، جهاني و تاريخي امام(ره) در تحل

امروز جنگ فقر و «كنند:  آورند كه شروع شده است. ايشان چنين بيان مي حساب مي به
(همان: » درد شروع شده است ها و مرفهين بي غنا، جنگ استضعاف و استكبار، جنگ پابرهنه

آورند و همين كه اين جنگ  حساب مي به. درواقع، اين جنگ را نوعي گشايش تاريخي )85
آيند، ولي وقتي  حساب نمي شروع بشود، پيروزي براي فقراست. فقرا قبل از شروع جنگ به

ي سرنوشت جوامع   كننده افتد، عنصر تعيين رسد كه اين جنگ اتفاق مي حدي مي جامعه به
دليل قدرت  ر بهطور طبيعي هم در جنگ فقر و غنا، امكان پيروزي جناح فق شوند. به مي

 تر است. شروع جنگ فقر و غنا كه يك پيروزي براي جناح استقامت زيادشان بيش
شود.  فقرا است، مسير تاريخ را تغيير داده است و رشدي براي تاريخ بشري محسوب مي

 توان شود و مي ي تاريخي جديد است كه شروع مي جنگ فقر و غنا، وصف يك دوره
ساله، مظهر كامل و روشني  گذاري كرد. جنگ تحميلي هشت اماين عصر را با اين عنوان ن

 ساله اطالق كرد براي آن بود. جنگ فقر و غنا صفتي بود كه امام(ره) به جنگ هشت
 و فرمود:
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شدني نيست؛ جنگ ما جنگ فقر  جنگ ما جنگ حق بر باطل بود و تمام«
ختم و غنا بود؛ جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا 

 .)284(همان: » زندگي وجود دارد
عنوان مصداق جنگ فقر و غنا معرفي كردند كه در خيلي از  ساله را به جنگ هشت

هاي عملياتي و اجتماعي و سياسي آن پيروزي با ايران بود. امروز كسي در ايران،  صحنه
رفتن  ز بينكند و ا خورده تلقي نمي جامانده از آن دوره، خود را شكست رغم مشكالت به علي

ي اين  فرمايند جنگ فقر و غنا بود؛ يعني همه صدام هم مزيد اين پيروزي بود. اما امام مي
هاي شيوخ خليج  المللي در اختيار ايران نبود؛ ثروت سال با سختي گذشت. امكانات بين هشت

شد فروخت و هزاران مشكلي كه وجود  فارس در اختيار نبود و حتي نفت را هم نمي
جمله مشكالتي كه پس از پيروزي انقالب اسالمي پيدا شده بود، خصوصاً در  داشت. از

هاي منحرف و معاند كه مشكل  دهي جديد داخلي جامعه و در مقابل گروهك سازمان
جمله، حالت غنا در جنگ وجود نداشت. امام(ره) و مردم ايران  كردند. در يك درست مي

جنگيد؛ البته امكان پيروزي  بود كه با غنا مياين هشت سال را با فقر اداره كردند و فقر 
ي جنگ،  كه غير از پيروزي در صحنه بيني بود. در حالي پيش  كامل در جنگ هم قابل

سال و  تر سياسي و اجتماعي نيز براي كشور حاصل شد. در اين هشت هاي بزرگ پيروزي
 در هر روز جنگ، پيروزي براي جمهوري اسالمي فراهم آمد:

ها از آن بهره  ي صحنه ايم كه در همه در جنگ بركتي داشتههر روز ما «
ايم، ما مظلوميت  جهان صادر نموده مان را در جنگ به ايم. ما انقالب جسته

ايم. ما در جنگ، پرده از  خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده
ا مان ر خواران كنار زديم؛ ما در جنگ، دوستان و دشمنان ي تزوير جهان چهره

ايم كه بايد روي پاي خودمان  ايم؛ ما در جنگ به اين نتيجه رسيده شناخته
بايستيم؛ ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شكستيم؛ ما در جنگ 

مان را محكم كرديم؛ ما در جنگ حس برادري  هاي انقالب پربار اسالمي ريشه
مردم  در جنگ بهدوستي را در نهاد يكايك مردمان بارور كرديم؛ ما  و وطن

ها  ها و ابرقدرت جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان داديم كه عليه تمامي قدرت
دنبال داشت؛  توان مبارزه كرد؛ جنگ ما كمك به افغانستان را به سال مي ساليان

دنبال خواهد داشت. جنگ ما موجب شد كه تمامي  جنگ ما فتح فلسطين را به
ل اسالم احساس ذلت كنند. جنگ ما بيداري هاي فاسد در مقاب سردمداران نظام

دنبال داشت. تنها در جنگ بود كه صنايع نظامي ما  پاكستان و هندوستان را به
تر استمرار روح اسالم  ها مهم ي اين چناني برخوردار شد و از همه از رشد آن

هاي پاك  ها از بركت خون ي اين انقالبي در پرتو جنگ تحقق يافت. همه
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ها از تالش مادران و پدران و مردم  ي اين سال نبرد بود. همه شتشهداي عزيز ه
عزيز ايران در ده سال مبارزه با آمريكا و غرب و شوروي و شرق نشأت 

 .)284-283(همان:  »گرفت
ي اين جنگ يك  درواقع، نفس شروع جنگ فقر و غنا پيروزي بود و در هر لحظه

ساله هر روز جامعه را پيش برد و  آمد. امام در طول جنگ هشت دست مي پيروزي به
تر از همه آن بود كه  ي ايران، تعمق و رشد سياسي بااليي را تجربه كرد. شايد مهم جامعه

ها و مستكبران عالم را براي جهانيان روشن كرد و شيوه و راه و  ي ابرقدرت جنگ، چهره
ت ضد صهيونيستي، ي جهاني و جهان اسالم منتقل شد. مقاوم رسم جنگ فقر و غنا به جامعه

هاي بارز جنگ فقر و غنا هستند. در جنگ يمن  قيام مردم بحرين و بيداري اسالمي نمونه
 توان جريان جنگ فقر و غنا را مشاهده كرد. با سعودي و در ديگر حوادث منطقه هم مي

شود، نه صرف جنگ بين فقير و  ها داده مي جنگ فقر و غنا صفتي است كه به جنگ
ي جديد است. جنگ فقر و غنا در عالم اجتماع  هاي جديد و وصف دوره غني. صفت جنگ

كه فقير است، ديگر قدرتي ندارد كه  افتد. در عالم طبيعت آن و نه در عالم طبيعت، اتفاق مي
طور طبيعي  چيز دارد، به كه غني است و همه بجنگد و عمالً تسليم و مضمحل است. آن

 شود. پيروز مي
و تخيل اجتماعي و تاريخي، وجود فقر و غنا اصالت دارد و با هم ولي در عالم اجتماع 

سازد كه البته به  ي اجتماع، تحليل اين جنگ را ممكن مي كنند. اصالت حوزهجنگ مي
گردد. اين  ي امام راحل و جايگاه سياست در آن عالم برمي اصالت عالم خيال در انديشه

رود،  كار مي كه لفظ فقر و غنا به رغم آن جنگ، جنگ سياسي و اجتماعي است و علي
 افتد. ماهيت جنگ اقتصادي ندارد. اين جنگ، از لحاظ فلسفي در عالم خيال جوامع اتفاق مي

 جنگ ايمان و رذالت، واليت مطلقه فقيه و تعمق
ي نبوت،  جنگ فقر و غنا ارتباطي با جنگ حق و باطل، جنگ ايمان و رذالت و مسأله

امام(ره) ارتباطي بين اديان الهي و مسائل ملموس زندگي و   دارد. واليت و تعمق در زندگي 
  نمايند: كنند و خاستگاه اجتماعي اديان الهي را چنين تبيين مي طبقات اجتماعي برقرار مي

ها برخاسته است و با كمك مستضعفين بر  تمام اديان آسماني از بين توده«
ي طول تاريخ به كمك انبيا  حمله برده است. مستضعفين در همه     مستكبرين

اند. در اسالم، پيغمبر اكرم از بين      جاي خود نشانده به     اند و مستكبرين را برخاسته
مستضعفين، مستكبرين زمان خودش را آگاه    مستضعفين برخاست و با كمك

حق دارند. مستضعفين به اسالم      كرد يا شكست داد. مستضعفين بر تمام اديان
بودند كه كمك كردند   ساله، اين جمعيت  1400؛ زيرا در طول تاريخ حق دارند
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مستكبرين   هاي شاهنشاهي و  دين اسالم را، ترويج كردند از دين اسالم. رژيم
ي با  ها غير راه اسالم بوده است و با مبارزه وابسته به آن رژيم، هميشه راه آن

تضعفين بودند كه دنبال انبياء دادند؛ مس  زندگي منحوس خود را ادامه مي     اسالم
 . )327: 7(همان، ج» بودند     بودند، دنبال علما بودند، دنبال اوليا

 دهند: راستا منطق اجتماعي قرآن كريم را نيز چنين توضيح مي در اين  
بيند كه اين قرآن  كسي كه يك مقداري آشنا باشد به منطق قرآن، مي«

دارها دايماً در جنگ  كه با اين سرمايه ا به اينپيغمبر اسالم ر    است كه وادار كرد
 .)214: 4(همان، ج» باشد

گران توصيف  امام خميني(ره) تاريخ پيامبران الهي را تاريخ بسيج مستمندان عليه غارت  
 كنند: مي

اند كه بسيج كنند اين  ها آمده شان معلوم است؛ و اين پيغمبرها تاريخ«... 
گرها را سر جاي خودشان بنشانند و عدالت  اين غارترا كه بروند و      مستمندان

 .)293: 8(همان، ج» اجتماعي درست كنند
  فرمايند: و در جاي ديگر مي

نفع اين  تاريخ را بايد ببينيد؛ حساب بايد بكنيد كه آيا پيغمبر به«
جاها، ... وارد عمل شده است و مردم را  و طائف و آن     دارهاي حجاز سرمايه

نه؛ اين مردم ضعيف مستضعف را،      ها را يا ها بخورند آن كه اين تخدير كرده
ها  دارها و جنگ    ها را تحريك كرده بر ضد اين سرمايه اين سر و پا برهنه

كردند....    شان [را] هم آدم ها را شكست دادند و بعضي ها تا اين اند با اين كرده
آمده؟ اين همه آيات قتال كه اند قرآن را ببينند اسالم براي چه  خوب نخوانده

دارها، با اين  شده است اسالم، قتال و اعالم جنگ كرده است با اين سرمايه   وارد
ها همراهي كرده  ن ها، با اين سالطين؛ نه، اين است كه با آ   شاه   ها، با اين بزرگ

 .)99: 4(همان، ج» ها تا مردم را بخورند آن
ر نگاه امام راحل، پيوستگي عميقي بين پيام انبياي شود كه د هاي فوق روشن مي با بيان

ي تقابل جريان نبوت  چنين عمده الهي با طبقات ضعيف و مستضعف جامعه وجود دارد. هم
بندي تاريخي و اجتماعي پيام اديان  با مستكبرين از طبقات مرفّه جامعه بوده است. صورت

شود. امام(ره)  ين و محروم تكميل مينش روحيات طبقات كاخ شناسانه به الهي با نگاهي روان
رفته است و معناي فقر و   ها از بين داند كه احساس انساني آن اهل غنا را كساني مي

 فرمايند: ي مناسبت فقر با ايمان چنين مي كنند. ايشان درباره گرسنگي را احساس نمي
ي  ... و اين طبقهاند اند و پوسيده ها هستند كه ضعيف نشين   ها ثابت كردند كه كاخ اين«



 

 

77 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هفدهمشماره 
  96تابستان 

 جنگ فقر و غنا در
 انديشه سياسي
 امام خميني(ره)

 )80تا  63(

اش مملو از عشق به اسالم و  محروم بود، لكن قلب     ها ي رفاه محروم جامعه بود كه از همه
 .)262-261: 14(همان، ج »ايمان بود
شود از نظر  اي مساعد و جدي در ميان محرومين جامعه وجود دارد كه موجب مي زمينه

يابند؛ اين مطلب مورد توجه امام راحل  ايمان الهي و عالقه به مباني ديني رشد و استحكام
توان تشخيص داد كه به رواياتي توجه كنيم كه  بوده است. اما عمق اين معني را وقتي مي

كنند. در اين روايات، دوستي و  را ذكر مي (ع) بيت مناسبت فقر با دوستي و محبت اهل
 فرمايند: مي (ع)شمارند. امام علي بيت را سبب فقر مي محبت اهل

»ابا؛ هركس ما اهلملْفَقْرِ جِلْبل دتَعسفَلْي تيلَ الْبنَا أَهببيت را دوست  نْ أَح
 .)488البالغه:  (نهج »بدارد، بايد براى پوشيدن لباس فقر آماده شود

 فرمايند: از طرف ديگر رسول گرامي اسالم مي
است و  الفقر فخري و به أفتخر علي سائر األنبياء؛ فقر باعث فخر من«

؛ محدث نوري، 56: 69تا، ج (عالمه مجلسي، بي »كنم سبب آن بر ساير انبياء افتخار مي به

 .)173: 11تا، ج بي
بيت در جناح فقر قرار  دهند كه جريان حق، نبوت و محبت اهل اين روايات نشان مي

به رعايت  بودن توان داراي ايمان بود. ايمان كه عبارت از ملتزم گيرد. با احساس غنا نمي مي
شود كه انسان در زندگي و مبارزات خود،  ي خود موجب آن مي نوبه شريعت الهي است، به

ي امكانات در اختيار خود، به هر صورتي  تواند از همه احساس فقر نمايد. انسان مؤمن نمي
داند كه  كه بخواهد استفاده كند؛ چراكه محدود به رعايت حدود الهي است. انسان مؤمن مي

ي خود بگيرد؛ وقايع آن را مهندسي و سرنوشت حوادث را  تواند آينده را در سلطه نمي
شود. بنابراين، ايمان و انتظار آينده  تعيين كند؛ بلكه با عمل به وظايف خود، منتظر آينده مي

 باشد. توأم با احساس فقر در انسان مي
ها  در انجام فعاليتشود كه هيچ قيد و محدوديتي  ايماني و رذالت باعث مي برعكس؛ بي

احساس نشود و انجام هر عمل پست و غيرانساني مجاز شمرده شود؛ طبعاً در چنين شرايطي 
وجود خواهد آمد. جرياني كه با احساس غنا و استكبار انجام هر عمل  احساس غنا به

دست  شمارد، تعيين سرنوشت حوادث را هم به غيرقانوني و غيرانساني را براي خود مجاز مي
كند كه  دنبال مهندسي آينده است. درواقع قدرتي را در خود تصور مي داند و به ود ميخ

تواند بر آينده مسلط شود و آن را در جهت اهداف خود تنظيم نمايد. احساس غنا توأم با  مي
ي انسان و جوامع انساني  ي الهي در سرنوشت آينده ايماني نسبت به تأثير قدرت و اراده بي

تنها انتظار تحوالت  آيد، نه دست مي خودبنيادي و احساس غنا در گذشته به است؛ چون اين
گردد تا حركت تاريخ  شود، بلكه تا جايي كه ممكن است تالش مي آينده كشيده نمي

گري  هاي رواني و اجتماعي، سلفي گونه زمينه متوقف و زمان در گذشته و حال بماند. با اين
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اي است كه با نوع نگاه به  صورت ديگري از منازعهآيد. جنگ فقر و غنا، هم پديد مي
 گري. گيرد؛ جنگي بين مكتب انتظار با سلفي آينده شكل مي

مند با  توان گفت كه جنگي بين ايمان به خدا و زندگي متشرّعانه و قانون چنين مي هم
گيرد. يك طرف جنگ، جرياني است كه  ي اومانيسم و خودبنيادي بشر صورت مي انديشه
ي وظايف شرعي و قانوني خود  دارد؛ در محدوده ساس فقر در مسير ايمان قدم برميبا اح

شود كه دست قدرت الهي، سرنوشت حوادث را رقم زند. طرف  كند و منتظر مي عمل مي
 شود. ديگر جنگ هم با احساس غنا، خود را جاي خدا گذاشته و فعال مايشاء مي

رار دارد. امر واليت، مفهوم جهاد و اجتهاد جنگ فقر و غنا در مناسبت با واليت فقيه ق
طور  شود از واليت صحبت كرد. تعين اين مبارزه نيز به نمي را با خود دارد و بدون مبارزه

نسبت با جنگ فقر  ارتباط و بي تواند بي ويژه در جنگ فقر وغناست. واليت مطلقه فقيه نمي
درد، در جانب استكبار و اسالم  ن بيي مرفهي تواند در جامعه نمي و غنا باشد. واليت فقيه

توانند واليت مطلقه فقيه را به جامعه بشناسانند. نسبتي بين  ها مي آمريكايي باشد. اين مشخصه
توان مالحظه كرد و اين امر واليت الهي با مفهوم جنگ فقر و غنا در انديشه امام(ره) مي

وحانيت و رهبري ديني را تر است. امام(ره) موضع ر نسبت قابل بررسي و مطالعه بيش
 داران زالوصفت چنين بيان كرده است: ي حمايت از محرومين و دشمني با سرمايه درباره

چيزي كه روحانيون هرگز نبايد از آن عدول كنند و نبايد با تبليغات  آن«
هاست؛ چراكه  در روند، حمايت از محرومين و پابرهنه ديگران از ميدان به

از عدالت اجتماعي اسالم عدول كرده است. ما بايد  هركسي از آن عدول كند،
دار اين مسئوليت بزرگ بدانيم و در تحقق آن  تحت هر شرايطي خود را عهده

 .)100-99: 21(همان، ج »ايم اگر كوتاهي بنماييم، خيانت به اسالم و مسلمين كرده
لوصفت تشنه داران زا خون سرمايه روحانيت متعهد، به «ي امام خميني(ره):  در انديشه

 .)276(همان: » نداشته و نخواهند داشت     هستند و هرگز با آنان سر آشتي
دهد كه از نظر امام راحل، ويژگي بارز رهبري و روحانيت اسالم را  چنين بياني نشان مي

هرحال، فقاهت و اجتهاد، مناسبتي  وجو كرد. به بايد در پرچمداري جنگ فقر و غنا جست
ي اجتماعي نباشد،  . اگر انساني اهل مبارزه، چه مبارزه با نفس و چه مبارزهبا امر مبارزه دارد

درستي مطالب فقهي را هم درك كند. درك مسائل فقهي و شريعت  معلوم نيست بتواند به
ي مبارزه نيست. كسي كه فرد مبارزي نباشد، در درك عميق مسائل  ارتباط با مسأله الهي بي

توان به فهم فقاهت نائل  با تالش و اجتهاد و مبارزه مي علمي هم دچار مشكل خواهد شد.
كنيم،  عنوان جنگ فقر و غنا تلقي مي ي اجتماعي كه به ي نفس و مبارزه شد. لذا مبارزه

ي مبارز  افتد. جامعه نسبتي با امر فقاهت دارد. فقاهت عبارت از جهادي است كه اتفاق مي
 واليت فقيه را برقرار سازد. امام(ره) شود كه حكومت فقهي ايجاد كند و در پي آن مي
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 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هفدهمشماره 
  96تابستان 

 جنگ فقر و غنا در
 انديشه سياسي
 امام خميني(ره)

 )80تا  63(

 فرمايند: مي
مگر نه اين است كه خداوند از علما پيمان گرفته است كه در برابر ستم «

پيشگان ساكت و آرام نمانند؟! مگر نه اين است كه  ستمكاران و ظلم جنايت
 .: پيام برائت)20(همان، ج »علما حجت پيامبران و معصومين بر زمين هستند؟!

آورد.  وجود مي ي خود، قدرت برخورد و مبارزه را در جوامع به نوبه ن فقاهتي هم بهچني
 فرمايند: طور كه امام مي همان

ي عيني و عملي پيدا كند، و قدرت برخورد در مسلمانان  فقه و اجتهاد جنبه«
 .)290-289: 21(همان، ج» وجود آورد به

ي تاريخي  قر و غنا، وصف دورهترتيب واليت فقيه هم در مناسبت با جنگ ف به اين
ي مشكالت  شود و پاسخ همه "مطلقه"شود. وقتي سطح انتظارات از دين و فقاهت  جديد مي

آيد. هر انتظاري با انقالب و  وجود مي گردد، واليت مطلقه به و مسائل از دين مطالبه مي
قر وغنا با هدف دهد. جنگ ف شود و نياز به رهبري و امر واليت را نشان مي مبارزه معني مي

چنين بين سطح و عمق جامعه شكل  ي بين آرمان و واقعيت و هم پركردن شكاف و فاصله
شود، حاصل  جنگ فقر و غنا از رشد، بلوغ سياسي و تعمقي كه در جامعه پيدا مي گيرد. مي
اي از تعمق برسد تا جنگ فقر و  درجه دهد. جامعه بايد به آيد و خود نيز آن را ارتقا مي مي
كند و فهم و  تر مي نا اتفاق بيافتد؛ سپس وقوع جنگ فقر و غنا، بينش جامعه را عميقغ

دهد. در نهايت بايد گفت كه از نظر امام، جنگ فقر و غنا تعبير  درك سياسي را رشد مي
هاي واقعي تاريخ  ي جنگ ديگري از جنگ حق و باطل است. جنگ هابيل و قابيل و همه

 توان با تعبير جنگ فقر و غنا باز شناخت. مي -دانيم  كه جنگ حق و باطل مي -را 

 گيري نتيجه
رسد كه مفهوم جنگ فقر و غنا ابعاد گوناگوني دارد و امام(ره) هم اين مفهوم  نظر مي به
نوعي بيان كردند كه، تازه اين مسير و جنگ شروع شده و ادامه پيدا خواهد كرد.  را به

توان شناخت. جنگ فقر و غنا را بايد يك جنگ  آينده را هم با اين مسأله و مفهوم مي
كه  اند؛ در صورتي ها از منظر اقتصادي به اين بحث امام(ره) پرداخته سياسي دانست. بعضي

جوهر بحث، سياسي است و نشان تعمق در نگرش سياسي است كه نسبتي هم با حاكميت 
 ي مهم ند با اين مسألهتوا الهي در دوران كنوني دارد. حاكميت الهي در دنياي امروز نمي

ارتباط باشد. خود امام كه هم جنگ فقر و غنا و هم تمايز بين اسالم  بي -جنگ فقر و غنا  -
ي متصل  ناب و اسالم آمريكايي را مطرح كردند، درواقع اين مفاهيم را در يك مجموعه

مستلزم  هم ديدند. حتي شناخت ما از مفهوم واليت مطلقه فقيه نيز هم و در مناسبت با به
ي سياسي  شناخت از اين مفاهيم و ديگر عناصر و مفاهيم سياسي است كه در انديشه
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ي فلسفي در انديشه امام دارد. تعريفي كه امام از  اين بحث يك عقبه اند. امام(ره) مطرح شده
ي  داند كه بخشي از حيوانات و فقط ممتاز به قوه كند، انسان را جزء حيوانات نمي انسان مي

شمارد. تازه،  ي نطق را كه فصل اخير انسان است، حقيقت اصلي او مي اشد؛ بلكه قوهنطق ب
توانند صفات حيواني پيدا  ها مي عنوان يكي از صفاتي است كه بعضي از انسان حيوانيت به

 كنند.
كند و منازعات را در جهت  ي جنگ فقر و غنا، سياست و تاريخ را تبيين مي نظريه

سازي است و جامعه را در مسير  ي انسان دهد. مقدمه ت سوق ميحاكميت اسالم و معنوي
مهابا از امكانات  ي بي ي تاريخ است. طرف فقر، استفاده دهد و موتور محركه رشد قرار مي

تري  ها، مثل افراد فقير، امكان عمل كم خاطر پايبندي به اصول و ارزش كند و به خود نمي
حمايت او رقم بخورد. اما طرفي  ت آينده است كه بهكند. طرف فقر در انتظار تحوال پيدا مي
كند و  بند و باري و عدم تقيد به اصول، احساس غنا در استفاده از امكانات مي دليل بي كه به

تر  برداري از امكانات طرف مقابل را فرصتي براي خود دانسته و خود را غني حتي عدم بهره
برد؛ آينده را در گرو گذشته غني  كار مي كند، بدون مالحظه، هر امكاني را به تصور مي
ترتيب، طرف فقر با عمق  اين گري در طرف غنا وجود دارد. به بيند و نوعي سلفي خود مي

كند و جنگ فقر و غنا درواقع جنگ عمق  زندگي ارتباط پيدا كرده و آن را درك مي
ا سبب ي سطحي آن است. نگاه سطحي و توهمي به زندگي، حس غنا ر زندگي با اليه

تر در آن است. تمايز اسالم  ي تعمق هرچه بيش شود و احساس فقر در زندگي هم نتيجه مي
 شود. ناب با اسالم آمريكايي هم با درك مفهوم جنگ فقر و غنا ميسر مي
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