
 

 شناسی انقلاب اسلامیدرآمدي بر انسان
 از منظر امام خمینی هاي آنو ویژگی» انسان انقلابی«

 •مجتبی نامخواه

اهیم اندیشه ترین مفهاي آن از دیدگاه امام خمینی، گفتگو پیرامون یکی از محوريو ویژگی »انسان انقلابی«پرسش از 

و پدیدارهاي وابسته به آن مانند  57 انقلاب اسلامیتغییر و انقلاب اجتماعی، امام خمینی  1اجتماعی امام خمینی است.

 د:ندهتوضیح می ،پرورانندنهادهاي انقلاب اسلامی را بر اساس مفهومی که در تعریف انسان انقلابی می

بار آمده بودند هرگز نتوانستند با قدرت  یطاغوت تیو زنان و مردان که در زمان طاغوت با ترب رانیجوانان ا«

 یطانیش قیدور از علا یِانسان انقلاببه  -جل و علا  -حق  يآنگاه که به دست توانا یول. مقابله کنند یطاغوت

 2»را سرکوب کردند. میمتحول شدند آن قدرت عظ

شود اي عمومی تلقی میواژه چه امروزه در اثر کثرت کاربرد اگر ،3اللهبود با آن مانند حزبو مفاهیم هم این مفهوم

ولد ت» انسانی انقلاب«داد یک که پس از رخ خاصی راجع است معنا و انسان ي فکري امام خمینی، بهاما در منظومه

دیدگاه  از »انسان انقلابی«هاي شود. موضوع این یادداشت ویژگیگیري دوره اجتماعی متمایزي مییافته و منشأ شکل

 گیري مبارزات انقلاببررسی تحلیلی است که امام خمینی در روزهاي اوجاین ت در امام خمینی است. نقطه عزیم

انسان  شناسیانساندرآمدي بر به عنوان توان دهد. بازخوانی این تحلیل را میاسلامی و پس از آن از این انسان ارائه می

 .سان انقلابی در شرایط کنونی در نظر گرفتبازتولید انانقلاب اسلامی و پرورش و 

 »انقلابی انسان«محصول کنش جمعی » اسلامی انقلاب«گشایند، از منظري که امام امام خمینی به تحلیل انقلاب می

یر این انقلاب انسانی یا تحول درونی به مثابه یک تغییر فراگ .آیدبه وجود می »انقلاب انسانی«ي مرحلهاست که پس از 

از دو منظر  کهی هایفهمؤلاست. تغییر و  »انسان انقلابی«انسان پساانقلاب انسانی یا  هایی دربنیادین، منشأ پیدایش مؤلفهو 
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مبدأ و وضعیت پیش از تحولِ   »تحول از«مراد از ». به تحول«از منظر و » تحول از«از منظر : قابل ملاحظه و مطالعه است

او  هاي وضعیت جدیدعمدتا به منظور افزودن خودآگاهی انسان انقلاب به داشتهانسان انقلابی است. این یادآوري 

ورد که آستی مختصات انسان انقلابی،تصویري سلبی در پاسخ به این پرسش فراهم میشود و در پاسخ به چیانجام می

ي ی جامعهدن خودِ انقلاببازشناساناما مقصود  از این تحلیل  »تحول به« بخش در ».مختصات انسان انقلابی چه نیست؟«

. در دنکي انقلاب و پس از آن، به صورت مداوم دعوت به بازگشت به خود میرانی به اوست. امام خمینی در میانهای

اي هتبیین امام از این مؤلفه تنها جنبکه ي دیگر آنشویم. نکتهآشنا می «خود»هاي این مؤلفه ما با » تحول به»بخش 

 .پذیرداي ندارد؛ بلکه بر بستري از توصیف یک روي داد مهم اجتماعی صورت میتوصیههنجاري، اخلاقی و 
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ترین مباحث در تبیین این انقلاب انسانی و انسان شناسی انقلاب اسلامی، مشخصات انسانِ ماقبل این یکی از مهم

لاب ترین مشخصات انسانِ ما قبل انقزده بودن از مهمانسان انقلابی یا انسان ما بعد تحول است. غربهاي تحول و مؤلفه

را که دانند؛ چگان میقبلهاز این روي امام تأثیر مهم انقلاب انسانی را در سطح اجتماعی قط امید غربانسانی است. 

امام خمینی در تشریح همین بعد از   4.انسان غربی استرنی، تحول از ب دوترین ابعاد تحول از در انقلایکی از مهم

نی را این انقلاب دروپردازند و هاي منتهی به انقلاب اسلامی میهاي انقلابی در سالانقلاب انسانی، به چرایی تحرك

ی انقلاب انقلاب انسانی و انسانکه سطح دیگر این استدلال این است  5.کنندها قلمداد میمنشأ و دینامیسم این تحرك

و » کار«کند، بلکه دینامیسم اجتماعی براي برآمده از آن نه فقط نیروي مورد نیاز براي تغییر انقلابی را تدارك می

   6.کندبازسازي را نیز تأمین می

 »طبیعی حالت«ترین ابعاد تحول و انقلاب انسانی تحولی است که امام خمینی از آن به تحول از یکی دیگر از مهم

رار اي الهی در وضعیت الهی قها در وضعیت اولیه مبتنی بر ودیعهبر اساس این نگاه انسان 7کنند.یاد می »حالت الهی«به 

انقلاب انسانی بازگشت به آن وضعیت الهی  8شوند.دارند که در اثر برخی علل و اسباب به وضعیت ثانوي دچار می

دیشه و محور ان» آزادي«و » استقلال«، »اسلام«، »خدا«موضوعاتی از قبیل است است. در اثر این انتقال به وضعیت الهی 

  9.گیردکنش انسان انقلابی قرار می
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خوف مبدل شد به آن «نسان پس از آن، این است که ترین ابعاد انقلاب انسانی و ااز منظر امام یکی از مهم

داشت و پس از آن به امن منتقل ي ایرانی در شرایط ماقبل انقلاب انسانی در وضعیت خوف قرار ؛ جامعه10»شجاعت

  12.هاي مختلف تکرار کننداز حالت خوف به شجاعت را در فرصت ایشان  تأکید دارند این انتقال 11.شد

ه به خوبی ک تأکید دارد» اسلامیانسان مجاهد «به  »ايانسان عشرتکده«تحول از  بخش دیگري از استدلال امام خمینی بر

ها انسان ترین مؤلفهیکی دیگر از مهم 13.کندمیدر انسان انقلابی تشریح  دو وضعیت پیش و پس از انقلاب انسانی را

 ي معطوف به تعاون اوست. در پرتو همین ویژگی است که امام خمینی پیدایش نهادهاي انقلاب اسلامیانقلابی، اراده

 همبستگیهاي اجتماعی، افزایش کاهش خصومت ایشان همچنین 14کنند.تبیین مینظیر هایی بیرا به مثابه پدیده

و توجه به مسائل  18شکوفایی انسانیت و امر انسانی ،17»ورزيمحبت«بسط و  16»روحیه جمعی«، گسترش 15اجتماعی

دیگر نتایج انقلاب انسانی  را به مثابه 22شناسیدشمن، 21گريو عصیان 20روح اعتراض، احیاء 19بنیادین زندگی اجتماعی

 23.د با قرآن و اسلام قرار داردو پیوندي جدی و وضع عهد یکدر که دانندی میهاي انسانو ویژگیدانسته 
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نیز هست و همین نگرش خاص این انسان » عاشق موت«و » طلبشهادت«اگاه است، بلکه انسان انقلابی نه فقط مرگ

 25»طلبیشهادت«در تحلیل امام خمینی  24.ریزدلت در ورابط  اجتماعی پی میکه یک نظام جدید منز به زندگی است

  .استهاي انسان انقلابی ویژگیاز  26»تحول از رفاه طلبی به سلحشوري«و 
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 هاي انسان انقلابیمؤلفه شماره دو:نگاره 

. کنندبیین میمسائل را تحلیل و تتأکید کرده و » انسان انقلابی«بر ایده  سراسر تحلیل خود از انقلاب اسلامامام خمینی در 

ر ادوار مختلف د» انسان انقلابی«تواند مبنایی در تربیت و پرورش خود، می اجتماعی-این تحلیل فراتر از وجه تاریخی

 باشد.
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