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 )ره(امام خمینی انقالبنظریه 
 

 

 مجتبی نامخواه

 چکیده

انقالب اسالمی به عنوان پیروزی علوم اجتماعی است. در دار  انقالب و تغییر اجتماعی از مسائل دامنه

 ی نظری تأثیرات قابل توجهی در این حوزه شناسی انقالب های جامعه نظریه آمد یک مورد خاص و خالف

اند که  کشیده ایجاد کرده است. در این میان امام خمینی)ره( در تحلیل انقالب اسالمی دیدگاهی پیش

باعث شده نظریه امام خمینی  ها ین تفاوتهای مدرن انقالب دارد. ا های بنیانی قابل توجهی با نظریه تفاوت

ب  بازسازی شود. این مقاهه در شناسی انقال های جامعه ی نظریه کمتر مورد توجه باشد و حداکثر در حاشیه

های امام  به بازخوانی اندیشهبا روشی توصیفی   های انجام شده ی بازسازکارها و پی آن است تا فراتر از 

 ی مفهومی این دیدگاه را دست دهد. سازهخمینی پرداخته 

اجتماعی  و عوامل ی انقالب امام خمینی ضمن تأکید بر تشریح و تبیین انقالب اجتماعی در نظریه

ی مفهومی  شود. اگر چه سازه تأکید می« انقالب از درون»شناسی بر  های مدرن جامعه   برخالف نظریهانقالب

ی موردی انقالب اسالمی ایران  کشند بر تحلیل و مطاهعه که امام خمینی در تحلیل انقالب اجتماعی پیش می

 ی و یک انقالب اجتماعی را دارد.متمرکز است اما به نحو عام  ظرفیت تبیین یک انقالب اسالم

ی اول طرح  کنند. در مرحله ای تصویر می امام خمینی انقالب اسالمی را محصول یک فرایند چهار مرحله

مآبانه و متجددمآبانه از اسالم مطرح است. این درگیری  های مقدس و درگیری آن با برداشت« اسالم انقالبی»

شود. انقالب انسانی مفهوم مرکزی و  می« انقالب انسانی»گیری یک  ساز آگاهی عمومی و شکل معرفتی زمینه

و اجتماعی به دست غیب اههی عینی های  که در عین داشتن زمینه ی این تحلیل است در عین حال پیچیده

ی است که پیش بینو غیر قابل  نو موهودیمحصول این انقالب درونی . انجام می پذیردها  در درون انسان

های  ی انقالب اجتماعی به کنشاندر تم. انسان انقالبی شود بازشناخته می «انسان انقالبی» تحت عنوان

 شود.  می« انقالب اسالمی»گیری  زند که منتهی به شکل متمایزی دست می

 ها کلیدواژه

 ی انقالب  امام خمینی  اسالم انقالبی  انقالب انسانی  انسان انقالبی  انقالب اسالمی نظریه 

                                                           
 دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه باقراهعلوم)علیه اهسالم( دانشجوی 
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  مقدمه

گیری یک رشته های مورد توجه علوم اجتماعی بوده است و به شکلهمواره یکی از مسئله هابررسی انقالب

 انقالب مانندگلدستون نظران مطاهعات منجر شده است. برخی صاحبنظریات متعدد در این حوزه 

(Goldstone, 1980)   تیلور(Taylor, 19842 )(تیلیTilly, 1978(و اسکاکپل )Skocpol, 1979 )

 . کنند بندی را به نوعی دسته های مطرح شده در این حوزه اند انبوه نظریهکوشیده

های انقالب اسالمی ایران به عنوان آخرین انقالب بزرگ قرن بیستم  تأثیراتی قابل توجهی بر نظریه

ه فکر این تغییرات برخی متخصصان انقالب همچون اسکاکپل را بشناسی انقالب گذاشته است. جامعه

های  نظریه»تنها در محتوای اما خود انداخته است. تأثیر انقالب اسالمی ی انقالب  نظریه در اعمال تغییراتی

در اند این تأثیر را  که برخی محققان استدالل کرده چنانبلکه  محدود نمی شود« انقالب

توان مالحظه کرد. در  مینیز  ی نظریات انقالببند و دسته (203 ص 1388محمدرضا طاهبان  شناسی) روش

استدالل جک گلدستون در   برخی متخصصان انقالب نظیر جان فورانبندی نظریات انقالب   ی دسته زمینه

آیا با آثار سیاسی شکل گرفته » کهگیرند  چنین پی می در سه نسل را اینهای مدرن انقالب  بندی نظریه مقوهه

؛ «های مدرن انقالب راند؟ از نسل چهارم تئوریحول و حوش انقالب اسالمی ایران نمی توان سخن 

 (123-86  ص 1383)محمدباقر خرمشاد   پرسشی که پاسخ مثبت برخی محققان را به دنبال داشته است.

از به کلی متفاوت  الب اسالمی قرار دارد درکی در این میان امام خمینی به عنوان اندیشمندی که در متن انق

ی  که با همه iپرواند را می« انقالب»و یا یک  «انقالب اسالمی»کل یک  و در« ایران انقالب اسالمی»

ها و  ی تفاوت شناسی انقالب با همه . نظریات جامعهشناسی انقالب تمایزی بنیادین دارد های جامعه نظریه

ای که امام خمینی در تشریح  شان  کم و بیش خاستگاه و مبادی معرفتی مشترکی دارند. نظریه گوناگونی

دارد و از اساس و از مبنایی شناسی انقالب تفاوت  های جامعه پروارند  با  نظریه انقالب اسالمی در ایران می

دهی  شکلبه  شناختی تمایز در موضع هستی نگرد. به انسان و جامعه می اختی متمایزشن یک موضع هستی

شناختی امام خمینی ما را  ( و موضع هستی21  ص 1389بنتون و یان کرایب انجامد )تد  نظریات مختلف می

ناسی انقالب ش های جامعه د که تفاوت بنیادینی با نظریهانرس میای  انقالب ایشان به سازهی  ی نظریه درباره

این تفاوت بنیادی باعث شده تا کنون کمتر دیدگاه امام خمینی در تشریح انقالب کمتر به عنوان یک  دارد.

  ی علوم اجتماعی مطرح شود. ی مستقل در عرصه نظریه

وضعیت  علولممام خمینی را بتوان ی انقالب ا بندی نظریه فقدان جمعبتوان رسد  به نظر میدر سطحی دیگر 

را کم و بیش کار اگوست کنت بر شناسی مدرن  آغاز جامعهتلقی نمود. علوم اجتماعی در ایران  ترِ عام

ی تاریخ بشریت را به سه  ای خود همه کنت با تبیین سه مرحله( 16  ص 1374  ریتزرجورج ) شمرند. می
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« عهد علوم اثباتی»دست آخر  و فلسفی و« عهد مابعداهطبیعی»  «عهد االهی»: کند کلی تقسیم می ی دوره

صدیقی علوم اجتماعی مدرن  را به غالمحسین هشت دهه قبل وقتی اوهین با  (90-87  ص آرونریمون )

شناسی مدرن  تفکرات اجتماعی ماقبل از آشنایی با جامعهبرای تمییز « اجتماعیات»آورد  از اصطالح  ایران می

طی تمام این مدت علوم اجتماعی در ایران از این  (1376احمد اشرف  )استفاده می کند.شناسی  و جامعه

ی اجتماعی به مثابه یک غیر علم تمایزی بنیادین برقرار  سنت پیروی کرده و میان علم اجتماعی و فلسفه

این نگرش که تا کنون هژمونی خود را در مجامع علمی (  119-83  ص 1389حمید پارسانیا  کرده است.)

داوری  ناظر به ارزش باشد  ادوار معرفتکه ناظر به دسته بندی  ه بیشتر از آنو آکادمیک کشور حفظ کرد

رود. بر این  لف به کار میتگذاری نظریات مخ به مثابه ابزاری برای ارزش و است ی انواع معرفت  درباره

کالسیک داشته شناسی  جامعه شناسی خارج از چارچوب سایتیفیک ی نظریاتی که ماهیت و روش اساس همه

و « ماقبل علم»و مانند به مثابه  «تفکر اجتماعی»  «دانش اجتماعی»  «اجتماعیات» یاشند  با تحت عنوان

پارسانیا  حمید )گیرند. ی آن قرار می ی علمی در حاشیه شوند و با طردشدگی از جامعه معرفی می« غیرعلم»

هایی  قالب اجتماعی که از خاستگاهی تغییر و ان بر این اساس است که دیدگاه امام خمینی در زمینه تا( بی

 کند. خیزد  فرصت چندانی برای طرح پیدا نمی های انقالب برمی شناسی های جامعه متمایز با نظریه

ب امام خمینی مؤید این مطلب است. در یک ی انقال بررسی معدود تحقیقات آکادمیک در زمینه نظریه

و دسته ی کلی تقسیم کرد. در یک دسته آثاری قرار دارند توان به د بندی کلی آثار در این زمینه را می دسته

شناسی از اجتماعیات یا تفکر اجتماعی  در صدد بازسازی تفکر  که بر اساس پیش فرض تفکیک علم جامعه

هستند. به عنوان نمونه  شناسی( علمی)یعنی جامعهی  امام خمینی بر اساس نظریه اجتماعی و اجتماعیات

در این فضا پردازد  می« تئوری انقالب در آثار امام خمینی»که با مشاورت دکتر حسین بشریه به  ای  نامه پایان

امام  های دیدگاه «شناختی تعبیر جامعه»کار خود را اثر صراحتا  محقق این (1375)بهزاد دوران  .یابد سامان می

ماعیات امام خمینی بر اساس یک بازسازی اجت  «شناختی ر جامعهیبتع» مفهوماز . مراد محقق داند میخمینی 

کند که  . تحقیق مذکور بدون طرح استدالهی روشن با این پیش فرض کار میی علمی است نظریه

شناختی ماکس وبر نزدیک است. بنابراین در طول اثر  ی علمی و جامعه به نظریه های امام خمینی  دیدگاه

 . ر ماکس وبر بازخوانی و بازسازی کندبر اساس مشابهت با آثاامام خمینی محقق می کوشد سخنان 

ی انقالب  ی نظریه های اندک انجام شده در زمینه ی استعاری از اغلب بررسی وضعیت تحقیق فوق یک نمونه

ی انقالب ی هانا آرنت در مورد مطاهعاتی که دربارهتوان گفت این قاعدهدر واقع میامام خمینی است. 

هر گاه در قرن حاضر انقالبی روی داده است   همه آن را »نویسد: می اسالمی شده هم صادق است؛ آنجا که

گران اند که نظارهاند که انقالب فرانسه گرفته شده است  با مفاهیمی سنجیدهدر چارچوب تصویرهایی دیده
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هانا «.)اند به فهم آن کامیاب شونداند و به یاری تصور ضرورت تاریخ خواستهانقالب وضع کرده

 (78  ص 1361آرنت 

را تشخیص داد ها  سیری دیگر از  بر دسته ی انقالب امام خمینی)ره( ی نظریه در این میان می توان در زمینه

تا حدودی تالش رسد  به نظر می اما  تحقیقات انجام شده را شامل می شودبخش کمتری از چه اگر که 

نظریه انقالب در اندیشه »ی  ات فاصله بگیرند. به عنوان نمونه مقاههی اول تحقیق فرض دسته پیش اند از کرده

وت و تفای قبل  آثار دستهکند که با  این اساس نوشته شده و به صراحت اشاره می بر « ی)ره(امام خمین

شود نظرات امام  درکارهای دسته دوم تالش می با این همه (1380)عبداهوهاب فراتی اختالف نظر دارد.

ود؛ اما تالش ش های انقالب  گردآوری از منظر نظریهانقالب یک   های عمده ی مؤهفه درباره هخمینی ب

یک انقالب اجتماعی و عوامل مؤثر در آن هم از دیدگاه امام خمینی تشریح های  و مؤهفهچیستی  شود نمی

های  محورهای اصلی نظریهها و  ی مؤهفه های امام درباره توان دیدگاه شود. در واقع آثار سنخ دوم را می

 ی انقالب امام خمینی)ره(. انقالب دانست نه نظریه

های امام  فارغ از بازخوانی و بازسازی دیدگاهبخواهیم گیرد. اگر  سؤال اصلی این مقاهه در این جا شکل می

تحلیل  بندی دیدگاه ایشان در جمع های آن   به شناسی انقالب یا مؤهفه های جامعه س نظریهخمینی بر اسا

 یابیم؟  دست می مفهومی ایی  چه سازهانقالب اسالمی دست بزنیم به 

 ی انقالب امام خمینی نظریه .1

ی  اگر بخواهیم برای به دست آوردن فهمی مستقل و خارج از تصورات برخاسته از انقالب فرانسه به مطاهعه

ها از مفاهیم  ایده بپردازیم  با انبوهی دهنداز این انقالب ارائه می )ره(انقالب اسالمی و درکی که امام خمینی

خورد؛ امام های ایشان به چشم میها و پیا ها  نامه شویم که در خالل نطقایشان مواجه می و جمالت بدیع

خمینی تالش چشمگیری داشتند تا تصویر و تحلیل انقالب اسالمی در فضای عمومی پر رنگ شود. از این 

از انقالب شان  درک انضمامی اسالمی به ویژه پس از پیروزی آن  رو ایشان طی مدت رهبری انقالب

ی تحلیلی و نظری کامال منسجم  اما به زبانی به بندی مفهومی نموده و در یک سازهاسالمی را صورت

ی این سخنان امام اگر در ورطه« بازخوانی. »کنند میهای مختلف تشریح  غایت مردمی و در موقعیت

 تواند تصوریر روشنی از نظریه انقالب امام خمینی دست دهد.بازسازی نیفتد  می

  کلیه )ره(امام خمینیو درک کلیت تحلیل مورد نظر ی بازسازی به منظور فرار از ورطهدر این مقاهه 

براساس منطق توضیحی دیدگاه حلیلی و ادبیات امام خمینی)ره( در تحلیل انقالب اسالمی مطاهعه  با روش ت

 .ه استددسته بندی شی انقالب اسالمی  امام خمینی درباره
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در بازخوانی ادبیات امام خمینی پیرامون انقالب اسالمی  ما با یک تمایز روشن میان دیدگاه ایشان با 

که تحوالت  شویم: امام خمینی در عین آنانقالب مواجه میشناسی  شناسی و جامعه جامعههای سایر نظریه

کنند  اما انقالب اسالمی را محصول این های عینیِ بستر وقوع انقالب اسالمی را تحلیل میاجتماعی و زمینه

گشایند  انقالب ای که امام خمینی برای فهم انقالب میدانند. در ساحت نظریتحوالت اجتماعی نمی

شود و پای نوعی اعی بازگشت داده نمیبه دیگر تحوالت اجتمصرفا اسالمی به مثابه یک تحول اجتماعی 

های مدرن که انقالب  ی انقالب امام خمینی بر خالف نظریه نظریهآید. انقالب انفسی و درونی به میان می

( ضمن در نظر 324  ص1385اجتماعی را صرفا محصول انقالب از بیرون می دانند  )فرانکلین هوفان بومر  

اصل  ضرورت و و درونی را « انقالب انسانی»ساز   ل اعدادی و زمینهگرفتن عوامل بیرونی به عنوان عوام

ها و پدید آمدن انسان انقالبی  شود و با تأکید بر تحول بنیادین انسانمبنای انقالب اجتماعی دانسته می

بر اساس د. بر این اساس اگر بخواهیم کنن را تشریح می« انقالب اسالمی»چگونگی  پیامد و علل 

را تشریح کنیم  چهار  نقالب اسالمیای تغییر اجتماعی و  ی ایشان درباره نظریهادبیات امام خمینی  بندی مقوهه

 مرحله و مفهوم ذیل را در آن قابل تشخیص است:

 
 واره مراحل انقالب در نظریه انقالب امام خمینی)ره(یک: طرح نگاره

 
 اسالم انقالبی .2

عبارت است از دهند  از انقالب اسالمی دست می خمینی امامای که   تصویر چهار مرحلهاوهین مرحله از 

 ی زمینه  . این مرحلهاسالمِ تحجر و ی اسالمِ تجدد دو نسخه برابر در ناب انقالبی یا اسالم اسالم طرح

. آورد را به وجود می انسانی انقالب و انقالبی انسان توهد انسانی  انقالب ی دیگر هحلسه مر تحقق معرفتی

سو و  مبنای معرفتی انقالب اسالمی یک نزاع معرفتی است میان برداشت ناب از اسالم از یکدر واقع 

 های متجددانه و متحجرانه از اسالم ناب از سویی دیگر. برداشت
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 از پیش اسالمی ی اندیشه گشایند  می ی معاصر اندیشه و فرهنگ تاریخ تحلیل به خمینی امام که منظری در

 واقعی اسالم شود  می تبلیغ اسالمی که معتقدند امام. است مهجوریت و غربت یتنها در  اسالمی انقالب

)امام ندارد. وجود اسالم ی خواهانه آزادی و خوهانه عداهت ابعاد که است «شده کوچک اسالم» یک نیست؛

 (10 ص 1373خمینی 

است. دو مانع تجدد  اسالم اصیل در دوران معاصر  این فرآیند درک ناقص از اسالم حاصل دو مانع معرفت

گیرندد و یا تعریفی اهتقاطی از ابعاد اجتماعی  که یا ابعاد اجتماعی اسالم را نادیده می و تحجر

های غیر  گیری درک شان در شکل خواهانه دارند. تشریح این دو وضعیت و بازتاب خواهانه و آزادی عداهت

ر اوهین ی امام خمینی در طول نهضت است که تبلور خاصی د ناب از اسالم از مضامین اصلی اندیشه

های  دارد. ایشان این مضمون را در سالگفتارهای والیت فقیه  اتی امام خمینی و درسمبارز های سخنرانی

بندی مفهومی  ی اسالم ناب/ اسالم امریکایی صورت ذیل دوگانه پیچیده و تفصیلی شان در ادبیاتی آخر حیات

 کنند.  می

و تحرکات تبلیغاتی  کنند: استعمار اشاره می  زمینه ح عامل به وجود آمدن این وضعیت به دویدر تشر ایشان

آخوندهایى که اصلًا به فکر معرفى »علمیه و  های حوزه ؛ اهمال اهاهیاهمال وو معرفتی استعمارگران 

 به نسبت انتقادی نگاه این ایشان (13-12 ص 1373)امام خمینی «.بینى اسالم نیستند نظریات و نظامات و جهان

 به  «عملیه های رساهه» حتی گیرند و سطوح پی می باالترین تا را «علمیه های حوزه  در اسالم ناقص شکل»

 جامعیت هحاظ از» که دهند می قرار نقد مورد و مقایسه قرآن با را وقت تقلید مراجع اندیشه محصول  عنوان

 (11 ص1373 خمینی امام.« )دارد تفاوت بکلى باشد داشته تواند مى اجتماعى زندگانى در که اثرى و

 بر در را اسالم اجتماعی ابعاد است  «ناقص»  «شود می معرفی اسالم عنوان به آنچه» ایشان نظر از بنابراین

 ابعاد اهمیت بر تأکید ضمن ایشان دهیل همین به است؛ شده گرفته آن از «حیاتی و انقالبی خاصیت» و ندارد

 اسالم که دارند تأکید  (14 ص1373 خمینی امام)«بدهید یاد باید را عبادى مسائل اهبته» اینکه و اسالم عبادی

 و اقتصادى مسائل است؛ اسالم سیاسى مسائل مهم اما:  »شود مطرح دیگری مسائل گرفتن قرار محوریت با

 (128  ص1373 خمینی امام. «)باشد باید و بوده کار محور اینها. است اسالم حقوقى

. بودند اسالمی های انگیزه تحقق پی در انقالب مبارزات جریان در خمینی امام که است درستی تحلیل این

 نفی مقام در یا انقالب مبارزات های انگیزه ساحت از جویانه منفعت های انگاره نفی مقام در تحلیل این

 قرار اختیار در را روشنی های بصیرت خمینی  امام مبارزاتی های اندیشه ساحت از اهتقاطی های انگاره

 یک عنوان به خمینی امام: نیست کارآ چندان انقالب و امام مبنای معرفتی ماهیت تشریح مقام در اما. دهد می

 بر صرف تأکید مقام این در اسالم؟ جز به باشند توانستند می چیزی چه پی در تقلید مرجع و دینی عاهم

 که اندازه همان به خمینی امام حرکت چرا باشد؛ هم زا ابهام تواند می خمینی امام حرکت بودن اسالمی
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 همین اما. است روشن «بوده اسالمی خمینی امام حرکت» از مراد! است بوده هم اسالمی ضد بوده اسالمی

 انقالب مبنای اسالمِ. دارد قرار نیز«  شود مى معرفى اسالم عنوان به آنچه» با ضدیت در توان تمام با حرکت

 ترویج علمیه های حوزه درون از مآبانه مقدس فضایی در متحجران که گیرد می قرار اسالمی برابر در اسالمی

 مارکسیستی و کاپیتاهیستی ای اندیشه با اهتقاط در و روشنفکرمابانه فضای در نیز استعمار از متأثران و کنند می

 . گیرند می پی را آن

 سراسر در که است تصویری اسالم  از برداشت دو جایگزینی و درگیری ی صحنه مثابه به انقالب فهم

 از برخی دو ی نگاره در. یافت آن برای فراوانی مصادیق توان می خمینی امام های نامه و ها پیام ها  سخنرانی

 در را اسالم از برداشت دو هاشان پیام و ها نامه هاف نطق در خمینی امام که مواردی است؛ آمده موارد این

 بایست انقالب می که کشند می پیش را تحلیل این صراحت به خمینی امام. کند می معرفی هم با تقابل

پیرامون  ای نامه در ایشان. کرد فهم اسالم از برداشت دو جایگزینی و درگیری چارچوب در  را اسالمی

 : نویسند می اسالمی  انقالب  تاریخ تدوین

 فکر و کردند قیام واپسگرایى و تحجر بیداد  و ظلم علیه مردم  چگونه که دهید نشان باید شما»

 یک در و اهتقاط اسالم دارى  سرمایه اسالم سلطنتى  اسالم تفکر جایگزین را محمدى ناب اسالم

 (240: ص  21 ج خمینی  امام.« )کردند امریکایى اسالم کلمه

ی اصلی این نزاع  های متعددی ایده ها و پیام ها  نطق شان در نامه های حیات امام خمینی در آخرین ماه

ص   21  ج 1378امام خمینی  ) .پرورانند اسالم آمریکایی می-ی اسالم ناب را در چارچوب دوگانهمعرفتی 

 (465ص   240ص   239ص     204  ص 195ص   137ص   121ص  120ص   81  ص11

 چه اسالم» که  بحث از ایندر نظریه انقالب امام خمینی عبارت است از  «اسالم انقالبی»ی  بنابراین مرحله

یک و ناظران اخرجی شناسان  به تعبیر برخی ایراناست در این مرحله شود.  عمومی می «باشد باید

گیرد. با عمومی شدن این معرفت نوین نسبت  شکل می( 16  ص1381)محسن میالنی   «خداشناسی نوین»

 انقالب» که آید می وجود به «انقالبی انسان» آن پی در و دهد می روی «انسانی انقالب»به اسالم  یک 

ناشی از این  (205  ص: 10  ج1378)امام خمینی  «ی اههی تحفه»اوست و  جمعی کنش محصول «اسالمی

   ی معرفتی و عملی است: زمینه

 باطن در انقالبى یک بود  کوبنده که مهم انقالب از قبل شد  واقع ایران در که انقالبى»

 در خصوصاً  عصر این تا که اسالمى به ملت اقشار گرایش انقالب آن. شد حاصل مردم

 هیچ که خشک آداب یک جز اسالم از و بود شده سپرده نسیان طاق به آخر هاى سده این

 ملت این. بود مانده باقى همین نبودند  ملتها فکر در هیچ و نداشت ضررى دیگران حال به
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. معنویات در شد منقلب اول او  خاصه عنایات با و تعاهى و تبارک خداى خواست به

 و باشد باید چه اسالم که فهمیدند و اسالمى حال یک به برگشتند سابق حال آن از جوانها

 (479  ص: 19 )همان ج .«شد حاصل انقالب آن او دنبال بکند  باید چه

 انقالب انسانی .2.1

 خمینی امام که است ترین مفاهیمی ترین و محوری و در عین حال بدیع دشوارترین یکی از انسانی انقالب

تمایز  ی نقطه مثابه به توان می را مفهوم این شد اشاره که همانطور. کشند می پیش اسالمی انقالب تحلیل در

 . دانست انقالب شناسی جامعه های نظریه ی همه با امام انقالب نظریه

( و نخستین 276  ص 1371توان تا فارابی)ابونصر محمد فارابی   که آن را می« انقالب انسانی»مفهوم 

که امام  (  در منظری24-13 صص1376کارهای سنت فلسفی اعلم اسالمی ریشه یابی کرد)حمید پارسانیا  

راجع است به یک تحول این مفهوم  شود. گشایند کامال پرورانده می میخمینی در تشریح انقالب اسالمی 

شود که  امام عنوان  درونی و در عین حال عمومی و اجتماعی. به موجب این تحول انسان ِ جدیدی خلق می

های  برند. این انسان متفاوت تبدیل به انسانی شده با امکان را برای توضیح آن به کار می« انسان انقالبی»

های اجتماعی. انقالب انسانی محصول کنش اجتماعی این انسان متمایز  متمایز و ناشناخته در انجا کنش

 است.  

 ابتدا خمینی  امام ی اندیشه در انسانی انقالب مفهوم به شدن رت نزدیک و مفهوم این بررسی برای اینجا در

 و حواهی به کمی کند می کمک ما به بحث این. شود گذاشته بحث به انسانی انقالب چیستی شود می تالش

 آن بودن عادت آمد خالف ناشی ابهام از هزوما نزدیکی این چند هر. شویم تر نزدیک  مفهوم این حدود

انقالب » مفهوم های اجتماعی این از دالهت یمختصر شود تا حدودی شرح ادامه هم تالش میدر .کاهد نمی

 . دست دهد« انسانی

چه  ی دهنده نشان مفهوم این. است آن از پس و انسانی انقالب از پیش وضع نسبت از پرسش اوهین

کنند  ایشان تالش می. است روشن پرسش این به خمینی امام پاسخ جامعه است؟ تکاملی تصویری از روند

 از پیش چه آن خالف بر موجودیتی انسانی  انقالب از پس وضعیت در این استدالل را بپرورانند که جامعه

 پیشین وضعیت «مقابل» و «برعکس» انسانی انقالب از پس ما جامعه عمومی وضعیت یابد و  می بوده آن

ی ایرانی را در مدت نسبتا کوتاهی در  این تحول دورنی جامعه و (258  ص: 4 ج  1378)امام خمینی   است

در ظرف یک مدت کوتاهى  ملت ما متحول شد  به حسب نوع  از یک »دهد:  برابر وضع سابق قرار می

 (406  ص: 9   ج1378  همان« ) حاهى به یک حالِ مقابل او.
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  به عنوان مثال رفتار اجتماعیو سطح پرسش بعدی این است که موطن این تحوالت کجاست؟ آیا سبک 

تعابیری که امام برای  ژرفای دیگری دارد؟ این تغییرتغییر کرده است یا موطن  جامعه دینداریی  در حوزه

منظر ایشان است. امام از ی عمق این تغییر از  دهنده کنند نشانسازی میمفهومدن ابعاد این تحول  نشان دا

(  47  ص 7 ج 1378  همان« )تحول ذاتی»( 258  ص: 4   ج1378  همانا )هانسان« تغییر در طبیعت»تعابیر 

 (494  ص7  ج1378  همان)« تحوهی نفسانى  روحى  انسانى»تحول  (55  ص7  ج1378  همانتحول باطنی)

  کنند. ( برای تشریح ابعاد این تغییر استفاده می430  ص12 و ج 55  ص 7  ج1378  همان)تحول اههی 

توان ادبیات امام خمینی را در هر یک از میهای اجتماعی مفهوم انقالب انسانی است.  ی بعدی دالهت مسئله

  «نسبت انقالب انسانی و جامعه»ی دهی کرد. در زمینهی جامعه و تاریخ حول سه محور ساماندو زمینه

گستره و شمول اجتماعی انقالب »  «نسبت آن با وضع موجود جامعه»ی توان انقالب انسانی را در زمینهمی

انقالب انسانی »ی  مورد مطاهعه قرار داد. در زمینه« نسبت آن با تغییر و انقالب اجتماعی»و همچنین « انسانی

جهش به تاریخ »و  «وقوع در فرازمان»  «زمان وقوع انقالب انسانی»نیز سخنان امام حول سه محور « و تاریخ

 ت.بندی اس قابل مقوهه «صدر اسالم

-دهند  وضعیت خالفدست می« انقالب انسانی»ترین ابعاد تصویری که امام خمینی از مفهوم یکی از مهم

ی دیگر  مسئله (154  ص7  ج1378  همان)آن نسبت به وضعیت موجود اجتماعی است.  آمد عادت بودن

فراگیری انقالب شود.  عمومیت اجتماعی انقالب اسالمی است که با عمومیت انقالب انسانی تبیین می

های بزرگ دنیا نیز ی در انقالبای است که حتمسئله« اقشار اجتماعی»و « ابعاد جغرافیایی»اسالمی در همه 

وحدت »و شخصی مانند فوکو آن را  (172تا  130  صص 1382منوچهر محمدی  ) شود.دیده نمی

و مالی شهرستانی  کارگر نفت و  پززشک تهرانی»کند و در تشریح آن می نویسد:  قلمداد می« انگیز شگفت

کارمند پست و دانشجوی چادری همه یک اعتراض و یک خواست دارند. در این خواست چیزی هست که 

میشل «)ی تشویش خاطراست  همیشه صحبت از یک چیز است  یک چیز واحد و بسیار مشخص. مایه

را بر اساس    آننقالب اسالمیا آور شگفتعد بُضمن تشریح این امام خمینی ( 64-63  صص 1389فوکو  

ازگسترشى که در همه جاى »کنند. ایشان در گفتارهای خود به وضوح تشریح می «انقالب انسانی»ی ایده

-این یایی انقالب اسالمی اشاره دارند و از آورند و به فراگیری جغرافسخن به میان می« آمدهایران به وجود 

هم رفته « قریه حسن فلک» و «هرستان» و  «دهات چاپلق»و  « کمرهدهات »های انقالب اسالمی تا که آرمان

. )امام دانند ی رویداد یک انقالب انسانی میغیر عادی را نتیجهاین فراگیری گویند و     سخن میاست

گسترش دیگرى که »از طرف دیگر و در کنار گسترش جغرافیایی از ( 493 -490  ص6  ج1378خمینی  

های انقالب اسالمی ورای آورند و به صراحت آرماننیز سخن به میان می« جماعات بوده گروهها و راجع ب

کنند که انقالب انسانی  دانسته و این چنینی استدالل می« همه طبقات ملت»نظام قشربندی اجتماعی  و در 
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  10  ج1378  )همان است.« ی اههیتحفه»و  یک « دست غیبی»ی یک   روی داده منتسب به خداوند  نتیجه

 (205ص

اجتماعی تلقی  ی یک همبستگی زمینهی اقشار اجتماعی را همه انقالب انسانی روی داده در ایشان 

اشاره دارند که روی دادن این تحول ژرف در سطح و به این نکته ( 188  ص8  ج1378  همان)کنند. می

از همین روی وقوع آن در یک  زمان کوتاه  (425  ص8  ج1378  همان) براست. فردی نیز امری کامال زمان

 (425  ص8  ج1378  همان). و در سطحی اجتماعی حاهتی کامال اعجازگونه دارد

دهد  نسبت آن با مسسئله مهم دیگر که بخشی از مفهوم انقالب انسانی مورد نظر امام خمینی را شرح می

ند نکته مهم اشاره دارند. اوهین مطلب قابل اشاره باره امام خمینی به چتغییر و انقالب اجتماعی است. در این

  انقالب انسانی در نسبت بااست؛ از منظر امام خمینی انقالب انسانی « اصاهت انقالب انسانی»در این بخش 

هر چند هزوما در مقطعی به تغییر  طریقیت  موضوعیت هم دارد و خود مقصد  هدف و اصل است  عالوه بر

  همانانقالب اجتماعی را در پی خواهد داشت. )در آینده یک ما بی شک اجتماعی منتهی نشود؛ ا

( بر اساس همین اصاهت داشتن انقالب انسانی است که از نظر امام اگر انقالب انسانی 258   ص4 ج 1378

ای ارزشمند و دستاوردگونه است یا به نعبیر امام خمینی  به انقالب اجتماعی منتهی نشود  باز هم پدیده

 -نباید گفت چه شده است! خیلى چیزها» ا با وقوع انقالب انسانی  با فرض عدم تغییر اجتماعی هم صرف

  14  ج1378  همان)« بهتر چه؟  از این تحول»( و 259  ص: 4 ج 1378  همان« )خیلى چیزها شده است.

ب انسانی اشاره کرد و ی مفهوم انقالتوان به بعد دیگری از استدالل امام خمینی دربارهدر اینجا می( 197ص

هدف »آن چرایی اهمیت و اصاهت انقالب انسانی در منظر ایشان است. امام این اصاهت را در چارچوب 

؛ امام «مقدمه است»است و تحوالت اجتماعی همه   تربیت انسان «هدف انبیا»دهند و اینکه توضیح می« انبیا

خواهیم. همه فداى انسان. انسان  ما انسان مى»ند که: ده گونه توضیح می محورشان را این خمینی نگرش انسان

در واقع بر اساس مبادی ( 67-66  ص: 8 ج 1378  همان« )شود. وقتى درست بشود  همه چیز درست مى

تر از انقالب اجتماعی است و هر انقالب انسانی نی مهمانقالب انسای امام خمینی    شناختی نظریه انسان

  منجر خواهد شد. الجرم به انقالب اجتماعی

گشایند ما با دو سطح از تحوالت منتهی به انقالب به انقالب اسالمی می)ره( ای که امام خمینیدر منظری

سیاسی  -شود و انقالب اجتماعیاسالمی مواجهیم: انقالب انسانی که منتهی به پدید آمدن انسان انقالبی می

له روند انقالب اسالمی تا مرح از نظر امام)ره( هرگاهآید. که در اثر کنش جمعی انسان انقالبی پدید می

گری  های انقالبیانقالب انسانی پیش رود  هر چند هنوز به انقالب اجتماعی منتهی نشده باشد  باز هم هزینه

که مبنای انقالب اجتماعی است  خود نیز واجد ارزش بوده و نچرا که انقالب انسانی عالوه بر آ توجیه دارد

جستجو  )ره(تری از نگاه به انقالب انسانی را در نظریه انقالب امامتوان سطح مهمی دارد. اکنون میاصاهت ذات
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تر است. کرد؛ از این منظر انقالب انسانی حتی از انقالب سیاسی و پیروزی مقابل رژیم پهلوی هم مهم

بارها »اند: د تأکید قرار داده( این استدالهی است را امام خمینی بارها و بارها مور406  ص9  ج1378  همان)

 ص  8  ج1378  همان« )روحى از آن پیروزى  که خیلى هم بزرگ بود  باالتر است.  ام که این تحول گفته

146)  

توان در چند بیانات امام خمینی در زمینه نسبت انقالب انسانی و انقالب اجتماعی را میبر این اساس 

  9  ج1378  همان) تقدم رتبی  دیگری (500  ص18  ج1378  همانی)ی کلی جای داد. یکی تقدم زمان مقوهه

و اوهویت انقالب  (274  ص: 9 جو  347ص: و  47  ص: 8  ج1378  همان) اهمیتو دست آخر  (197ص 

های  نسبت به دالهتهمچنین و  (229  ص: 6    ج1378  همانانسانی نسبت به انقالب سیاسی و اجتماعی)

به نسبت که پیروزی منوط به مفهوم  . این(494  ص: 7  ج1378  همانانقالب انسانی)عینی و خارجی آن 

که بزرگی و  این( و در نهایت اینکه 494  ص: 7  ج1378  هماناست. ) دورنی« حفظ تحول» ی  پیچیده

 ی دیگر این مقوهه (16  ص: 8 ج 1378  همانتر است. ) انقالب انسانی از انقالب اجتماعی بزرگ« عظمت»

  9  ج1378  همان)کنند. ی امید خود به انقالب اسالمی ذکر میکه امام خمینی تحول انسانی را نقطهاست 

چه  پرورانند در روند نهضت اجتماعی مردم در جریان انقالب اسالمی آن ( ایشان استدالل را می421ص: 

 (444  ص: 9  ج1378  همان) است.« تحول روحی و فکری»است   و مهم برای ایشان مطرح

ساز بودن آن نسبت به انقالب اجتماعی است. ی انقالب انسانی  زمینهعد دیگر استدالل امام خمینی دربارهبُ

دهد. از نظر  ی اخیر را نیز توضیح می ی تاریخی دو سده استدالهی که عدم وقوع انقالب اسالمی در زمینه

است و پیروزی اجتماعی  (494  ص: 7  ج1378  همان)«اساس پیروزى»ها  تحول درونی انسانامام خمینی  

  همان.« )تا این نحو تحول نبود این پیروزى نبود»و   (45  ص: 8 ج 1378  همان)پیامد تحول درونی

 (427  ص: 8  ج1378

های سیاسی  های وجودی یک انقالب اجتماعی مانند نارضایتیبنابراین هر چند در نظریه انقالب امام زمینه

آیند اما عامل اصلی قتصادی از وضع و حاکمیت موجود به عنوان علت اعدادی به حساب میاجتماعی و ا

 (458  ص11  ج1378  همان) در بروز انقالب اجتماعی  انقالب انسانی است.

  اصاهت و )ره(پیش از این در بررسی ادبیات نظریه انقالب امام آمد که تحول انسانی از منظر امام خمینی

بینیم که این اصاهت و اوهویت تا به این اجتماعی اهمیت و اوهویت بیشتری دارد. اکنون مینسبت به تحول 

اندازه است که از منظر امام خمینی انقالب اجتماعی بدون انقالب انسانی امکان نداشته و اصوال در وقوع 

 است: « میزان»تغییر اجتماعی تحول در روحیه افراد معیار و 
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در افراد نباشد  فایده ندارد. براى   در نظام هم باشد و تحول  به مجرد اینکه تحول»

در افراد نباشد  اگر حاال هم یک کسى یک تحوهى در نظام   اینکه وقتى تحول

خواهند پیش ببرند؛ همین افراد  درست کند  فردا همین افرادند که این نظام را مى

د  در روحیه افراد  میزان کنند. تحول در افرا کنند؛ بر خالف مى نظام را مُعْوَج مى

 (18  ص9  ج1378همان  ) «است. 

ی زمانی وقوع تحول انسانی در روند انقالب اسالمی ایران است. گرچه تحوالت  ی بعدی بازه مسئله

از منظر انقالب انسانی مورد بررسی قرار نگرفته  های منتهی به انقالب اسالمیتاریخی و اجتماعی سال

بندی ذهنی بدون ما به ازاء عینی اجتماعی و یک صورت -ی فلسفیب انسانی یک ایدهی انقالاست  اما ایده

نیست و در روند تاریخی حرکت انقالب اسالمی نیز به عینه قابل مشاهد است. در این جا یک مسئله وجود 

انقالب  توان بر اساس آن تاریخ اجتماعی را به دوران ماقبل و ما بعددارد: زمان این تحول درونی که می

ی زمانی مشخص انسانی تقسیم کرد  چه هنگام است؟ گرچه برای این تحول درونی و عمومی تعیین دوره

ی تاریخی در ارتباط با انقالب انسانی سخن گفت: یکی توان از دو دورهدشوار است  اما آنچه هست می

یا  (44  ص1362 )مطهریبیستی سازی که مطابق شرح برخی متفکران انقالب از دههوران تمهید و زمینهد

و دیگری زمان وقوع انقالب انسانی شود  ( آغاز می61  ص1364سال قبل از انقالب )مطهری  بیست -از ده

  ص: 9  ج1378همان  حدود دو سال ) و حداکثر( 347  ص6  ج1378همان  « )یک و نیم سال -یک»که در 

 دهد.روی می 57بهمن  22منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در ( 179

گیری انقالب ی مهم ما هیت و چیستی متمایز ظرف زمانی شکلی زمان انقالب انسانی مسئله اما در زمینه

کشند انقالب انسانی در نوعی فرازمان روی داده است و به انسانی است. از منظری امام خمینی پیش می

تمدنی  -ی تاریخیس شده است که آیندهی آن تاریخ ما وارد نوعی فرازمان تاریخی یا دورانی حساواسطه

ایران و اسالم وابستگی شدید ی به آن دارد. ایشان این حساسیت ناشی از وقوع انقالب انسانی در جامعه 

اجتماعی از وضعیت طاغوت  ظلم و خیانت به وضعیت حکم اهلل   -گذار تاریخی باعث دانند که می می

 عدل و امانت شده است:

به حکم « طاغوت»از   گذراند: یعنى تحول ترین زمان تاریخ را دارد مى حساساآلن مملکت ما »

    ( 99  ص6  ج1378همان  « )از خیانتها به امانتها.  از ظلم به عدل  تحول    تحول«اهلَه»

از نظر امام خمینی رخ دادن این انقالب ژرف انسانی فرازمانی روی داده که بسیار کوتاه است و امام در 

i«ایام معدوده و ساعات محدوده»قرآنی  آن از تعبیرتشرح  i کنند. این فرازمان به هحاظ زمانی  استفاده می
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که دهر  و هَیْسَ مِنَ اهلَه بِمُسْتنکرٍ خدا می تواند دهر را در ساعتی بگنجاند» ای بسیار کوتاه است چرا کهدوره

i«را در ساعتى بگنجاند. i i (  482  ص17  ج1378همان) 

ی این  ی بعد زمانی و تاریخی انقالب اسالمی جهشی فراتاریخی است که به واسطه دیگر دربارهی  مسئله

کند.  وقوع انقالب انسانی در فرازمان روی داده و تاریخ انقالب اسالمی را به تاریخ صدر اسالمی متصل می

ا و تاریخ صدر اسالم ی مهمواره و در طول مبارزات انقالب اسالمی و پس از پیروزی انقالب  میان جامعه

شود. این قرابت هم به هحاظ اجتماعی و هم به هحاظ تاریخی است. گویی با آغاز قرابت خاصی هحاظ می

-انقالب اسالمی تاریخ اجتماعی ما از ذیل تاریخ مدرن جدا شده و در امتداد تاریخ صدر اسالم بازتوهید می

منظر انسان شناختی و در اثر انقالب انسانی میان انسان  های این پیوند قرابتی است که ازیکی از زمینه. شود

گشایند  انقالبی و انسانِ صدر اسالم وجود دارد. از منظری که امام خمینی در تحلیل انقالب اسالمی می

ی ما در انقالب انسانی سبب جهش ما به تاریخ آرمانی صدر اسالم شده است؛ تاریخ پس از انقالب جامعه

 (200  ص10 جو  493 -490  ص6 ج  1378همان یابد. )اسالم تداوم می ادامه تاریخ صدر

 انسان انقالبی .2.2

گشایند  انقالب اسالمی محصول کنش جمعی انسانی از منظری که امام امام خمینی به تحلیل انقالب می

البی آید: یعنی انسان انقالبی. تحول درونی برای انسان انقاست که پس از انقالب انسانی به وجود می

 «تحول از«. »تحول به»و « تحول از: »سازد که از دو منظر قابل مطاهعه و مالحظه استهایی را برمیمؤهفه

. این یادآوری عمدتا به منظور افزودن کند ت پیش از تحولِ انسان انقالبی بحث میمبدأ و وضعیی  درباره

مراد امام خمینی « تحول به»ود. اما در شهای وضعیت جدید او انجام میخودآگاهی انسان انقالب به داشته

ی ایرانی به اوست. امام خمینی در اثنا انقالب و پس از آن مرتبا دعوت به بازشناساندن خودِ انقالبی جامعه

کنند. تبیین امام های این خود را تبیین میی مفهوم انسان انقالبی مؤهفهکنند و در زمینهبازگشت به خود می

ای ندارد؛ بلکه بر بستری از توصیف یک روی داد مهم ای هنجاری  اخالقی و توصیهجنبه از این مؤهفه تنها

 پذیرد.صورت می و یک انسان تحقق یافته اجتماعی
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 ؛ وضعیت پیش از انقالب انسانی«تحول از»نگاره دو: 

 

خصات انسانِ ترین مباحث در تبیین این انقالب انسانی و انسان شناسی انقالب اسالمی  مشیکی از مهم

ترین زده بودن از مهمهای انسان انقالبی یا انسان ما بعد تحول است. غربماقبل این تحول و مؤهفه

ترین ابعاد تحول از در انقالب دورنی  تحول از یکی از مهممشخصات انسانِ ما قبل انقالب انسانی است و 

ترین همین روی امام خمینی یکی از مهماز ( 317  ص14 و ج 332-  329  6 انسان غربی است. )همان  ج

« انسان اسالمی -انسان غربی»کارها در  بازتوهید انقالب اسالمی و پیگیری پروژه انقالب انسانی را در تقابل 

 (  310 ص15 دانند. )همان ج می

گی های انسان انقالبی  توجه به مسائل بنیادین زندترین مؤهفهدیگر از مهم یاز منظر امام خمینی یک

  ص: 16 همان   ج«)تهی از کارهای مربوط به سرنوشت خودانسانِ میان»اجتماعی خود است. تحول از 

)  «امور مملکتی»به (  177  ص9 و ج 34  ص 6 )همان   ج« مسائل روز»به که شده به انسانی بدل   (314

های اع مجالت  کتابخانه. میزان انتشار کتاب  انواندیشد می« مسائل سیاسی»و به  ( 177  ص9   ج همان

این انگاره را  تا( )سعید خورشیدی  بی های ابتدای پیروزی انقالبمحالت و مساجد و مانند آن در سال

هایی اهل تفکر و مطاهعه و معطوف به کند که انقالب انسانی  انسانی تحول انسان انقالبی تأیید میدرباره

هایش است. دغدغهترین که سرنوشت از مهم( را به وجود آورده 179ص 9   ج )همان« تفکر در امور خود»

عمق »بود. امام خمینی این تفکر و کنش انسان انقالبی در امور خود و کشور خود را  (197  ص9 )همان   ج

 ( 312   ص16 همان  ج.)ورزنددانند و بر آن تأکید میمی« معنوی انقالب

 تحول از

وضعیت مغز 
 غربی

حالت 
مادی)طبیعی
) 

وضعیت 
 ایعشرتکده

توجه به 
 آمال دنیوی

 رفاه طلب
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حاهت »انقالب انسانی تحوهی است که امام خمینی از آن به تحول از ترین ابعاد تحول و یکی دیگر از مهم

ی ایرانی در دوران ماقبل انقالب انسانی در یک کنند. بر این اساس جامعهیاد می «حاهت اههی»به  «طبیعی

کند به طبیعت به معنای مادی آن طبیعی هم بازگشت می جا مفهومعی قرار داشته است. در اینوضعیت طبی

 اش های روزمرههای انسان پیرامون گرفتاریهاشاره دارد به طبیعت انسانی. در وضعیت طبیعی دغدغو هم 

وضعیت »شود به یک متحول و منتقل می ونی و انقالب انسانی این انسانیابد. در اثر تحول درسامان می

 به وضعیت االهی ن انتقالاهبته امام خمینی از ای ی خواستن و طرح آرمان های بلندتر اوست. که ریشه« اههی

 گیرد. سرچشمه می ی فطرتی ایشان دربارهکه از دیدگاه و نظریه. تعبیری کنندبه بازگشت تعبیر می

فطرت مقوهه ای گیرد.  ی فطرت شکل می ی انقالب بر اساس نظریه شناختی نظریه ترین بنیاد انسان مهم

بتوان طرح مجدد آن در قاهب یک نظریه و به ویژه اما شاید  ی اسالمی است؛ پردامنه در حکمت و اندیشه

در علوم »امام خمینی « ی  عمده استفاده»حکیمی که  نسبت داد. آبادی ی اجتماعی را به مرحوم شاه در عرصه

در دو اثر آبادی  مرحوم شاه (.427  ص19 ج  1378نزد ایشان بوده است)امام خمینی « معنوى و عرفانى

و امام خمینی در  اند ی  فطرت را پرورانده نظریه ب(1387)و شذرات اهمعارف اهف(1387)رشحات اهبحار

اساس بر کنند.  های اجتماعی خود این مفهوم را واد می چنین تحلیل جای جای آثار اخالقی  عرفانی و هم

یک در و  ای اههیمبتنی بر ودیعه ی خود  اوهیه حاهتها در انساندارند   نگاهی که امام خمینی به این مفهوم

از ان به فطرت اصلی  توان که می (55  ص2 ج  1381امام خمینی ).اههی قرار دارندوضعیتِ غیر قابلِ تغییرِ 

امام خمینی  ) .در حاهت ایمان قرار دارداوهیه ( انسان در این وضعیت 127  ص1371)امام خمینی تعبیر کرد

 و  (42ص  1371خمینی امام تبدل است)( اما در عین حال همین فطرت نیز قابل تبدیل و 98  ص1377

دچار  (309  ص15 امام خمینی  ج«)فطرت ثانی»یا  ثانوی یسباب به وضعیتو ا ر اثر برخی عللبها  انسان

(. استدالل امام خمینی 148 ص1378مرتضی مطهری «)فطرت قابل رشد یا مسخ است»تعبیری  به .شوند می

آن وضعیت االهی و به بازگشت عوامل و موانع  باعث با کنار زدن انقالب انسانی  در این جا این است که

و « استقالل»  «اسالم»  «خدا». در اثر این انتقال به وضعیت اههی موضوعاتی از قبیل شده است فطرت

 ( 118   ص17   ج گیرد. )همانمحور اندیشه و کنش انسان انقالبی قرار می« آزادی»

آن »ترین ابعاد انقالب انسانی و انسان پس از آن  این است که از مهم از منظررفتاری  امام یکیهمچنین 

ی (؛ جامعه179  ص: 9 جو  426 -425 ص: 8 وج 399  ص: 7   ج )همان« خوف مبدل شد به آن شجاعت

ایرانی در شرایط ماقبل انقالب انسانی در وضعیت خوف و ضعف قرار داشت و پس از آن به حاهت امن و 

ی تعبیر دیگر امام خمینی درباره (533ص 11و  197  ص 9 و ج 347  ص: 6 )همان   جقوت منتقل شد. 

به خوبی دو وضعیت پیش و پس از انقالب «  انسان مجاهد اسالمی»به « ایانسان عشرتکده»تحول از 

امام خمینی از انسان انقالبی به عنوان  (211  ص 17 )همان   ج کند.انسانی را در انسان انقالبی تشریح می
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-گیری این تقلیب را به سمت و سوی اههی شدن تعبیر میکنند و جهتانسانی که تقلیب قلوب یافته یاد می

( همچنین 444   ص6   ج( که موجب محبت ورزی این انسان شده است. )همان130  ص16 همان  جکنند)

  ص 16 از تحول رفتاری در انسان انقالبی است.) همان  ج تحول از رفاه طلبی به سلحشوری بعد دیگری

( 91  ص12   جهمان( و ایستاده در برابر دشمن)375  ص 10 همان   ج( تحول به انسانِ دشمن شناس)314

 .از دیگر ابعاد تحوهی است که انسان انقالب را به وجود آورده است

( امام 229  ص6 ج همان ی معطوف به تعاون اوست.)ها انسان انقالبی  ارادهترین مؤهفهیکی دیگر از مهم

( را 426-425  ص 8 جهمان ( و همبستگی اجتماعی )347ص    6   جهمانهای اجتماعی )کاهش خصومت

کنند. در پرتو همین ویژگی  ی معطوف به تعاون مطرح می به عنوان نتیجه انقالب انسانی و محصول این اراده

-( را تبیین می428 ص  17 صحیفه امام  جنظیر انقالب اسالمی)نهادهای بیاست که امام خمینی پیدایش 

 ( 197  192  180  صص9 همان   جکنند.)

گویند بلکه  صرفا از دعوت به یک امر مطلوب سخن نمی «انسان انقالبی» بحث از امام خمینی در 

( که به نوعی مورد مشاهده 347 ص  6  ج همانداده دارند) رویکردی کامال توصیفی و ناظر به واقعِ روی

( مفهوم انسان انقالبی امام خمینی در واقع 408  ص 9 ج و 266-265  ص 7 )همان ج است عمومی متکی

 ای امام از انسانی کامال محقق شده و موجود است.بندی شدهتوصیف جمع

( و 225  ص 9 )همان  ج« مرگ اعتنا به بی»گاه است  بلکه آانقالبی نه فقط مرگانسان تحول یافته و 

  288  ص12 ج  408ص   274  ص 9   ج266- 265  ص7   ج493 -490  ص6 ج )همان  « طلبشهادت»

نیز هست و همین نگرش خاص این انسان به زندگی است که یک نظام « عاشق موت»( و 304  ص17 ج

 (212 - 211  ص17 ریزد. )همان  ججدید منزهت و ارزش اجتماعی را پی می

را به مثابه هویت اجتماعی انسان انقالبی « حزب اهلل»امام خمینی مفهوم بندی  و به عنوان جمعجا در این

بند و بارى  یک کشور چهل میلیونى که با بى»دانند: کشند و آن را محصول انقالب انسانی میپیش می

و همه تبلیغات و همه گفتار و همه  خواستند اینها را بار بیاورند و همه قدرتها دنبال این معنا بودند مى

  ص 16   جهمان« )ها دنبال این بود  یکدفعه متحول بشود به یک کشورى که همه حزب اهلَه هستند. نوشته

(  و 385   ص9 جهمان  «)ی انقالبی روحیه»این است که اهلل  ی یا حزبانسان انقالب  های بارز ویژگی ( 314

  7 همان   جاست.)توان گفت انسان انقالب  انسان معترض به تعبیری میزند و روح اعتراض در او موج می

گرا نسبت به وضع موجود و رژیم گرایانه و نفیی انسان انقالبی ماهیت عصیان( یک بعد مهم از ایده47ص

به دست آمده است. « جهش اسالمی»ی یک طاغوت است. وضعیت و ترازی از رفتار انقالبی که به واسطه

ر این انسان انقالبی متجددینی قرار دارند که منشأ عصیان را نه  یک جهش اسالمی که یک خاستگاه در براب



17 
 

دانند. همچنین مقدس مآبان متحجری که اصوال هیچ عصیانی نسبت به وضع موجود طبقاتی می

 (260  ص4 همان  جندارند.)

ی را در عهد و پیوندی جدید با قرآن ی این تحوالت به این دهیل است که انسان انقالبدست آخر اینکه همه

و ویژگی های انسان « تحول به»های  ی سیزده موهفه نگاره (367  ص: 12   جهمانو اسالم قرار گرفته است.)

 دهد.  انقالبی را نشان می

 

 های انسان انقالبینگاره سه: مؤهفه

 

 انقالب اسالمی .2.2

در  امام خمینی  . است تفاوت شورش کودتا و انقالبها در فهم معنای انقالب  ترین مسئلهیکی از مهم

در دو ساحت انگیزه و محتوا و  ی االهی بودن/ اههی نبودن را بر اساس دوگانهاین تفاوت تحلیل خود 

 (445 -444  ص: 19 همان  ج) کنند.تحلیل می

امام خمینی به خوبی تشریح  ی انقالب ای است که در نظریه ها مسئلهتمایز انقالب اسالمی و دیگر انقالب

-ها را نیز بر اساس انقالب انسانی تشریح میشده است. امام خمینی تمایز انقالب اسالمی و دیگر انقالب

های غیر اسالمی با انقالب اسالمی نه فقط از منظر فکری  که از منظر پیامدهای کنند. ایشان معتقدند انقالب

 تحول به 

 انسان انقالبی

الهی و 
 قرآنی

امجاهد 
 اسالمی

متوجه به 
 سرنوشت

 متعاون 

متوجه 
 غیب

مبحت 
 ورز

مرگ 
 اگاه

 حزب اهلل

 واجد اراده

 جمعی قوی

معترض و 
 گرعصیان
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دادن  های اسالمی در اثر روی شوند. در انقالباز یکدیگر متمایز می« انقالب انسانی»اجتماعی هم بر اساس 

  8 همان  جیابد. ) ناشی از تغییر نظم پیشین به شدت کاهش میاجتماعی های  ی تخریب انقالب انسانی دامنه

ای است  ها در تغییر بنیادین نظم اجتماعی در انقالب اسالمی ایران مسئله ی کوچک تخریب دامنه (272ص: 

جان »نویسد:  ه ناظران خارجی و متخصصان انقالب را نیز متعجب کرده است. جان فوران در این باره میک

باالی  محترم بود  مواردی نادر  از جمله معدود افراد رده -شدند حتی جان کسانی که دشمن تلقی می -انسان

ریکاییان نیز از تعرض مصون رژیم در آخرین مراحل انقالب از این قاعده مستثنی شدند  وگرنه زندگی آم

اموال بسیار معدود بودند. مردم ال وارد شد  موارد تاراج و غارت بود. به رغم آن همه خسارتی که بر امو

کشیدند. در مورد  ریختند و به آتش می ها می ها را به خیابان ها و مشورب فروشی اموال و اثاثیه ادارات  بانک

جان .«)مردم با دست خاهی و ایمان قوی رژیم را سرنگون ساختند شد این عدم توسل به خشونت گفته می

   (575-574  صص 1382  فوران

های منتهی به انقالب تواند در فهم بستر اجتماعی انقالب اسالمی در سالکه میترین مسائلی یکی از مهم

است.  اجتماعی در این دوره های فعال شدن جنبشهای پس از آن به ما کمک کند  اسالمی و آغازین سال

های اجتماعی شناسی انقالب در تبیین این وضعیت ارائه می شود نوعا جنبشدر پاسخی که در جامعه

انقالب به تالقی چند جنبش اجتماعی شوند که از  تلقی میواکنشی در برابر یک مسئله و مشکل اجتماعی 

هورنس )کشندشناسی انقالب پیش مییات جامعهای که اغلب نظرکارانهاز منظر محافظه آید. وجود می

های اجتماعی در اثر و واکنش به یک آنومی در های اجتماعی و به تبع انقالبجنبش (10 ص1375کاپالن  

-دهند. در منظری که امام خمینی)ره( به تحلیل انقالب میی اجتماعی روی مییا چند حوزه یک حوزه

ها و مشکالت اجتماعی بسترهایی برای ست. از این منظر گرچه زمینهمتفاوت ا گشایند این تصویر به کلی

دهند  اما این انقالب انسانی و درونی احاد مردم است که منتهی بروز یک انقالب سیاسی اجتماعی دست می

 شود. به یک انقالب اجتماعی می

های کنند  بلکه جنبش  نه تنها انقالب اسالمی را تحلیل می«انقالب انسانی» امام خمینی بر اساس وقوع

  384   ص8 ج 1378 امام خمینیکنند. )اجتماعی منتهی به انقالب اسالمی و پس از آن را نیز تبیین می

ط به منونیز انقالب اسالمی و بازتوهید پروراند تداوم  اساس استدالهی که این نظریه میبر  (510  ص11 ج

بازتوهید انقالب انسانی ( و 188  ص 8 جو  55 ص  7 همان جو انقالب انسانی است.)« حفظ تحول درونی»

شود. به عنوان نمونه حرکت تکاملی انقالب  ی بازتوهید انقالب اجتماعی تلقی می تضمین کنندهاست که 

ثابه یک انقالب اجتماعی در به م« انقالب اداری»های دیگر مانند نظام اداری کشور و  اسالمی در عرصه

( همین مسئله در مورد 275 ص 7 تداوم انقالب اسالمی از طریق انقالب انسانی امکان پذیر است.)همان  ج
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  12   ج504  ص: 11 ج  177  ص: 10   ج122  ص: 9 . )همان  جهای اجتماعی ی دیگر نهادها و سازمان همه

 .( نیز وجود دارد439  ص: 8 همان  جها ) مانند دانشگاه (289ص: 

ها از جمله در ساختار حکومت یک ضرورت است. با از منظر امام بازتوهید انقالب انسانی در همه بخش

ی گذار و ایم  بلکه وارد یک مرحلهپیروزی انقالب اسالمی ما وارد یک دوران آرمانی و وضع مطلوب نشده

ی اداری  علیرغم برپایی ابعاد از جمله در حوزه ایم و بدون یک انقالب گسترده در همهشده« دوره انتقال»

کردن طاغوتی باقی خواهند ماند. راه شکل دهی به انقالب و  حکومت اسالمی  همچنان چگونگی حکومت

از  (296- 295ص  7 )همان  جگذردبسط انقالب در دوران گذار هم از ابتناء بر یک انقالب انسانی می

ید تحول اجتماعی و انقالب در نظام اجتماعی را ناکافی داسته و سخن همین روست که امام خمینی بازتوه

( و نسبت به فروکش کردن تحول 18  ص: 9 همان  جآورند)از ضرورت بازتوهید تحول انسانی به میان می

 (47  ص: 8 .)همان  جدهندانسانی پس از انقالب هشدار می

معکوس وارتجاعی مطرح است. این مفهوم با مفهوم در برابر تداوم و بازتوهید انقالب اسالمی  انقالب و

iترمیدور v ( 276 -240صص 1376کرین برینتون ) قابل مقایسه است. در نظریه انقالب طبیعی کرین برینتون

ی انقالب انسانی امام خمینی مفهوم انقالب ارتجاعی و متکوس را مانند بازتوهید انقالب  بر اساس ایده

 1378امام خمینی )شود. دادن انقالبی ارتجاعی می که عدم حفظ تحول موجب روی اینکنند و بازتعریف می

 (367  ص12 ج

هایی است که به نوعی به تبیین صدور انقالب  و بازتوهید  ی بازتواید انقالب  استدالل بُعد دیگر مسئله

وهید جهانی انقالب در دیگر پردازد. از منظر این نظریه بازت انقالب در دیگر جوامع اسالمی و غیر اسالمی می

؛ 84 ص13 ج ؛41  ص9 ج؛  502  ص 6 جگیری انقالب انسانی است.)همان   جوامع منوط به  شکل

« انقالب اسالمی ایران»ی انقالب امام خمینی از تحلیل  جا نظریه در این( 212و  211  ص17 ج؛ 91 ص13 ج

و « انقالب اسالمی»  به مرزهای تحلیل یک «های اسالم ملت»فراتر رفته و در پی طرح بازتوهید آن در دیگر 

)امام شود.  نزدیک می« انقالب اجتماعی»به  تحلیل یک « مستضعفین»میان در پی طرح بازتوهید آن در 

 (230  ص: 6  ج1378مینی  خ

 

اههی بودن آن نهفته  ای که در  مردمی/دوگانگیِ ظاهری ترین مسائل در تبیین انقالب اسالمییکی از مهم

جا یک ( در این402  ص: 21 می دانستند. )همان  ج« ای االهیتحفه»دانیم امام انقالب اسالمی را است. می

هر ی انقالب اسالمی وجود دارد و آن تبیین این مسئله به ظاارهپرسش همواره گشوده در برابر تأمالت درب

شوند که نقش انقالب اسالمی آن چنان اغراق کرده و غرق می گیگونمعجزه دوگانه است. برخی در تبیین
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دهند و شود. از سوی دیگر برخی فقط به نقش مردم ضریب میرنگ میدر تبیین انقالب اسالمی کم« مردم»

انگارند. فهم این جنبه از انقالب اسالمی کمک زیادی به تفسیر قالب اسالمی را نادیده میبُعد اههی ان

 -یدالهت اجتماعی و ساختاری تبیین مردم« جمهوری اسالمی»کند. ساخت حقوقی نظام پس از انقالب می

کشیدن یشدر حاهی که تفکیک میان این دو بعد و تأکید بر جمهوریت با پ اههی از انقالب اسالمی است.

عد از این بُ شود.نهادن حکومت اسالمی  از همین دوگانه ناشی میدموکراسی یا تأکید بر اسالمیت با پیش

ر فهم انقالب دخمینی  های آن بر نظام اجرایی پس از آن  از منظری که امامانقالب اسالمی و طبعا دالهت

به در هم تنیدگی بُعد مردمی و بُعد االهی   اینی مفهوم انقالب انسانی از دریچه نهند ومیاسالمی پیش

 خوبی قابل فهم و تحلیل است: 

ملت ما به برکت این نهضتِ خودش  نهضت جوشیده از متن از متن ملت جوشیده و » 

تواند کسى بگوید که مال من است. هیچ کس حق ندارد؛ غلط است کسى  بیرون آمده  نمى

تواند این جور ملتى را تغییر  نمى  .. هیچ دستى[ است  . بگوید که مال این ]شخص یا گروه

اآلن  -تواند در ظرفِ بدهد. خداست این کار را کرده. این دست خداست؛ هیچ قدرتى نمى

را پدید آورد[ براى   یک سال و چند ماه  یک سال و چقدر ]این تحول -شود گفت مى

ده بود  در ظرف اینکه قبلش یک قدرى همین طور تدریجى بود کار  و باز خروجى نکر

و تغییرى که در مملکت ما و در ملت ما حاصل شده است    یک سال و چند ماه آن تحول

شود که با  سال را زیر پا گذاشته و ماهیده  این نمى 2500که راه صدها ساهه رفته  یعنى 

شود گفت  اند؛ نمى شود گفت روحانیون این کار را کرده دست زید و عَمْرو باشد. هیچ نمى

اند[؛ خیر  دست خداست و از متن ملت جوشیده است این  دم بازار این کار را ]کردهمر

 4 همان  ج«) [ به امر خدا. و ههذا امیدبخش است. این اههى است؛ امیدبخش است. ]انقالب

 (257 - 256صص   

 ت:ساز اجتماعی هم داشته اسطور که آمد این تحول دورنی و خدایی خود عوامل زمینهاهبته همان

اهبته ما روحانیون  مردم را هدایت کردیم و تمام جرایم رژیم را افشا کردیم و »

فکرى   روشنگرى روحانیون  بحمد اهلَه مفید واقع شد و مردم روشن شدند  و یک تحول

براى جامعه ایران به وجود آمد  به طورى که همه با هم یکصدا به دنبال یک راه و مقصد 

 ( 184  ص: 5 )همان  ج.« در حرکتند

  7 )همان  ج« برکت اسالم»  «برکت قرآن»ها که چه دهیل این تحول انسانی است نه این روشنگریاما آن

 و دست غیب اههی است: (60ص: 
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من این ]فراگیری جغرافیایی و اجتماعی انقالب انسانی[ را این طور فهمیدم که یک »

بخواهد مثلًا روشنگرى داشته باشد و هر چه  دست غیبى در کار است. انسان هر چه هم

تواند واقع بشود. من این طور  هم بخواهد یک همچو امرى واقع بشود به این گسترش نمى

فهمیدم که خداى تبارک و تعاهى در این مسأهه نظر دارد و از آنجا اطمینان برایم پیدا شد 

 (493 -490  ص: 6 همان  ج.«)که پیروزى هست

 

ی امام خمینی  به انقالب اسالمی باشیم  یکی از ظری )و نه تبلیغاتی( در پی تبیین نگرهاگر در سطحی ن

مهم از این  .( است402  ص: 21 همان  ج«)ی اههیتحفه»ترین و در عین حال دشوارترین تعابیر مفهوم مهم

آمد مفهوم خالفبودگی انقالب اسالمی باشد و دشوار از این منظر که چگونه این  توان مبین خاصجهت می

ای که دیگر ابعاد انقالب مانند عادت را بتوان در سطح یک مفهوم دانش اجتماعی تشریح کرد  به گونه

  ص: 6 همان  جمردمی بودن آن را تحت اهشعاع قرار ندهد. تحفه اههی بودن و معجزه بودن انقالب اسالمی)

بر این اساس تغییر دورنی به دست غیب االهی  ( تنها بر اساس مفهوم انقالب انسانی قابل تبیین است. 230

ی اههی در سطح  ی اههی است اما این نافی کنش اجتماعی نیست. این تحفه شود و این همان تحفه انجام می

های معرفتی)اسالم انقالب( و در سطح اجتماعی )انقالب اسالمی( در  انسانی )انقالب انسانی( در اثر زمینه

 انقالبی به دست آمده است.اثر کنش اجتماعیِ انسان 

توان میان دو بنابراین تبیین این بُعد از انقالب اسالمی به این صورت است که در انقالب اسالمی می

سطح از انقالب تفاوت قائل شد: سطح اجتماعی و انقالب اجتماعی و سطح دورنی و انقالب انسانی. 

)طرح اسالم ها و علل معد اجتماعیچند زمینهانقالب درونی به دست خداوند متعال انجام شده است؛ هر 

به دست مردم انقالبِ درونی یافته انجام شده  هر آن نیز تحت نیز انقالب اجتماعی  . داشته و دارد انقالبی(

مشیت و به خواست اههی است. بنابر این انقالب در عین مردمی بودن در سطحی  در سطح زیرین که همان 

است  اههی است. بعد اههی ناظر به انقالب انسانی است و بعد مردمی انقالب   فراهم آمدن انسان انقالبی

 (304  ص: 17 جهمان محصول کنش انسان انقالبی یعنی انقالب اسالمی است.)همان  

ی ناکارآمدی   مسئله1357ترین مسائل در تبیین چگونگی پیروزی انقالب اسالمی در بهمن یکی از مهم

دانستن ایران به جای  «ی ثباتجزیره»در متوقف کردن انقالب است. اشتباه در  فشارهای سیاسی و نظامی

ها احتماال ذهن بسیاری گردد؟ این پرسشی است که در آن سالباز نمی« ی ثباتجزیره»خود؛ چرا ثبات به 

ن مدارانِ مخاهفان پیروزی یک انقالب اسالمی را به خود مشغول کرده بود. پس از آن هم ایاز سیاست

مطاهعات انقالب اسالمی مطرح شده است. یک سطح از شناسی انقالب و  سطح جامعه پرسش به نوعی در
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ناتوانی شرق و »کند به  شود بازگشت می ی انقالب امام خمینی به این پرسش داده می پاسخی که در نظریه

 : شان به دهیل افق محدود و مادیت بنیادین نگرش« غرب در فهم انقالب انسانی

توانند  توانند بفهمند. آنها هر چیزى مى ین تحول  تحوهى است که شرق و غرب نمىا»

توانند  کنند ... در سطح معنویت اینها نمى بفهمند  همین در سطح مادیت اشیا را ارزیابى مى

  16 همان  ج.« )اصلًا تصور کنند که یک کشور چهل میلیونى چطور متحول شده است

 (314ص

ناتوانی غرب و شرق در فهم انقالب انسانی به ناتوانی از درک انسان انقالبی و انقالب اسالمی منتهی می 

ی  های متمایز خود  همه پرورانند که انسان انقالبی با کنش شود. امام خمینی این استدالل را این چینین می

هنوز  ها این حرکتکند. چرا  را خنثی میها برای بقای رژیم سابق و متوقف کردن انقالب  ها و توطئه مقابله

و غیر « موهود تازه»و یک « موجود ناشناخته»که یک در برابر اند و بدیهی است که  انسان انقالب را نشناخته

 (23  ص: 17  ج  )همان .کنند ناموفق عمل میبینی  قابل شناخت و پیش

شناسی انقالب ارچوب نظریات جامعهاگر انقالب اسالمی ایران را در چسطح دیگر مسئله این است که 

هایی مانند مسائل اقتصادی  استبداد  استعمار و شویم که زمینه کنیم  اغلب با این پرسش مواجه میفهم می

این  1357اند  اما چرا در سال سیاسی ما بوده -سال اخیر قرین تاریخ اجتماعی مانند این  در طول دویست

که در اغلب این موارد  شود  نه پیش از آن؟ عالوه بر ایننتهی میمشکالت به یک انقالب اجتماعی م

ی منتهی به پیروزی انقالب اسالمی نسبت به دیگر ی اقتصادی در دوره ها های مرتبط مثال در حوزهشاخص

دو سال پایانی ( 116-82  ص1382دهد.)منصور معدل تری را نشان میادوار  وضعیت به مراتب قابل قبول

های سیاسی و اجتماعی  عداهت های آزادیهایی عمال شاخصلوی به دهیل اعمال سیاستحکومت په

کند. اجتماعی و توزیع ثروت و همچنین نوع مناسبات حکومت و نیروهای سیاسی تغییر بنیادینی می

ی کند. بخشی اپوزیسیون را در عرصهمحمدرضا پهلوی شخصا اعتراف به فهم صدای انقالب مخاهفان می

توانند با همکاری هم  رساند که میکند  و بسیاری از مخاهفان خود را به این نتیجه میبه کار گیری می قدرت

مناسبات آینده را رقم بزنند. اما این اتفاقات نه تنها تأثیر کندشوندگی در روند اصلی انقالب اسالمی ایجاد 

های این پرسش که بر اساس تئوری کند.کند  بلکه روند انقالب شتاب روزافزون خود را حفظ مینمی

گران را تا مرز توهم استعماری بودن انقالب و یابد  برخی تحلیلشناسی انقالب پاسخ در خوری نمیجامعه

توان عالوه بر این به نوعی میاست.  انجام آن هماهنگی یا خواست برخی قدرت های خارجی پیش برده

هست. در سطح اجتماعی این پرسش مطرح است که  گفت این پرسش فقط اجتماعی نیست  تاریخی هم

تر روند انقالب را  گرایانه چرا برخوردهای حکومت پهلوی  از مشت آهنین تا برخوردهای به ظاهر تسامح

های متعدد بیداری کند؟ اما در سطح تاریخی مسئله این است که چرا در تاریخ معاصر  حرکتمتوقف نمی
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اما در مورد انقالب اسالمی این اتفاق پیش   های وقت متوقف شدندبخش با برخوردهای مشابه حکومت

 نیامده است؟ 

ی انقالب امام پاسخ این پرسش هم در وجه اجتماعی و هم در وجه تاریخی و هم آن  در ساحت نظریه

اجتماعی و تغییرات اقتصادی در جهت افزایش یا  -تحرکات سیاسی«. انقالب انسانی»شود: روشن می

گذارد که این ر در اواخر دوران رژیم پهلوی به این دهیل بر روند انقالب اسالمی تأثیر نمیکاهش فشا

ز یک انقالب انسانی در ای اشوند و انقالب اسالمی بر اساس عقبهتحوالت در سطحی اجتماعی اعمال می

عماری ضد است -ها و امواج ضد استبدادیاست. در وجه تاریخی هم شکست دیگر حرکت روی حال پیش

شود که آن تحوالت در سطحی اجتماعی باقی مانده و به انقالب انسانی و درونی عمومی از آن جا ناشی می

 منتهی نشده بودند. 

مورد ( 174  ص 1379بودن )هیلی عشقی  «از هر نظر  غیر قابل معرفی»و خاص بودگی ی دیگر  مسئله

برای نظام حاکم در جهان « زنگ خطری»ایران را گران انقالب  است. برخی تحلیل اسالمی ایرانانقالب 

ی  رسد صدای این زنگ خطر در حوزه به نظر می  (Robert w. Cox, 1987,p:279 اند.) توصیف کرده

 هایی است کهبخش مشترک تحلیلبودن  شود. کم و بیش غیرمنتظره و خاص نظریات انقالب نیز شنیده می

میشل فوکو نیز که از منظری پست اند. کشیدهمی آن را پیشمختلفی در شناخت انقالب اسال اندیشمندان

تا حدودی  نگرد و مشاهدات و تأمالت خود را در مقاالتی منتشر کرده است مدرن به انقالب ایران می

 داند)محمدباقر خرمشاد  می« روح انقالب اسالمی»متوجه تغییر درونی در روند انقالب اسالمی شده و آن را 

-ها در صورتی یک انقالب را به روسمیت میما غربی: »نویسد در عین حال با تحیر می(  215  ص1377

شناسیم که دو دینامیک در آن مشاهده کنیم: یکی دینامیک تضادی درونی این جامعه  یعنی دینامیک طبقاتی 

 های بزرگ اجتماعی و دیگری دینامیک سیاسی یعنی حضور  یک طبقه  حزب یایا دینامیک رویارویی

توان هیچ یک از این دو چه در ایران روی داده نمیرسد در آنایدئوهوژی به عنوان پیشگام. اما به نظر می

)میشل فوکو  « اند  تشخیص داد.های انقالبیهای بارز و عالمت روشن پدیدهدینامیک را که برای ما نشانه

کنش »نویسد:  اسالمی ایران می گر در تشریح این دینامیسم در روند انقالب ( یک تحلیل54  ص 1384

شود  در حاهی که مالحظات سیاسی و اقتصادی دارای  انقالبی توسط دینامیسم ایدئوهوژی انقالبی دیکته می

 ( 232 ص1382)معدل   «نقش درجه دوم هستند.

-میپا را فراتر نهاده و « چاهشی بر تئوری اجتماعی 1977-79انقالب »ای با عنوان در مقاهه جان فوران

میالدی به این ترتیب در آمده که ایا انقالب ایران را باید به  1980موضوع نظریه اجتماعی در دهه » نویسد: 

ها را باید که علت انقالبها مورد بررسی داد و یا اینعنوان یک مورد منحصر به فرد  خالف سایر انقالب

  (328  ص 1379اب فراتی عبداهوه« )در پرتو شواهد ایران مجددا مورد مداقه قرار داد؟
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ها و انتظارات کسانی که از اوضاع ایران به خوبی  این انقالب حتی با اهگو»نویسد:  نیک آر.کدی نیز می

 ( 15  ص 1381نیکی آر کدی  «) مطلع بودند نیز سازگار نبود.

ی انقالب های اجتماعی پرداخته است دربارهکه از منظری نومارکسیستی به بررسی انقالب تدا اسکاکپل

ی فرایند انقالب ایران از چارچوب علّی نباید هیچ تردیدی در مورد خروج قابل مالحظه»گوید: ایران می

سقوط اخیر شاه »افزاید  او می« رخ داده بود  به خود راه داد. چه در آغاز انقالب فرانسه  روسیه و چینآن

باعث تعجب ناگهانی ناظران خارجی از  1977-1979های ایران و به راه افتادن انقالب ایران بین سال

از جمله  –نگاران و متخصصین سیاسی و متخصصین علوم اجتماعی دوستان آمریکایی شاه تا روزنامه

کند  ادامه پیدا می استدالل اسکاکپل این چنین« ردید.گ -هستم« انقالب»مسائل  افرادی مثل من که متخصص

اهوصف وقوع آن به ویژه در جهت باشد. معرا دارا می« الب اجتماعیانق»این انقالب مطمئنا شرایط یک »که 

 -ها را که من قبال در تحقیق تطبیقیوقایعی که منجر به سقوط شاه شدند  انتظارات مربوط به علل انقالب

عبداهوهاب « ام  زیر سؤال برد.های فرانسه  روسیه و چین تکامل و توسعه بخشیدهام درمورد انقالبتاریخی

 (216-185  ص 1379فراتی 

ها در دیگر  ها در تبیین انقالب اسالمی وجه تمایز این انقالب با انقالبترین پرسشبنابراین یکی از مهم

های در تاریخ اجتماعی ایران  است. در رهیافتی که امام خمینی)ره( در  طرح انقالب  جوامع و دیگر انقالب

صحیفه امام  ) شود.تشریح می« انقالب انسانی»ایران بر اساس بودگی انقالب کشند  وجه این خاصپیش می

ی براساس نظریه ی انقالب امام خمینی ناتوانی در تحلیل انقالب اسالمی ایران به یک نقطه (383  ص4 ج

  ص: 4 همان  ج«)گرهاغلط درامدن حساب حساب»ای که امام خمینی از آن به گردد: مسئله مشترک بازمی

های  کند و تصویر روشنی از الیه یاد می« تعجب ناگهانی»اسکاکپل از این ناتوانی به کنند.( تعبیر می384

  «نگارانروزنامه»  «ناظران خارجی»دهد:  گرهای ناتوان در درک انقالب ایران دست می مختلف حساب

  1379ی عبداهوهاب فرات .«هاشناسان انقالبجامعه»و « متخصصین علوم اجتماعی»  «متخصصین سیاسی»

امام «. )انقالب انسانی»ی ی مشترک عبارتست از فقدان درک درست از مقوهه آن نقطه (216-185ص 

در عین حال این ناتوانی درک  انقالب انانی به معنای عدم  (399و 266و  230  صص 7   ج1378 خمینی

امام تحول و انقالب انسانی هم از منظر نظریه انقالب امکان مطاهعه و فهم اجتماعی انقالب اسالمی نیست. 

 (476  ص 15 جهمان  «)ی عینیقابل فراگیری و بازتوهید است  و هم قابل مطاهعه

-پرورانند  اگر چه اغلب به مورد خاص انقالب اسالمی ایران میای که امام خمینی میدر ادبیات نظری

در ایران است.  1357مورد انقالب اسالمی های روشنی وجود دارد که نگاه ایشان فراتر از پردازند  اما نشانه

شود که امام انقالب اسالمی ایران را در افقی فراتر از تاریخ و گاه به وضوح نزدیک میآنها  این نشانه

توان گفت امام خمینی تصویر یک انقالب کبیر را در مورد کنند. به نوعی میی وقوع آن تحلیل میجامعه
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تواند در جوامع مختلف اسالمی و نظیر است اما میانند. انقالبی که در تاریخ بیپروانقالب اسالمی ایران می

توهید شودم می توان سرزمین عقلی مشترک جدیدی متمایز از سرزمینی بنا کند که انقالب غیر اسالمی باز

ب بیان که برخی نظریه پردازان انقالچنان ( همچنان37 ص1386ه بود )اهکسی دوتوکویل  فرانسه پایه گذاشت

ای از انقالبات ارهدست کم پایان پ»انقالب اسالمی ایران آغاز نوع جدیدی از انقالبات است و اند: کرده

تصویری  (147  ص 1379)هیلی عشقی   «ها را دچار انقالب ساخت. فرارسیده است این انقالب  انقالب

دهند دست می« یربودن انقالب اسالمیکب»یا « نظیری در تاریخ  تکرار پذیری در جامعهبی»امام خمینی از 

کنند و در گفتگو با مبارزان و انقالبیون شود که بعد تاریخی انقالب اسالمی را تحلیل میتر میجا پررنگآن

دهند. برخی وامع مورد بازخوانی قرار میی انقالب ایران را  برای بازتوهید در دیگر ججهان  تجربه

   اندیشمندان

 بندی جمع

بندی  مقوهه ای ی چهار مرحله توان تحلیل امام خمینی از انقالب اسالمی را در یک سازه چه آمد میبنابرآن

ی انقالب امام مفهوم مرکزی در نظریه: اسالم انقالبی  انقالب انسانی  انسان انقالبی و انقالب اسالمی. کرد

آن را و چرایی چگونگی نقالب اسالمی    اعلّی ضمن تبیین یاست. مفهوم «انقالب انسانی»خمینی مفهوم 

از سوی دیگر عالوه بر تبیین وقوع انقالب  عدم وقوع گذارد.  پیامدهای آن را به بحث میو  دادهشرح نیز 

  دهد. انقالبی سراسری  در یکی دو  سده اخیر را نیز توضیح می

ور و در سطح جهانی ها و تحوالت اجتماعی در داخل کشزمینه بنابر نظریه انقالب امام خمینی 

عّلیت  نقالب انسانی و تحول درونی به نوعیا ی استعدادی برای یک انقالب اجتماعی را دارد و جایگاه

شود این مهم است ی امام خمینی فهم میای که از اندیشهی نظریی کانونی در سازهنقطه ی آن است.  تامه

-های مختلف در متن نظریات مختلف جامعهریبکه امام ورای پرداختن به این عوامل اجتماعی که با ض

وم انقالب انسانی و تحول از درون و نسبت دادن به شوند  با پیش کشیده مفهشناسی انقالب مطرح می

های تحلیل انقالب اسالمی و به طور کل انقالب خداوند متعال  سطح و ساحت به کلی متفاوتی در 

 گشایند.اجتماعی می

ها برای از حدود دو دهه قبل از آغاز نهضت انقالب اسالمی تالش انقالب امام خمینیی  بر اساس نظریه

تجدد و  در برابر اسالمِعطوف به ارائه اسالم ناب و شود. این تالش مارائه تصویر صحیح اسالم آغاز می

 کارآمدی اجتماعی آن تأکید دارد. بر بُعد اجتماعی دین وو اسالم ِتحجر رایج بوده 
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های متحجر و متجدد منجر به شکل گیری فهم و درگیری با اسالم «اسالم انقالبی»مداوم ارائه فرآیند 

انسان » شود. در اثر این این انقالب انسانی می« انقالب انسانی»جدیدی از اسالم و متعاقب آن یک 

 یابد.تکوین می «انقالب اسالمی»  اوهای متمایز  شود و با کنش متوهد می «انقالبی
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i اسالمی را همان » انقالب»  های ترجمه اگر با تسامح و از باب محدودیت« Revolution «ی انقالب  بدانیم؛ می توان گفت نظریه

 خواهد بود.» Revolution»؛ و » Islamic  Revolution»؛ »The Islamic Revolution»امام خمینی ناظر به 
ii  ؛ امری که در واقع نیز .» مَعْدُوداتٍ  أَیَامٍ  وَ اذْکُرُوا اللَهَ فی»فرماید: ی بقره است که میسوره 203ی برگرفته از بخشی از آیهمفهومی

ی اجتماعی، جغرافیایی و روی داد و همانطور که آمد از منظر امام خمینی زمان تحول و انقالب درونی و انسانی نسبت به گستره

 بسیار اندک است.آن، تی ژرفای معرف
iii که امام خمینی -حکمت متعالیه از  خصوصا و (1364سینا،  اینبه عنوان نمونه فه اسالمی)فلس ی زمان از منظر  این نگرش درباره

   .(4و 3، ج 1383 ،صدرالدین محمد شیرازی) است. و شرح اثباتقابل   -(271، ص5،ج 1378،امام خمینی)آن است تحت تأثیر 

iv Thermidor 
 


