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الگوی نظری مردمساالری دینی از منظر امام خمینی (ره) با بهکارگیری
راهبرد نظریهپردازی داده بنیان
تاریخ دریافت95/11/2 :

1

تاریخ پذیرش96/1/25 :
علی ربانی خوراسگانی

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی نظام مردم ساالری دینی از دیدگاه امام خمینی میپردازد و به دنبال
ارائۀ مدل نظری بر اساس فرمایشات و آثار ایشان مییباشید در ابدیداپ پیز از بییان م،ی هپ
پیشینۀ نظری مردم ساالری و رابطۀ آن با دین اسالم از منظر صاحبنظران خارجی و داخ یی
بررسی شده است سپز روششناسی این پژوهش بر مبنای رویکرد نظریهپردازی داده بنییان
توضیح داده شده و مراحل آن یعنی سه مرح ۀ کدگذاری بازپ محوری و گزینشی و در نهایت
دستیابی به مدل نظری بر اساس مقولههای به دست آمده انجام گرفده است دادهکاوی ایین
تحقیق با اسدفاده از نرم افزار صحیفۀ امام و بررسی ک یۀ تألیفات ایشان میباشید مقولیههیای
اص ی به دست آمده بر اساس تح یل عبارتاند از« :رهبری والیی»پ «قیانونگراییی»پ «دولیت
اسالمی»پ «حقوق مردم» و «آزادی های مدنی»پ«سیاست جهانی» و «مص حت سینجی» مقولیۀ
مرکزی نظام سیاسی وظیفهگرا و تک یفمدار میباشد
در پایانپ لگوی نظری مردمساالری دینی از منظر امام خمینی(ره) بر اساس مقوالت فوق
ارائه میشود
واژههای کلیدی :مدل نظام مردمساالری دینیپ نظریۀ داده بنیانپ نظام سیاسی وظیفهگرا و
تک یف مدار
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 1این مقاله برگرفده از طرح پژوهشی مردمساالری دینی از منظر امام خمینی (ره) است که برای دفدر تب یغات
اسالمی حوزۀ ع میه قم شعبۀ اصفهان انجام شده است
 2دانشیار دانشگاه اصفهان نوی،نده م ،ول
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مقدمه
دموکراسی یا مردمساالری از واژههای یونانی اقدباس شده که در مجموع به معنای حاکمیت مردم
مشهور شد و دورۀ مردمساالری به عنوان مهمترین دوره در یونان ثبت گردیده اسیتپ ایین واژه
در قرن شانزدهم میالدی وارد زبان انگ ی،ی شد
مردم ساالری یونانی در فاص ۀ سالهای -508تا  388ق م تحقق یافت این تجربۀ دموکراسیی
با فدح یونان توسط فی یپ مقدونی در سال  338ق م به سر آمد در عصیر رن،یانز اندیشیوران
اروپایی بر تق ید از تجربۀ یونان و روم تأکید کردند
در این عصرپ بحث مردم ساالری در حوزۀ ف ،فه سیاسی و اجدماعی از اسیدوارترین مفیاهیم
اساسی این حوزه است و بیشدر دربارۀ زندگی سیاسی و اجدمیاعی میردم گفدگیو مییکنید و بیه
مباحثی از این قبیل که زندگیهای سیاسی و اجدماعی چی،ت؟ کدام شک شان توجیه پذیرند؟ ییا
اینکه باید چه شک ی داشده باشند؟ میپردازد
مردمساالری در غرب دو دوره را طی کرده است؛ یکی دورۀ کالسیک و دیگری دورۀ مدرن
مهمترین ویژگی مردمساالری قدیم(کالسیک):
 -1مشارکت سیاسی محدود
 -2نبود حق مشارکت سیاسی برای زنانپ مهاجران و بردگان
 -3اعمال مردمساالری به صورت انداموار و م،دقیم
 -4جریان جوهرۀ آزادی از رأس هرم به سمت قاعده
 -5تج ی اجدماعی افراد بیشدر در قالب طبقه تا تشخص فردی
در دورۀ جدید طرفداران مردمساالری مدرن این م،ائل را مطرح کردهاند:
 -1تأکید به دفاع از حقوق فردی شهروندان
 -2اهمیت به نقش دانش و آگاهی در مشارکت سیاسی
 -3ارائۀ راهحل مناسب در ج وگیری از انحصار اکثریت
 -4تأکید بر اصالت منفعت و مص حت فرد
-5

اهمیت به آزادی به معنای فقدان فشار افراد یا دولت بیرای انجیام دادن امیور اداری و
اخدیاری و نپذیرفدن تحمیالت بیرون افراد

 در باب پیشینۀ مردم ساالری اسالمی باید گفت آغاز تشکیل جامعۀ اسالمی و مدینیهالنبیی بیا
تبعیت کردن م ،مان اعم ار زن و مرد با ایشان همراه است که ج وۀ جدیدی از مردمساالری
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که مبدنی بر اسالم و قبول حق مشارکت زن و مرد است را نشان میدهید امیا مداسیفانه ایین
مبنای قوی در اسالم و ایران بعد از اسالمپ تداوم نیافت تاریخچیۀ بحیث میردمسیاالری در
ایران از دورۀ مشروطه آغاز میشود
قبل از آنپ ایران هرگز م ت به معنای فرد صاحب حیق رأی ت قیی نشیده اسیت ب کیه نظیام
سیاسی تحت عنوان رعیت و شاه بوده است
با مراجعه به آرای حکیمانی چون فیارابی و خواجیه نصییرالدین طوسیی تیا حیدودی نظیر
صاحبنظران م ،مان گذشده در خصوص مردمسیاالری روشین مییشیود کیه طرفیداران نظیام
سیاسی احرار ه،دند و رهبری ک،انی را به رسمیت میشناسند که عالوهبر جنبۀ الهیی بیودن بیه
آنها وعدۀ برخورداری از آزادی و فرصت بیشدر را بدهد در توصیف این حکیمانپ شیکلگییری
حکومت مردمساالری دینی به نحو برج،ده دیده میشود هرچند از آن رسماً سخن گفدیه نشیده
است بعد از پیروزی انقالب اسالمیپ این مفهوم را رسماً رهبر انقالب اسدفاده کیرد و بیه شیرح
زیر تعریف شد
«مردمساالری دینی

یک حقیقت واحد در جوهرۀ نظام اسیالمی اسیت چیرا کیه اگیر

نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کندپ بدون مردم نمیشود؛ ضمن آنکه تحقق حکومت
مردمساالری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نی،ت » ( آیتاهلل خامنهایپ )1379

یکی از برج،دهترین صاحبنظران در حوزۀ مردمساالری دینییپ بنییانگیذار انقیالب اسیالمی
ایرانپ امام خمینی (ره) میباشند که در قالب سیخنان و رهنمودهیای خیویشپ البدیه در ب،ییاری
موارد به صورت غیرم،دقیم به بحث مردمساالری پرداخده اند برای فهم دیدگاه سیاسیی ایشیانپ
در این پژوهشپ مفاهیمی بررسی شدهاند که شالودۀ رویکرد سیاسیشان را تشکیل میدهند

بیان مسئله
دیر زمانی است که دربارۀ رابطۀ دین و سیاست در بین صاحبنظران عرصههای مخد ف از جم ه
مطالعات اجدماعیپ سؤال و بحث و بررسی شده است
م ،ۀ اص ی این است که آیا حاکمیت دین در عرصۀ سیاست و تشکیل حکومت دینیپ به
تخریب اساس دینپ به لحاظ آلوده شدن به قدرت و تضعیف ارکان حکومت مانند قانون و
عدالت نمیانجامد؟
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ارمغان عصر جدید در عرصۀ سیاستپ نظامهای مردمساالر غربی بوده کیه ایین سیؤال را بیه
صورت عمیقتری در منظر دیدگان قرآن قرار داد؛ چراکه مشروعیت نظیامهیای میذکور بیر پاییۀ
پذیرش مردم و رعایت حقوق و آزادی های مدنی تعریف شده است این امر سبب شد که سؤال
قدیمی دربارۀ ن،بت دین و سیاستپ دوباره در عصر ما شکل جدیدی به خود بگییرد و اینگونیه
مطرح شود که آیا امکان سازش دین و مردمساالری وجود دارد؟
تبیین این موضوع در ایرانپ که نزدیک چهیار دهیه از عمیر نظیام جمهیوری اسیالمی در آن
می گذردپ بیش از هر جای دیگر ضرورت دارد چراکه این نظام دعوی تشکیل « مردمساالری بیر
مبنای دین » را مطرح کرده است
در این نوشدار تالش میشود اص یترین سؤاالت مردمساالری دینی مطرح شده و بر اسیاس
روش نظریه پردازی داده بنیان دیدگاه امام خمینی(ره) در این زمینه ارائیه شیود ایین سیواالت و
م،ائل اص ی عبارت است از:
 « مدناقض نما» بودن مفهوم مردمساالری دینی « معضل اسدبداد دینی » چگونگی تطبیق نظام مردمساالری دینی با تغییرات زمانه و تحوالت ع میاندخاب دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان محور پژوهش حاضر و پاسیخهای ایشیان بیه ایین
م،ائل به این ع ت است که ایشان در فقه شییعه دارای بیاالترین مرجعییت ع میی مییباشیند و
دراین زمینه دیدگاه اساسی دورۀ ما مبنی بر والیت فقیه را ارائه کردهاند
نکدۀ دیگر اقدام ایشان در بنیانگذاری نظام مردمساالری دینیی اسیت کیه کوششیی منحصیر
بهفرد در عصر ما جهت پیوند دین و سیاست بوده است

هدف تحقیق
دو رویکرد مهم تحقیق در باب روش حکومدی از منظیر امیام خمینیی (ره) مطیرح شیده اسیت؛
رویکرد اول شامل بررسی عینی نظام جمهوری اسالمی به عنوان حکومت مبدنی بر رأی میردم و
رویکرد دوم شامل بررسی روش حکومدی اسالم از طریق گزارههای مربوط در اندیشیۀ سیاسیی
امام خمینی (ره) میباشد هدف این مقاله بهکارگیری رویکرد دوم است که در ذیل آن به بررسی
دیدگاه های محققان دربارۀ مردم ساالری دینی نیز پرداخده شده است جمهوری اسالمی در ب،یدر
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مبانی سیاسی اجدماعی اندیشۀ امام و مدأثر از آموزه های نبیوی و ع یوی و بیه منظیور پرهییز ار
الگوهای اسدبدادیپ مطرح شده است که مبنای شکلگیری نظام مردمساالری دینی ایران میباشد
با توجه به تفاوتهای موجود بین دموکراسی دینی و انیواع دیگیر دموکراسییپ بررسیی طیرح
ع می و اسدخراج روشمند نظریۀ امام خمینیپ برای نشان دادن عناصر این طرح و نظامبخشی به
محدوای آن مفید میباشد
هدف اص ی پژوهش حاضر تدوین مدل یا الگوی نظری مردمساالری دینی بر اساس بیانات
امام خمینی (ره) میباشد هدف تکمی ی این تحقیق ارائۀ روش حکومدی در اندیشۀ امام خمینی
(ره) و معرفی الگوی مردمساالری دینی معرفی شده از سوی ایشان است به نحوی که برای اجرا
نمودن در دیگر جوامع اسالمی کاربرد داشده باشد
این پژوهش امکان فهم ویژگی های اخدصاصیی دینیی در نظیام جمهیوری اسیالمی را بیه
تصویر میکشد

پیشینۀ نظری
نظرات پژوهشگران گوناگون در زمینۀ مردمساالری دینی در ادامه آورده شده است
در ییک تق،یییمبنییدی ک ییی میییتییوان مدفکیران غربییی را در موضییعگیییری در بییارۀ ارتبییاط
مردمساالری و اسالمپ به دو دسده تق،یم کرد
دسییدۀ اول تقابییلگرایییان 1یییا ک،ییانی ه،ییدند کییه معدقدنیید مییردمسییاالری و اسییالم ماهیدیاً
سازشناپذیرند و بنابراین نمیتوان هردو را باهم داشت
این افراد معدقدند هرگونه ارتباطی بین مردمساالری و اسالم نه از نوع دوسیدی ب کیه از نیوع
تقابل و تخاصم خواهد بود
برنارد لوئیزپ ساموئل هاندینگدون و مارتین لیپ،ت از مهمترین نمایندگان این رویکرد میباشند
دسدۀ دوم تطبیقگرایان 2یا ک،انی ه،دند که بر ایین باورنید مییتیوان نیوعی میردمسیاالری
اسالمی داشت و شیوۀ حکومت مردمساالری الزاماً با دین اسالم تضادی ندارد
از مهمترین نمایندگان این رویکرد گودران کرامرپ روی تکیهپ ادوارد سعید و حامد الگار میباشند
لوئیز در تق،یمبندی ک یپ پیروان اسالم را به دو دسدۀ بنیادگراییان اسیالمی 1و اصیالحط بیان
اسالمی 2تق،یم میکند از نظر ویپ امام خمینی و انقالب اسالمی بهدرین نمونۀ بنیادگرایی اسیالمی
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Confrontationalists
2. Accommodationalists
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میباشد او معدقد است اسالم اساساً با مردمساالری همخوانی نداردپ هرچند عناصری هم،و بیا آن
وجود دارد دلیل این امر به رسمیت نشناخدن نهادهای جمعی در اسالم است این نهادها در دنییای
غربپ از اهمیت زیادی برخوردارند و یکی از کارکردهای اص ی آنهیا قیانونگیذاری اسیت امیا در
دکدرین اسالمی نیاز به نهادهای قانونگذار نی،ت زیرا فقط خداوند حق وضیع قیانون دارد لیوئیز
بر این باور است که برای بنیادگراییان اسیالمی فرهنی

آمریکیاییپ منفیورترین چییزی اسیت کیه

ارزشهای اسالمی را تهدید میکندپ او مینوی،د :در قرآن بزرگدرین دشمن و گیول زننیدۀ ان،یان
شیطان است که باالتر از تمام وسوسهها و نیرن ها برای دور کردن ان،انها از ایمیان حقیقیی قیرار
دارد دقیقاً در همین معناست که ]امام[خمینی آمریکا را شییطان بیزرخ خوانید شییطان بیه عنیوان
دشمنی که هدفش وسوسه و اغوای م ،مانان است(Lewis,1993:91).

هاندینگدون در بخشی از کداب معروف خود در میورد برخیورد تمیدنها پ دموکراسیی لیبیرال
غربی را به عنوان محصولی منحصر بهفرد معرفی میکند مانند برنیارد لیوئیزپ هیاندینگدون نییز
معدقد است فرایند مدرن شدن لزوماً به مردمساالری غربی نمیانجامد این امر بهخصیوص مییان
م ل م ،مان و آسیایی مشیاهده مییشیود وی میینوی،ید تقریبیاً در تمیام کشیورهای اسیالمی
بازگشت به مذهب و فرهن

بومیپ ییک نییروی عمیدۀ اجدمیاعیپ فرهنگیی و عقالنیی اسیت

)(Huntington,1996:37

جامعه شناس آمریکاییپ لیپ،تپ معدقد است کشورهای اسیالمی م،ییری را نپیمیودهانید کیه
منجر به مردمساالری شود او مینوی،د توسعۀ میردمسیاالری در کشیورهای اسیالمی در آینیدۀ
نزدیک بعید است زیرا مفاهیمی مانند آزادی سیاسی در اسالم جایی ندارد

).(Lipset,1993:5

در دید گاه دیگرپ کرامر با مطالعۀ آثار مدفکیران م،ی مانپ بیه ایین ندیجیه رسییده اسیت کیه
شریعت سن

بنیادین حکومت اسالمی است و براساس آن مرد و زن م،ی مان نیه تنهیا وظیفیه

دارند حاکم خود را اندخاب کنند ب که باید به شک ی پیوسده بر وی و حکیومدش نظیارت داشیده
باشند )(Kramer,1993

روی تکیه معدقد است که اسالم معددل و اصالح ط ب می تواند در آینده با تأسییز میردم
ساالری اسالمی جایگزین حکومدهای خود کامه در خاورمیانه

شود )(Takeyh,2001

سعید به بررسی پوشش خبری بحران گروگانگییری دیپ ماتهیای آمریکیاپ پیز از پییروزی
انقالب اسالمی میپردازد طبق نظر اوپ بحران گروگانگیری منجر به تغییر چارچوبی شد که از
1. Islamic fundamentalists
2. Islamic reformers

الگوي نظري مردمساالري ديني از منظر امام خمیني (ره) با 209 ...

طریق آن رسانه های غربی اسالم را نمایش می دادند اهمیت کار ادوارد سعید نه به دلیل بررسیی
ارتباط مردمساالری و اسالمپ ب که به دلیل تالشش در نشان دادن رویکیرد منفیی غیرب دربیارۀ
مشرق زمین و کشورهای اسالمی به طور خاص است

).(Said,1997

الگار با فهمی عمیقتر از اندیشۀ امام خمینی(ره)پ مبانی عرفانی انقالب ایشیان را بیه تصیویر
می کشد او سالهای طوالنی به بررسیی انقیالب اسیالمی اییران و شخصییت امیام خمینیی (ره)
پرداخت و ضمن تشرف به اسالم شیعی در زمرۀ ارادتمندان به ایشیان قیرار گرفیت از نظیر اوپ
پیوند عمیق میان دین و سیاست در اندیشۀ امام یا ارتباط بعد عرفانی با بعد سیاسی در شخصیت
امامپ آشکارا مالحظه

میشود )(Algar,2008

حال به ارائۀ دیدگاه برخی صاحبنظران داخ ی میپردازیم
از نظر پورفرد ( )1384به طورک ی دو رهیافت مهم درمورد مردمساالری وجوددارد :رهیافت
اول به نوعی از نظامهای سیاسی و طرز ت قی درخصوص روش و شیوۀ زندگی سیاسی مردم
معطوف است رهیافت دوم مردمساالری بر زاویۀ ف ،فۀ اجدماعی و ارزشهای خاصی که
ایدئولوژی ایجاب میکند مدکی میباشد
طرفداران نظام مردمساالری دیدگاههای یک،انی ندارند بنابراین مردمساالری معنیایی سییال
یافده است و با ایده های سیاسی مخد ف هم،از و همیراه شیده اسیت کیه ایین نشیان مییدهید
دموکراسیپ مضمونی واحد و مورد توافق همه ندارد اما با اغماض میتوان گفت نظرییهپیردازان
حداقل بر سر موضوع مشارکت سیاسی شهروندان در تصمیمگیریهای درون نظام سیاسی اتفاق
نظر دارند
اهداف مردمساالری دینی بهطور خالصه عبارت است از:
 1ایجاد برابری اجدماعی و سیاسی :برابری همۀ مردم در فرصدهای اجدماعی و سیاسی
 2ب،ط اندیشۀ قانونگرایی :کندرل مردمی و م ،ولیتپذیری و اندخاب مینظم و نظیمپیذیری در
جامعه در گرو باور و اعدقاد به قانون است
 3تع یم و تربیت :تع یم و تربیت ان،ان برای باال بردن توان مقاومت در برابر چالشهای منفی قرن
 4اعطای حق تعیین سرنوشت به مردم :امام خمینی در بیانات خود تصیریح مییکنید کیه حیق
تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم است که به موجب آن هر م دی باید سرنوشیت خیود
را خودش تعیین کند
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ایجاد برابری اجدماعی و سیاسی
اهداف نظام مردمساالری دینی

ب،ط اندیشه قانونگرایی
تع یم و تربیت
اعطای حق تعیین سرنوشت به مردم

شکل شمارۀ  1اهداف مردمساالری دینی از دیدگاه پورفرد

پورفرد ( )1384در ادامه به بررسی چهار الگوی اصی ی مطیرح شیده توسیط فقهیا در بیاب
چگونگی نظام مردمساالری میپردازد که عبارتاند از :موافقان والییت (والییت سیاسیی برخیی
افراد بر بعضی دیگر) که از میان موافقان گروهی که دامنیۀ والییت در عرصیۀ سیاسیی را وسییع
میدانند تحت عنوان طرفداران «الگوی والییت عامیه» و گروهیی کیه دامنیۀ والییت سیاسیی را
محدودتر میگیرند تحت عنوان «طرفداران الگوی امور ح،بیه» قرار مییگیرنید گیروه مخالفیان
والیت نیز بر دو گروه تق،یم می شوند :گیروه اول کیه در امیور سیاسیی م،ی ولیت را بیر عهیدۀ
مؤمنان عادل میدانند طرفداران «الگوی جواز تصرف» مح،وب میشوند و گروه دوم که بهطیور
ک ییپ منکر والیت برخی افراد بر میردم ه،یدند طرفییداران«الگیوی جییدایی دییین از دولیت»
خوانده میشوند
در پایان عناصر اص ی مردمساالری دینی از دیدگاه پورفرد ( )1384به شکل زیر خالصه شده
است :
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توحید
عناصر نظري

عدالت
تكثر سیاسي

مؤلفههاي اساسي نظام
مردمساالري ديني

رضايت عامه
پذيرش رهبري و هدايت مستمر
عناصر عیني

جامعۀ ديني
پذيرش نهادهاي نظارتي مردمي
مشارکت و رقابت سیاسي فراگیر

شکل شمارۀ  2عناصر اصلی نظام مردمساالری دینی از دید پورفرد

عماد افروغ از دیگر محققانی است که به بررسی ویژگیهای مردمساالری دینی در اندیشۀ
امام خمینی (ره) پرداخده است ایشان مردمساالری دینی را یک الگوی حکومدی از دموکراسی
میداند و حقوق و تک یف مردم را در این نوع حکومت ارزیابی میکند ایشان به مقای،ۀ
مردمساالری دینی با لیبرال دموکراسی میپردازد و معدقد است در در لیبرال دموکراسی توجه به
حقوق فرد (مدنی و سیاسی) غالب است و به حقوق اجدماعی و بعد وظیفهشناسی کمدر توجه
میشود و بیشدر حق و حقوق مدنی مثل آزادی بیانپ عقیده و فکرپ آزادی ایمان و انعقاد قرار
داد و مالکیت و برخورداری از عدالت فردی و حقوق سیاسیپ حق اندخاب شدن و اندخاب
کردن مورد توجه است
در حکومدهای دموکراسی اسالمی عالوهبر دایرۀ حقوق شناخده شدۀ افیراد و ابعیاد اجدمیاعی
حقوق به بُعد وظیفه شناسی شهروندان نیز توجه شده است همچنین حقوق خداونید هیم در آن
لحاظ شده است اما در غربپ به خاطر جدایی دین از سیاستپ جمع بین حقوق الهی و ان،یانی
و همچنین جمع بین ویژگی های اشخاص حاکم و شیوۀ حکومت به سهولت امکانپذیر نی،یت
(عمادپ )1379
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دیدگاه عماد افروغ در باب ویژگیهای مردمساالری دینی از منظر حضیرت امیام خمینیی را
میتوان به صورت این نمودار نشان داد:
جدول شمارۀ  1دیدگاه افروغ دربارۀ ویژگیهای والیت فقیه و مردمساالری دینی از دیدگاه امام خمینی
 جمع حقانیت و مقبولیت (جمع بین ویژگی اشخاص حاکم و محدوای حکومت و رضایت مردم) توجه خاص و ویژه به صفات و آموزههای محدوایی شیرعی در میورد حکمرانیان و محدیوای حکومیت (ع یم وعدالت و کفایت و صالحیت)
 رابطۀ دیالک دیک بین ظرف و مظروف (از سویی مردم در محدوای حکومت تأثیر گذارند و از سویی رهبیر بیه رأیمردم اعدماد دارد)
 امکان نقد مضاعف ن،بت به هر دو بعد حقانیت و مقبولیت امکان ج وگیری از اغوا چه به نام رضایت و چه به نام حقانیت (ج وگیری از نظام س طه) عدم خ ط شکل و محدوا توجه به مصالح زمانی و مکانی -وجود کندرلهای حداق ی و قابل پیشبینی دولت

لک زایی ( )1384در کداب سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینیپ با طرح پرسش «اندیشۀ
سیاسی امام چی،ت؟» به اثبات فرضیۀ مد نظر خویش که «اندیشۀ امام(ره) دچار تحولی شده که
مبدنی بر اصول ثابدی میباشد» پرداخده است این محقق اندیشۀ سیاسی م ،مانان را شامل سه
ق،مت اندیشۀ سیاسی س طهجویانهپ اندیشۀ سیاسی اصالحی و اندیشۀ سیاسی انقالبی میداند
سپز در ادامه دو رویکرد اصالحی (محقق سبزواری) و انقالبی (امام) را مقای،ه کرده و دلیل
تفاوت این دو رویکرد را بنا به شرایط زمانی که مطرح شدهاندپ بیان کرده است اندیشۀ سیاسی
امام خمینی دارای دو دسده اصول ثابت و مدحول است که اصول ثابت اندیشۀ امام (ره) در نظر
نوی،نده عبارتاند از )1 :اصل تک یفپ  )2اصل عدالتپ  )3اصل تدریجپ  )4اصل اجدهادپ )5
اصل مص حت اسالمپ  )6اصل مص حت م ،مینپ  )7اصل دعوت و گ،درش اسالمپ  )8اصل
نفی سبیلپ  )9اصل تقدم اهم بر مهمپ  )10اصل عمل به قدر مقدورپ  )11اصل ضرورت
حکومتپ  )12اصل والیت الهیپ  )13اصل در نظر گرفدن مقدضیات زمان و مکان او تحول
اندیشۀ سیاسی امام را با دو روش گفدمانسازی و فهم مکانیزم اجدهاد در مکدب شیعه و فضای
حاکم بر اسدنباط احکام اسالمی قابل توضیح میداند او بهطور ک ی معدقد است اندیشۀ امام در
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راه گذار از اندیشههای اصالحی به انقالبی دچار تحولی تدریجی شده و این همان نقطۀ قوت
اندیشۀ سیاسی امام است که به کمک شناخت دقیق اوضاعپ شرایط و امکانات و با اسدعانت از
اصل پویای تفکر شیعی یعنی اجدهاد شکل گرفده است ( لک زاییپ نجفپ )1384
وحیدی منش ( )1384در کداب مبانی مقای،ۀ مردمساالری دینی و دموکراسی لیبرالیپ معدقید
است اگر دموکراسی را حکومت مردم بر مردم بدانیمپ در این معنا با دین تضاد پیدا میکنید امیا
اگر دموکراسی را حکومدی بیدانیم کیه در آن حقیوق میردم محدیرم اسیتپ نظیامی آزاد و ضید
اسدبدادی می باشد که مردم در گزینش م ،والن نقش دارند و نظامی مردمی و در خیدمت میردم
میباشدپ قابل اسدخراج از اسالم است در نهایت به نظر ایشان مییتیوان میردمسیاالری دینیی را
اینگونه تعریف نمود« :مردمساالری دینی حکومدی اسیت کیه سیاخدار و شیکل اجراییی آن بیر
اساس مدل دموکراسی است که با دخالت م،دقیم یا غیر م،دقیم اکثریت مردم تنظیم شیده اسیت
ولی محدوای آن را میذهب در برگرفدیه و در آن رأی میردم در چیارچوب شیریعت منشیأ اثیر
میباشد به عبارت دیگرپ نظر مردم در طول قانون الهی قیرار مییگییرد و نیه در عیرض آن در
چنین حکومدیپ دین محور امور است و خواسدهای میردم در جهیت انطبیاق بیا خواسیت دیین
هدایت میشود نه اینکه دین در جهت خواست مردم دگرگون شود
آیت اهلل خامنهای( )1388معدقدند یکی از شاخصههای مهم در مردمساالری دینیپ مردم است
مردم ایرانپ به دنبال تحقق آرمانهای اسالمی (عدالت و معنویت و آزادی و اسدقالل کشیور )
ه،دند اعدقاد مردم به دین است که باعث تشکیل حکومت میشود و در اسالمپ مردم و رأیشان
هم رکن مشروعیت و تقوا و عدالت مندخب هم رکین دیگیر مشیروعیت اسیت نظیام اسیالمی
عالوهبر اتکا به مردم مؤمن خویش دارای دو عامل عمده اح،اس م ،ولیت خیدایی و هندسیه و
مفصلبندی اساسی و تشکیالتی نظام است و تداوم نظام به خاطر این اسیت کیه الهیی و قرآنیی
است م ،والن نظام باید دانایی و کفایت سیاسیپ اخالقی و اعدقادی داشده باشند و به سیاسدهای
جمهوری اسالمی معدقد و وامدار دیگران نباشند
مردمساالری دینی یعنی مردم با ایمان دینیای که دارند دارای کرامتاند و لذا رأی آنها معدبر
است و این باید همراه با هدایت انوار قرآن و احکام الهی باشد تا مردم در جهیت رشید فضیایل
اخالقی تربیت شوند و خواسدشان در راسدای همین جهت باشد مردمساالری دینی یعنی رجیوع
به رأی مردم هنگام نیازپ از نگاه و منطق دینپ همراه با تعهد و بازخواست میردمسیاالری دینیی
حرف جدیدی است و ویژگی آنپ تکیهگاه بودن مردم برای نظام میباشد
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روششناسی
دراین پژوهشپ برای اسدخراج دییدگاه امیام خمینیی (ره) دربیارۀ میردمسیاالری دینیی از «راهبیرد
پژوهشی نظریهپردازی داده بنیان» 1اسدفاده شده است راهبرد نظریهپیردازی داده بنییانپ ییک روش
تحقیق عمومیپ اسدقرایی و تف،یری است که در سال  1967توسط اشدراس و گالسیر ایجیاد شیده
است ریشههای این راهبرد پژوهشی به مکدب کنش مدقابل نمادین برمیگیردد کیه ب یومر در سیال
 1937آن را ایجاد کرده است از زمانی که گالسر و اشدراس آنرا را در سال  1967ابداع نمیودهانیدپ
به طور مداومپ از طریق بحثهای فراوان روی تفاوت و شباهدهای آن با دیگیر روشیها توسیعه یافدیه
است عالوهبر اینپ پژوهشگران به راهبرد نظریهپردازی داده بنیان بهطور یک،ان نپرداخدهانید ایین
تباین و واگرایی به حوزۀ ه،دیشناسی و معرفتشناسی مربوط نمیشود ب که تفاوتهیا در جزئییاتی
مانند نحوۀ کدگذاری و توسعۀ مقولهها و مانند آن است()Urquhart, 2013: 192-193
اهمیت این روششناسی از یک سو به قاب یت آن در نظریهسازی و از سوی دیگیر بیه ایجیاد
ظرفی برای تح یل دادههای کیفی مربوط است (ایمانپ )331: 1388
در مجموعپ وقدی دانش کمی یا هیچ دانش قب یی در زمینیۀ میورد تحقییق وجیود نداشیده باشیدپ
اسدفاده از این راهبرد نظریهپردازی مفید است ( )Grbich, 2007: 70و (فراسدخواهپ )88-93 :1395
اسدفاده از این راهبرد برای دسدیابی به محدوای نظاممند دیدگاههای شخصیدهای سیاسی پیش
از این نیز توسط محققان انجام شده است

)(Urquhart, 2013: 79-81; 116-118

کدگذاری در این دادهها برای به دست آوردن معانی و به مثابۀ « معدنکاوی » 2بیرای اسیدخراج
معناست بنابراین فرض بر این است که دادهها حاوی معنایی ه،دند و کار محقیق آن اسیت کیه آن
معانی را کشف کند ) (Corbin,J& A.Strauss, 2008: 66و ( فراسدخواهپ )120 :1395
تح یل دادهها در این روشپ شامل سه مرح ۀ کدگذاری بازپ محیوری و گزینشیی مییباشید
اولین مرح ۀ تح یلپ مقای،ه و مقولهبندی دادههاپ دومین مرح ه شامل توصیف روابیط اجدمیاعی
بین مقوالت و خرده مقوالت و سومین مرح ه نیز به ساخت پایههای نظریۀ دادهبنیان بیر اسیاس
ارتباط مقوالت مدعدد با مقولۀ اص ی و مرکزی میپردازد مرح ۀ غایی نظریه داده بنیان دستیابی
به مدل نظری از طریق تح یل و دسدهبندی مفاهیم و مقولهها میباشد
در پژوهش حاضرپ مرح ۀ کدگذاری باز با اندخاب عبارتها انجام شده است در ایین مرح یهپ
تمام اطالعات حاصل از صحیفآ امام کدبندی باز شده است به این منظور بیا اسیدفاده نیرمافیزار
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 . Grounded Theory Approach
2. Mining
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مناسب صحیفۀ امام به ج،دجوی ک میه بیه ک میه در ک ییۀ تألیفیات امیام پیرداخدیم و تمیام
پاراگرافهایی را که حاوی مط بی پیرامون تعریف امام از حکومت و یا هیر گونیه مط بیی کیه
دیدگاه امام راجع به حکومت بود بررسی شدند در کدبندی اولیه بر اساس مفهوم مندرج در
عباراتپ به آن یک کد اولیه الصاق گردید در کدبندی سطح دوم یا به تعبیر چارمزپ کدبندی
مدمرکز1پ تصمیم اندخاب از بین کدهای اولیه انجام شد این امر قویترین ابزار تح ی ی بیرای
مقولهبندی میباشد()Charmaz, 2014 :138
برای هر یک از کدها یک یادداشت یا شرح واره نیز تهیه شد و بیر اسیاس نمونیهگییری
نظری وارد مرح ۀ دوم شدیم
در مرح ۀ نمونهگیری نظری به دنبال بهدرین و جیامعتیرین شیاهد بیرای هیر مفهیوم در
صحیفه ج،ت وجو صورت گرفت و تا هنگام اشباع نظری ادامه یافتپ یعنیی تیا جیایی کیه
دیگر اطالعات جدیدی در دادهها یافت نشد  2ضمن خالصه کیردن مطالیب و خیودداری از
آوردن مفاهیم تکراری برای هر مقوله یک نمونه از سخنان امام را تحیت عنیوان «یادداشیت»
آوردیم در مرح ۀ دومپ کدها در مجموع به هفت مقولۀ اص ی یا کد محیوری 3نظیرات امیام
پیرامون مردمساالری دینی تق یل یافدند که در نهایت به الگویی نظری 4برای دییدگاه امیام در
زمینۀ مردمساالری انجامید این الگو مشدمل بر مقولههای اص ی و یک مقولۀ مرکزی ییا کید
اندخابی 5است

نتایج پژوهش
در این بخش که شامل ارائۀ ندایج پژوهش و مقولهها میباشدپ مقولۀ مرکزی و مقولههای اصی ی
معرفی میشوند
 -1مقولۀ مرکزی نظام سیاسی وظیفهگرا و تکلیفمدار
بر اساس بررسی انجام گرفدهپ مقولۀ مرکزی در برپایی نظام مردمسیاالری دینیی از منظیر امیام
خمینیپ عمل به وظیفه و انجام تک یف است این مقوله دو نکدۀ اساسی در خود دارد که عبیارت
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Focused coding

 2برای اطالع بیشدر رجوع کنید بهاسدراس پ ان ،م و جولیت کوربین ؛  187 : 1388و ف یک پ آوه ؛87-92 : 1382
3. Axial code
4. Theoritical Model
5. Selective code
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است از «عمل محور» بودن و دیگری «اصیالت وظیفیه» ایین دییدگاه در مقابیل م،ی ک لیبیرال
دموکراسی که اصالت را به ک،ب قدرت و نظام سیاسی به عنوان هدف غایی میدهدپ لزوم اقدام
و عمل برای تشکیل نظام سیاسی صحه میگذارد ولیی حکومیت را دارای کمیال و م،ی ولیت و
وظیفه میداند(الریجانیپ 93 :1373پ 66پ  20و )12
مطابق این م ،کپ انجام هرگونه کنش به صورت وظیفه و برای نیل به سیعادت حقیقیی بیه
وجود میآید و دولت(حکومت)پ در همۀ ش ون باید هدایدگر به سوی آن سعادت باشد تیوليی و
تبّری ن،بت به حکومت هم بر اساس وظیفۀ حقیقیشان است نه صرفاً قراردادی
م ،ولیت حکومت هم در این م ،ک ب،یار فراتر از صرف تأمین امنییت مییباشید در ایین
م ،ک «حق» محور همۀ کارهاست(الریجانیپ )262-261 :1374بنابراین در مدل میردمسیاالری
دینی امام خمینیپ نوعی«دموکراسی فضی ت محور و کمالگرا» مد نظر است که محدیوای میردم-
ساالری را تشکیل میدهد
مقولههای اص ی این مفهوم در سطح کدگذاری محوری عبارتاند از :وظیفهمداریپ تک یف-
گرایی همگانیپ تک یفگرایی دولتپ دولت خدمدگذار و پاسخگوپ حقمداری و تک یف سیاسی
 -2مقولۀ اصلی رهبری والیی
در مقولۀ «رهبری» سخن این است که چه ک،ی حیق حاکمییت و شای،یدگی در دسیت گیرفدن
قدرت و حکومت را دارد؟ حاکم بر چه اساسی حق خواهد داشت تا بر مردم فرمانروایی کند؟ و
این حق از چه منبعی به او رسیده است (مزینانیپ )552 :1383
از نظر فقه شیعهپ ک،ی که بر م،ند والیت مینشیند باید نصیب الهیی داشیده باشید فقهیای
شیعهپ والیت مشیروع را در قبیال «والییت جیور» قیرار مییدهنید و آن را «والییت عمیل» نییز
میخوانند فقه سیاسی شیعه تنها به شیوۀ حکومت نمیپردازد ب که دربارۀ حاکمان نیز نظر دارند
در فقه سیاسی شیعهپ فاص ه بین والیت عدل و والیت جور فاص ۀ همه یا هیچ نی،ت
اگر در مواردی هم فقیهان از حرمت ذاتی یا نف،ی والیت سخن گفدهاند مرادشان نفی اصیل
حاکمیت و والیت نبوده است امام خمینی براساس این دیدگاه معدقد به رهبری والیی ه،یدند و
در برابر این اشکال که این نوعی دیکداتوری آخوندی است معدقدند که صالحیتهای الزم برای
«ولی فقیه» هیچگاه اجازه پیدایش چنین معض ی را نمیدهد
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برخی محققین با توجه به نگاه فقهای شییعه و امیام خمینیی بیه «والییت فقییه» کیه نیه
حاکمیت فرد ب که «قانون اسالم» است پ آن را «والیت قانونی» هم نامیدهاند برخی دیگر نییز
آنرا «مردمساالری فقه محور» معرفی کردهاند و برخی نیز آن را «والیت فقاهت و عدالت» نام
نهادهاند
در زمینۀ اشکاالت ع می که به رهبری والیی به خصوص با توجه به تب ور آن در والیت
فقیه در نظام جمهوری اسالمی مطرح میشودپ احدیاج به بررسیی بیشیدر دارد کیه خیارج از
امکان این نوشدار میباشد و تنها به این نکده اشاره میشیود کیه سینجش کارآمیدی رهبیری
والیی براساس شاخصهای ع می میتواند روشنگر خوبی باشد(ذو ع مپ )1388
مقولههای عمدۀ این مفهوم در سطح کدگذاری محیوری عبیارتانید از :الهیی بیودن (جعیل
الهی)پ منوط بودن به آرای اکثریتپ برابری با پیامبر و امام در ش ون حکومتپ والییت وظیفیهای
خطیر و ارشادگری بشر
 -3مقولۀ اصلی حقوق مردم
پایداری یک نظام سیاسی  -اجدماعی به رعایت حقوق میردم ب،یدگی دارد کیه در دییدگاه امیام
خمینیپ تأکید زیادی بر آن صورت گرفده است جهت شناخت دیدگاههیای امیام راحیل(ره) در
زمینۀ مردمساالری دینیپ ضرورت تبیین هرچه بیشدر و حقوق مردم وجیود دارد ایین ضیرورت
وقدی نمایانتر میشود که به قرائدهای مخد ف از دیدگاههای ایشان در این موضوعات هم توجیه
کنیم از سوی دیگرپ توجه به منابع اسالمی بحث میتواند گرهگشای مشکالتی باشد که بیر سیر
تف،یر و تح یل پارهای از آرا و نظریات ایشان رخ مینماید از آنجا که ایشان قبل از آنکه نظریه-
پردازی سیاسی باشندپ اسالمشناسی خبره بودند و اساساً دیدگاههای مخد ف سیاسی و اجدمیاعی
ایشان مبدنی بر برداشت و تف،یرشان از منابع اسالمی است ک،انی میتوانند دیدگاههای ایشان را
بهدر ارائه دهند که به این منابعپ بیشدر و بهدر توجه کنند از این رو برای یافدن الگوهای یاد شیدهپ
تبیین و ارائۀ دیدگاه ایشان همراه با زمینههای آن در منابع اسالمی ضرورت پیدا میکند
حقوق مردم شامل سه حوزۀ اص ی سیاسییپ اجدمیاعی -اقدصیادی و قضیایی مییباشید
حقوق سیاسی شامل احزاب و اجدماعیات و شیوراها و نییز حیق رأی میردم اسیت حقیوق
مربوط به دو حوزۀ اجدماعی -اقدصادی بر محور رفاه افراد در جامعیه و آزادیهیای فیردی و
شخصی است که به نوعی تمدع و برخیورداری او را از منیافع و مواهیب زنیدگی در جامعیه
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تأمین می کند و شامل حق آموزش و حق برخورداری از شغل نیز میباشد حقوق قضایی شیامل
حقوق مربوط به مجرمانپ مدهمانپ زندانیانپ اصحاب دعواپ حقیوق مربیوط بیه نحیوۀ تعقییب و
دسدگیری افرادپ بازرسیها می باشد که به طور ک ی به قوه قضاییه ارتباط مییابد
مقوله های عمدۀ این مفهوم در سطح کدگذاری محوری عبارتانید از :برخیورداری زنیان از
حقوقپ حق آزادی همه جانبهپ ت،اوی حقوق و وجود پشدوانۀ حقوق
 -4مقولۀ اصلی آزادیهای مدنی
آزادیهای مدنی و تنوع سیاسی از شاخصههای مهم نظامهای مردمساالر مح،وب میشیود کیه بیه
دلیل اهمیت آن به عنوان مفهومی م،دقل در مدل نظری مردمساالری دینی مورد توجه قرار گرفت
ایشان معدقدند که خداوند آزادی را به ان،ان داده استپ بنیابراین آن را حیق طبیعیی ان،یانها
می دان،دند و در تفکر ایشان اعطا نمودن آزادی به مردم معنیا نداشیت و حدیی بییان آن را جیرم
میدان،دند ایشان در این مورد میفرمودند:
«ک مۀ اینکه «اعطا کردیم آزادى را» این جرم است آزادى میال میردم ه،یتپ قیانون آزادى
دادهپ خدا آزادى داده به مردمپ اسالم آزادى دادهپ قانون اساسى آزادى داده به مردم» (صحیفه نورپ
ج2پ ص)67
ایشان آزادی را حق اولیه و طبیعی بشر میدان،دند و معدقد بودند که حیات و ارزش زنیدگی
به آزادی ان،انها مربوط است
ایشان به آزادی تمام ان،انها اعدقاد داشدند و محیدودۀ آزادی را هیم در چیارچوب قیانون ییک
کشور می دان،دند و معدقدند تمامی افراد در جامعه باید الدزام عم ی بیه قیانون داشیده باشیندپ ولیی
میتوانند در آرا و نظرات خود مخالف باشند بنابراین چون آزادی را برای همگان با هیر عقییدهای
الزم میدان،دندپ لذا آزادی مخالفان دینی و غیر دینی نیز در تفکر ایشان معنا دارد نکدۀ قابیل توجیه
در تفکر ایشان این است که آزادی را برای ان،انها تق،یمبندی نکردهاند و سخنی از ایشان نمیبینیم
که برای آزادیهای اجدماعیپ اعدقاد به طبقهبندی ان،انها داشده باشندپ ب که به عکز همه جا ایشان
آزادی را برای همگان میدانند و مرز آزادیها را نیز برای همگان یک،ان میدانند
به طور ک یپ امام مفهوم آزادی به شکل مثبت را در مقابل چند مفهوم منفی دیگر قیرار داده
و بر تفاوتهای آنها با آزادی تأکید کردهاند امیام آزادی را در مقابیل مفیاهیم «بییبنیدو بیاری» و
«توط ه» بهکار میبرند و از آزادی «غربی» و «حیوانی» اندقاد میکند
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مقوله های اص ی این مفهوم در سطح کدگذاری محوری عبیارتانید از :آزادی در تعییین
سرنوشتپ آزادی تفکر و اندیشهپ آزادی زنانپ آزادی رسانهها و آزادی در حد قانون
 -5مقولۀ اصلی قانونگرایی
روح دیدگاه امام خمینی در باب قانون این است که بای،یدی قیانون الهیی حیاکم باشید و قیانون
اسالمی مدمایزکنندۀ نظام مردمساالری دینی از بقیۀ نظامهای مردمساالر است امام نخ،دین بار در
کداب کشف االسرار از قانون سخن به میان آورده و قانونی را شای،دۀ پیروزی دان،ده که با ایمان
و عقیده گره خورده و مردم قانونگذار را شخصی صالح تشیخیص داده باشیند هیر سیه هیدف
«نظم»پ «عدالت» و «پیشرفت» در دیدگاه امام خمینیپ به عنوان اهداف قانونگذاری در حکومیت
اسالمی قابل حصول است
در نظام مبدنی بر اصالت وظیفهپ قانون وجود دارد و از باب «کارآمدی» مبنای کارهاسیت
و ب،یار هم ضروری است مردم باید از قانون اطاعت کنند از بیاب وظیفیه حیال اگیر ایین
وظیفه را شارع تعیین کند مردم «وظیفۀ شرعی» به اطاعت از قانون دارند و این امر به مراتب
قویتر از قاعدۀ اخالقی مانند وفای به عهد است(الریجانیپ )25-26 :1373
مقوله های اص ی این مفهوم در سطح کدگذاری محوری عبارتانید از :قیانون مبدنیی بیر
شریعتپ قانون دموکراتیکپ دولت (حکومت) قانونی و قانون برابر
 -6مقولۀ اصلی مصلحت سنجی
مص حت و خیر عمومی در حقوق اسالمی و ف ،فۀ سیاسیپ جایگاه وییژه دارد در واقیع مصی حت
در ق،مدهای غیر عبادی دین نظیر حکومت و تب یغپ معامالت و احکام نقش ب،یار مهمی را دارد
تشخیص مصالح بر عهدۀ ولی فقیه و حاکم اسالمی میباشد به طور قطعپ این نظر ریشیه در
عقل و شرع دارد چرا که از ضروریات «مدّبر» بودن یک حاکم تشخیص مصیالح اسیت و هییچ
شخصی اولی از حاکم برای تشخیص مصالح نی،ت و اینکیه حیاکم مییبای،یت بیرای تمشییت
نیکوی امور قادر به تشخیص مصالح باشد قطعاً یک امر بیدیهی و عق یی اسیت و از دیگیر سیو
ارمغان بزرخ اصل تدبیر و تعقيل که از شرایط امام جامعه است همین تشخیص مصالح است
در آثار امام خمینی اگر چه عنوان مشخص و معینی یه نام مرجع «تشخیص مص حت» نیامده
است امّا محدوای ک مات و همچنین از سیره و نحوۀ عمل حکومدی ایشان روشن میشود که این
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مرجع همان ولی فقیه است که منصوب به نصب عام از جنب خداوند بیوده و موظیف بیه ادارۀ
اجدماع م ،مانان است (تقویپ  )150 :1378لیکن بیگمان شناخت همۀ مص حدها را یک فیرد-
هر مقدار که هوشیار و بصیر باشد -برنمیتابد و نمیتواند از پز فهیم مصیالح ب،ییار پیچییده-
مثالً زمان ما -برآید
نائینی معدقد بود که در حوزۀ مباحاتپ که ق مرو صدور احکام حکیومدی ولیی رهبیر اسیتپ
مشورت الزم است و رهبر باید برای شناخت مص حدها و صدور احکام حکومدی مصی حتآمییز
به رایزنی بپردازد و مج ز شورای اسالمی را مشیاور خیوبی مییدان،یت امیام راحیل پیز از
پیروزی انقالب اسالمیپ عمالً به این نظرییه مهیر تأییید زد در واقیع حضیرت امیام تشیخیص
مص حت را به مج ز شورای اسالمی واگذار کیرده حدیی تشیخیص ضیرورت را کیه موضیوع
احکام ثانوی را فراهم میآورد
های عمدۀ این مفهوم در سطح کدگذاری محوری عبارتاند از :مص حتسینجی در امیور و
روابطپ مص حتسنجی در اندخاب م ،ولینپ مص حتسنجی در اعطیای آزادی(حقیوق) و تقیدم
مص حت عموم
 -7مقولۀ اصلی سیاست جهانی
توجه به م ،مانان جهان و امت اسالمی در درجۀ اول و همۀ محرومان جهیان از اصیول بنییادی
اندیشۀ سیاسی حضرت امام است و به همین خاطر به عنوان مقولهای اص ی به آن پرداخده شد
مقولههای اص ی این مفهوم در سطح کدگیذاری محیوری عبیارتانید از :حکومیت جهیانی
اسالمپ سعادت همۀ بشرپ حمایت از محرومان جهان و احیای هویت اسالمی م ،مانان
 -8مقولۀ اصلی دولت اسالمی
هدف از تشکیل نظام سیاسی برپایی یک دولت اسالمی است که مشخصات آن توسیط امیام بیه
خوبی بیان شده است امام خمینی (ره) که امکان تشکیل نظام مردمساالری دینی را در این برهیه
از زمان و در سرزمین اسالمی ایران پیدا کرد با درس آموزی از تعالیم قرآن و عدیرتپ در درجیۀ
اول خود را وقف خدمت به مردم کرد و حدی دوسیت مییداشیت میردم او را بیه جیای رهبیرپ
خدمدگزار بنامند چرا که به نیکی می دان،ت خدمدگزار مردم بودن شیرف بزرگیی اسیت ایشیان
همواره م ،ولین را به انجام این مهم سفارش میکرد
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از نگاه امام خمینی (ره) در یک نظام اسالمی حکومت باید رسیانی بیه میردم را وجیه
همت خود قرار دهد دولت در حکومت اسالمی در خیدمت م یت اسیتپ بایید خیدمدگزار
مردم باشد از این رو در نظام اسالمی بر اساس جهانبینیی الهیی کیه افیراد جامعیه خیود را
موظف به انجام وظیفه دینی می دانندپ زمامداران وظیفه خود را خدمت بیه میردم م،ی مان و
بندگان خدا می دانند و این گونه نی،ت که به دنبال پ،ت و مقام باشند و فریفدۀ زرق و بیرق
ظاهری و برخوردهای موقت و فانی گردند
مقولههای عمدۀ این مفهوم در سطح کدگذاری محوری عبیارتانید از :دولیت مردمییپ
دولت م،دقلپ دولت دموکراتیکپ دولت ارزشی -اخالقیی و دولیت حیامی منیافع اقدصیادی
مردم محروم (دولت پابرهنگان)
بنییابراین مقولییههییای اصی ی عبییارتانیید از« :رهبییری والیییی»پ «قییانونگرایییی»پ «دولییت
اسالمی»پ«حقوق مردم» و«آزادیهای مدنی»پ «سیاست جهانی» و«مص حت سنجی» مقولههای
اص ی و مرکزی مردمساالری دینی از منظر امام خمینی در مدل نظری زیر ارائه شده است:

مصلحت سنجی

رهبري والیی

دولت اسالمی
نظام سیاسی وظیفهگرا
وتکلیف مدار

حقوق مردم

قانون گرایی

سیاست جهانی

آزاديهاي مدنی

شکل  -3مدل نظری مردم ساالری دینی از منظر امام خمینی (ره)
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نتیجه گیری
در این مقاله اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) درخصوص مردم ساالری دینی مورد تح ییل قیرار
گرفت و مقولهها و مفاهیم اص ی شناسایی شدند براساس ندایج حاصل از تح یلپ نظیام سیاسیی
تک یف گرا و حق مدار به عنوان پدیدهپ مقوله مرکزی و نمای اص ی نظریه میردم سیاالری دینیی
مبدنی بر اندیشه و روش حکومدی امام خمینی (ره) است و بهدرین معیرف و وجیه تمیایز میردم
ساالری دینی از دیگر انواع مردم ساالری مح،وب می گردد در این دیدگاهپ مردم ساالری دینی
با اسدقرار یک نظام سیاسی تک یف گرا و حق مدار محقق خواهد شد
اگر ارزشهای دینی به عنوان یک شکل حکومدی یا روش حاکمیدی در نظر گرفدیه شیود بیین
دموکراسی و دین تضادی وجود نخواهد داشت و مردم با رضایتپ خواست خود را بیا خواسیت
خداوند تنظیم نموده و دخالت آنها محدود به چارچوب دین خواهد شد
موج جدید بیداری اسالمی که از اواخر  2010آغاز شید نشیان مییدهید آنچیه امیروز امیت
اسالمی بیش از هر چیز دیگر نیازمند آن است دسدیابی به الگوهای حکومت اسالمی میباشد که
به دنبال عدالت و پیشرفت برمبنای اسالم باشد این در حالی اسیت کیه میردمسیاالری دینیی در
ایران به مرح های از رشد رسیده است که میتیوان از ورود بیه مرح یۀ تیازهای از الگوسیازی و
تکمیل حیات تمدن اسالمی توسط آن سخن گفت
حضرت امام خمینی(ره)پ به عنوان رهبیرپ افکیار و نظرییات مخد فیی در م،یائل اقدصیادیپ
فرهنگی و صنعدی زندگی اجدماعی جامعه اسالمی داشدند مهمترین خصوصیت ایشیان رهبیری
انقالب اسالمی بود و اینکه این نهضت به صورت یک حکومت اسالمی ج وهگر شد
حضرت امام خمینی(ره) در حقیقت مظهر بازگشت به خویشدن و گیوهر و جیوهر قداسیت
دینی و تفکر دینی به شمار میآیند هدف اص ی امیام(ره) بیرای دیینپ ندیجیه ییک تشیخیص و
شناخت پایدار است که به واسطۀ آن میتوان م،ائل و مشکالت معاصیر و آینیده را حیل کیرد
ایشان به عنوان یک رهبرپ افکار و نظرییات مخد فیی در م،یائل اقدصیادیپ فرهنگیی و صینعدی
زندگی اجدماعی جامعه اسالمی داشدند
بر این اساس بود که مردمساالری دینیۀ شیوه تازهای در نظامهای سیاسی دنیاست که در ب،در
مبانی سیاسی اسالم و مدأثر از آموزهای نبوی و ع وی شیکل گرفیت و بیر آن اسیت تیا ضیمن
پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاسیت و اداره امیور جامعیه و پرهییز از الگوهیای حکیومدی
اسدبدادیپ رعایت اصول و مبانی ارزشی را نماید و بیدین ترتییب نظیام اسیالمی را از الگوهیای
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سکوالر غربی تمیز دهد برای این منظور در طول بیش از 30سال حکومت اسالمیپ روش نوینی
مورد توجه قرار گرفده که نه اسدبدادی و نه لیبرالیی اسیت حضیرت آییت اهلل خامنیهای از ایین
روش حکومدی به «مردمساالری دینی» تعبیر نمودهاند و آن را بیه مثابیه ییک نظرییه و روش در
ادارۀ جامعه اسالمیپ مبدنی بر اصولی میدانند که به تفضییل در فرمایشیات امیام خمینیی (ره) و
مقام معظم رهبری آمدهاند
بر اساس نظریۀ مردم ساالری دینیپ در نظام اسیالمی کیارگزارانپ نیه تنهیا مک یف بیه رفیع
نیازمندیهای مردم ه،دندپ ب که افزون بر آن موظفاند این کار را بدون هیچگونه مندیی بیه انجیام
رسانند به عبارت دیگرپ نظامی مبدنی بر مردمساالری دینی است که در آنپ رسیدگی بیه حیوائج
مردم بدون منتپ صورت پذیرد و چنانچیه کیارگزاران اسیالمی در رسییدگی بیه احیوال میردمپ
رعایت این اصل را ننمایند اگر چه به مشکالت مردم رسیدگی کردهاندپ اما حقیقت مردمساالری
دینی را درک ننمودهاند
تعبیر فوق با صراحت بر «ولی نعمدی» مردم داللت دارد و این که حق مردم در مقام مقای،یه
با حق کارگزاران به مراتب بیشدر است بنابراین توجه به خواست و رسیدگی بیه نیازهیای میردم
یک وظیفه است مردمساالری دینی در این معنا داللت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظیام
موظف است حق مردم را ادا نمایید و در غییر ایین صیورت بایید در پیشیگاه میردم و خداونید
پاسخگو باشد اهمیت »خدمدگزاری» تا بدانجاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابه »عبادت»
یاد کرده که حکومت با ب،یج تمامی توانائیهایش در تحقق آن کوچکدرین کاه ی نباید روا دارد
از آنجا که شیرازۀ امور و ان،جام م ی در گرو الدزام به قانون و رعاییت حیدود قیانون اسیت
مردمساالری نمیتواند به گونهای تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اص ی نظیام را ندیجیه
دهد بدین ترتیب بر یکی از اصول مهم «مردمساالری» یعنی رعایت قانون در وجوه مخد یف آن
 اعم از تنظیم روابط فیمابین مردم و روابط مردم با حاکمان  -انگشت میگذارند از این منظیرپهمگان م زم و مدعهد به اجرای اصول قانونی ه،دند که به تأیید شرع و نمایندگان مردمی رسیده
است مقولههای اص ی این نظام از منظر امام در این نوشدار ارائه شد
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