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و پژوهش اس .در این مقاله ،چیستی دال «مردم» در اندیشه سیاسی ایشان ،با روش کیفی

تحلیل مضمون و بهکارگیری نرمِافزار ِ MAXQDAبررسی شده اس .با توجه بیه بررسیی

یژگیهای مردم ،حقوق مل ،.جایگاه و نقیش ملی .در نظیام
ِ
سخنان امام خمینی درباره و

یتوان نتیجه گرفی .کیه ایشیان در فراینید
شاخصهای مل .در نظام اسالمی م ِ
ِ
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صحنههای مشارکتی و جمعی ،افراد را بهمثابه یی
سیاسی و اجتماعی و نیز �
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یانگذار جمهوری اسالمی
گرفته و آنها را با واژه «مل ».خطاب کردهِاند در همین راستا ،بن ِ

برای «مل ».در نظام اسالمی ،جایگاه واالیی قائل بود و سخن معروف ایشیان کیه «مییزان
رأی مل .اس ،».تأیید این مطلب اس .و به ملتیی اشیاره دارد کیه بیه آگیاهی سیاسیی،
بصیرت و بینش اجتماعی دس .یافته اس .و با قرار گرفتن در فرایند سیاسی ی اجتمیاعی،
یکند از نظر ایشان ،رأی و نظر چنین ملتی بیرای نظیام
اقدام به عمل مشارکتی ی جمعی م ِ
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از مردم چیس .و چه مفهومی از آن در نظام سیاسی بهکار برده شده اس ،.نیازمند بررسی

یمگیری اس.
اسالمی ،میزان و معیار عمل و تصم ِ

کلیدواژگان :امام خمینی ،اندیشه سیاسی ،مردم ،ملت ،تحلیل مضمون.
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امام خمینی در مقام بنیانگذار و نظریهپرداز نظام جمـهوری اسالمـی ،در اندیشه سیاسـی
خود بر مبنای اسالمیت و مکتب شیعی ،جهتگیریهـا و رویکردهـای ویـههای را از نظـر
سیاسی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و فرهنگـی داشتهاند کـه برگرفته از بطن دین مبین اسالم
است و از این نظر ،پیوندی عمیق و جدانشدنی بین دیـن و سیــاست پایـهریـیی کردنـد.
ایشان در ترسیم و پایهگذاری نظام سیاسی اسالمی ،به مردم نقش ،جایگاه و کارکردِ ویهه،
خاص و بنیادی دادهاند؛ بهگونهایکه رأی و نظر مردم را مییان نظام اسالمی قرار دادهانـد.
در پهوهش حاضر ،بررسی میشود که منظور امام خمینی از این مردم که اصـل و اسـا
نظام هستند ،چه طیفی است؟ و چه جایگاه ،شاخصها و ویهگیهایی دارند؟
درباره اندیشه امام خمینی یا نقش و جایگاه مردم ،بحث و بررسیهای فراوانی صورت
گرفته است؛ مانند اندیشه سیاسی امام خمینی اثر محمدحسین جمشیدی؛ امت و ملت در اندیشـه
امام خمینی اثر علیمحمد بابایی زارچ؛ جایگاه مردم در نظام اسـالمی از دیـدگاه امـام خمینـی اثـر
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ نقش مردم در حکومت دینی از دیـدگاه امـام خمینـی اثـر
معاونت پهوهشهای حقوقی؛ مبانی فقهی نظارت شهروندان بر حاکمان با تأکید بر نظر امام خمینـی
اثر قاسم جعفری؛ امام خمینی و هویت ملی اثر یحیی فوزی تویسـرکانی؛ امـام خمینـی :والیـت
فقیهان و مشارکت مردم اثر غالمحسن مقیمی؛ دموکراسـی متـدینان یـا مـردمسـاالری دینـی اثـر
مصطفی کواکبیان؛ نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسالم و امام خمینی اثر سید ابوالفضـل
موسویان .اما درباره اینکه مفهوم مردم در اندیشه امام خمینی به چه معنایی بـهکـار رفتـه
است و ابعاد این مفهوم چه گسترهای از مردم را دربرمیگیرد ،کتاب یا مقالهای وجود ندارد.
همچنین ایـن پـهوهش از نظـر روش بحـث تحلیـل مضـمون و بـهکـارگیری نـرمافـیار
 1MAXQDAدر گردآوری دادهها و دستیابی به یافتهها ،در حوزه علـوم سیاسـی بـدی و
جدید است.
 .2مسئله پژوهش

پرسش اصلی پهوهش حاضر ،چیستی دال «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینـی اسـت.
 .1نرمافیار  Maxqdaیکی از برترین نرمافیارهای مورد استفاده برای تجییه و تحلیل دادههـای کیفـی و
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نظریهپردازی است.

 .3روششناسی بحث

روش این مقاله ،روش کیفـی از نـوع تحلیـل مضـمون ) (Thematic Analysisاسـت.
تحقیقات کیفی در علوم اجتماعی رشد چشمگیری دارد .برای دســتیابی بــه نتایج مفید و
بامعنا در تحقیقات کیفی ،الزم است دادهها بهصورت روشمند تحلیل شود و این امر ،تنها با
ثبت نظاممند و تبیین روشهای تحلیل و استفاده از ابیارهای کارآمد امکانپذیر است.
این روش ،جیء تحقیقات کیفی و روشی برای شـناخت ،تحلیـل و گـیارش الگوهـای
موجود در دادههای کیفی است (عابدی جعفری و همکاران ،1951 ،ص )199-191و نیی فرایند یا
ابیاری برای تحلیل دادههای متنی است؛ به این صورت که دادههای پراکنده و گوناگون را
به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند .انعطافپذیری این روش ،ویهگی بسیار مهم و
کلیدی آن است (براون و کالرک8112 1،م ،ص )21-82و مـیتـوان بـهخـوبی بـرای شـناخت
الگوهای موجود در دادههای کیفی از آن بهره برد.
ابیارهای این روش ،تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبکه مضامین است که معموالً در
تحلیل مضمون بـهکـار مـیرونـد .قالـب مضـامین ،فهرسـتی از مضـامین را بـهصـورت

1. Braun & Clarke.
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در این پهوهش ،بیانات امام خمینی ،شامل سخنرانیها ،مصاحبهها ،پیامهـا و کتـابهـای
ایشان ،شامل تفسیر سوره حمد ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،چهل حدیث و اربعین ،مـتن اصـلی
برای استخراج مفاهیم و مقوالت به شمار میآید .با استفاده از تکنیک تلخیص در تحلیـل
محتوا ،ابتدا مطالب مرتبط با موضوع ،شناسایی و استخراج گردید و سپس با بـهکـارگیری
نرمافیار  MAXQDAمتنها در آنجا فراخوانده شد و با توجه به مفهـوم برداشـتشـده از
متنها ،کدگذاری اولیه صورت پذیرفت .پس از کدگذاری اولیه ،همه متنهای انتخابشده
در نرمافیار یادشده ،با توجه به مطالعات شخصـی نویسـنده در زمینـه موضـوع پـهوهش،
مفاهیم بهدستآمده ،دستهبندی و کدگذاری محـوری و انتخـابی شـد و رابطـه ارگانیـک
مفاهیم با یکدیگر ،ارتباطات مفاهیم با همدیگر و با مفاهیم دیگر مورد توجه قرار گرفـت.
در نهایت ،ارتباط بین مقوالت فرعی و اصلی مشخص و دادههـا تفسـیر و تحلیـل شـدند.
تحقیق حاضر با استفاده از روش پیشگفته با همـه دشـواریهـای آن ،سـبب شـد تـأثیر
دیدگاههای شخصی محقق در نتایج و یافتههای پهوهش به حداقل برسد.
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سلسلهمراتبی بازگو میکند .شبکه مضامین نیی ارتباط میان مضامین را در نگارههایی شبیه
تارنما نشان میدهد (عابدی جعفری و همکاران ،1951 ،ص.)191
این روش ،در تحقیقات کیفی از سوی ریچارد بویاتییس در سال  1552در کتاب تبدیل
اطالعات کیفی و تحلیل مضمون و تدوین کد بهطور کامل ارائه و معرفی شده است .کاربرد ایـن
روش بهطور خالصه عبارت است از .1 :شناسایی (دیدن متن)؛  .8نمونهبـرداری (برداشـت
مناسب از دادههای ظاهراً نامرتبط)؛  .9دستهبندی و پوسته پوسته کردن (مشاهده نظاممند
شخص ،گروه ،موقعیت ،سازمان ،فرهنگ یا متن)؛  .1اطمینان و اعتبار بخشـیدن (تبـدیل
دادههای کیفی به کمی) (بویاتییس1552 ،م ،ص.)1-9
یکی از مهمترین ،حسا ترین و دشـوارترین کارهـا در ایـنگونـه تحقیقـات کیفـی،
شناخت مضمون یا تِم است .به عبارت دیگر ،میتوان گفت شناسایی مضمون یا تم ،قلـب
تحلیل مضمون است .عوامل مؤثر بر شناخت مضمون عبارتاند از .1 :شـعور متعـارف؛ .8
ارزشهای محقق؛  .9جهتگیریها و پرسشهای تحقیق؛  .1تجربـه محقـق در موضـوع
(عابدی جعفری و همکاران ،1951 ،ص .)121البته عموماً اصطالحات ،مفاهیم و مقوالتی را کـه
محقق مییابد ،منعکسکننده آن چییی است کـه در دادههـا مشـاهده کـرده اسـت .ایـن
مضامین ویهگی تکرارشوندگی و متمایی بودن را دارند .پس تحلیل مضمون به معیار کمی
بستگی ندارد ،بلکه به پرسشهای تحقیق وابسته است (براون و کالرک8112 ،م ،ص .)22البته
همیشه این محقق است که تصمیم میگیرد به چه مطالب و دادههـایی توجـه کنـد و بـه
کدامیک توجه نکند .بنابراین ،مهارت و اطالعات محقق ،نقش بسـیار تعیـینکننـدهای در
این روش دارد.
بهطور خالصه میتـوان گفـت تحلیـل مضـمون ،از جملـه روشهـای غیرواکنشـی و
غیرمداخلهای است که مهمترین کار آن ،مقولهبندی مفاهیم است (صدیق سروسـتانی،1989 ،
ص )51و سه ویهگی مهم و اساسی دارد :فراگیری ،طرد متقابل و استقالل (همـان ،ص.)118
مراحل این روش ،با سه تکنیک تلخیص ،تحلیل تفسیری و تحلیل سـاختاربخـش انجـام
میگیرد (فلیک ،1928 ،ص .)915-912ما در این پهوهش برای مرحله تخلـیص از نـرمافـیار
 MAXQDAبهره بردهایم و تمهای اولیـه خـود را از کتـابهـا و سـخنان امـام خمینـی
استخراج کردهایم و یک قالب مضامین دویست تمی را ساختار دادهایم .سپس این تمهای
اولیه را در شبکه مضامین به هم ارتباط دادیم و شانیده تم فرعی ،پنج تم اصلی و یک تم
مرکیی بهدست آوردیم و برایناسا  ،ساختار مقاله را صورتبندی کردیم.

 .4یافتههای پژوهش
الف) تحلیل دالّ مردم و واژگان مرتبط
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امام خمینی برای واژه «مردم» عبارات مختلفی به کار بردهاند که با جستوجو در کتابها،
سخنان و پیامهای ایشان بیشترین واژههایی که گستره حقیقت مردم را دربرمـیگیـرد بـا
توجه به فراوانی بهکار رفتن آنها ،عبارتاند از :مردم ( 5951بار) ،مردم مسـلمان ( 92بـار)،
مردم مسلمان ایران ( 19بار) ،ملت ( 19892بار) ،ملت ایران ( 1129بـار) ،ملـت مسـلمان
( 119بار) ،ملت مسلمان ایران ( 92بار).
در ابتدای کار با استفاده از نرمافیار نور که حاوی سخنان و کتـابهـای امـام خمینـی
است ،واژههای باال را جستوجو کرده ،بهطور تصادفی حدود پانصـد مـورد انتخـاب شـد.
سپس با بهکارگیری نرمافیار  ،MAXQDAسـندهای حـاوی مـوارد انتخـابی فراخـوان و
عملیات کدگذاری اولیه روی آنها صورت گرفت .طی این عملیات ،حدود دویسـت تـم یـا
مضمون بهدست آمد .نمونهای از تمهای بهدست آمده پـهوهش عبـارت اسـت از :نیـروی
ملت سبب پیروزی نظام؛ انقالبی بودن همه مردم ایران؛ وقوع انقالب ایران توسـط ملـت
مسلمان ،نه قدرتمندان؛ انسانهای باثبات و طمأنینه بـهمثابـه ملـت واحـده؛ حـیب ملـت
مسلمان ایران بهمثابه حیب اسالم و حیب اهلل؛ اتکال ملت بـه خـدا در برابـر قدرتمنـدان؛
مشارکت مردم در انتخابات مجلس؛ ضرورت پشتیبانی ملت و مردم از مسـووالن؛ وحـدت
داشتن ملت مسلمان ایران؛ پیروزی انقالب در نتیجه وحدت و پشتبانی مردم؛ بیداری ملت
در برابر دشمنان؛ هشیاری و بیداری مردم عامل پیروزی انقالب؛ بیداری و هشیاری ملـت
در برابر توطوهها؛ واجب بودن نظارت همگانی ملت در امور کشور؛ لـیوم نظـارت و دقـت
مردم در امور کشور؛ انتخاب اصلح داشتن ملت در انتخابات؛ مبـارزه بـرای اسـالم وظیفـه
ملت؛ پشتیبانی و حمایت مسووالن از ملت؛ سیاست الهی سبب هدایت ملتها؛ قرار داشتن
رهبر و مسووالن در طیف ملت؛ قرار داشتن همه اصناف و مردم جیء طیف ملت ایران؛ دو
طایفه مردم :اصحاب سعادات و کماالت و ارباب شـقاوت و نقـایص؛ گونـاگونی مـردم در
حفظ حضور حق و غیره.
در مرحله بعد ،تمهای اولیه به هم مرتبط شد و شبکه مضامینی با شـانیده تـم فرعـی
بهدست آمد که عبارت است از :انواع مردم در برابر پذیرش حق؛ علـل مخالفـت مـردم بـا
رژیم پهلوی؛ ملت مقاوم و بااستقامت؛ مردم باایمـان و باخـدا؛ ملـت حاضـر و همیشـه در
صحنه؛ ملت همگام و متحد؛ ملت آگاه ،هوشیار و بابصیرت؛ ملت نـاظر و نـاظم؛ وظـایف
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ملت در برابر نظام؛ وظایف نظام در برابر ملت؛ ملت نمونـه؛ انـواع طیـف مـردم از لحـا
سیاسی ـ اجتماعی؛ اصل و اسا بودن ملت در نظام اسالمی؛ خواستههای ملـت ایـران؛
حقوق ملت در نظام اسالمی؛ ملت کشورهای دیگر.
سپس این تمهای فرعی در دسته بیرگتر و کلیتر قـرار داده شـد و پـنج تـم اصـلی
بهدست آمد که عبارت است از :مردم و ویهگیهای آنان؛ حقـوق ملـت و توقعـات آنـان از
نظام اسالمی؛ جایگاه و نقش ملت در نظـام اسـالمی؛ وظـایف و تکـالیف ملـت در نظـام
اسالمی؛ شاخصهای ملت در نظام اسالمی .در نهایت و در پایان کار ،با توجـه بـه قالـب
مضامین و نیی شبکه مضامین ،به یک تم مرکیی دوبخشی دست یافتیم« :افراد بـهمثابـه
کل مساوی با ملت؛ افراد بهمثابه جیء مساوی با مردم».
نکته قابل بیان اینکه ،مالک و معیار برگییدن این تم مرکیی ،محتوای برداشتشده از
مضمون برداشتشده از محتوای متن و ابتکار و اطالعات علمی

نویسنده بود.
در جدول زیر ،قالب مضامین پهوهش خواهد آمد .از حدود دویست تم بهدستآمده ،به
دلیل محدودیت مقاله تنها  81تم برای نمونه انتخاب و ارائه شده است.
ردیف

سند

1

ملت
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نامگذاری تمها ،بر اسا

2

ملت

51

قالب مضامین و شبکه مضامین اسـت .همچنـین مـالک کدگـذاری مـا در هـر مرحلـه و

قالب مضامین

متن اصلی

افراد بهمثابه کل:
ملت/شاخصها و ویژگیهای
ملت در نظام/مردم باایمان و
باخدا/انسانهای باثبات و
طمأنینه بهمثابه ملت واحده

انسان باثبات و طمأنینه نفس ،خود یك
ملت واحده است.

افراد بهمثابه کل :ملت/وظایف
و تکالیف ملت در
نظام/وظایف ملت در برابر
نظام/حفظ و نشر حکومت
اسالمی به عنوان امانت الهی

امروز بر ملت ایران خصوصاً و بر جمیع
مسلمانان عموماً واجب است این امانت
الهی را که در ایران بهطور رسمی اعالم
شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار
آورده با تمام توان حفظ نموده.

ارجاعات
(امام خمینی،
 ،1711ص)761

(امام خمینی،
 ،1761ج،11
ص،116
)1761/37/11

ملت

4

ملت

5

ملت

6

ملت

7

ملت

8

ملت

افراد بهمثابه کل:
ملت/شاخصها و ویژگیها
ملت در نظام/ملت آگاه،
هوشیار و بابصیرت/بیداری و
هشیاری ملت در برابر
توطئهها

باید ملت بیدار و هشیار ایران با دید
اسالمی این توطئهها را خنثی نمایند.

 ،1761ج،11
ص،111
)1761/37/11
(امام خمینی،
 ،1761ج،11
ص،111
)1761/37/11

افراد بهمثابه کل :ملت/وظایف
و تکالیف ملت در
نظام/وظایف ملت در برابر
نظام/انتخاب اصلح داشتن
ملت در انتخابات

وصیت اینجانب به ملت در حال و آتیه
آن است که با اراده مصمم خود و تعهد
خود به احکام اسالم و مصالح کشور در
هر دوره از انتخابات وکالی دارای تعهد
به اسالم و جمهوری اسالمی ...به مجلس
بفرستند.

افراد بهمثابه کل :ملت/وظایف
و تکالیف ملت در
نظام/وظایف ملت در برابر
نظام/رأی دادن ملت در
انتخابات بر اساس ضوابط
شرعی و قانونی

وصیت من به ملت شریف آن است که در
تمام و چه نمایندگان مجلس انتخابات
رئیسجمهور شورای اسالمی و چه انتخاب
خبرگان ...در صحنه باشند و اشخاصی که
انتخاب میکنند روی ضوابطی باشد که
اعتبار میشود.

افراد بهمثابه کل :ملت/وظایف
و تکالیف ملت در
نظام/وظایف نظام در برابر
ملت/پشتیبانی و حمایت
مسئوالن از ملت

وصیت اینجانب به وزرای مسئول در
عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن
است که عالوه بر آنکه شماها و کارمندان
وزارتخانهها بودجهای که از آن ارتزاق
میکنید مال ملت ،و باید همه خدمتگزار
ملت و خصوصاً مستضعفان باشید.

افراد بهمثابه کل :ملت/حقوق
ملت و توقعات آنان از
نظام/خواستههای ملت
ایران/دستیابی به مکتب
الوهیت بهعنوان هدف ملت

آنچه که شما ملت شریف و مجاهد برای
آن بهپاخاستید ...آن مکتب الوهیت به
معنای وسیع آن و ایده توحید با ابعاد
رفیع آن است.

(امام خمینی،
 ،1761ج،11
ص،116
)1761/37/11
(امام خمینی،
 ،1761ج،11
ص،111
)1761/37/11
(امام خمینی،
 ،1761ج،11
ص،193
)1761/37/11
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افراد بهمثابه کل:
ملت/شاخصها و ویژگیهای
ملت در نظام/ملت آگاه،
هوشیار و بابصیرت/توطئه
دشمنان برای مأیوس کردن
ملت از اسالم

از توطئههای مهمی که  ...پس از پیروزی
انقالب آشکارا به چشم میخورد ،تبلیغات
دامنهدار با ابعاد مختلف برای مأیوس
نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار
ایران از اسالم است.

(امام خمینی،

(امام خمینی،
 ،1761ج،11
ص،137
)1761/37/11

59

9

ملت

01

ملت

00

ملت

02

ملت

03

ملت مسلمان

افراد بهمثابه کل :ملت/جایگاه

من در حکومت آینده نقش هدایت را

(امام خمینی،

و نقش ملت در نظام/اصل و

دارم .غرب و شرق برای ما فرقی ندارد.

 ،1761ج،11

اساس بودن ملت در نظام

اصل ،منافع ملت ایران است که باید به

ص،113

اسالمی/اصل بودن ملت در

بهترین وجه رعایت شود.

)1711/13/13

نظام والیت فقیه
افراد بهمثابه کل :ملت/جایگاه

نظارت بر قوانین البته به عهده روحانیون

(امام خمینی،

و نقش ملت در نظام/اصل و

است و اتکا روحانیون هم به ملت است،

 ،1761ج،11

اساس بودن ملت در نظام

نه به حزبی و من هم به ملت اتکا دارم و

ص،117

اسالمی/اصل بودن ملت در

به حزبی وابسته نیست.

)1711/13/16

نظام والیت فقیه
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افراد بهمثابه کل:

من از ملت خودم و از همه شما و از همه

(امام خمینی،

ملت/شاخصها و ویژگیها

ملتهای مسلم میخواهم که ...در همه

 ،1761ج،11

ملت در نظام/مردم با ایمان و

کارها اتکال به خدا بکنید ،قدرتها در

ص،191

با خدا/اتکال ملت به خدا در

مقابل قدرت خدا هیچ است.

)1711/11/31

برابر قدرتمندان
افراد بهمثابه کل :ملت/وظایف

سیاست این است که جامعه را هدایت

(امام خمینی،

و تکالیف ملت در

کند و راه ببرد ،تمام مصالح جامعه در نظر

 ،1711ص)141

نظام/وظایف نظام در برابر
ملت/سیاست الهی سبب
هدایت ملتها
افراد بهمثابه کل :ملت/حقوق

مدتی است ضرورت انقالب فرهنگی که

(امام خمینی،

ملت و توقعات آنان از

امری اسالمی است و خواست ملت

 ،1761ج،11

نظام/خواستههای ملت

مسلمان می باشد ،اعالم شده است و

ص،111

ایران/ضرورت انقالب

تاکنون اقدام موثر اساسی انجام نشده

)1719/37/17

فرهنگی ،خواست ملت

است.

مسلمان

51

بگیرد.

ملت مسلمان ايران

04

افراد بهمثابه کل :ملت/حقوق

امروز اسالم بهصورت یك مکتب مترقی

(امام خمینی،

ملت و توقعات آنان از

که قادر است تمامی نیازهای بشر را تأمین

 ،1761ج،4

نظام/خواستههای ملت

کند و مشکالت او را حل نماید ،مورد

ص،13

ایران/ملت مسلمان ایران

توجه همه مسلمین جهان ،بهخصوص ملت

)1711/39/17

خواستار مکتب اسالم و

مسلمان ایران قرار گرفته است.

حکومت اسالمی

مردم

06

مردم

07

مردم

08

مردم

09

مردم

21

مردم

افراد بهمثابه جزء :مردم/مردم
و ویژگیهای آنان/انواع مردم
در برابر پذیرش حق/طایفه
دوم مردم :بیخبران یا
کمخبران از خدا

و اما طایفه دوم آنان هستند که از حق
بیخبرند یا اگر خبری دارند ،خبر ناقص
و ایمان غیرتامی است.

افراد بهمثابه جزء :مردم/مردم
و ویژگیهای آنان/انواع مردم
در برابر پذیرش حق/طایفه
اول مردم :باخبران از خدا

بالجمله مردم در دنیا به این دو طبقه
منقسم شوند :یا آنکه یقین آنها ،آنها را به
جایی رساند که تمام اسباب ظاهریه و
مؤثرات صوریه را مسخر تحت اراده ازلیه
کامله وجوبیه میبینند.

افراد بهمثابه جزء :مردم/مردم
و ویژگیهای آنان/انواع مردم
در برابر پذیرش
حق/گوناگونی مردم در حفظ
حضور حق

در بیان اختالف مردم در حفظ حضور حق
و باید دانست که هریك از اهل ایمان و
سلوك و عرفان و والیت بهطوری حفظ
حضور حضرت کنند که خاص به خود
آنهاست.

افراد بهمثابه جزء :مردم/مردم
و ویژگیهای آنان/انواع مردم
در برابر پذیرش حق/دو
طایفه مردم :اصحاب سعادات
و کماالت و ارباب شقاوت و
نقایص

اشاره به دو طایفه از مردم باشد :که یکی
اصحاب سعادات و کماالت و دیگر ارباب
شقاوات و نقایص هستند.

افراد بهمثابه جزء :مردم/مردم
و ویژگیهای آنان/انواع مردم
در برابر پذیرش حق/سه گروه
از مردم در راه خدا :سالکان،
واصالن و راجعان

گروهی سالکاناند که مسافر الی اهلل و
مهاجر بهسوی بارگاه قدساند و گروهی
واصالناند که از حجب کثرت خارج و
اشتغال به حق دارند ...یك گروه راجعان
الی الخلق هستند.

 ،1761ج،11
ص،114
)1711/13/16
(امام خمینی،
 ،1717ص)161

(امام خمینی،
 ،1717ص)161

(امام خمینی،
 ،1717ص)411

(امام خمینی،
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افراد بهمثابه کل:
ملت/شاخصها و ویژگیهای
ملت در نظام/ملت آگاه،
هوشیار و بابصیرت/بیداری و
آگاهی مردم سبب پیروزی
انقالب اسالمی

ما از اول برای اینکه مخالفت با رژیم داشته
باشیم ،چون رژیم را قانونی نمیدانستیم،
درصدد بودیم ولکن به تدریج ملت بیدار
شد.

(امام خمینی،

 ،1711ص)61

(امام خمینی،
 ،1711ص)61

51

ملت

23

ملت
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ملت

22

24

مردم

51

20

افراد بهمثابه کل :ملت
/شاخصها و ویژگیهای
ملت در نظام/ملت ناظر و
ناظم/نظارت مردم بر اسالمی
بودن امور کشور

همه ملت موظفاند که نظارت کنند بر
این امور ..نظارت کنند اگر من یك پایم
را کنار گذاشتم ،کج گذاشتم ،ملت موظف
است که بگویند پایت را کج گذاشتی،
خودت را حفظ کن.

افراد بهمثابه کل :ملت
/شاخصها و ویژگیهای
ملت در نظام/ملت ناظر و
ناظم/نظارت مردم بر اسالمی
بودن امور کشور

همه ملت موظفاند به اینکه نظارت
داشته باشند در همه کارهایی که االن
مربوط به اسالم است ،اگر دیدند که یك
کمیته خدای نخواسته برخالف مقررات
اسالم دارد عمل می کند ...اعتراض کنند.

افراد بهمثابه کل :ملت
/شاخصها و ویژگیهای
ملت در نظام/ملت ناظر و
ناظم/لزوم نظارت ملت بر
دولت و مجلس برای
جلوگیری از تباهی آنها

ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و
مجلس و همه چیز اگر کنار بروند و
بسپارند دست اینها و بروند مشغول
کارهایشان بشوند ،ممکن است یك وقت
به تباهی بکشند ...ملت باید ناظر باشد به
اموری که در دولت میگذرد.

افراد بهمثابه جزء :مردم/مردم
و ویژگیهای آنان/علل
مخالفت مردم با رژیم
پهلوی/مردمی نبودن رژیم
پهلوی

چرا از مرگ یك عالم ،عالم متشنج
میشود ،ولی از شکست دولت مردم
چراغان میکنند؟ دولت باید طوری باشد
که اگر شکست خورد ،مردم عزا بگیرند و
برای حفظش قیام کنند.

(امام خمینی،
 ،1761ج،1
ص،77
)1711/37/39
(امام خمینی،
 ،1761ج،1
ص،74
)1711/37/39
(امام خمینی،
 ،1761ج،11
ص،63
)1763/34/13
(امام خمینی،
 ،1761ج،1
ص،11
)1741/39/11

همانطورکه مالحظه میشود ،در ستون قالب مضامین ،تمها از کل بـه جـیء نمـایش
داده شده است .مضمون اول ،تم مرکیی دوبخشی مقالـه اسـت .مضـمون دوم ،تـمهـای
اصلی ،مضمون سوم ،تمهای فرعی و مضمون آخر ،تمهای اولیه پهوهش را دربرمیگیرد.

در ادامه ،ماتریس فراوانی شبکه مضامین پژوهش نمایش داده شده است.
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در تحلیل شبکه مضامین پهوهش میتوان گفت هرگاه افراد در فرایند و جریان سیاسی
یا عمل سیاسی یا در هرم نظام و حکومت سیاسی اسالمی و یا در اجتمـاع و کـار جمعـی
قرار گرفتهاند ،امام خمینی آنها را با واژه «ملت»« ،ملت ایران»« ،ملت مسلمان ایران» یـا
«ملت مسلمان» خطاب کردهاند و هرگاه توصیهها و سخنان ارشادی و اعتقـادی بـه فـرد
فرد مردم داشتهاند یا مردم بهصورت فرد فرد بـودهانـد و کـار جمعـی و مشـارکتی انجـام
نمیدادهاند ،مانند زمان رژیم پهلوی ،ایشـان همـان خطـاب «مـردم»« ،مـردم عییـی» و
«برادران من» و مانند اینها را بهکار بردهاند.
به عبارت دیگر ،سخنان امام خمینی پیش از انقالب اسالمی که هنوز بارقههای اولیـه
انقالب در سخنانشان مشهود است و درصدد آگاهیبخشی به مردم بودهاند یا در کتابهای
اخالقی خود ،مردم را با همان واژه «مردم» و به مفهوم افرادی بهکار بردهاند که بهصورت
تنها و فرد فرد هستند ،ولی زمانی که مردم به سطحی از آگـاهی و بیـداری رسـیدهانـد و
جریان انقالب در حال شکلگیری است و نیی پس از انقالب اسالمی که مـردم در سـطح
کشوری و ملی اقدامات مبارزاتی خود را انجام میدادند ،ایشـان مـردم را بـا واژه «ملـت»
خطاب کردهاند که به مفهوم جم و کل و کار گروهی و جمعی افراد اسـت .در نظـر امـام
خمینی ،کار جمعی و خواسته ملت بهعنوان ارادهای عمـومی و جمعـی ،مـالک و معیـار و
مییان است و بر اسا خواسته و نظر و رأی ملت باید تصمیمگیریهـای اساسـی کشـور
صورت گیرد .بر همین مبناست که ایشان میفرماید« :مییان ،رأی ملت است» (امام خمینی،
 ،1921ج ،8ص.)1992/19/89 ،188
ایشان در تفسیر سوره حمد به دلیل اینکه بحث اعتقادیِ شخصی است ،از واژه «مـردم»
بهره میبرند و آنان را به چند گروه تقسیم میکنند:
یک دسته مردم اینطورند؛ عبادت برای بهشت اصالً مطرح نیست .پـیش آن کسـی کـه از
خودش گذشته و خارج شده از این بیت و به مرتبه موت رسیده ،پیش او ،لذات چییی نیست،
بهشت اصالً مطرح نیست( .همو ،1989 ،ص.)182

ایشان مردم را نیی از نظر اعتقادی و کسب کماالت ،دو طبقه میکنند:
اشاره به دو طایفه از مردم باشد که یکی اصحاب سعادات و کماالت و دیگر ارباب شقاوات و
نقایص هستند و تضاد ما بین این دو طایفه نیی ذاتی و مشهود است (همو ،1988 ،ص.)29
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همچنین امام خمینی در سخن با عمـوم مـردم ،بـدون جهـتگیـری سیاسـی ،از واژه
«مردم» استفاده کردهاند .برای نمونه ایشان میفرماید:

ایران کشوری مستقل است و دارای سیاستی مستقل .دست شرق و غـرب را از وطـن خـود
کوتاه میکنیم .تمام وابستگیهای سیاسی را از بین مـی بـریم و مـردم را بـر سرنوشتشـان
حاکم میگردانیم و مردم را که بیش از پنجاه سال است از همهگونه حقی در ایـران محـروم
بودهاند ،آزاد میگردانیم تا با کمال آزادگی به خواستهای مشروع خود برسـند (همـو،1921 ،

ج ،88ص.)1998/11/89 ،125

قوای انتظامی ،ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی در آغوش ملتاند؛ ملت از آنهاست و آنها از ملت.
آنها با صداقت خدمت به ایران و خدمت به اسالم و خدمت به جمهوری اسـالمی و خـدمت
به ملت میکنند و ملت با صداقت از آنها پشتیبانی میکند (همان ،ص.)1992/11/15 ،818

و همچنین:
ملت ما بیدار است و هشیار است و هشیار شد .بچههای کوچک ما هم االن بیدار شدهانـد و
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نیی ایشان درباره چگونگی وقوع انقالب میفرماید« :در این مدت کمکـم مـردم بیـدار
شدند و از یک سال و نیم قبل به این طرف ،این آگاهی به اوج خود رسید و منتهی به این
مسائل شد» (همان ،ص.)1998/11/82 ،181
همانگونهکه از فرمایش ایشان برمیآید ،امام مردم را پیش از بیداری و آگاهی سیاسی
و در فرایند جریان سیاسی قرار گرفتن« ،مردم» خطاب میکنند.
به این ترتیب ،امام خمینی هرجا مردم را به کار یا عمل سیاسی سفارش مـیکننـد یـا
حرکت سیاسی مردم را مورد خطاب قرار میدهند ،واژه «ملت» را بهکار میبرنـد؛ امـوری
مانند حرکت انقالبی و قیام مردم در جریان پیروزی انقالب اسالمی و شرکت در انتخابات
و فرایند حکومتسازی نظام و نقش آنان در نظام و مهمتر از همـه ،حمایـت و پشـتیبانی
مردم از نظام و دولت و مسووالن و نهادهای سیاسی کشور .بـرای نمونـه ،ایشـان دربـاره
حمایت مردم از قوای انتظامی میفرماید« :قوای انتظامی ما امروز از ما هستند و باید ملت
از آنها پشتیبانی کند» (همان ،ص:)1992/11/15 ،819

یک همچو ملتی را اگر چنانچه اتکا به خدا بکنند ،کسی نمیتواند شکسـت بدهـد؛ چنانچـه
نتوانستند (همان ،ص.)1998/18/19 ،158

در جایی دیگر ،امام خمینی بر اسا شأن حکومتی که مردم در نظام سیاسی دارنـد و
نیی وظیفه حفظ نظام و استقالل آن و حمایت و پیشتیبانی از نظام ،واژه «ملت» را بهجای
«مردم» بهکار میبرند:
دولتی که متکی بر ملت باشد ،ارتشی که متکی بر ملت باشد ،میتواند اسـتقالل خـودش را
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حفظ کند ،میتواند در مقابل اجانب قیام کند .چنانچه دیدید و دیدیم که ملت بـیرگ مـا بـا
همراهی ارتش که به دامن ملت برگشت ،بر قوای شـیطانی غلبـه کـرد و نتوانسـتند قـوای
شیطانی حفظ آن رژیم سابق را بکنند و نخواهند توانست که امثال آن رژیمها را برگرداننـد.
امروز ملت ما و دولت و ارتش یک هستند ،همه با هم برای مصالح اسـالم و بـرای مصـالح
کشور قیام میکنند (همان ،ص.)1992/11/15 ،818

ایشان دو عامل اصلی را در پیروزی انقالب اسـالمی و سـرنگونی رژیـم شاهنشـاهی،
کمک خدا و نیروی اراده و ایمان ملت میدانند و میفرمایند:
خدا بود که اینها را مؤید کرد و قدرت خدا و قدرت ایمان ملت که در این اواخر شـکوفا پیـدا
کرد ،این قدرت بود که با دست خـدا یـک سـلطنت  8911سـاله را از ریشـه کنـد ... .تمـام
ابرقدرتها پشت سر او (رژیم شاهنشاهی) ایستاده بودند و آن هـم دارای همـه سـالحهـای
مدرن بود و ملت ما دست خالی بود ،تفنگ هم نداشت هیچ نداشت ،لکن قدرت ایمان بـود،
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قدرت خدا بود .این تعجب ندارد ،خدای تبارک و تعالی مقدر بفرماید که یک ملتی کـه هـیچ
ندارد ،هیچ سالحی ندارد ،همین سالح ایمان دارد بـر همـه قـدرتهـا غلبـه بکنـد (همـان،

ص.)1998/18/19 ،151

وقتی مردم در طی یک جریان سیاسی برای یک رویداد سیاسی بیرگ و آن انقالب و
عوض کردن رژیم قرار گرفتهاند ،امام آنها را «ملت» خطاب میکند.
امام خمینی رکن اساسی حکومت و نظام اسالمی را مبتنی بودن بر تشری الهی و اراده
و خواست مردم میدانند .ایشان با پشتیبانی از شرع و پـذیرش مردمـی ،اقـدام بـه تعیـین
نخستوزیر کردند « :ما بهواسطه والیت شرعیه و بهواسطه اینکـه ملـت بـه مـا رأی داده
است ،ما شما را نخستوزیر میکنیم» (همان ،ص.)1998/18/19 ،159
در اینجا نیی امام خمینی مردم را «ملت» خطاب میکنند؛ چون آنها را در شأن سیاسی
خود لحا کرده و آن ،رأی دادنشان و شرکت در مهمترین صـحنه سیاسـی ـ اجتمـاعی،
یعنی انتخابات است .ایشان حتی در یکی از سخنان خود بهجای کـاربرد مفهـوم مـردم و
رأی مردم ،از واژه افکار عمومی و آرای عمومی استفاده میکنند که بـه اکثریـت مـردم و
نظر و رأی اکثریت اشاره دارد:
فشار افکار عمومی همان قانون است .سلطنت در ایران ،به آرای مردم به خیـال آنهـا آمـده
است و حال آنکه از اول هم نیامده بود .قانون ما این است که سلطنت باید به آرای عمـومی
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مستقر بشود و االن آرای عمومی خل کرده است او را ،بلکه مکرر اعـالم خلـ او را کـرده.

بنابراین ،ما همان فشار افکار عمومی که قانون واقعاً همان اسـت ،بایـد قـدرت را بـهدسـت
بگیریم و حکومت را مستقر کنیم (همان ،ص.)1998/11/85 ،182

رهبر انقالب اسالمی در یکی از سخنان خود ،مردم را قبل از عمـل و فعـل سیاسـی،
«مردم» خطاب میکنند و می فرمایند که خواسته مردم ایران ،سرنگونی رژیـم اسـتبدادی
شاهنشاهی است و در جایی که اشاره به عمل سیاسی میکنند ،یعنی نماینده بـه مجلـس
فرستادن ،مردم را «ملت» خطاب مینمایند .ایشان میفرماید:
مقاومت مردم ایران در دنیا بینظیر است .مردم ایران برای از بـین بـردن اسـتبداد جهنمـی
چنان دالورانه مبارزه کردند که موجب حیرت غرب و شرق شد؛ مبارزات خونینی که باالخره
به استقالل و آزادی منجر خواهد شد .مردم ایران خواستار برچیـده شـدن سـلطنت دودمـان
پهلوی و نظام شاهنشاهی و ایجاد یک جمهوری اسالمی هستند .دولت اخیـر بـههـیچوجـه
قانونیت ندارد؛ چون از مجلسی رأی اعتماد میگیرد کـه هرگـی ملـت ایـران در آن نماینـده
.)1998/11/81

در جایی دیگر ،بنیانگذار جمهوری اسالمی افیون بر اینکه مـردم را «ملـت» خطـاب
میکنند و معتقدند باید سرنوشت خود و کشور را تعیین کنند ،همچنین بر این باورنـد کـه
مشروعیت حکومت به انتصابش به خدا و مردمی بودن است .ایشـان ایـن اصـل مردمـی
بودن را اصلی اسالمی و برگرفته از تشری میدانند:
اگر ملت ایران علیه تسلط اجانب مبارزه میکند ،باز هم از اسالم دستور میگیرد؛ زیرا مـردم
مسلمان حق ندارند که غیرمسلمین را در امور خود دخالت بدهند که مسلط بر سرنوشت آنان
شوند و واجب است که با این تسلط ،مبارزه اسالمی کنند تا جامعه استقالل خود را بهدسـت
بیاورد و نسبت به تجربههای عمر خودم ،ما میبینیم که رضاخان که هـیچگونـه صـالحیت
حکومت را نداشت ،به زور اجانب و برخالف میل ملت ،بر مردم ایران تحمیل شد و بـا روی
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ندارد .من بارها گفتـه ام کـه هـر حکـومتی بـا بـودن شـاه محکـوم اسـت (همـان ،ص،122

کار آمدن رضاخان ،این سه اصل اسالمی در امـر حکومـت پایمـال شـده :اول ،اصـل لـیوم
عدالت در حاکم اسالمی و دوم ،اصل آزادی مسلمین در رأی بـه حـاکم و تعیـین سرنوشـت
خود و سوم ،اصل استقالل کشور اسالمی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسـلمین
(همان ،ص.)1998/15/81 ،191

در جای دیگر ،ایشان برای تشکر از قیام ملت که عملی سیاسی بـوده اسـت ،مـردم را
«ملت» خطاب کرده ،میفرماید:
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من باید تشکر کنم از این ملت که همچو حس اعانت در آنها پیدا شده اسـت؛ حـس تعـاون
پیدا شده است که خودشان بدون انتظار از اینکه قـوههـای دیگـری بـه آنهـا کمـک کنـد،
خودشان قیام کردند و در همه مسائل با قدرت پیش رفتند (همان ،ص.)1992/19/15 ،822

اما در ادامه ،خطاب به مردم ایران برای آبادانی کشور و آگاهی از توطوهها میفرماید:
برادران من ،ایران امروز مال شماست .دستهای اجانب از آن کوتاه و توطوهگرها بهواسـطه
همین قیام شما و بهواسطه کوتاه شدن دست اجانب در توطوه هستند (همان).

ایشان در پاسخ پرسشکنندهای درباره ارتباط با دیگر کشورها میفرماید:
این مسلّم است که ما رابطهای را که به ضرر ملتمان باشد ،بههـیچوجـه نمـیپـذیریم ،ولـی
درغیراینصورت ،ارتباط تجاری و سایر ارتباطات مادامی که به نف ملت ما باشد ،به نظر من
مانعی ندارد و عقد چنین قراردادهایی با دولت است و به من مربوط نیسـت (همـان ،ص،821

.)1992/15/15
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در اینجا چون مردم نقش یک رکن و عنصر حکومتی را دارند ،با واژه «ملت» خطـاب
شدهاند .رهبر انقالب اسالمی ،در غائله کردستان میفرماید که مشکالت دولت را «ملت»
حل خواهد کرد و اگر همه کشورهای اسـالمی حمایـت و پشـتیبانی «ملـت» را داشـتند،
مشکالتشان برطرف میشد و مستقل میشدند:
االن دولت ما به اعتبار اینکه دولت اسالمی است و بنای اینکه به ملـت سـتم بکنـد نـدارد،
مشکالت او را ملت رف میکند .شما دیدید که یک مشکل بیرگی برای ما در کردستان پیدا
شد و به مجرد اینکه اعالم شد که یک همچو مشکلی است ،از تمام ایـران ملـت پشـتیبانی
کردند و بنای حرکت به طرف کردستان برای رف غائله داشتند که ما بـهواسـطه اینکـه بـه
زحمت نیفتند و مطمون بودیم که قوای انتظامی میتواند حل بکند ،از آنها خـواهش کـردیم
که صبر داشته باشند و من میدانم که هر روزی که برای ما مشکلی پیدا بشود ،ملت مـا در
رف ـ آن کوشــش خواهنــد کــرد و اعــالم موافقتشــان را بــا مــا کــردهانــد (همــان ،ص815

.)1992/12/81
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بنابراین ،ایشان حرکت مردم را برای برطرف کردن غائله کردستان ،حرکتی سیاسی از
سوی آنها میدانند و در فرمایش خود ،از واژه «ملت» استفاده میکننـد .امـام خمینـی در
سخنرانی خود ،دو مشکل اصلی دولتهای اسـالمی را برمـیشـمرند؛ یکـی عـدم اتحـاد
دولتهای اسالمی با یکدیگر و دیگری ،عدم همراهی و پشتیبانی ملتها از دولـتهـا .در
اینجا نیی ایشان مردم را بهعنوان یکی از عناصر اصلی کشور که در حل مشکالت کشور و

نظام با همراهی و اتحاد و پشتیبانی خود اثرگذار هستند« ،ملت» خطـاب مـیکننـد (نـک:

همان ،ص .)1992/12/81 ،812ایشان انقالب اسالمی را نتیجه تحول روحی مـردم در جهـت
اجتماعی و نعمت و هدیهای از طرف خدا به ملت ایران میدانند و میفرمایند:
این تحول روحی باعث شد که این پیروزی از برای ملت ما حاصل شد .دعا کنید که خداوند
این تحول را در همه ملتهای اسالم و مستضعفین پیش بیـاورد و خـدای تبـارک و تعـالی
مقدر میفرماید که همه متحول بشویم .این تحول روحی و این انقـالب اسـالمی تحفـهای
است که خدای تبارک و تعالی از عالم باال برای ملت ما به هدیـه فرسـتاد و مـا بایـد شـکر
خدای تبارک و تعالی را بکنیم و از عهده شکر برنمیآییم (همان ،ص.)1998/18/19 ،151

در پایان الزم است برخی استثناها را هم یادآور شویم .امام خمینی گاه افرادی را که در
کار جمعی اجتماعی یا سیاسی بودهاند« ،مردم» خطاب کردهاند که در کدگذاری انتخابی ما
حاکم اسالم ،حاکمی است که در بین مردم ،در همان مسجد کوچک مدینه میآمـد جلـو
میکرد و آنهایی که مقدرات مملکت دستشان بـود ،مثـل سـایر طبقـات مـردم ،در مسـجد
اجتماع میکردند و طوری بود اجتماعشان که کسی که از خارج میآمد ،نمیفهمید کـه کـی
رئــیس مملکــت اســت و کــی صــاحب منصــب اســت و کــی از فقراســت (همــان ،ص111

.)1998/12/12

یا:
فشار افکار عمومی همان قانون است .سلطنت در ایران به آرای مردم بـه خیـال آنهـا آمـده
است و حال آن که از اول هم نیامده بود .قانون ما ایـن اسـت کـه سـلطنت بایـد بـه آرای
عمومی مستقر بشود (همان ،ص.)1998/11/85 ،182

شبکه مضامین پهوهش در ماتریس زیر نمایش داده شده است:
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این سندها نیی در تم «ملت» قرار گرفتهاند .برای نمونه ،امام خمینی میفرماید:
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در ادامه ،با توجه به اهمیت رأی و نظر ملـت در نظـام اسـالمی ،بـه سـه تـم اصـلی
بهدستآمده در شبکه مضامین ،یعنی حق ملت ،جایگاه و نقش ملت و شاخصهـای ملـت

11

در نظام اسالمی بهصورت تفصیلیتر میپردازیم.

ب) حق ملت در نظام اسالمی

ما بناى بر این نداریم که یک تحمیلى به ملتمان بکنیم و اسالم به ما اجازه نداده است کـه
دیکتاتورى بکنیم .ما تاب آراى ملت هستیم .ملت ما هرطور رأى داد ،ما هم از آنهـا تبعیـت
مىکنیم .ما حق نداریم .خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است ،پیغمبر اسالم به ما حق
نداده است که ما به ملتمان یک چییى را تحمیل بکنیم (امـام خمینـی ،1921 ،ج ،11ص،121

.)1992/12/15

بنابراین ،اسالم این حق نظر دادن مردم را قرار داده است و حکومت دینـی نیـی بـرای
مشروعیت خود ناچار به رأی و نظر ملت است .امام بـا اعتقـاد راسـخ بـه اصـل والیـت و
آگاهی از حدود و اختیارات آن ،شرط تشـکیل حکومـت والیـی را والیتمـداری مسـلمین
میداند (نک :همان ،ج ،81ص .)195در واق  ،جم بین والیت شرعی و رأی ملت ،نقطـه اوج
نظریه والیت فقیه امام خمینی است.
حال با توجه به یافتههای پهوهش مشخص میشود زمانی که امام خمینی میفرمایـد:
«مییان رأی ملت است» (همان ،ج ،8ص ،)1992/19/89 ،188منظور ایشان افراد بهمثابه کـل
و بهصورت جمعی و مشارکتی است ،نه فرد فرد افراد بهصورت تنها .مردمی که به آگـاهی
سیاسی ،بیداری ،بصیرت و بینش اجتماعی رسیدهاند و با قرار گرفتن در یک فرایند سیاسی
و اجتماعی ،اقدام به عمل مشارکتی و جمعی میکنند ،رأی و نظر چنین ملتی برای نظـام

تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی

به نظر امام خمینی هویت انسانی ،هم ارزشمند و دارای کرامـت اسـت و هـم قدرتمنـد و
کارساز .ازاینرو ،ایشان به نقش مردم در نظام اعتقاد راسخ و صادقانه دارند و بـرای ملـت
نقش و جایگاه واالیی قائل هستند؛ بهگونهایکه خـود و مسـووالن و کـارگیاران نظـام را
خدمتگیار مردم معرفی میکنند و باالتر آنکه ،ایشان مشروعیت نظام را وابسته به رأی و
نظر مردم میدانند.
رهبر کبیر انقالب اسالمی ،پایهگذار مردمساالری دینی در عصر جدید هستند و بر این
باورند که مردمساالری واقعی تنها در اسالم متجلی میشود و در آموزههای دینی و سـیره
و سنت پیامبر اکرم
سرچشمه دارد (نـک :کواکبیـان .)1925 ،در واقـ ،
و ائمه اطهار
ایشان بر اسا مبانی حکومت در اسالم ،مُدل جدیدی از حکومت دینی به نام «حکومـت
والیت فقیه» را نظریهپردازی و پایهگذاری کردند که با وجود مبنا بودن ولـیفقیـه در آن،
نظر و آرای مردم ،حتی در انتخاب نوع حکومت نافذ است .ایشان درباره مهم بـودن نظـر
مردم میفرماید:
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اسالمی ،مییان است .البته با توجه مشروعیت دوگانه اسـالمی ـ مردمـی نظـام اسـالمی،
مییان بودن رأی مردم ،مطلق نیست ،بلکه اعتبار رأی ایشان تا زمانی است که بـا مبـانی
شرع مخالفتی نداشته باشد .به این ترتیب ،در نظریه امام خمینی با رهیافتی واقـ گرایانـه،
عقالنیت اسالمی و انسانی حاکم است ،حکومت و نظام سیاسی متکی به آرای ملت اسـت
و همه شهروندان حق دارند سرنوشت خویش را انتخاب کنند.
ج) جایگاه و نقش ملت در نظام اسالمی

بررسی جایگاه و نقش مردم از دیدگاه امام نشان میدهد ایشان برای افراد بـهمثابـه کـل،
ارزش و احترام خاصی قائل است و چنین افرادی را «ملـت» مـینامـد کـه دارای نیـروی
الییالی هستند و میتوانند سرنوشت خود را رقم بینند و این حق تعیـین سرنوشـت ملـت،
سلبناشدنی و انکارناپذیر است:
از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیـین شـکل و نـوع حکومـت خـود را در
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دست داشته باشد (همان ،ج ،9ص.)1998/12/12 ،18

بنابراین ،ایشان مشروعیت دینی را از مشروعیت سیاسی جدا نمیبیند و حفظ مـردم را
عظیمترین پشتوانه و سرمایه برای یک نظام اسالمی برمیشمارد.
با توجه به مطالب باال ،روشن شد که نقـش ملـت در حکومـت اسـالمی ،تنهـا نقـش
آفریننده و ایجادکننده است ،نه نقش ارزشدهنده و تعیینکننده عدل و شایستگی؛ زیرا بـا
توجه به اینکه نظام اسالمی بر مبنای قوانین الهی و شرعی است ،پس مشروعیت و ارزش
خود را از این نظر بهدست میآورد (نک :اراکی .)1925 ،بنابراین ،دیدگاه امام خمینی ،اعتبـار
رأی مردم در چارچوب قوانین اسالمی است:
حکومت اسالمى ،یعنى یک حکومت مبتنى بر عدل و دموکراسى و متکى بر قواعد و قوانین
اسالم (امام خمینی ،1921 ،ج ،9ص.)1998/15/12 ،822

به این ترتیب ،در نظام سیاسی اسالمی ،ملت ،نقش و جایگاه منب قدرت دارد و حکـم
خداوند ،منب مشروعیت است .به عبارت دیگـر ،امـام خمینـی معتقدنـد مشـروعیت نظـام
اسالمی ،مبنای الهی ـ مردمی دارد (نک :محمدی .)1921 ،برای نمونه ،ایشان میفرماید:
ملتی که جوان و جان میدهد تا از زیر بار ستمکاران غارتگر بیرون بیاید و رژیم سـلطنتی را
سرنگون و حکومت جمهوری اسالمی متکی به آرای ملت را مستقر کند (امام خمینی،1921 ،

ج ،9ص.)1998/12/12 ،19
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همچنین:

ما دولت را تعیین کردیم؛ هم بهحَسَب قانون ما حق داریم و هم بهحسب شرع حق داریم .ما
به حَسَب والیت شرعى که داریم و به حسب آراى ملت که ما را قبول کرده است ،آقـاى ...
را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد (همان ،ج ،9ص.)1998/11/12 ،91
د) شاخصها و ویژگیهای ملت در نظام اسالمی

با توجه به یافتههای پهوهش ،میتوان چهار شاخص اصلی و مهم را برای ملـت برشـمرد
که بهطور خالصه در ادامه بیان میشود.
ﺖ ِﺁﮔﺎﻩِ ،ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ِﻭ ِﺑﺎﺑﺼﻴﺮﺕ ِ
ﻳﮏ ـِ ِﻣﻠ ِ

تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی

امام خمینی اولین و مهمترین شاخص «ملت» را در یک نظام سیاسی ،آگاهی ،هوشـیاری
و بصیرت داشتن آنان میدانند و این شـاخص را بسـیار ضـروری و مهـم برمـیشـمارند؛
بهطوریکه ایشان پیش از آنکه به هدایت و نمایندگی مردم اعتقاد داشته باشـند و بـه آن
بپردازند ،به ارشاد ،تعلیم و دادن آگاهی و بصیرت به مردم معتقد بودنـد تـا خـود بتواننـد
حرکت کنند ،مشارکت سیاسی ورزند ،نظارت و پیگیری کنند و با حکومت همگامی داشته
باشند (جمشیدی ،1982 ،ص .)151-159در واق  ،اگر «ملت» آگاه ،هوشیار و بابصیرت باشـند،
بقیه راهها و کارها را خود با دارا بودن قوه عقل و اختیار خواهند پیمود ،ولی اگر به آگاهی
نرسند و بصیرت نداشته باشند ،طی راه برای آنها مشکل یا شاید ناممکن خواهد شد؛ زیـرا
حرکت در درون تاریکی برای آنها مقدور نیست ،بلکه باید نوری بتابد تا جلو پـای خـود را
ببینند و بتوانند به پیش حرکت کنند (همان).
بنابراین ،رهبر کبیر انقالب اسالمی همواره مـردم را بـه داشـتن آگـاهی ،هشـیاری و
بصیرت دعوت میکردند؛ زیرا بر این باور بودند که اگر مردم آگاه و بابصیرت باشند ،امنیت
جامعه و نظام سیاسی حفظ و آرامش و نظم حکمفرما خواهد شـد (امـام خمینـی ،1921 ،ج،8
ص 1998/12/11 ،895و ج ،9ص)1998/11/81 ،25؛ چراکه انسان آگـاه و بابصـیرت ،صـالح و
فساد خود را بهوسـیله بصـیرت مـیفهمـد (همـان ،ج ،12ص )1921/11/11 ،28و همـواره بـا
چشمانی باز و بیدار به دشمنان مینگرد و مراقب است دستخوش توطوـههـا ،فریـبهـا و
حیلههای دشمنان نشود (همان ،ج ،81ص )1922/11/18 ،115و با هوشیاری کامل جواب همه
فتنه ها را مـی دهـد (همـان ،ج ،81ص .)1928/11/85 ،811چنـین انسـان بابصـیرتی همیشـه
پشتیبان دولت ،مجلـس و دیگـر ارگـان هـای نظـام سیاسـی اسـت (همـان ،ج ،19ص،199
 )1921/12/18و با هوشیاری و بیداری خود بهکلی از تفرقههـا پرهیـی مـیکنـد؛ چراکـه بـا
بصیرت خویش میداند تفرقه سبب میشود کشورش نتواند به رشـدی کـه بایـد برسـد و
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شایسته آن است ،دست یابد (همان ،ج ،11ص.)1992/11/18 ،888
امام خمینی با تأکید بر هوشـیاری ملـت و مـردم در برابـر آشـوبگری ،شـایعهسـازی،
دروغپراکنی و دسیسهسازی دشمنان و جلوگیری از توطوههای آنان میفرماید:
از این به بعد شما بیدار باشید ،هوشیار باشید ،نگذارید اینها در بین صفوف شما رخنه کننـد و
نگذارند شما به مقصد خودتان برسید ... .اینها دلسوز ملت نیستند ،اینها عمّال اجانب هسـتند
که با صورت های فریبنده در بین اقشار ملت به راه افتادند و نمیگذارند ایران یـک آرامشـی
پیدا بکند تا اینکه برای همه اقشار زندگی مرفه تهیـه شـود  ...شـما ملـت مأموریـد کـه بـا
هوشیاری جلو این تفرقهها را بگیرید (همان ،ج ،2ص.)1992/11/91 ،19

بنابراین ،آگاهی و بیداری و بابصیرت بودن ویهگی و شاخص ضـروری یـک «ملـت»
است.
ﺖ ِﺣﺎﺿﺮ ِﻭ ِﻫﻤﻴﺸﻫ ِﺩﺭ ِﺻﺤﻨﻪ ِ
ﺩﻭـ ِﻣﻠ ِ
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رهبر کبیر انقالب اسالمی ،به مشارکت ملت و حضور آنها در صحنههای گوناگون کشـور،
بهویهه عرصه سیاست تأکید بسیاری کردهاند؛ زیرا مشارکت سیاسی ملـت ،در سرنوشـت و
آینده نظام سیاسی تأثیر بسیاری دارد .یکی از سطوح و عرصه های مهم مشارکت سیاسی،
شرکت مردم جامعه در انتخابات است.
ایشان مشارکت مردم را بیرگ ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه میدانند (همـان ،ج،8
ص )1998/12/11 ،895و معتقدند تـأمین اسـتقالل نظـام سیاسـی و آزادی ملـت هـا و نیـی
اصالحات در همه زمینه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر اسا معیارهـای
اسالمی ،با مشارکت کامل همه مردم صورت خواهد گرفت (همـان ،ج ،1ص.)1998/15/11 ،2
همچنین به نظر ایشان ،با مشارکت همه قشرها میتوان بر طـاغوت زمـان غلبـه کـرد و
پشت ابرقدرتها را لرزاند (همان ،ج ،9ص.)1992/11/81 ،881
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در سخنان خود بارها مشارکت و حضور در انتخابات
را وظیفهای برعهده خود و ملت میدانند و بر حضور مردم در همه انتخابات تأکید میکنند.
ایشان در وصیتنامه سیاسی ـ الهی خود میفرمایند:
وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات ،چه انتخابات رئیسجمهـور و چـه
انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری
یا رهبر ،در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب میکنند ،روی ضـوابطی باشـد کـه اعتبـار
میشود (همو ،1982 ،ص.)99

به نظر ایشان ،شرکت در انتخابات یک تکلیف و وظیفه الهی است و مردم باید به نیت
عمل به این وظیفه دینی و الهی پای صندوقهای رأی حاضر شوند .بنابراین ،ترک حضور
در انتخابات و عدم مشارکت در صحنههای مهم سیاسی ،ترک وظیفهای دینی است و باید
دراینباره پاسخگو بود؛ چراکه مشارکت مردم و حضورشان در انتخابات و رأی آنها بهمنیله
مشارکت در یک تحول سیاسی و حاکمیتی نظام سیاسی و نیی تعیـین سرنوشـت و آینـده
کشور است .بهیقین خداوندی که انسان را از رییترین مسائل مورد بازخواست قرار میدهد،
درباره این تصمیم مهم و مشارکت سرنوشتساز نیی سؤال و بازخواست خواهد کرد« :فمن
یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره» (زلیال.)2-8 :
ﺖ ِﻧﺎﻅﺮ ِﻭ ِﻧﺎﻅﻢ ِ
ﺳﻪ ـِ ِﻣﻠ ِ

اگر مردم بخواهند جمهوری اسالمی را حفظ کنند ،باید مواظب باشند که رئیسجمهور و وزرا
و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرتطلبی و مالطلبی .اگر رئیسجمهـوری
بخواهد قدرتمندی نشان دهد ،آن روز بدانند عالمت این است که شکست بخوریم .لذا خـود
مردم باید جلوشان را بگیرند (امام خمینی ،1921 ،ج ،12ص.)98

به نظر امام خمینی ،مردم باید در همه امور و شوونات کشور نظارت کننـد و ایـن امـر،
یک تکلیف شرعیِ الهی و تعهد ملی است و بر همه مردم واجـب اسـت و متخلـف از آن،
مخالف خداوند متعال و اوامر او و خائن به کشور و نظام سیاسی اسالمی شمرده مـیشـود
(همان ،ج ،9ص 1998/11/89 ،89و ج ،19ص 1921/11/11 ،21و ص .)1921/19/15 ،51علت تأکید
ایشان بر نظارت عمومی مردم این است که دشمنان و شیاطین نتوانند در کشور رخنه کنند
و امنیت کشور به خطر نیفتد (همان ،ج ،1ص .)1998/11/11 ،821در واق  ،با نظارت مردم بـر
کارهای مسووالن و دستاندرکاران کشور ،رعایت قوانین از سـوی آنهـا بهتـر و دقیـقتـر
صورت خواهد گرفت (نک :همان) و دراینصورت ،هم امنیت کشـور و هـم منـاف عمـومی

تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی

امام خمینی در مقام رهبر جمهوری اسالمی ،برای ملت در نظـام سیاسـی ،حـق نظـارت،
خواستن و پیگیری کردن قائل هستند و این شاخص را جـیء شـروط الزم ملـت در نظـام
سیاسی پیشرفته دانستهاند .بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران معتقد است ملت و قشرهای
مختلف ،افیون بر داشتن بصیرت و آگاهی و حضور فعال در صحنههای سیاسی گونـاگون
جامعه و مشارکت سیاسی در تعیین آینده و سرنوشت کشورشان ،باید بر عملکرد دولتمردان
و مسووالن امر نیی نظارت کنند تـا بتـوان نظـام پیشـرفتهای داشـت .ایشـان درایـنبـاره
میفرماید:

13

ملت حفظ میشود و نیی نظام سیاسی بهمعنای واقعی مترقی خواهد شد (همان ،ج ،8ص،895
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 1998/12/11و ج ،1ص 1998/11/11 ،181و ص.)1998/11/11 ،821
از دیدگاه رهبر کبیر انقالب اسالمی ،آثار و برکات نظارت مردم عبارت است از:
ـ اگر مسوول و مدیری اشتباه کرد ،مردم با نظارت خود ،با او مقابلـه مـیکننـد و جلـو
اشتباه او را میگیرند و «اگر غلطی را گذاشتند ،قدم اول را که برداشت ،همین ملت عیلش
میکنند» (همان ،ج ،1ص.)1998/11/11 ،181
ـ مردم بر روند انتخابات و صندوقها و آرا نظارت میکننـد تـا در آن تخلفـی صـورت
نگیـــرد و انتخابـــات ســـالم برگـــیار شـــود (همـــان ،ص 1998/11/11 ،188-181و ص،159
.)1998/11/81
ـ نظارت مردم سبب عدم نفوذ دشمنان در کشور میشود (همان ،ص.)1998/11/11 ،821
( )1نظارت عمومی مردم سبب پیشرفت و ترقی نظام سیاسی و کشور اسالمی بهمعنای
واقعی کلمه میگردد (نک :همان).
ـ با نظارت مردم ،کشور اسالمی و نیی مسووالن و مدیران و کارگیاران اصالح میشوند
(همان ،ص.)1998/11/11 ،829
ـ نظارت عمومی سبب حفظ بیتالمال و هدر نرفتن اموال ملت مـیشـود (همـان ،ج،9
ص.)1998/11/89 ،89
ـ نظارت مردم بر مسووالن سبب حفظ اسـالم و نظـام اسـالمی مـیشـود؛ زیـرا اگـر
مسووالن خالف مقررات و قوانین اسالم عمل کنند ،مـردم بـا نظـارت خودشـان متوجـه
میشوند و جلو آنها را میگیرند (همان ،ج ،8ص .)1992/19/15 ،91همچنین اگر فرد یا افرادی
از جامعه برخالف اسالم عمل و علیه نظام اسالمی توطوهچینی کرد ،با نظـارت خودشـان،
این افراد را به مسووالن امر معرفی خواهند کرد تا جلو فساد جامعه اسـالمی گرفتـه شـود
(همان ،ج ،19ص.)1921/12/15 ،112
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،بر این باور است که نظارت همه مردم و قشرها در
امور کشور ،معجیه و هدیه الهی است که خدای تبارک و تعالی به نظام سیاسـی اسـالمی
عطا فرموده است و مسووالن و کارگیاران باید قدر این نعمت الهی را بدانند؛ زیرا این امر،
ویهه نظام اسالمی است و در نظامهای دیگر چنین چییی وجود ندارد (همـان ،ج ،11ص،199
.)1995/18/82
به این ترتیب ،میتوان حوزه نظارت مردم را به چند بخش تقسیم کرد که عبارتاند از:

•
•
•
•
•

نظارت مردم بر اسالمی بودن نظام سیاسی و زیربخشهای آن؛
نظارت مردم بر مسووالن ،مدیران و کارگیاران نظام سیاسی؛
نظارت مردم بر روند انتخابات و حضور در پای صندوقهای رأی؛
نظارت مردم بر کار اصناف و احیاب گوناگون در جامعه؛
نظارت مردم بر خود.

ﺖ ِﻫﻤﮕﺎﻡ ِﻭ ِﻣﺘﺤﺪ ِ
ﭼﻬ ـِﺎﺭ ِﻣﻠ ِ

مسلمین اگر بخواهند موفق بشوند و از زیر تعهـدهای اجانـب و سـلطه آنهـا بیـرون بیاینـد،
حکومتهای آنها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشان را بهدست بیاورند .حکومـت بـر
قلوب ،یک حکومت شیرین است؛ بهخالف حکومت بر ابدان که قلوب با آنها نباشـد ... .اگـر
اینچنین شد ،در همه گرفتاریها ملت کوشش میکند که همقدم باشـد بـا آنهـا و مقاصـد
دولت را به پیش ببرد (همان ،ج ،11ص.)1995/18/18 ،118

با توجه به نتایج تحقیق میتوان دو شاخص دیگـر نیـی افـیود؛ یعنـی ملـتِ مقـاوم و
بااستقامت و ملت باایمان و باخدا .به نظر امام خمینی انقـالب اسـالمی بـهدسـت نیـروی
خروشان ملت و اراده و استقامت آنها به پیروزی رسید ،نه قدرتمندان .اسالم راه بـهدسـت

تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی

امام خمینی شاخص همگامی و اتحاد ملت را که سبب پشتیبانی آنهـا از نظـام اسـالمی و
اعتماد به مسووالن کشور است ،یکی دیگر از شاخصهـای نظـام سیاسـی برمـیشـمارد.
ایشان بر این باور است که اسا یک کشور با اتحاد و همگامی مردمش حفـظ مـیشـود
(همان ،ج ،18ص .)1921/15/11 ،52علت اینکه دشمنان اسالم و بسیاری از قدرتها با نظـام
سیاسی اسالمی مخالف هستند ،اتحاد ملت و همگامی آنها با نظام سیاسی است؛ زیـرا بـا
اتحاد و همگامی مردم و اعتماد و پشتیبانی آنها از نظام سیاسی ،هیچگاه آن کشور شکست
نمیخورد و تحت هیچ بیرقی قرار نمیگیرد ،مگر زیر پرچم اسالم و نظام اسـالمی و نیـی
هیچ قدرتی نمیتواند نفوذ کند (نک :همان) .به نظر ایشان ،اتحاد و همگـامی و هـمقـدمی
مردم با نظام سیاسی ،یک نعمت و عنایت الهی و یـک وظیفـه اسـت (همـان ،ج ،2ص،811
 1992/18/91و ج ،8ص )1998/12/19 ،852که سبب پیروزی و سربلندی آن نظـام و شکسـت
دشمنان و ناامیدی آنها از نابودی آن نظام سیاسـی الهـی مـیشـود؛ حتـی اگـر آن ملـت
هیچچییی نداشته باشند و دشمنان همهچیی داشته باشند (همـان ،ج ،12ص1928/12/85 ،111
و ص .)1992/11/82 ،192امام خمینی معتقدند حاکمیت قلوب میـان دولـت و ملـت ،اسـا
همگامی آنان در اداره امور کشور است .ایشان دراینباره میفرمایند:

95

آوردن قلوب مسلمین است و نیروی ایمان ملت و اتکال ملت بـه خداونـد سـبب پیـروزی
انقالب اسالمی ایران شد و خدای متعال از آنها در راه مبارزه پشـتیبانی کـرد .بـه همـین
دلیل ،انسانهای باثبات و طمأنینه بهمنیله ملت واحده هستند و حیب ملت مسـلمان ،نیـی
بهمثابه حیب اهلل و حیب اسالم است ،ولی امام خمینـی بیشـتر روی ایـن چهـار شـاخص
بیانشده تأکید داشتند.
نتیجه
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دال مردم در اندیشه و کالم سیاسی امام خمینی ،بـا توجـه بـه روش تحلیـل مضـمون و
بهکارگیری نرمافیار مکس کیودا بررسی شـد .بـر اسـا روش مقالـه ،ابتـدا یـک قالـب
مضامین دویست تمی با توجه به کتابهای امام خمینـی و سـخنان ایشـان در نـرمافـیار
یادشده ساخته شد و سپس با ربط تمهای اولیه با توجه به محتوا و مضـمون آنهـا ،شـبکه
مضامینی از شانیده تم فرعی بهدست آمد و در سطح ارتباطی بعدی ،پنج تـم اصـلی و در
نهایت ،یک تم مرکیی دوبخشی برگییده شد.
حال با توجه به یافتههای پهوهش مشخص شد هرگاه افراد در فرایند و جریان سیاسی
یا عمل سیاسی یا در هرم نظام و حکومت سیاسی اسالمی و یا در اجتمـاع و کـار جمعـی
قرار گرفتهاند ،امام خمینی آنها را با واژه «ملت»« ،ملت ایران»« ،ملت مسلمان ایران» یـا
«ملت مسلمان» خطاب کردهاند و هرگاه توصیهها و سخنان ارشادی و اعتقـادی بـه فـرد
فرد مردم داشتهاند یا مردم بهصورت فرد فرد بـودهانـد و کـار جمعـی و مشـارکتی انجـام
نمیدادهاند ،مانند زمان رژیم پهلـوی ،ایشـان همـان خطـاب «مـردم»« ،مـردم عییـی»،
«برادران من» و مانند اینها را به کار بردهاند .در راستای همین مفصلبندی است که امـام
خمینی معتقد است« :مییان رأی ملت است» .البته با توجه به مشروعیت دوگانه اسـالمی
مردمی نظام اسالمی ،مییان بودن رأی ملت ،مطلق نیست ،بلکه اعتبار رأی ملت تا زمانی
است که با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد .به این ترتیـب ،در نظریـه امـام خمینـی بـا
رهیافتی واق گرایانه ،عقالنیت اسالمی و انسانی حـاکم اسـت ،حکومـت و نظـام سیاسـی
متکی به آرای ملت است و همه شهروندان حق دارند سرنوشت خویش را برگییننـد و بـر
کار مسووالن نظارت کنند.
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