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 به نام خدا                                                           

 

                     مبانی جامعه شناسی سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(

 رضاپورابراهیم 

 چکیده 

بر پایه دین برنامه و کلیه قوانین  ین منشآء نظام سیاسی در اسالم بودهامام خمینی )ره( د سیاسی اندیشه در  

معاش و "صالحاسالم بنا به گفته وبر توجه به  گردد. بخشی از این امر شاید به این دلیل باشد کهریزی می 

ایشان را  رویكردی انسان گرایانه و جامعه گرایانه م خمینی)ره( می توانآثار به جای مانده از امادر  دارد."معاد

در نتیجه به جنبه جامعه شناختی آن توجه نموده  متون دینی و مذهبی پرداخته و یبه بازخوان مشاهد نمود که

ه می اسیر جبر تاریخ و جامعبر خالف بعضی از مكاتب، که بشریت را  می توان گفت دیدگاه حضرت امام است.

از  یكی م فكری امام دارای ارکان مهمی می باشد کهنظامی توان گفت  دانند، قرار گرفته است. با پذیرش این امر

از مشخصه به عنوان یكی  نظام دموکراتیک  نام دارد. بدین ترتیب ویژگی های بارز یکری ملت دین و دیگ آنها

 از منظر جامعه شناسی نیز نمود پیدا می کند.   خمینی)ره( امام  سیاسی در اندیشه ای نظام توسعه یافتهه

 

 گزینش سیاسی، مشارکت سیاسی جامعه شناسی سیاسی، امام خمینی)ره(،کلید واژه: 

 مقدمه

امام خمینی)ره( مقاالت و کتب بسیاری نگارش شده  ، حضرتدر خصوص آثار و اندیشه های رهبر کبیر انقالب

ی را مورد بررسی و شاه ستم است که بیشتر آنان اندیشه سیاسی و سیر زندگی ایشان در طول مبارزاتش با رژیم

   شناسانه مورد توجه قرار گرفته اند.  و کمتر با نگاهی تخصصی و از منظر جامعه اند ه قرار دادهقمدا

از منظر جامعه شناسی سیاسی  مورد تآمل قرار  در این نوشتار، تالش شده تا آثار و اندیشه امام خمینی)ره( 

مفاهیم جامعه شناسی سیاسی،  آیا برخی که ،به این پرسش اساسی پاسخ دهد است این تحقیق در پی آن گیرد.

و گزینش  مشارکت سیاسی سیاسی، ر جامعه می باشند؛ مانند اجتماعی شدندر حوزه رفتار سیاسی د که

 امام خمینی )ره( سیاسی جامعه شناسی و مبانی نظری یا به عبارت بهتر دیدگاه آثار می توان از دل راسیاسی 
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به  ناسی و علم سیاستاز آنجا که جامعه شی بزرگ در دنیا استخراج کرد؟ به عنوان رهبر یكی از انقالب ها

. جامعه شناسی سیاسی بوجود آمده است از تلفیق آنها،بوده و نبض جامعه در ارتباط با که هستند  یموعنوان عل

ریشه های این مفاهیم را در  ضمن تبیین برخی مفاهیم جامعه شناسی سیاسی انددر تالش این مقاله نگارندگان

جامعه شناسی  برای ورود به بحث به تعریف مع نگری امام خمینی)ره( بررسی نمایند. به همین منظور وجا

 پرداخته خواهد شد.

 جامعه شناسی سیاسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی رشته علمی است که از ترکیب دو علم جامعه شناسی و سیاست به عنوان یک علم میان 

 می دهد. از هم را مورد عنایت قراریی به بررسی مفاهیمی خاص پرداخته و تآثیر جامعه و سیاست بر رشته

 همین منظر هر یک دارای تعریف خاص خود بوده و به صورت مشترک نیز مفهومی خاص از استفاده می گردد.  

جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینۀ این تحقیق می توان گفت:  ریف جامعه شناسی به عنوان پایهدر تع

 (1،ص3131اجتماعی است)راش،

مورد  و سیاستتا دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( از دو دیدگاه جامعه شناسانه  آن است در این نوشته سعی بر 

راههای  باید داشته و در فلسفه سیاسی همانگونه که مشخص است دانش سیاسی نوین ریشۀ  بررسی قرار گیرد.

جستجو کرد. بر همین مبنا جامعه شناسی سیاسی نیز از این قاعده  شناخت بهتر آن را در فلسفه سیاسی 

. موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی روابط دولت و جامعه و تآثیر آنها بر یكدیگر می مستثنی نیست

: به طور کلی از این علم نوین ارائه داده و می نویسدکتاب جامعه شناسی سیاسی تعریفی  بشیریه در دکترباشد.

توان گفت که موضوع جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطۀ میان دولت، قدرت سیاسی و قدرت دولتی از یک می 

 (  33ص3131های اجتماعی از سوی دیگر است)بشیریه، و گروه جامعه و قدرت اجتماعی یا نیروها سو و

یاسی در هر کشوری قاعده کلی جامعه شناسی سیاسی این است که زندگی ساشاره می کند:  یاو در جای دیگر 

به شیوه های گوناگون تحت تآثیر شكاف های اجتماعی خاص آن کشور و نحوۀ صورتبندی آن شكاف قرار می 

گیرد... تنوع جامعه شناسی سیاسی کشورهای گوناگون ناشی از نوع و شمار این شكاف ها و نحوۀ صورتبندی یا 

 (  99)همان،ص.ترکیب آنهاست

 در اندیشه امام یمفاهیم جامعه شناسی سیاس  
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جهت آشنایی با مفاهیم سیاسی موجود در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی)ره( و بررسی آنها از منظر جامعه 

 سی سیاسی ضروری است با مفاهیم و اصطالحات موجود در آراء این بزرگوار مراجعه نمود به همین منظورشنا

 در آراء امام در اندیشه ایشان، ابتدا دو واژه سیاست و جامعه مفاهیم جامعه شناسی سیاسی در پی بررسی

 .)ره( مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت خمینی

، واژه سیاست مترادف با رهبری، هدایت، مصلحت، والیت، به جای مانده )ره(در متونی که از امام خمینی 

  (33،ص 3133مملكت داری و حكومت به کار رفته است) توحیدی، 

سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر » که: بر این بارورندایشان 

بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صالحشان هست، 

این مختص به انبیاء و صالح افراد هست و این مختص انبیاست. دیگران این سیاست را نمی توانند اداره کنند، 

 (114: 31امام خمینی )ره(، ج«)اولیاست و به تبع آن علمای بیدار اسالم...

معتقد بودند: آن هم حكومت حضرت امیر است که همه تان می  )ع(حضرت علی حضرت امام)ره( با الگوپذیری از

ینیم توی خانه مان دعا دانید، و آن وضع حكومتش و آن وضع سیاستش و آن وضع جنگهایش. نگفت که ما بنش

 (119،ص1بخوانیم و زیارت بكنیم، و چكار داریم به این حرفها؛ به ما چه)صحیفه امام؛ج

معتقدند سیاست ما عین دیانت ما می باشد. همچنین در رابطه با جامعه، اولیاء و پیامبران  )ره(به طور کلی امام

بر این باورند  جامعه و یا جامعه بر فردبحث تقدم فرد بر الهی را راهنما برای بشر و جامعه می دانند. همچنین در 

ف به عنوان الگو هایی که خود را وق را پیامبران و امامان ایشان زیرا تقدم دارد بر فرد تقدم مصالح جامعه که

قرار  شده از سوی خویشمطرح  نظریه جامعه توحیدی این امر را مبنای و مردم و جامعه کردند می دانستند

 ند.ددا

در جامعۀ  و این باور به وضوح مشخص است که در دیدگاه سیاسی ایشان این نگرش جاری و ساری است 

و مبارزه با ظلم و جور و اقامۀ عدالت  بودهیكدیگر بر اساس عدالت استوار  اسالمی مناسبات افراد جامعه با

      (.103، ص 43ج ؛نورصحیفه )به شمار می رودای است بر گردن مسلمین و عبادتی ارجمند  اجتماعی فریضه

 اجتماعی شدن سیاست  
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ای معیّن با نظام سیاسی آشنا ه آن افراد در جامعهکه به وسیل ایندی داشتان فررا می تو اجتماعی شدن سیاست

پدیده های سیاسی تعیین می  کشان از سیاست واکنشهایشان نسبت بهشوند و تا اندازه قابل توجهی ادرامی 

  (304،ص3133شود)راش،

یكی  ،جتماعی شدن به دوشكل پدید می آیداندیشمندان جامعه شناسی و علم سیاست بر این باورند که: ا 

به این امر با سایر اندیشمندان  اماماما نگاه حضرت  آگاهانه و آشكار و دیگری به صورت ناآگاهانه و پنهان.

اولین محیط اجتماعی  ریشه اجتماعی شدن را در بطن خانواده به عنوان اساسی ترین و نمتفاوت بوده و ایشا

با عنایت به این دیدگاه مشخص می شود که اجتماعی شدن سیاست بازتاب هایی دارد که  .جستجو می نامند

 قابل در سطح جامعه و فرهنگ سیاسی قالب در ،ز طریق شرکت در مسایل سیاسی کشوراباز تاب سیاسی  این

 مشاهد می باشد. 

عاقل و »، «تاثیر گذار»، «تاثیر پذیر»، «تربیت پذیر»انسان موجودی است بالقوه  ،در قرائت امام خمینی )ره(

زند و هیچ عاملی را  که بر اساس اصل آزادی و اختیار، سرنوشت خویش را ورق می« آزاد و مختار»و « خردمند

انسان نمی داند و عواملی چون « اراده»مؤثرتر و تعیین کننده تر از  در انتخاب و پیمودن راه سعادت یا شقاوت

انسان مانند حیوان » امام خمینی)ره( می فرماید: کند. وراثت و محیط را عوامل تاثیر گذار فرعی معرفی می

وق نیست که یک حد حیوانی داشته باشد و تمام بشود. انسان یک حد مافوق حیوانی و مراتب مافوق حیوانی، ماف

« کااللوهیه«»کنند  توانیم از آن تعبیر کنیم و آن را آخر مقام تعبیر می عقل ]دارد[ تا برسد به مقامی که نمی

 (.331: 1)امام خمینی )ره(، ج

مطرح می نماید که در ذیل به آن اشاره خواهد  اجتماعی ا در دو سطح فردی وامام در آثار خود اجتماعی شدن ر

 .شد

امام ))اراده اولین گام است(( بدین معنا که بایستی تحولی عمیق و بنیادین در روحیات و از نظر  :سطح فردی

 ی و روانی ایجاد کرد. ایشان معتقدند افراد بایدت روحخصوصیا در همزمان به صورت ویژگی های روانی افراد و

دینی خود و اتكاء  ضمن درک شخصیت و توانایی خویش، حفظ فرهنگ خودی، با ارتقاء دانایی آگاهی و بینش

که نتیجه این امر آمادگی  (432،ص3130به خداوند متعال امید به آینده را در خود تقویت نمایند.)دهشیری؛

 فرد برای ورود به اجتماع و شكل گیری فرآیند اجتماعی شدن فردی می باشد.
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به عنوان  یه داردتك سطح بیشتر بر عناصر جامعه شناختی این دیدگاه امام خمینی)ره( از :سطح اجتماعی 

تاکید بر  را امری ضروری و الزم به شمار آورده و با فظ وحدت بین دو قشر روحانی و دانشجوح مثال ایشان

رند و آحاد جامعه را دا تمایزات قومی و فرقه ای بر حذرضرورت نزدیكی بین مذاهب اسالمی آنان را از تاکید بر 

وحدت مقصد، انسجام بر اساس کلمه توحید، ارتقاء همبستگی درونی و پرهیز از تفرقه دعوت  به وحدت کلمه،

 (431می نماید.)همان، ص

 از منظر امام سیاسی مشارکت

از ویژگی ها و مشخصه های بارز جوامع دموکراتیک و از ” مشارکت سیاسی“از منظر جامعه شناسی سیاسی، 

ی به شمار می آید. مشارکت سیاسی به عنوان یک رفتار و هنجار مهم ترین مولفه های تحقق توسعه سیاس

 (1،ص3133)خانی،ز عقیده و گرایش افراد جامعه استاختیاری انسان، همانند هر عمل اختیاری دیگر، منبعث ا

در اندیشه سیاسی اسالم، لزوم مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی در اشكال مختلف از جمله تشكیل 

که وضع هیچ  .امربه معروف و نهی از منكر مورد تأکید قرار گرفته است. خداوند خود در قرآن وعده دادشورا و 

قومی را دگرگون نمی نماید مگر آن که آن قوم در خویش تحول ایجاد نماید. لذا هر قوم مسئول سرنوشت 

( 302-301،ص3193د.)نظرپور،سرنوشت خویش فعاالنه مشارکت نمایخویش بوده و بایستی در جهت گیری 

دارند کسانی که تا حدی فعال  فعّال حضور کسانی که در عرصه سیاست و مشارکت سیاسی سطوح مختلفی دارد

یكی از شاخص های همانطور که ذکر شد  گرددرا شامل می هستند و کسانی که معموالً دخالت نمی کنند.

ی، هم چنین نظارت آنان در مسائل اجتماعی و سیاسی توسعه سیاسی، مشارکت مردم در امور سیاسی و اقتصاد

است که اکثریت مردم در مشروعیت  ینظامی مردم )ره(از نظر امام دم است.است که الزمه اتكای حكومت به مر

و شاخص های علمی دموکراسی یا نهادهایی که  آرامش جامعه می دانندآن نقش  دارند. و آن را ضامن امنیت و 

 را  گذاری و...ونم در سیاست مشارکت می کنند چون: حق رآی، حق نمایندگی، دستگاه قاناز طریق آنها مرد

  (     403،ص3133می پذیرند)افضلی،

امام خمینی)ره( پیش شرط عمدۀ تحقق مشارکت سیاسی گستردۀ مردم را رفع اختالفات داخلی و وحدت اقشار 

که بهترین ثمره و برکت نهضت از نظر ایشان بشمار می و اجتماع آنان با یكدیگر در کمال آرامش می دانستند 

آمد. پیش شرط دیگر تحقق مشارکت سیاسی، افزایش خودآگاهی عمومی است. امام خمینی معتقد است که 

ت خود گردیده منجر به از بین رفتن خودباختگی و آگاهی مردم مسلمان به قدر ،تحول روحی عظیم در ملت

. به نظر امام)ره( مشارکت ری و افزایش مشارکت سیاسی را در پی داشتخودباو ارتقاء است که این امر  موجب
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که موجب اتحاد و همفكری آنان ومقابله با توطئه های  عبادی مثل نماز جمعه ‐ سیاسی مردم در امور سیاسی

وپیامدهای مشارکت نتایج  جمله جلوه های مهم مشارکت اجتماعی است. ازیكی  دشمنان اسالم می شود

زمینه های ادبی،  القیت ها، استعدادها و ابتكارات درمی توان به روحیّه ابتكار، خ )ره(نظر اماماسی مردم از سی

    (   30-19،ص3139نظامی، علمی، فنی و آموزشی اشاره کرد)دهشیری؛

بلكه تكلیف مردم است که در  ،معتقد است که مشارکت در امور سیاسی نه تنها حق است خمینی)ره( امام 

)) حرف ما این  اجتماعی حضور پر رنگ داشته باشند ایشان می فرمایند:عرصه های مختلف چون سیاسی و 

است که نه روحانی تنها، همه قشرها باید در سیاست دخالت بكنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت 

لت بكنند و تكلیفشان اباشد، مال مجلس باشد یا مال افراد خاصی باشد... خانم ها حق دارند در سیاست دخ

  (32،ص30؛جبكنند تكلیف آنهاست(() صحیفه نوراست. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت 

تاکید  بر لزوم مشارکت در امور سیاسی ر مبنای اسالم باشد، هموارهسیس حكومتی که بدر مورد تآ حضرت امام 

الهی و به آرای ملت هست. اینطور نیست که با قلدری ))حكومت اسالمی... مستند به قانون داشته  وی فرمودند:

آید و ملت او را حفظ می کند و هر روزی هم که بر آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملت می

-431،ص2)همان؛ج.خالف آرای ملت... عمل بكند قهراً  ساقط است و... ملت ایران هم او را کنارش می زند((

431)  

بیانگر آن است که از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( مشارکت سیاسی در دو سطح فردی و  این مطالب

اجتماعی برای تداوم نظام سیاسی ضروری است و مشارکت سیاسی است که به مشروعیت و عدم مشروعیت 

 های سیاسی داللت دارد.   ها و نظامدولت

 

 گزینش سیاسی

فرا رسید تا به بررسی مقدمه دیگر به نام پس از آشنایی با مفهوم مشارکت سیاسی از دیدگاه امام)ره( زمان آن 

 گزینشی سیاسی پرداخته شود.

آورند یا در مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می ،گزینش سیاسی فرایندی است که به وسیله آن افراد

مقامات سیاسی و اداری، ظاهر می شوند، اما در بعضی موارد در نقش نقش صاحب منصبان رسمی، اساساٌ در 

 (311،ص3131منصب داران دیگر مانند اعضای قوۀ قضاییه، پلیس و ارتش خدمت می کنند)راش؛
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. از بر پایه معنویات می باشد در نتیجه ایشان معیارهایی را در نظر می گیرند )ره(از آنجا که نظام فكری امام

، 313تقدندکسانی می توانند برای مردم کوشش کنند که دارای انگیزۀ معنوی باشند)دهشیری؛ جمله اینكه مع

 (32ص

ایشان بر این اعتقاد است که همۀ اقشار و افراد جامعه باید بدون استثناء در مسائل جامعه شرکت و در امور 

باهات آنان را گوشزد د و همواره ناظر کارهای مسئولین مملكت خود باشند و اشتنمملكتی دخالت نمای

 (31،ص3130نمایند)دهشیری؛

داشته باشند تا آنان شناخت و آشنایی کامل  است قدرت در این نظام در همبستگی میان مردم و مسائلخلوص 

 ( 31،ص3ه خدمتگزاری ملت اهتمام نمایند)صحیفۀ نور؛ جبهتر بتوانند ب

ای دو سویه میان ملت و دولت قائلند. دولت را به انجام اقدامات در رابطه خمینی)ره( بنابر این حضرت امام 

 (334- 32،ص32جهت جلب نظر ملت توصیه می نمایند)همان، ج

کرد و از انزوا و جامعه گریزی بر حذر به عناوین مختلف، امّت را به دخالت در سرنوشت کشور تشویق می )ره(امام

 . ی مردم نسبت به انقالب می دانسترا سبب دلسردمی داشت. و دلسردی و کنار رفتن مسئولین 

از این رو، ایشان ضعف در برابر مشكالت و عدم دخالت اقشار جامعه در مسائل سیاسی و عدم نظارت ملت بر  

 د و با تآکید برآفات انقالب اسالمی می دانکارهای مسئولین مملكت و عدم گوشزد نمودن اشتباهات آنان را از 

 ( 30-39آنان را به مشارکت سیاسی و حضور در صحنه فرا می خواند)همان،صکه  این امر است

 نتیجه گیری

البی و مرد سیاسی محسوب می شود ایشان  ، در عالم سیاست و حكومت، بی گمان یک رهبر انق)ره(امام خمینی

جاد نمود که تحولی اییی را پشت سر گذاشته پر حادثه و پر مخاطره در یک کشوربزرگی مانند ایران که در ادوار

زندگی خود  های سیاسی قرن بیستم در خاورمیانه منجر شد. امام)ره( در طینظام سقوط یكی از مقتدرترین به

بر مبنای یک ایدئولوژی خاص به نام  در ایران استقرار حكومت نیز در زمان و سیاسی خود و در طول مبارزات

توجه به جامعه تاکید داشته و بر آن طریق عمل نموده است. در  همواره بر رعایت اصول مردم ساالری  و اسالمی

اندیشه و سیره سیاسی امام، مبتنی یافت.   جامعه شناسی سیاسی را مبنا و پایه سخنان ایشان می توان توجه به

بر اصول مستحكمی نظیر جهان بینی توحیدی، وحی الهی، سنت و سیره معصومین )ع(، پیوند دین و سیاست، 
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، عقالنیت دینی، توجه به مقتضیات زمان و مكان و لزوم تأمین مصالح جامعه اسالمی و سایر مؤلفه های اجتهاد

 ( 3139فقه غنی اسالمی است)شفیعی،

می توان این نكته را متوجه شد؛ امام جامعه را در طول نظام هستی تفسیر و تاویل  خمینی)ره( در آثار امام 

های سعادت  تی برای هدایت جامعه توسط انبیای الهی برنامه و دستور العملکند که آفریننده و پروردگار هس می

 (33،ص3190ها گذاشته است)فوالدفر، بخش و تكامل بخش را فرستاده و در اختیار انسان

مذهب اسالم از هنگام ظهورش معترض نظامهای حاکم بر جامعه بوده »د: گوی شان برای تبیین این موضوع میای 

دارای سیستم و نظام اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام شئون زندگی فردی و است و خود 

پذیرد. مذهب اسالم همزمان با آنكه  اجتماعی قوانین خاصی وضع دارد، جز آن را برای سعادت جامعه نمی

ها  را با سایر انسانگوید چگونه زندگی کن و روابط خود  گوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او می می

 (.3139: 2)امام خمینی، ج« قرار نمایدباید تنظیم کنی و حتی جامعه اسالمی با سایر جوامع ارتباطی را بر

ن سیاسی و گزینش سیاسی توجه مانند مشارک سیاسی، اجتماعی شد یمفاهیم خمینی)ره( به طور کلی امام 

مداری انسان است و کرامت مبدأ استغناء و  مسؤولیت و دینعبودیت منشأ بنابر نظام فكری ایشان  یی داشتهویژه

. ایشان در جای جای آثار مكتوب و منقول خود با می باشد برابر دیگراناستقالل انسان و جامعۀ مسلمانان در 

دیدگاهی که ریشه در جامعه شناسی سیاسی دارد مردم و مسئوالن را به رعایت اصل تعامل و همكاری بین 

مردم دعوت نموده. و نگاه حق وتكلیف متقابل مردم و مسئوالن را یادآور می شود. امام)ره( در  دولت مردان و

با توجه به  ، گزینش مسئوالناست که مشارکت سیاسی مردم در امور حكومت اندیشه سیاسی خود به این باور

جمهوری اسالمی ایران از مهمترین معیارهای دینی و تالش برای سیاسی شدن اجتماع با هدف حفاظت از نظام 

اصولی است که دولت مردان و مردم باید به آن توجه نمایند. از دیدگاه ایشان نظام سیاسی تا زمانی دوام می 

آورد که مطابق با خواست و اراده مردم حرکت نموده و مورد پذیرش آنها باشد در غیر این صورت آن نظام ساقط 

    قوط آن را فراهم خواهند آورد. خواهد شد و مردم خود لوازم س
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