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:چكيده

و تاثير ديدگاه سنتي يا مدرن بـر نگـرش و نظام سياسي نحوه نگرش امام خميني به مساله حكومت

و صاحبنظران بوده است؛ به طوري كه برخي نگرش امام بـه  ايشان همواره مورد توجه انديشمندان

و برخي ديگر مدرن مي  براي بررسي دقيق نگرش امام در اين خصوص، يكـي. انندددولت را سنتي

و عناصر اصلي تشكيل دهنده از بهترين شيوه  "دولـت مـدرن"ها، بررسي موضع امام درباره اركان
و ملت است  نسبت به ديدگاه امامو برتري اين بررسي جامعيت.يعني حاكميت، حكومت، سرزمين

. را نشان داده استديدگاه غربي

:ن كليديواژگا

، دولت مدرن، حاكميت، حكومت، سرزمين، ملتسنتمصلحت،

  :malakootian@gmail.com Email 66409595:س فاك: مسئول مقاله∗

، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله منتشر شده .اند
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 مقدمه
و انديشه هايي مختلف نسبت به هاي جديد غرب، واكنش با مواجهه مسلمانان با مفاهيم، آرا

به رد آنهـا شـدند  و برخي ديگر قايل در ايـن ميـان، گـروه سـومي. آن بروز كرد، برخي شيفته

و تكيه بر درصدد برآمدند با  بينانه با تمدن غرب مواجه شـوند نگاهي واقع انديشه هاي اسالمي

و استعماري آن را رد كنندو جنبهتوجهآن نكات مثبتبهو .هاي منفي

بـا اصـالت دادن بـه انديـشه نـاب ترين متفكريني است كـه از جمله مهم)ره( امام خميني

كه  مي دارد ي جنبه هاي زندگي بشر داراي برنامه براي اسالم در تمام اسالمي اين عقيده را بيان

و اين انديشه توجـه بـه. ها از نظر زماني نيز مقدم بر انديشه هاي غربي است اداره جامعه است

به تأسيس حكومت نيز شـد؛ اهميـت بررسـي نظـرات اينكه امام عالوه بر نظريه  پردازي، موفق

. كندايشان در خصوص مفهوم دولت را دوچندان مي

مي در اين امام نسبت به مفهوم دولـت، نظـر حضرت شود با بررسي مواضع پژوهش تالش

و اركان مختلف مفهوم ايشان به ابعاد كه امروزه اصطالحا نسبت چه  خوانده"دولت مدرن" آن

و سرزمين شود، يعني حاكميت، مي بر. را مشخص كنيم حكومت، ملت اسـت باور اين پژوهش

و معنائيكه امام خميني با الهام از سنت  از جامع تر  مربوط بـه اركـان موجودهايانديشه برتر

. دولت را در نظر داشته است

 مباني نظري-1
)Nation- State( ملت-تعريف دولت-1-1

 ارايـه شـدهيبراي مفهوم دولت مانند بيشتر مفاهيم موجود در علوم سياسي تعاريف مختلف

به ديدگاه خود، تعريفي براي مفهوم دولت ارايـه هر يك از انديشمندان با توجبه گونه اي كه ه

.مي شود برخي از آنها اشاره در اين جابه. اند كرده

مردمي از لحـاظ سياسـي سـازمان يافتـه در سـرزمين«، دولت)Bluntschli( از نظر بلونشي

مردم سازمان يافته طبـق قـانون در داخـل« دولت را)Woodrow Wilson( ويلسون.»معين است

مي» زمين معين سر و انـسان هـا اجتمـاع« دولت)J.W.Garner(به نظر گارنر. كندتعريف ي كـم

بيش زياد است كه سرزميني معين را در تصرف دايمي دارند، از كنترل خـارجي مـستقل يـا بـا

». هستندتقريب مستقل

آن«: گفته است)Dahl( دال و حكومـت به نظام سياسي متـشكل از سـاكنان يـك سـرزمين

اجتمـاعي« دولـت)Harold Laski( از نظـر هارولـد السـكي.»شـود مين، دولـت گفتـه مـي سرز

و در داخل حوزه معـين شـده خـود ادعـاي  و اتباع تقسيم شده كه به حكومت سرزميني است

.) 139-138، صص 1378عبدالرحمن عالم،(» برتري بر همه نهادهاي ديگر دارد
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و بررسي تعاريف دولت نشان مي دردهد تحليل هاكه هر چند در برخي ابعـاد، اخـتالف آن

ايـن تعـاريف بـر. خـورد نظر وجود دارد؛ ولي در برخي عناصر نيز اتفاق نظـر بـه چـشم مـي 

و حفظ دولت ضـروري هـستند  كه براي موجوديت در صـورت وجـود. عناصري تاكيد دارند

: تنـد از ايـن عناصـر عبار. نداشتن هر يك از اين عناصـر، دولـت نيـز وجـود نخواهـد داشـت 

و حاكميت)ملت(مردم .، سرزمين، حكومت

 مفهوم دولت مدرن-1-2
كه امروزه به عنوان دولت كه در سـده- همان دولتشناخته مي شودآنچه هـاي ملت است

 در قالـب دولـت هـاي فئـودالي، امپراتـوري، بيـشتر در اشكال سنتي، دولت. اخير شكل گرفت 

و قبيله مي غيره اي به بعـد«ت دولاين.شد ظاهر هـاي حكومـت بـا كنـار زدن،از قرن شانزدهم

و ملـت ميان دولت يا عالي، در اين نظام...فئودالي در اروپا پديد آمد  ترين شكل نظم سياسـي

مي رابطه، نظم سياسي يعني پديد آورنده  و مطلق برقرار و اي كامل ملـت-م دولـتومفهـ شـود

كه ملت اجتماع انـساني كمـا بـيش همگـون فرض بر آن است دولت مدرندر. گيردشكل مي 

كه حس مليت مشترك دار  و در درون مرزهاي تعيين شدهناست يك دولت مـستقل زنـدگيد

ص1373،داريوش آشوري(»دنكن مي ،168(.

و در واقع قبلي اكثرا هاي در نظام و دولت فرقي وجود نداشت  كشور، ميان مفهوم حكومت

كه فرمان به ارث برده عبارت بود از قلمرويي او.استفرما فتح كرده يا كه توانـستمي تا زماني

و مـردم بـود او لـق بـهعمتقلمروي خود را در برابر تجاوزات ديگران حفظ كند، آن سـرزمين 

و رعاياي او سرزمين نيز فرمان مي گزاران و زماني كه شكست و حاكم ديگـري بـر بودند خورد

مي  ميي مسلوب شد، مردم به رعايا آن سرزمين چيره با.شدند االختيار حاكم جديد تبديل  ولي

به ويژه با پيدايش مفهوم جديد ملت و  دولت نيز سـاخت قـدرتي،پيدايش مفهوم جديد دولت

به اراده و پايدار شناخته شده است كه بنا و دفـاع از سـرزمين  ملت بـراي حفـظ نظـام كـشور

ا. شود مردمان آن برپا مي كه درو غيـره هابز،ز قرن شانزدهم با ژان بدن در مفهوم جديد دولت

ش و با انقالب فرانسه پايدار و تـشكيلد،اروپا پديد آمد  دهنـده هر ملت مالك سرزمين خويش

درمي دولت عبارت،بنابراين. دولت خويش است كه بـراي حفـظ نظـم شود از ساختار قدرتي

و جلوگيري از هجوم بيگانگان در درون سرزميني  و بـا مردمـاني مـشخص داخل مرزها  خاص

.پديد آمده است
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و مقتضيات زمان در انديشه امام خميني-2  مصلحت
و ديـدگاه مصلحت از عقالني بودن و اجتمـاعي انديـشه  حكايـت دارد كـه هـاي سياسـي

وآن براساس بهانرهبرمديران و با توجه را موجودمصالحشرايط مختلف و، جامعـه هـدايت

مي  ج.كنندمديريت و مديران تـصميم گيرنـده رهبرامعه اسالمي، در و ان  بـا آگـاهي از احكـام

و اسالمي  فرهنگـي، اجتمـاعي،و مقتـضيات خـاص شرايطو با در نظر گرفتن ارزشهاي ديني

و محيطي ازسياسي مي بر اساس مصلحت تصميم مسايل اولويت بنديو پس .ندنكگيري

به اعتقاد به جامعيت دينبر حق با توجه  بـر توانـاييياسالم، ايشان تاكيد زيـاد مبين امام

و پديده به مسائل و نگراني خود را از طرح ديدگاه ناتواني داشتهاي جديد پاسخگويي اسالم

م كه بايد تمام توان خودتـان را بگذاريـد ...«: كردياسالم در اداره جامعه ابراز شما در عين اين

ر-كه خالف شرعي صورت نگيرد   بايد تمام سعي خودتـان را بنماييـد-ا نياوردو خدا آن روز

و خمهاي اقتصادي، نظا و سياسـي مـتهم بـه عـدممكه خداي ناكرده اسالم در پيچ ي، اجتماعي

ج(»قدرت اداره جهان نگردد  ص21صحيفه امام،  سنتي امام ضمن اعتقاد به فقه بر اين اساس.)218،

مب از پويايي فقه سخن مي و بر نقش اجتهاد و زمـان، يعنـي در نظـر گويد  گـرفتن تني بر مكـان

و نياز بـه ايشان.كندمي شرايط متغير تأكيد  ضمن آنكه خود، تحوالت جديد در جوامع بشري

 كـه ايـن كنـد نيز توصيه مي روحانيونپذيرد، به ساير را مي با در نظر داشتن اصول تطبيق با آن

به مقتضيات زمانو را در نظر گرفته مسأله و صـنعتي اسـتفاده با توجه  از دستاوردهاي فكـري

به ظهور.كنند و تحـوالت ناشـي از آن كـه غرب تمدن جديد امام خميني با توجه و تغييـرات

و ظهور هايحوزهموجب تغيير در بسياري از و سياسي و بـيييهـا پديدهاجتماعي سـابقه نـو

بش و مقتضيات جديد زمانه به شرايط .ودد؛ خواهان توجه عالمان ديني

و شكل انقالبپيروزي امام پس از گيري جمهوري اسالمي بارها از اصل مصلحت اسالمي

و  و ارا استفاده و نظريهيهبه اخذ تصميمات اقـدام هاي متناسب با زمـان پردازي فتواهاي جديد

و بـاباوي. كرد  بـه اخـذ، عنايـت بـه مـشكالت اساسـي مملكـت در نظر داشتن فقه سـنتي

طرح مسائلي چـون احكـام ثانويـه، مـصلحت. اقدام كرد زمان مقنضيات با تصميمات متناسب

و مكان در اجتهاد، تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، فتوا در مورد قانون  نظام، نقش زمان

و  و مقتـضات زمـان هـستندييها نمونه غيرهكار به مـصلحت ، 1379 عاطفـه پهلـوان،(از توجه امام

و مـوارد زيـادي از البته مصلحت انديشي اما.)43ص راآنم بـه مـوارد مـذكور محـدود نبـوده

. توان در سيره سياسي ايشان مشاهده كردمي
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و-3 "دولت مدرن" امام خميني
و تشكيل نظام جمهـوري اسـالمي، نـوعي جديـد از دولـت  بـا با پيروزي انقالب اسالمي

خميرهبربهماهيت ديني كهيني امام در اساسا شكل گرفت و ايمـاني اسـالمي سـنت ريشه

به سياست، وظايف، اهداف.دارد هايي ويژگيداراي كاركردهاي دولتو نظر امام در نوع نگاه

كه آن  مي"دولت مدرن" را از است واژة سياسـت بـا)ره(در انديشه امام خمينـي. سازد متمايز

و خير انديشي تعريف مي  و مترادف با هدايت به«امام. شودرويكردي ديني و فقه از زاويه دين

مي  نه از ديدگاه علم سياست سياست و عالم ديني نگـاهي)مرسوم(نگرد ، لذا در مقام يك فقيه

و غايت آرمان به سياست دارد گرايانه ص 1381،دي توح علي اصغر(» گرايانه ايشان سياسـت را بـه).89،

مي  و و اسالمي تقسيم كرده هـا ايـن به آن معنايي كـه سياست«: گويددو نوع سياست شيطاني

كه با دروغ مي و گويند و ساير چيزهـا، تـسلط بـر امـوال و تزوير و با حيله گويي، چپاول مردم

ا سياسـت  و امـ نفوس مردم، اين سياست هيچ ربطي به اسالم ندارد، اين سياست شيطاني است

آنبه معناي اين  و هدايت كند به جاكه جامعه را راه ببرد كه صـالح و صـالح افـراد جايي معـه

ج(»ثابت شده است ... است اين در روايات  ص13صحيفة امام، همچنـين امـام بـا توجـه بـه.) 431،

و معنوي  و عملكرد دولت ها اهميت زياد،رويكرد ديني از نظـر ايـشان،. دهـدمييبه ماهيت

بي  به آن ا. توجه هستند دولت وظايفي را برعهده دارد كه دولت هاي غربي سالمي عالوه دولت

و تهذيب جامعه را نيـز فـراهم  و رفاه مادي بايد زمينه الزم براي تعالي معنوي بر تأمين عدالت

به بررسي اركان.كند مي"دولت مدرن"حال .پردازيم در انديشه امام

 حاكميت.3-1
كه در و رخ داد، عصر جديد با تحوالتي ها خاستگاه رد.تغيير كرد مباني مشروعيت دولت

و خـانواده ،بيشتر دولت هاي قديم، حاكميت هـاي حق برخي طبقات اجتمـاعي ماننـد اشـراف

مي شد؛ ولي در دولت مدرن،  انسانكه ساخته دستشددولت به نهادي تبديل سلطنتي دانسته

آن.هـاي ميانـه ماحـصل قـرارداد اجتمـاعي شـناخته شـد دولت پس از سده.ستها را هـابز

 الك مبناي قرارداد را دفاع از مالكيـتوت دانسعي جهت صيانت نفس محصول قرارداد اجتما

و اجتمـاعي ماننـد در طـي انقـالب.خواندرا ناشي از ارادة عموميو روسو آن هـاي سياسـي

 در دولـت مـدرن ترتيـب بـدين.انقالب فرانسه، اصل لزوم مشروعيت مردمي دولت تثبيت شد

و حاكميت مردم ت مـردم ميـ اصل حاك امروزه.ي تغيير پيدا كرد مبناي مشروعيت به مشروعيت

و قوانين اساسي كشورها از اين اصـل نـام مـي  دولـت هـا، بـر ايـن اسـاس.بـرد پذيرفته شده
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و رضـايت مـردم آنو ملـت يـا مشروعيت حاكميت خود را ناشـي از قـانون اساسـي هـا راي

يا مي و خود را نمايندة قدرت مي» ارادة«دانند .خوانند ملت

و ظـاهربين ديدگاه امام، برخالف انديشه غر در و مـادي گـرا كه متكي بر عقـل ابـزاري بي

و ذاتي بشر ندارد، به نيازهاي فطري و توجهي به است و آفريـدگار جهـان حاكميت تنها خالق

و نهان تمامي وجود است  به آشكار وكه آگاه و« تعلّـق دارد جـز خـدا كـسي حـق حكومـت

اهللا(»اردگذاري براي بشر ند قانون احكام هيچ كس بـر افـراد«.)184صتا،، بي خميني، كشف االسرار روح

كه همه جهان مخلوق اوست   مـشروعيت امام پايه.)289ص، همان(» ديگر نافذ نيست مگر خداوند

داند، لذا اگر حكومتي مورد تاييد خداوند نباشد، آن حكومـت مـصداق حكومت را در شرع مي

و تمام فعال  مييتطاغوت است و اقدامات آن فاقد مجوز شرعي مالك مـشروع بـودن. باشدها

و رهبران جامعه اسالمي شرايط مورد نظـر بـراي  كه حاكمان حكومت در ديدگاه امام اين است

و همچنين احكام اسالمي را در جامعه اجرا نمايند كه بر ايـن  اداره جامعه اسالمي را دارا باشند

را به عنوان حاكمان) عليهم السالم(و امامان معصوم)ص(بر اساس خداوند به طور خاص پيام 

و بعد از آن  ها در دورة غيبت، حكومت را به فقهاي عادل واگذار كـرده جامعه اسالمي برگزيده

.است

و مباني اسالمي حكومت امام به رضايت مـردم در تـشكيل حكومـت نيـز بر مبناي اصول ،

و آن  با سـلطنت بـه دليـل مـوروثي ايشان. داندي حكومت مي را الزمه برقرار توجهي ويژه دارد

مي و تاكيد و عدم در نظر گرفتن نظرات مردم مخالفت من مخالف اصل سـلطنت«كند كه بودن

به دليل اين  بلكـه. كه اساساً سلطنت نوع حكومتي است كه متكي بـه آراي ملـت نيـست هستم،

مي  و سـپس بـا همـي شخصي به زور سر نيزه بر سر كار درن سـر نيـزه مقـام زمـام آيد داري را

مي ... خاندان خود  ج(»كندبر مردم تحميل ص5صحيفة امام، لـذا امـام در تاسـيس جمهـوري.)173،

و دولت جمهوري اسالمي را بـه دليـل اتكـاء بـهياسالمي، نقش بسيار   براي مردم قايل است

و آراي اكثريت مردم، دولتي مطلوب مي وي حكـومتي امـام خمينـي، در الگـ. دانـد قانون اسالم

و مقبوليت مردمي حكومت در كنار يكديگر قرار گرفته  و همـديگر را تقويـت مشروعيت الهي

و مقتضيات جديد را شـكل مـي و دولتي متناسب با نيازها در ايـن نظـام، ماهيـت. دهنـد كرده

مي  ميحكومت را احكام اسالمي تشكيل دينبـ. كننـد دهد ولي شكل حكومت را مردم انتخاب

كند بلكـه بـه آن ماهيـت را رد نمي"دولت هاي مدرن"شكل، امام خميني حاكميت مردمي در 

.بخشدديني مي

در اين جا توجه به اين نكته نيز الزم است كه در بسياري از موارد دولت هاي مـدعي اتكـا

به اليگارشي هاي صاحب ثروت– از جمله دولت هاي امروزه غربي–بر نقش مردم  ، در عمل
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و نه نقش واقعي ملت و بزرگ و شركت هاي چند مليتي امـا نقـشي ها متكي هستند، رسانه ها

و مبتني بر اصول ايماني است . كه امام براي مردم در نظر دارد واقعي

 حكومت.3-2
به هدف براي اينكه جامعه و ،هاي مورد نظر دسـت يابـد اي كاركردهاي خود را انجام دهد

به درستي سا كـارگزاري كـه در سـطح جامعـه.و قواعدي معين را شـكل دهـد فتهزمان يا بايد

و اطاعت را تامين مي  حكومـت. شـود كند، حكومت ناميده مـي مسوول اجراي اين قواعد است

كه ادعاي انحصاري استفاده مشروع از زور را دارد  صص(تنها سازمان در جامعه است  عالم، پيشين،

ش حكومت ها).143-144 و ساختار با يكديگر تفاوت دارند از لحاظ مثالً در برخي جوامـع،. كل

و  و در برخي ديگر شكل سـلطنتي، دموكراسـي، جمهـوري  حكومت شكل استبدادي پيدا كرده

. يافته استغيره

و امام براي تحقق را اهداف انقالب، نظام سياسي جديد آرمان ها  يعني جمهـوري اسـالمي

مي پايه به دانـاترين فـرد بـه اوامـر الهـي، رهبري جامعه اسال«در اين حكومت،. كندگذاري مي

مي عادل و پرهيزكارترين مردم واگذار و قانون خداوند بر جامعه حكومـت مـي ترين »كنـد شود

ص1384علي مير موسـوي،( كه با نظام.)343، هاي دموكراتيك غربي تفاوت دارد نوعي چنين حكومتي

اس-حكومت الهي .ت مردمي

و قوانيني را مقرر كـرده اسـت از نظر امام خميني، خداوند براي اداره جوامع انساني احكام

و. كنـدكه سعادت جامعه را تامين مي  همچنـين بـراي اجـراي احكـام الهـي، دسـتگاه اجرايـي

به تنهايي ثمري ندارد قانون. حكومت نيز در نظر گرفته است  به طور، گذاري  قانون خوب بايد

و به اجرا درآيد صحيح به اين نكته واقف بوده، هم قانون. مناسب كه و هـم اسالم گذاري كرده

،)علـيهم الـسالم(و امامت امامان معـصوم)ص(در زمان حيات پيامبر. مجري تعيين كرده است 

و سياسي را در دست داشته آن ولي در دوره غيبت كه جامعه از حضور امام. اندها رهبري ديني

به ولي فقيه كـه از شـرايط مناسـب برخـوردار اسـت واگـذار معصوم محروم   است، اين وظيفه

. شودمي

در"دولت مدرن"تفاوت ديدگاه امام با كه حكومت ، وظـايفي اين دولت هـا در اين است

و مانند آن تامين امنيت، رفاه و خود را تنها موظف به تحقق آنها دانسته مانند را عهده دار است

آن  به كه حكومـت وظـايفي. استگوها در مقابل مردم پاسخو نسبت به اين است ولي امام قايل

حكومت مورد نظر امام خميني نه تنها كاركردهاي دولت مدرن. فراتر از موارد فوق را داراست 

مي  و امنيت را انجام  فـراهم آوردن شـرايط ماننـدي بلكه وظايف ديگـر، دهديعني تامين رفاه

.دار استم به سعادت معنوي را نيز عهدهالزم براي رسيدن مرد
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 ملّت.3-3
به مردم ساكن در قلمروي حكومت در دولت به عنوان رعايـايي نگريـسته، بيشتر هاي قديم

و در زمان يورش همسايگان در سپاه حاكم بـه جنـگ مي و خراج بپردازند شد كه بايد كاركنند

ولي امـروزه.ن به خاندان حاكم نداشتنددر آن دولت ها مردم نقشي در مشروعيت داد. بپردازند

و  كه در مرزهاي يك دولت زندگي مـي جمعيت و مردمي آن كننـد  هـا بـه عنـوان ملـت يـاد از

مي دهنده دولت جزيي مهم از عوامل تشكيل شودمي : آمده است در تعريف ملت.روندبه شمار

مي« به جمعيت داخل دولت اشاره و،كند كه در فرهنگ ملت تـداوم كـه قوميت مـشترك زبان

اين امر در اغلـب اعـضاء خـود را بـه صـورت احـساس. سهيم هستند،تاريخي قدرتمند دارد 

ميههويت دست  به نمايش و اجتماعي ص 1381،مك لين(» گذارد جمعي هـاي از جمله ويژگي.)543،

و وابـستگي بـه سـرزمين معـين  و احساس دلبستگي  هر ملت اشغال قلمرو جغرافيايي مشترك

آن. است ، ملت از احساس تعلق قـوي بـه تـاريخ خـويش نيروي حياتي پيوند دهنده، عالوه بر

مي فرهنگ ويژه،دين خويش و نيز زبان خويش بر ).307ص آشوري، پيشين،( خيزدي خويش

و بيانمعموال پس از ملـي.شـود نيز بـه ميـان كـشيده مـي ملي گرائييت بحث ملّ ملت

از مبالغهيت گاه موجب برداش گرائي به برتري اين مظاهر اين عناصر آميز  مظاهر مليبرو اعتقاد

ظهـور حـزب نـازي. اسـت داشـته جوامع انسانيمي شود كه اثراتي نامطلوب بر ها ديگر ملت

و حوادث جنگ جهاني دوم  در بررسي انديشه. است بوده هاي افراطي اينگونه بينشهثمرآلمان

مي  به اشكال مختلف شودامام خميني مشاهده و مليت  ملت عـراق، ملـت مانندكه مفهوم ملت

و در نزد امام گرايي البته مفهوم ملي. مورد استفاده قرار گرفته است مانند آن فلسطين، ملت ايران

و نقـش عنـصر مليدر. جايگاهي ندارد  و زبان بر ساير عناصر برتـري داشـته گرايي عناصر نژاد

ب  كه امام مي دين كمرنگ شده است -از نظر امام، اسالم با تعصبات ملي. دهده آن واكنش نشان
و آن را رد مي كه بـا تاكيـد بـر عنـصر هويـت. كندگرايانه مخالف است پي آن است اسالم در

و زبانشان، زيـر پـرچم توحيـد گـرد آورد ديني، همه ملت  امـام. ها را بدون در نظر گرفتن نژاد

و دسيسه كشورهاي غربـي مـي گرايي در جوامع اسالم ملّي طرح بحث  نقـشه«: دانـدي را نقشه

و قدرت هاي بزرگ در كشورهاي اسالمي اين است كه اين قشرهاي مسلم را از هم جدا كننـد

و اختالف ما بـين آنهـا  و ملت فارس از هم جدا كنند به اسم ملت ترك، ملت كرد، ملت عرب

ج(» بيندازند ه امـام، غـرب بـراي نفـوذ در كـشورهاي در ديـدگا.)444و 443، صـص13صحيفة امـام،

و در مقابـل اسالمي، با تقويت هويت و نژادي، جوامع مسلمان را دچار تجزيـه كـرده هاي ملي

مي  و انعقاد پيمان يكديگر قرار و با برقراري ارتباط و چنـد دهد و نظـامي دو جانبـه هاي امنيتي

ميجانبه، زمينه رويارويي كشورهاي اسالمي با يكديگر را فرا .كندهم
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 سرزمين.3-4
كهي سرزمين؛در دولت هاي امروزي هر دولت بايد سرزميني معين را در كنترل داشته باشد

راو مرزها مشخص بوسيله مي قلمرو حاكميت كشور يا دولـت بـه«در گذشتهولي. كندتعييين

ج 1383جمعي از نويسندگان، دايرةالمعـارف ناسيوناليـسم،(» نبود معناي قلمرو ارضي  ص2،  آن زمـاندر.)494،

 مرزهـاي، مرزهـاي نظـامي،مـذهبي نظير مرزهاي بودند،تغيرم كاركردها بر اساس نوع مرزها«

و ص(»....مالي .)497همان،

كـه از اركـان اصـلي» سـرزمين«امام خميني با توجه به انديشه ديني خود در مقابل عنـصر

ا دولت هاي مدرن مي  و از يـك سـو بررسـي انديـشه. سـت باشد موضعي ويژه اتخاذ كرده هـا

و انديـشه سخنان امام نشان مي  و محـدود بـه دهد كه آراء هـاي ايـشان مـاهيتي فرامـرزي دارد

و صـرفاً امام در سخنان خود تنها مردم ايران را مخاطب قرار نمي. باشدمرزهاي ايران نمي  دهد

مي در پي تاثيرگذاري بر مردم ايران نمي  فباشد بلكه سعي راتر از مرزهاي سياسي، مسلمانان كند

به سوي آرمان  و. هاي اسالمي مورد نظر، جذب كند سراسر جهان را امام در پـي احيـاي مجـد

و در  و اتحاد مسلمانان است مي عظمت اسالم كه جامعه واحد اسـالمي را در جهـان صدد باشد

مي«از نظر ايشان. اسالم ايجاد كند  و اسالم طور كـه خداونـد همان خواهد سرحدات را برچيند

و قـانون گـرد آورد انسان ها دنيا را وطن همه  » قرار داد، تمام افراد بشر را در زير يـك پـرچم

اهللا( ص روح و.)267خميني، كشف االسرار، كه ايشان بحث صدور انقـالب به اين ديدگاه است با توجه

به مسلمانان در كشورهاي ديگر را مطرح مي .كندكمك
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كه ايشان اجماع بين بررسي مواضع امام نشان مي از سوي ديگر، المللي در مورد احترام دهد

و هر گونه اقـدام مـسلحانه بـراي نفـوذ در  به سرزمين كشورهاي ديگر را مورد تاييد قرار داده

و نشر آرمـان. ساير كشورها را نفي كرده است  هـاي انقـالب، در پـي امام، براي صدور انقالب

و اشغال كشورها  و حتي اشغال نظامي كشورها را خـالف شـرع مـي جنگ اهللا(دانـد نيست روح

ج 1371خميني،  ص3، مي امام با نفي اشغال سرزمين).509، كند بـا تبليغـات، اشـاعه هاي ديگر سعي

و غير اسالمي، آنان را بـه سـوي آرمان و مردم كشورهاي اسالمي و دعوت رهبران هاي انقالب

و زمينهارزش . وحدت را فراهم كندهاي اسالمي جذب

و سرزمين را جزو ويژگي به ميهن كه اسالم نيز آن هاي طبيعي انسان مي ايشان عالقه را داند

مي  ج(دهد مورد تاييد قرار ص13صحيفة امام، بر اساس عالقه دروني به سـرزمين اسـت كـه.)168،

ا به دفاع كه ميهنش مورد حمله بيگانگان قرار گيرد .خيزدز آن برميهر انساني، زماني

 سياست خارجي جمهـوري اسـالمي ايـران را بـر مبنـاي آزادي، امام خميني بر اين اساس،

و احترام متقابل اعالم مي و در سال استقالل هاي استقرار نظام جمهوري اسالمي نيز همواره كند

و سرزمين  مي مرزها به رسميت  حتّـي در زمـاني كـه دولـت. شناسدهاي كشورهاي همسايه را

كه بخش به اشـغال درآورده بـود، ايران موفق شد ارتش بعثي عراق را هايي از سرزمين ايران را

و ورود بـه ايـن كـشور قـرار  و در آستانه انجام عمليات نظامي در خاك عـراق شكست بدهد

مي  و بگيرد، امام با احتياط با اين مسأله برخورد و جلوگيري از تجـاوز و تنها با هدف دفاع كند

و نه اشغال اين كـشور، اجـازه انجـام عمليـات قطع  بمباران شهرهاي مرزي ايران بوسيله عراق

و همواره بر حفظ تماميت ارضي ايـن كـشور تاكيـد نظامي در داخل خاك عراق را صادر كرده

اهللا(كند مي ص1371خميني، روح ،508. (

خ رغم اينكه بر اساس ديدگاه ديني جهان بنابراين، امام علي و ود در وضـعيت ايـده گستر آل

و وحدت همه مسلمانان دارد، مقتضيات جهان معاصر  به حذف مرزهاي سياسي آرماني، اعتقاد

و هرگونـه توسـل را نيز در نظر مي  مي دهد و تماميت ارضي دولت ها را مورد تاييد قرار گيرد

 بر خروج ايشاناكيدت. كندبه اقدام نظامي عليه ساير كشورها براي اشغال سرزمين آنها را رد مي 

و برقراري وحدت كشورهاي اسالمي، هيچ گـاه بـه معنـاي اقـدام نظـامي عليـه سـاير از مرزها

آن. كشورها نبوده است  و آرمـان امام خواهان و معرفـي اسـالم اصـيل و بود كه با تبليغات هـا

به ساير مسلمانان زمينه وحدت را فراهم آوردارزش .هاي انقالب اسالمي

 نتيجه
و مواضع امام خمينيد و اركـان)ره(ر بررسي انديشه  آن ايـن مـوارد در خصوص دولـت

:طور خالصه قابل ذكرندبه



و برتري انديشه امام خميني بر)ره(جامعيت  281"دولت مدرن" انديشهدرباره اركان دولت

و در كنار مقبوليـت مردمـي قـرار امامدر خصوص حاكميت،-1  مشروعيت الهي را فراتر

.دهدمي

ا-2 به لزوم واجد شرايط بودن رهبـران جامعـه و در مورد حكومت، امام با اشاره سـالمي

و احكام اسالمي كـه تبلـور آن در جمهـوري اسـالمي بـه ظهـور رسـيد، چهـره  اجراي قوانين

و براي آن كاركردهايي فراتر از كاركرد دولت هـاي مـدرن  به ترسيم كشيد حكومت اسالمي را

و معنوي . قايل شد مانند تامين سعادت اخروي

ك-3 هـاي مختلـفه فراتـر از مليـت در خصوص مفهوم ملت نيز امام با طرح مساله امت

مي كندقرار دارد،  .بر ماهيت ديني تاكيد

به سرزمين نيز-4 به فرامرزي بودن انديشه هاي ناب اسـالمي بـا امام نسبت  ضمن اعتقاد

به شرايط زماني .مي كند توجه بر احترام به تماميت ارضي كشورهاتوجه

و ديدگاه مي هاي امام در مجموع، بعد از بررسي افكار به خميني رسـيد كـه اين نتيجه توان

و مـصالح جامعـهو از جمله با الهام گيري از سنت ايشان با در نظـر گـرفتن مقتـضيات زمـان

و واالتر اسالمي، را درباره اركان هاي مصطلح از برداشت معنائي برتر . استدر نظر داشته دولت

و فقيهي دورانديش توانـست بـا درا و هوشـياري از ظرفيـت امام به عنوان انديشمند هـاي يـت

و بار ديگر ديـن اسـالم  و اداره كشور بهره بگيرد مغفول ماندة دين اسالم در خصوص سياست

به عنوان ديني جامع كه توان اداره جوامع انساني در عصر حاضر را دارد   معرفـيبه جهانيـان را

از. نمايد و و توانايييتظرف سالياني دراز ابعاد سياسي دين اسالم مغفول مانده هاي آن براي ها

مي.شداداره جوامع انساني بهره گرفته نمي  و اينگونه القا كه اسالم دينـي غيرسياسـي بـراي شد

مفاهيم اسـالمي هاي ديني، امام ضمن مخالفت با اين نظر، از درون آموزه. استاحوال شخصي 

انديـشه دينـي در خـصوص امام خمينـي توانـست.براي اداره جامعه را به همگان معرفي كرد 

كه تبلور آن را در نظام جمهوري اسالمي شاهد هستيم .دولت را به عرصه عمل بكشاند

:و مĤخذمنابع
ششدانشنامه سياسي،آشوري، داريوش.1 .1373م،، تهران، مرواريد، چاپ

. 1379 چاپ اول،،ات ذكرموسسه نشر وتحقيق تهران،،آزادي ودموكراسي در انديشه امام خميني عاطفه، پهلوان،.2

3.معاونـتو انقـالب اسـالمي،)س(پژوهـشكده امـام خمينـي، تهران،قرائت امام خميني از سياست،علي اصغر،ديتوح

.1381، چاپ اول، پژوهشي

،، زير نظر ماتيل الكـساندر، ترجمـه فارسـي جمعـي از مترجمـان، تهـران دايرةالمعارف ناسيوناليسمجمعي از نويسندگان،.4

، ج1383وزارت امور خارجه، چاپ اول ،2.

و نـشر آثـار امـام خمينـي، چـاپ اول،)مجموعه سخنراني هاي امام خميني(كوثر روح اهللا،،خميني.5 ، تهران، موسسه تنظيم

ج1371 ،3.
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ا ها، مـصاحبه مجموعه آثار امام خميني، مجموعه بيانات،پيام(-جلد22-صحيفة امام روح اهللا،،خميني.6 حكـام، اجـازات هـا،

و نامه و نشر آثار امام خميني،)هاشرعي .1378، تهران، موسسه تنظيم

بيكشف االسرار روح اهللا،،خميني.7 بي، .جاتا،

.1378، تهران، نشر ني، چاپ پنجم، بنيادهاي علم سياستعالم، عبدالرحمن،.8

.4 متين، سال اول، شماره نامه، فصلهويت جمعي از ديدگاه امام خميني علي، مقاله،فوزي.9

.1381، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، مترجم حميد احمدي،فرهنگ علوم سياسي آكسفورد،مك لين، ايان. 10

و مدرنيسم علي،،مير موسوي. 11 .1384، تهران، نشر ني، چاپ اول، اسالم، سنت

و ملت،جيهابسباوم، اريك. 12 مهگراييملت .1383ردامون، چاپ اول،، ترجمه علي باش، مشهد،

:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
و پيشنهاد يك مدل راهنما: انقالب« هـاي انقالب از آغاز تا فرجام؛ مروري بر ويژگي«؛33، شماره»پيشينه نظري موضوع

و جهاني تأثيرات منطقه«؛57، شماره»هاهفتگانه مشترك انقالب  اي بر جغرافياي مقدمه«؛61، شماره» انقالب اسالمي ايران اي

و اهميت استراتژيك ايران  و تمايز آنها از انقـالب"انقالب هاي رنگي"«؛63، شماره»سياسي و قفقاز هـاي در آسياي مركزي

ا(و رويدادهاي بزرگ ايران معاصر)ره(امام خميني«؛ 1386، سال4، شماره»واقعي ، سـال3، شماره»)سالميپيش از انقالب

و سياست«؛ 87 و بازتـاب"؛88، سال2، شماره»ورزش ، ثبـات پايـدار و تاثير آن بـر پيـروزي سـريع و رهبري ايدئولوژي

.89، سال2، شماره"جهاني انقالب اسالمي ايران


