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چکیده
امروزه در عرصه ی بین المللی یکی از مباحث بسیار مهم صلح می باشد .این اندیشه می تواند برگرفته از شخصییت
و هویت یک ملت و رهبر آن ملت باشد .امام خمینی (ره) به عنوان یکی از رهبران تاثیر گذار در عرصیه ی گتتمیان
سازی در جمهوری اسالمی مورد توجه جهانیان می باشد .ایشان با توجه به معرفی این گتتمان بیه تشیریح گتتیار و
اندیشه ی خود براساس این گتتمان که برگرفته از قرآن و سنت بوده ،پرداخته است .گتتمان ایشان برپاییه ی ییک
دال مرکزی به نام امت و هشت دال شناورکه صلح به عنوان یکی از مهمتری دال های آن می باشید ،میورد توجیه
قرار داده اند .این پژوهش با روش توصیتی _تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته است که نقش اندیشیه ی امیام
خمینی (ره) و همچنین دال شناور صلح در گتتمان جمهوری اسالمی چگونه بوده است؟
کلیدواژگان :دال های مرکزی و شناور ،صلح ،گتتمان ،هویت.
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مقدمه
امروزه صلح یکی از اصلیترین مباحث عرصهی بینالمللی میباشدد کده مدورد
توجه تمامی اندیشمندان و رهبران کشورها میباشد .نظریهی گفتمان در حدوزههدای
مختلف علوم انسانی کاربرد وسیعی یافته است.گفتمانها در حقیقت معدانی هسدتند
که نشانهها با توجه به تفاوتهایی که با یکدیگر دارند هویت و معنا پیدا مدیکنندد.
بر اساس این رویکرد در اندیشههای امام خمینی صلح مدیتواندد یکدی از دالهدای
شناوری باشد که حول محور دال مرکزی که اسالم است باشد.
چگونگی شکلگیری و زندگی حضرت امام خمیندی (ره) نشدان از نن دارد کده
چگونه شخصیت ایشان تحتتاثیر حوادث مختلف شکل میگیرد .اندیشهی امدام در
مقابله با ظالمان و ستمکاران و همچنین استبدادگران برگرفته از زندگی پر از مشقت
ایشان می باشد .هویت شکل گرفته ی حضرت امام در طراحی گفتمان ایشان به نام
جمهوری اسالمی که برگرفته از قرنن و سنت پیامبر اکدرم بدود بسدیار تداثیر داشدته
است .گفتمان ایشان برپایه ی یک دال مرکدزی بده ندام امدت و هشدت دال صدلح،
عدالت ،جهاد و دعوت ،استقالل و نفی سبیل ،وفای به عهدد و مصدلحت ،تعداون و
همکاری و حکمیت که در ادامه ی متن به نن پرداخته شده است.
این پژوهش از چند قسمت با عناوین چهارچوب نظری که بده تشدریح نظریده
گفتمان همچنین در بخش دوم به متفکران و اندیشمندان نظریه ی گفتمان پرداختده
است در قسمت سوم به اندیشه و زندگی امام خمینی (ره) و چگونگی شکل گیری
شخصیت ایشان و همچنین تشریح اندیشه ایشان بر اساس رویکرد گفتمان پرداخته
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شده است و در نخر به نتیجه ی مباحث میپردازد.
چارچوب نظری
ساختار معنایی خاصی که توسط بازیگران در یک موقعیت ویژه حمل مدیشدود
گفتمان نامیده میشود .همچنین به شیوهای که در نن یک مسدئله برجسدته در یدک
دوره زمانی خاص مورد اشاره و بحث قرار میگیرد .گفتمان نوعی سخن گفدتن در
مورد جهان است .این نحوه سخن گفتن بازتاب واقعیت نیستند ،بلکه معنا میسازند
و ذهنیتها در بستر ننها شکل میگیرند .گفتمانهدا در حقیقدت معدانی هسدتند کده
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نشانهها با توجه به تفداوت هدایی کده بدا یکددیگر دارندد هویدت و معندا مدییابندد

(منوچهری .):93::601 ،نظریه گفتمان در حوزه های مختلف علوم انسانی کداربرد
وسیعی یافته است .شاید بتوان مهم ترین دلیل رشد این نظریه را نارضایتی از اثبات
گرایی ،به خصوص در رشته هایی چون علوم سیاسدی و جامعده شناسدی دانسدت.
رشد این نظریه همچنین تحت تأثیر چرخش زبدانی در دهده  :099و نظریده هدای
هرمنوتیک ،نظریه انتقادی و پساسداختارگرایی در دهده  :039و  :099قدرار داشدته
است .این نظریه بر نقش زبان در بازنمایی و نیز ایجاد واقعیت اجتماعی تأکیدد مدی
کند .بنابراین نظریه ،دسترسی به واقعیت تنها از طریق زبان میسر است؛ اما بازنمایی
واقعیت از طریق زبان هرگز بازتاب واقعیت از پیش موجود و عینی نیست ،بلکه در
این بازنمایی ،زبان در ایجاد واقعیت نقش ایفا مدی کندد .در واقد جهدان محصدول
گفتمان هاست .البته این نظریه وجود واقعیت را نفی نمی کند ،اما معتقد است اشدیا
و پدیده ها تنها از طریق گفتمان معنا می یابند (بشیریه.)::::693 ،
به عبارت دیگر ،در این نظریه زبان صرفا گذرگاه انتقدال اطالعدات و بازنمدایی
صرف واقعیت نیست ،بلکه ماشینی است که جهان اجتماعی را می سازد و معندادار
می کند .هویت ها و روابط اجتماعی نیز محصول زبان و گفتمان ها هستند و تغییدر
در گفتمان تغییر در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت و ندزا گفتمدانی بده
تغییر و باز تولید واقعیت اجتماعی منجر می شود .همچنین این نظریه بر تداریخی و
فرهنگی بودن هویت و دانش انسانی تأکید می کند (همان) .مفهوم گفتمان در علدوم
و رویکردهای بسیار متفاوتی همچون زبان شناسی ,ادبیات و فلسفه به کار می رود.
در مفهومی فنی تر ,تحلیل گفتمان بده مجموعده از ابزارهدای روش شدناختی بدرای
تجزیه و تحلیل گفتار ,نوشتار ,مصاحبه ,مکالمه و جدز نن اشداره دارد .بدرای مثدال،
تحلیل کنندگان مکالمه ،جنبه های مختلف نن را نزموده اند؛ اتفاقدات توسدط مدردم
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در مکالمه ،چگونگی به نوبت صحبت کردن در حدین مکالمده و جدز نن .در اینجدا

امام خمینی (ره)

گفتمان مفهومی مطلقا متکی به متن ،یا زبانی ،دارد و کدانون تحلیدل نن محددود بده

در شکلگیری ...
( 91تا )12

بخش های کوچکی از گفتار یا نوشتار است .اما در مقابل ،از نظر تحلیدل کننددگان
برجسته گفتمانی ،همچون میشل فوکو ،اشاره بده پیکدره هدای نظدام مندد عقایدد و
مفاهیمی دارند که مدعی اند نفریننده دانش ما نسدبت بده جهانندد .مدثال فوکدو :در
1. Michel fouco
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گزارش تاریخی اش از گفتمان های علمی بسیار تالش می کند تا اصول تغییر نهفته
در این گفتمان ها را تبیین کند ،و تولید و تغییر نن ها را نیز به فرنیندهای سیاسی دد
اجتماعی وسی تری مرتبط سازد که خود بخشی از نن ها هستند (مارش و استوکر،
.):03-:09 ::691
متفکران نظریه گفتمان

سرنغاز مباحث گفتمانی را می توان در گسترش و بسط مطالعات زبان شدناختی
در نغاز قرن بیستم و تأسیس داندش نشدانه شناسدی ،بدویژه نمدوزه هدای فردیناندد
دوسوسور :دانست .سوسور زبانشناس سوئیسی با طرح سداختارهای زبدانی و نقدد
روابط دال و مدلول تحول بزرگی در زبانشناسدی بوجدود نورد .او بنیانگدذار نشدانه
شناسی است .از نظر سوسور نشانه شناسی علم پژوهش در نظامهای داللت معندایی
است و زبان نظامی از نشانه هاست که عقاید را بیان مدی کندد .نخسدتین تحدول در
زبانشناسی سوسوری تفکیک میان سطوح زبانشناختی هم زمانی و در زمانی اسدت.
بعد هم زمانی صرفا زبان را به عنوان نظامی از واژگان مرتبط بدون ارجا بده زمدان
لحاظ می کند در حالی که در دومی تحول تکاملی زبان در طی زمان مراد است  .او
با تمرکز بر بعد هم زمانی یا ثابت زبان سعی نمدود تدا ضدمن نشدان داردن روابدط
درونی نشانه ها ،تحوالت و تغییرات بعدی زبدان و هنجارهدای درون نن را مطالعده
کند (داوودی.)36 ::610 ،
عنصر اصلى زبان در نظریه سوسور نشانهها هستند .نشانهها دال و مددلول را بده
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هم مرتبط مىکنند .از این دیدگاه هیچ ارتباط ضرورى و طبیعدى حتدى وضدعى نیدز
بین نشانهها و مدلول وجود ندارد .بهعبارت دیگر نشدانههدا خصدلتى خودسدرانه و
اتفاقى دارند و رابطه دال و مدلول تنها در درون یدک نظدام معندائى خداص برقدرار
مىشود و نه براساس واقعیت بیرونى یا قواعد منطقى .نشانهها هویتى ارتباطى دارند
و در تمایز با دیگر نشانهها در درون یک نظام معنایى معنا مدىیابندد .بندابراین یدک
عنصر ،دال یا کلمه زمانى اهمیت دارد که در کل نظام مالحظه شدود .سداختارگرایى
نهفته در درون نظریه سوسور بدر لدزوم فهدم سداختارهاى کدالن حداکم بدر جهدان
اجتماعى و تحلیل حوادث و پدیدههاى اجتماعى در چارچوب نن ساختارها تأکیدد
1. Ferdinand de saussure
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مىکند .تحت تأثیر زبانشناسی سوسوری مباحث زبانشناسی در قدرن بیسدتم تکامدل
بیشتری می یابد (دوسوسور.)19 ::691 ،
ارنستو الکالئو :و شنتال موفه 1با استفاده از نظریه ی فوکدو بده بسدط و توسدعه
مفهومی از گفتمان پرداخته اند که مختص تحلیل فرنیندهای سیاسی است .الکالئدو
و موفه ,با توسل جستن به بینش حاصل از نظریه و فلسفه پسامدرنیستی ،6در نوشته
های گوناگون خود سعی کرده اند تا به ایدئولوژی مارکسیستی عمق ببخشند .عنوان
پسامدرنیسم در برگیرنده نظریه پردازان بسیار متفاوتی است کده هدر کددام فرضدیه
های جوهرگرا و بنیادگرای مربوط به اصول و سنت های خود را زیر سوال برده اند
(منوچهری.):93 ::601 ،
الگددوی الکالئددو و موفدده تناسد

بیشددتری بددا مباحددث اندیشدده سیاسددی دارد و

چارچوب تحلیلی مناسبی برای بررسی تحوالت نظدری در یدک جامعده در اختیدار
قرار می دهد .این نظریه به جای ارائه تبیینهای علّی تحوالت اجتمداعی -نظدری در
صدد فهم و توصیف معانی شکل گرفته در فرایند اجتماعی است .همچندین نظریده
گفتمان دعاوی صدق و کذب را به حال تعلیق در می نورد .زیرا این نظریه خصلتی
ضد ذات گرایانه داشته و تمامی امور اجتماعی را محتمل می داند .تحلیل گفتمدانی
الکالئو و موفه می تواند در بررسی دیدگاههای یک جریان فکری به مسائل مختلف
در قال

یک گفتمان یاری رساند .دو حدوزه مهدم تحقیقداتی بدا اهتمدام خداص در

نظریه گفتمان وجود دارد .حوزه نخست شکل گیری و زوال هویت های سیاسدی و
دیگری تحلیل اقدامات هژمونیکی است که در صدد ایجاد اسطوره های اجتماعی و
تصورات جمعی هستند .هر دو حدوزه فدوق مبتندی بدر محوریدت غیریدت سدازی
اجتماعی در شکل دهی به هویدت و عینیدت اجتمداعی از طریدق ترسدیم مرزهدای
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سیاسی بین کنشگران اجتماعی می باشد .تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه مدی تواندد

امام خمینی (ره)

در بررسی دیدگاههای یک جریان فکری به مسائل مختلف در قالد

یدک گفتمدان

در شکلگیری ...
( 91تا )12

یاری رساند (دهقانی فیروز نبادی.)31-35 ::60: ،
هدف الکالئو و موفه استفاده از روش گفتمانى براى نقد جامعه معاصدر و ارائده
1. Ernesto Laclau
2. Chantal Mouffe
3. Postmodernism
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استراتژى رادیکال دموکراسى بهعنوان راهبردى مطمدئن بدراى احدزاب و متفکدرین
چپ در دنیاى معاصر است .بهنظر ننها نباید ارزشهاى لیبرال دموکراسدى همچدون
نزادى و برابرى را طرد کرد و نن را دشمن تلقدى نمدود .بلکده بایدد بده نقدد نظدام
سلطهاى پرداخت که امکدان تعمیدق ایدن ارزشهدا را از بدین بدرده اسدت .روابدط
سرمایهدارى در جامعه معاصر مدان از بسدط و تعمیدق ایدن ارزشهدا شدده اسدت.
بنابراین الکالئو و موفده بدر خصدلت ضدد کاپیتالیسدتى اندیشدههداى خدود تأکیدد
مىگذارند و با هرگونه تسلیم در مقابل سرمایهدارى به بهانههایى چون جهانى شدن
مخالفند و همچنان از سوسیال دموکراسى دفا مدىکنندد .بده عبدارت دیگدر هددف
الکالئو و موفه اعاده و تثبیت یک جبهه جدید علیه سرمایهدارى است.
اهمیت و تناس

تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه نسدبت بده دیگدر نظریدههدای

گفتمان با مطالعات سیاسی ،نگاه کالن این نظریه به سداختار نظداممندد یدک نظریده
سیاسی در فرایند روابط هژمونیک اجتماعی میباشد .ننها با استخدام مفاهیمی چون
مفصلبندی و چگونگی جذب و دف مفاهیم در یک گفتمان و تحوالت گفتمانها از
طریق بیقراریهای ایجادشده در ننها بخوبی نشان میدهند کده عناصدر فکدری یدک
اندیشه در قال

یک گفتمان چگونه صورت مییابند و تحول ننها در تقابل با دیگدر

گفتمانها چگونه میباشد .ننها با تأکید بر کلیت یک گفتمان نیز میتوانند دیدگاههای
یک گفتمان را درباره مسائل مختلف بازسازی نمایند (نَش.)61-35 ::60: ،
مفاهیم گفتمان
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مفصلبندی :گفتمانها در درون خود عناصر و رفتارهدایی از تمدام بخدشهدای
جامعه دارند .مفصل بندی به کار گردنوری اجزای گوناگون و ترکید

ننهدا در یدک

هویّت جدید اشاره دارد .نظام های اجتماعی مطابق قواعد گفتمان شکل گرفته اندد و
از این رو ،با بررسی و تحلیل رفتارهای سیاسی هدر یدک از هویّدت هدای گفتمدانی،
میتوان به تثبیت گفتمان و در نهایت ،پیشبینی رفتارهای سیاسی دست یافت.
دالّ مرکزی :همه نشانههای مفصلبنددیشدده در یدک گفتمدان از ارزش برابدر
برخوردار نیست و به انوا گوناگونی تقسیم میشوند .مهمترین ایدن نشدانههدا «دالّ
مرکزی» است .دالّ مرکزی نشانه ممتازی است که نشانههای دیگر حول نن انسدجام
می یابد .این دال ،دال های دیگر را حمایت می کند و ننها را در قلمرو جاذبه معندایی
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خود نگه میدارد.

هژمونی :یک گفتمان مبتنی بر انسجام معنایی دال های دیگر حدول دالّ مرکدزی
است .در صورتی که یک گفتمان موفق شود با اتّکا بر دال مرکزی خود ،مدلول های
مدّنظر خود را به دالهای گفتمانش نزدیک کند ،یا به عبدارت دیگدر ،نظدام معندایی
مطلوب خویش را در ذهنیت جمعی اجتما هرچند به طور موقت تثبیدت نمایدد و
رضایت عمومی را جل
گفتمددان رقی د

کند ،نن گفتمان «هژمونیک» می شود .امدا در صدورتی کده

بتوانددد بدده کمددک سددازوکارهای مختلددف ،ایددن نظددام معنددایی را

شالوده شکنی کند و ساختارهای معنایی شدکل گرفتده در ذهنیدت جمعدی مدردم را
درهم بریزد ،ننگاه این گفتمان هژمونی اش را از دست می دهدد .بندابراین ،موفقیدت
گروه های سیاسی به توانایی شان برای تولید معندا بسدتگی دارد (مندوچهری::601 ،
.):91-:90
نظریههای گفتمان هر چند از زبان شناسی گرفته شده اند ،اما در دهه های اخیدر
در سایر علوم اجتماعی بکار گرفته شده اند .از این میان نظریده الکالئدو و موفده از
قابلیت بیشتری در حوزه علوم سیاسی برخوردارند .البته گفتمان در اینجا نه بعندوان
نظریه بلکه بعنوان یک روش در نظر گرفته می شود .بهره گیدری روش شناسدانه از
گفتمان ،گفتمان را بعنوان روش تحلیل در نظر می گیرد .برای تحلیل یدک گفتمدان
باید به چگونگی نرایش دال ها در نن توجه کرد .بندابراین ،اولدین کداری کده یدک
تحلیل گر با توجه به متن تولید شده در یک گفتمان توجده نمایدد ،جسدتجوی دال
مرکزی است ،سپس در سایه دال مرکزی به معنایابی دال های دیگدر بپدردازد (پدور
احمدی .)199-191 ::610 ،در این تحلیل چگونگی نرایش دالها در گفتمان مورد
توجه قرار می گیرد .نخست ،دال مرکدزی شناسدایی مدی گدردد؛ و در مرحلده دوم،
ارتباط دالهای دیگر با دال اصلی مورد تبیین می گردد .همچنین در تحلیل گفتمانی
می توان به نقش فرد به خصوص رهبران اصلی هر گفتمان توجه کرد ضدمن اینکده
در جوام  ،گفتمانها از منظر رهبران و حامالن اصلی نن درک میشوند.

نقش اندیشه
امام خمینی (ره)
در شکلگیری ...
( 91تا )12

زندگی امام خمینی (ره)

دوران زندگی امام خمینی را میتوان به دو دوره تقسدیم کدرد کده در هدر دوره
شرایط خاصی بر زندگی ایشان حکمفرما بوده است کده توانسدته بدر شدکلگیدری
شخصیت و هویت ایشان تأثیر بسدزایی داشدته باشدد؛ ایدن دو دوره بده قدرار ذیدل
میباشند:

07

از کودکی تا جوانی امام خمینی (ره)

سید روح اهلل در بیستم جمادی الثانی سدال  :619ه.ق (اول مهدر  :11:ش) در
شهر خمین یکی از شهر های قدیمی ایران که امروزه در استان اراک است چشم بده
جهان گشود .پدر ایشدان سدید مصدطفی مدردی ظلدم سدتیز و حدامی محرومدان و
مظلومان بود .وی به خاطر دفا از مظلومان و مبارزه با خوانین مورد توجه ظالمدان
وقت قرار گرفت ،و ننها سید مصطفی را در میانه ی راه خمین بده اراک بدا شدلیک
گلوله کشتند و در این زمان روح اهلل تنها چهار ماه و بیست و دو روز سدن داشدت
(رجبی.)09 - 03 ::691 ،
سید روح اهلل اوایل زندگیش را تحتنظر مادر و عمدهاش گذراندد .در سدن :3
سالگی ایشان عمه و مادر گرامیشدان را از دسدت دادندد و از نعمدت وجدود نن دو
بزرگوار محروم ماندند .وی پس از فوت مادرشدان ،در سدال :660ه.ق بدرای ادامده
تحصیل از خمین به سلطان نباد (اراک کنونی) رفتند و زیر نظدر نیدت الده حدائری
یزدی تعلیم دیدند .پس از یک سال اقامت در سلطان نباد در سال  :659ه.ق ایشدان
به همراه نیت اله حائری به قم مهاجرت کردند و در حوزه علمیده قدم مشدغول بده
تحصیل شدند .ایشان در سن  13سالگی به مرحلهی اجتهاد رسدیدند و در سدن 19
سالگی اولین کتاب خود را با عندوان شدرح دعدای سدحر نوشدتند .ایشدان در سدال
:691ش ازدواج کردند و حاصل ازدواجشن دو پسر و سده دختدر بدود (انصداری،
.):5 ::613
سید روح اهلل از دوران کودکی تا جدوانی شداهد حدوادث سیاسدی و اجتمداعی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

بسیاری بوده است که این حوادث در روحیده ی و هویدت ایشدان تدأثری بسدیاری
داشته است که از جمله می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
الف) امام زمانی که کودکی  3 – 5ساله بودند انقالب مشروطیت ایران در سدال
 :113ش به پیروزی رسید .مظفرالددین شداه در ایدن سدال بده خواسدته مشدروطه
خواهان فرمان مشروطیت را امضاء کرد و یک روز پس از نن در گذشت .پسدر وی
محمد علی شاه بعد از پدرش به پادشاهی رسید و در مراسم تاج گذاریش کسدی از
مجلسیان را دعوت نکرد (ملدک زاده .)119 ::636 ،ایدن عمدل او باعدث اخدتالف
بسیاری میان مجلس و پادشه خود کامه بود که در نهایت امر این اختالف باعث بده
توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علی شاه و لیاخوف سردار روسی بود (مدنی،
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 .)139 ::610امام خمینی در سن  1 – 9سالگی از راه های مختلف از جمله نامهها،

نقل قول های مستقیم از داماد عمه اش در جریان اخبار مشروطیت قرار مدیگرفدت
(مرادی نیا.)93 ::613 ،
مجموعه ی این حوادث و اطالعات باعث شد امام بعددها برداشدت خدود را از
مشروطیت اینگونه ارائه دهد« :در جنبش مشدروطیت همدین علمدا در رأس بودندد.
اصل مشروطیت اساسش از نجف ...و ایران به دست علما شرو شد .لیکن بعدد از
ننکه مشروطه محقق شد دنباله اش گرفته نشد .مردم بی طرف بودند ،روحانیون هم
رفتند و هر کس رفت سراغ کار خودش» (امام خمینی ،:63: ،ج .)191 ::3بنابراین
امام علت شکست مشروطه را کنار کشیدن مردم و روحانیون از صحنه می دانست.
ب) زمانی که جنگ جهانی اول اتفاق افتاد .امام خمینی ساله بود .در این زمان با
اینکه ایران اعالم بی طرفی در جنگ می کند اما نیروهای شدوروی و انگلدیس وارد
خاک ایران می شدوند .در ایدن دوران تعددادی از نماینددگان مجلدس از تهدران بده
اصفهان مهاجرت می کنند و بر سر ِراه خود مدتی را در خمین اقامت می کنند .امام
توانست از نزدیک با شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجلس نشدنا شدد .مدرادی
نیا در این رابطه می نویسد « :حضور بزرگانی چون نیت اله سید محمدد طباطبدایی،
نیت اله سید حسن مدرس ،عزالمالک اردالن ،حداج میدرزا محمدود دولدت نبدادی،
عارف قزوینی و حمید الملک شیبانی و ...در خمین فرصت خوبی برای نقا روح اهلل
محسوب می شد ،تا از نزدیک با کسانی نشنا شود که نامشان را از برادر بزرگش نقا
مرتضی یا بزرگان فامیل شنیده یا از جراید خوانده بود .هر چند ایدن نشدنایی نمدی
توانست عمیق باشد ،اما در عین حال نثار طبیعی خود را بر فکر و ذهن نقا روح اهلل
در پی داشت» (مرادی نیا.)13 ::613 ،
ج) یکی از حوادث مهم دیگر که در جوانی امام رخ داد ورود قوای روسدی بده
کمره بود برای رسیدن به نیروهای انگلیسی در غرب و ارتباط برقرار کردن متفقدین
در جنگ جهانی اول بود .امام خمینی نظاره گر ورود نیروهدای روسدی بودندد و در
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این رابطه ایشان می فرمایند « :من کوچدک بدودم لدیکن سدربازهای شدوروی را در
همان مرکزی که ما داشتیم ،در خمین ،من ننجا ننها را می دیدم و ما مورد تاخدت و
تاز واق شدیم در جنگ جهانی اول( »...امام خمینی ،:63: ،ج.)695 ::1
د) یکی از موارد دیگر که نقش بسیار مهمی در شکل گیری هویت و شخصدیت
امام داشته است ،ظلم و ستم یاغیان و حاکمان محلدی بدوده اسدت کده همدواره بده
خمین حمله کرده و مردم را غارت می کردند « .به طوری که مردم هیچ پناه گداهی
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جز خانه و بیوت علمای نافذ نداشتند و از همین رو خانه اجددادی امدام ،همچدون
دژهای مستحکم در مقابل هجوم اشرار ،ایستادگی و مقاومدت مدی نمدود» (بهشدتی
سرشت .)50 ::613 ،در این رابطه امام نقل می کنند که « :من از بچگدی در جندگ
بودم ...ما مورد هجوم ذلقی ها بودیم .مورد هجدوم رجبعلدی هدا بدودیم و خودمدان
تفنگ داشتیم و من در عین حالی که تقریباً شاید بلوغم بود و بچده بدودم دور ایدن
سنگرهایی که بسته بودند در محل ها ،و این ها مدی خواسدتند هجدوم کنندد ،ننجدا
میرفتیم سنگر ها را سرکشی می کردیم» (امام خمینی ،:63: ،ج .):6 -:1 :::
ه) یکی دیگر از حوادث مهم کودتای سوم اسفند  :100بدود .در ایدن زمدان دو
چهره اصلی وجود داشت .سید ضدیاءالدین طباطبدایی بده عندوان چهدره سیاسدی و
رضاخان به عنوان چهره نظامی مطرح بودند که در این زمان شرایط برای به قددرت
رسیدن رضاخان نماده بود .این وقای باعث سرخوردگی سران سیاسی و مدذهبی از
یک سو و مردم از سوی دیگر شد .از عواملی کده موجد

موفقیدت رضداخان شدد

میتوان به سرکوب شیخ خزعل در خوزستان که چهره ای ضد انگلیسی و قهرمانانه
در اذهان مردم نشان داد (نقید

زاده .):36 – :39 ::690 ،در ایدن رابطده یکدی از

محققین معتقد است « هنگام وقو کودتا ،از سوی علما و نخبگان مقاومتی صدورت
نگرفت و همگان در انتظار نتایچ باقی ماندند» (بهشتی سرشدت )33 ::613 ،و تنهدا
یکی از روحانیون مبارز مقاومت خود را ادامه می داد و نن مبارز سید حسن مدرس
بود .در این دوران امام خمینی بیست ساله بدود و درک ژرف و عمیقدی از حدوادث
دورانش داشت ایشان در ایدن رابطده مدی گویندد « :بداز در همدان زمدان ،یکدی از
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
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اشتباهات این بود که مردم ،یا ننهایی گه باید مردم رانگاه کنند ،پشدتیبانی از مددرس
نکردند ...اگر پشتیبانی کرده بودند ،مدرس مردی بود که با منطق قدوی و اطالعدات
خوب و شجاعت و همه اینها موصوف بودند ،و ممکن بود در همان وقت شر ایدن
خانواده کنده شود؛ و نشد» (امام خمینی ،:63: ،ج .)103 :5
دوران کودکی تا جوانی امام خمینی با کودتای  :100ش و بده قددرت رسدیدن
رضاخان پایان مییابدد .در ایدن دوران وقدای و حدوادث بسدیاری در شدکلگیدری
شخصیت ضدظلم و استبداد داخلی و بیگانهستیزی ایشدان تدأثیر دارد .انگدارههدای
شکلگرفتهی امام از تعامل با دنیای اطرافش هویتی ضد استبدادی را شکل میدهد.
از جوانی امام خمینی (ره) تا انقالب اسالمی
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در دوره رضا شاه امام دیگر یک جوان خوش فکر و با درک سیاسی باال اسدت.

امام خمینی در این دوره با هویتی ضد بیگانگان و به خصوص انگلستان و همچنین
ضد استبداد رضاشاه در پی دعوت تمام اقشدار جامعده بده مبدارزه علیده حکومدت
طاغوت است .دالیل متفاوتی که امام در مخالفت خود علیه حکومت رضاشداه بیدان
می کرد عبارت بودند از ): :وابسدتگی رضاشداه بده بیگانگدان :توافدق انگلسدتان و
روسیه برای به قدرت رسیدن رضاشاه برای تحقق اهدافشان و عدم کفایت رضاشاه
و نلت دست بودن او بیش از پیش انسان نزاده ای چون امام خمیندی را خشدمگین
می کرد و از اینکه بیگانگان شاه را بر کشور تحمیل کرده بودند سخت متأثر بود)1 .
دین ستیزی رضاشاه :امام انتقاد سختی از دین ستیزی حکومت رضا خان مدی کدرد.
رضاخان پس از کودتا برای فری

مردم خود را حکومتی بسیار مدذهبی نشدان مدی

داد و با حضور در مجالس روضه خوانی نن هم به صورت پا برهنه تالش می کدرد
در بین مردم و روحانیون خود را فردی بسیار متدین نشان می دهد .امدا پدس از بده
قدرت رسیدن به مبارزه با مذه

و مذهبیون پرداخت و همین امدر موجد

خشدم

امام شده بود )6 .از عوامل دیگر می توان به برخورد منفی با روحانیت متحدالشکل
کردن و مسئله ی کشف حجاب ،دوستی بدا اسدرائیل ،اصدالحات دیندی (حمایدت
حکومت پهلوی از برخی روحانیون کده سدعی در اصدالح دیندی داشدتند) و ایدران
گرایی و باستان گرایی پهلوی که هزینه های بسیاری بر دوش مدردم ایدران گذاشدته
بود را می توان نام برد (جعفریدان .)61 – 3 ::619 ،عوامدل ذکدر شدده روحیده ی
مبارزاتی امام علیه حکومت را تشدید کرد و این نغاز راهی بدرای انقدالب اسدالمی
ایران بود.
مبارزات امام خمینی (ره)
نقش اندیشه

مبارزات امام خمینی (ره) با رژیم طاغوت تا وقو پیروزی انقدالب اسدالمی را

امام خمینی (ره)

می توان به دو دوره ی قبل و بعد از تبعید ایشان تقسیم کرد؛ که در ذیل به ایدن دو

در شکلگیری ...

دوره پرداخته می شود:

( 91تا )12

قبل از تبعید امام خمینی (ره)

مرحله قبل از تبعید از مهر  :65:تا زمان تبعید ایشان در نبدان  :656اسدت کده
مبارزات ایشان عبارت می شوند از:
 ):موعظه و نصیحت :در مهر ماه  :65:الیحه ی انجمن ایالتی والیتی در هیئت
دولت تصوی

شد .مفاد این الیحه از جمله لغو شرط اسالم بدرای انتخداب
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کنندگان و انتخاب شوندگان و نیز لغو سوگند خوردن به قرنن مجید نشکارا
در تضاد با قوانین اسالمی ایران بود .حضدرت امدام (ره) در تلگدراف هدای
انفرادی برای شاه و اسداله اعلم (نخست وزیر) به زبان موعظه لغو الیحه را
فرا خواند (امام خمینی ،:691 ،ج.)19 – 91 :1
 )1تهدید و هشدار :با گذشتن یک ماه از تلگراف امام و عملی نشدن لغو الیحه
امام در تلگرافی شدیدالحن به اعلم نوشت اگدر الیحده لغدو نشدود علمدای
اسالم درباره ی او اظهار عقیده خواهند کرد و این پیام تهدیدی نشکار برای
اعلم محسوب می شد.
 )6تشدید لحن هشدارها :بعد از لغو الیحه ی انجمن های ایالتی والیتی در دی
 ،:65:محمد رضاشاه اصول شدش گانده ای را بدرای تصدوی

در مجلدس

فرستاد و قرار بود این طرح به رفراندم گذاشدته شدود و امدام ایدن طدرح را
ترفندی جدید از سوی حکومدت پهلدوی مدی دانسدت .لحدن امدام شددت
بیشتری علیه حکومت گرفت و دلیل نن توهین حکومت شاه به روحانیون و
حمله به مدرسه فیضده در سدال  :651بدود .دولدت بدا کنایده روحدانیون را
ارتجا سیاه ،حیوان نجس و نفهم لق

می داد (روحانی ،:639 ،ج.)563 ::

بعد از برگدزاری رفرانددوم امدام ایدن اصدالحات را « انقدالب سدفید » ندام
گذاشت و نن را رد کرد و به مبارزه با نن پرداخت.
 )5تحریم تقیه :با ادامه اقدامات شاه و حملده بده مدرسده فیضدیه امدام تقیده را
تحریم کرد و با صراحت از شاه انتقاد کرد .این امر باعث دستگیری امدام در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

ش

 :3خرداد  :651شد و ایشان پس از ده ماه در  :3فروردین  :656نزاد

شدند (امام خمینی ،:691 ،ج.)135 ::
 )3سل

مشروعیت از دولت و مجلس :بعد از تصوی

کاپیتوالسیون در مجلس

امام خمینی عدم مشروعیت قانون مذکور ،دولت و مجلس را طی سدخنرانی
در  5نبان  :656چنین اعالم کرد « :مدا ایدن قدانون را کده گذراندندد _ بده
اصالح خودشان قانون نمی دانم .ما این مجلس را مجلس نمی داندیم .اینهدا
خائنند به مملکت ایران .خائنند» ،این سخنرانی باعث وحشدت حکومدت از
امام شد و این امر موج

شد ش

 :6نبان ایشدان دسدتگیر و فدردایش بده

ترکیه تبعید گردند (امام خمینی ،:691 ،ج.)515 – 516 ::
77

بعد از تبعید امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) ،بعدد از تبعیدد ،اسداس مبدارزه ی خدود را بدا اصدل سدلطنت
گذاشت .بعد از تبعید امام ابتدا به زمینه سازی برای برطرف کردن موان در ایدران و
بعد طرح انقالب اسالمی را مطرح کرد.
 ):زمینه سازی که به دو صورت شکل گرفت .ابتدا تغییر بینش سیاسی حوزهی
علمیه بود .تبیین رابطه دیدن و سیاسدت و طدرح والیدت فقیده از مهمتدرین
اقداماتی بود که امام خمینی در راستای اصالحات و تغییدر در حدوزه انجدام
داد و ایشان بیان می کنند که« :اسالم تمام نن سیاست است» .از طرف دیگدر
نگاهی سازی عمومی بود که امام با خائن خطاب کردن حکومدت خواسدتار
اتحاد ملت ایران برای براندازی حکومت طاغوت شد.
 )1طرح انقالب اسالمی بود .امام با مطرح کردن طرح والیت فقیه نن را انقالبی
سیاسی در جهان اسالم خواند .همچنین طرح براندازی رژیم یکی از مدوارد
دیگر است .در نبان  :633فرزندد امدام سدید مصدطفی وفدات کردندد و بده
مناسبت درگذشت ایشان مجالس ترحیمی در شهرهای ایران گرفته شدد .در
این راستا رژیدم بدرای تخرید

شخصدیت امدام در  :9دی  :633مقالده ی

توهین نمیزی نست به امام در روزنامه ی اطالعات چاپ کدرد .در پدی ایدن
مقاله مردم قم در  :0دی دست به قیام زدند و در پی نن مدردم در شدهرهای
دیگر از جمله تبریز و یزد نیز قیام هایی را به پا داشتند که نهایتاً بده انقدالب
اسالمی ایران در سدال  :639انجامیدد .اقدداماتی کده امدام بدرای برانددازی
سلطنت عنوان کرده بود عبارت بودند از :قیدام عمدومی ،تحدریم همکداری،
تحریم اطاعت از دستگاه ،درخواست تمرد از رژیم و دفا محدود (ورعی و

نقش اندیشه

ناصری .):91 – :30 ::610 ،این فرامین امام (ره) منجربه پیروزی انقدالب

امام خمینی (ره)

اسالمی در  :1بهمن سال  :639گردید.

در شکلگیری ...
( 91تا )12

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره) اگرچه بسیار گسترده است اما نن را به طدور
مختصر می توان در انقالب اسدالمی و گفتمدان مطدرح شدده اش در جهدان مدورد
ارزیابی قرار داد .انقالب اسدالمی را مدی تدوان احیداگر نرمدان هدا ،اصدول اهدداف
دیپلماسی و برقراری سیاست خارجی اسالمی به حسداب نورد کده در پدی تجدیدد
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حیات اسالم و نظام اسالمی است .خداباوری و نگرش توحیدی مرکز اهداف نظدام
جمهوری اسالمی است و اساس دیپلماسی و سیاست خارجی نن را شکل می دهد.
امام خمینی با احیای اسالم و نقش سیاسی نن در پی برپا کردن حکومت اسدالمی و
اینکه ارتباط فعال این حکومت با جهان خارج را بر اساس گفتمان انقالب اسدالمی
که بر گرفته از اسالم بود ،برقدرار نمایدد .گفتمدان اسدالمی امدام خمیندی گفتمدانی
فرهنگی مبتنی بر اسالم سیاسی بود .این گفتمان بر دال های که بر گرفته از قدرنن و
اسالم ناب است استوار است که در زیر به ننها پرداخته می شود.
دال مرکزی این گفتمان را مفهوم «امت» شکل داده است .امت در قرنن کریم به
چند معنا ،جماعدت (قصدص ،)16 :زمدان (هدود ،)1 :دیدن و نیدین (زخدرف،)16 :
اجتما یک پارچه (یونس ):0 :خوانده می شود (قرنن کریم) .امام خمیندی امدت را
اینگونه معرفی می کند« :امت به معنای مدت و زمان معین»« ،امت به معنای پیشدوا،
رهبر ،الگو و نمونه »« ،امت به معنای راه و روش و دین و نیین »« ،امت بده معندای
گروهی از انسان ها» (بابدایی زارج .)13 ::616 ،دقدت در ایدن مفهدوم بده گفتده ی
پژوهشگران بیانگر این است که مفهوم امت در قانون اساسی یک مفهدوم سیاسدی و
بر اساس یک قرار داد اجتماعی استوار بوده است که تمام مسدلمانان را در سراسدر
دنیا در بر می گیرد (فیرحی.):19 ::613 ،
این دال مرکزی دال های شناوری را در اطراف خود دارد که از نظر امام خمینی
حکومت اسالمی باید بر اساس این دال ها که بر گرفته از فطرت انسدانی و قدرنن و
اسالم هستند سیاست داخلی و خارجی ِخود را تنظیم کند .براین اساس با کشدوری
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رابطه برقرار کند یا با کشوری رابطه اش قط باشد .این دال ها عبارتند از:
صلح :در میان دال های شناور در که در اطراف دال مرکزی امت قرار گرفتهاند
صلح نخستین دال شناور است .گفتمان اسالمی که امام مطدرح مدیکندد در پدی نن
است که حکومت اسالمی را با سایر واحدهای سیاسی در جهان در صلح و نرامدش
قرار دهد .از این رو نظام جمهوری اسالمی ایران حکومتی صلح جو و مسالمتنمیز
است .بر این اساس جمهوری اسالمی ایران با تمامی کشورهای که صلح جو باشدند
(این صلح هم باید داخلی و برای مردم کشورش باشد هم خارجی) روابط سیاسدی،
فرهنگی و  ...برقرار می کند (موسوی بجنوردی و دانش پور.)09 – 03 ::613 ،
بنابراین دولت ها در صورتی با یکدیگر برای برقراری صلح و امنیت و همچنین
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دستیابی به مناف ملی تالش خواهند کرد که بده تصدور مشدابهی از منداف مشدترک

نسبت به همدیگر داشته باشند و این که ضمن حفظ هویت های خدود ،دولدت هدا
می توانند به وسیله گفت و گو و سازش ،دیدگاه های خود نسدبت بده یکددیگر را
نزدیک کنند و بر اساس نن به اهداف و اصول مطرح شده در سیاست خارجی خود
دست یابند.
عدالت :عدالت در اسالم یکی از اصول اساسی شیعه است .عدالت و عددل در
لغت به معنای اعتدال ،انصاف ،برابری کردن چیزی با چیدز دیگدر و  ...نمدده اسدت
(اکبری مالستانی .)50 ::611 ،دومدین دال شدناور گفتمدان اسدالمی عددالت اسدت.
منظور از عدالت تمامی ابعاد نن از جمله اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجنماعی و ...
است .جامعه ی نرمانی یکی از نرزو های دیرینه ی بشدری بدوده اسدت و یکدی از
مواردی که باعث رسیدن به چنین جامعه ای می شود عدالت است .امام خمیندی در
رابطه با برتری عدل بر جود چنین می فرماید« :عدل امور را در جایگاه بایسته یشان
می نشاند؛ اما جود نن ها را از جایگاهشان خارج می کند» .امام خمیندی از جایگداه
واالی عدل در حکومت اسالمی بسیار حمایت می کردند و معتقد بودندد کده نظدام
اسالمی باید مجری عدل ابتدا در داخل کشدور شدیعی و بعدد الگدویی بدرای سدایر
کشورها باشد (سروری مجد.)::3 – ::5 ::60: ،
در رابطه با عددل و عددالت بدین المللدی نیدز ایشدان معتقدندد کده « :وضدعیت
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نظام بین الملل در مسدیری ندا عادالنده قدرار
دارد» .بر اساس اصل عدالت تمام رفتار های حکومت اسالمی الگو و معرف عدالت
در جهان است (دلشیار و اترک.)161 ::609 ،
جهاد و دعوت :دال بعدی گفتمان انقالب اسالمی جهاد و دعوت اسدت .ایدن
دو مفهوم ارتباط تنگاتنگی با هم دارند .از دیدگاه اسالم جهاد برخدوردار از مداهیتی

نقش اندیشه
امام خمینی (ره)

اصالحی است و در زمینه ی دعوت اسالمی قابل تفسیر است .بر این اساس در راه

در شکلگیری ...

دعوت نزادانه به اسالم از سوی حکومت اسالمی ،در صورت تهاجم دشمنان جهداد

( 91تا )12

مشروعیت می یابد و موان دعوت نزادانه با جهاد بر طرف می شود .بر این اسداس
جنگ های توسعه طلبانه و سلطه جویانه نه تنها مشروعیت ندارد بلکه از نظر متدون
اسالمی مورد نکوهش قرار می گیرد .در مجمو چهار مرتبده بدرای جهداد در نظدر
میگیرند :الف) مقابله با دشمن متجاور (در سطح فدردی و جمعدی) .ب) جهداد بدا
کسی که به مستضعفان و مسلمانان ظلم و ستم می کند .ج) جهاد با کسی کده مدان
تبلیغ دین می شود .د) براندازی دولت موحدی که ارزشهای انسدانی را زیدر سداال
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می برد .بنابراین جهاد مشروعیتی کامالً دفاعی دارد و استثنایی و در شدرایط خداص
تجویز می گردد (حقیقت .)619 ::693 ،در این رابطه دعوت قبل از جهاد صدورت
می گیرد و دولت اسالمی باید تمام ملل و دول جهان را به اسالم و صدلح و تعامدل
اسالمی دعوت کند.
استقالل (نفی سبیل) :از دال های با اهمیت اسالم استقالل و نفدی سدبیل (نفدی
سلطه کافر بر مسلمان) است کده نیدات و روایدت بسدیاری در ایدن رابطده داریدم.
استقالل یکی از خصوصیات سیاسی و حقوقی است که مدی تواندد موجد

فرایندد

ملت سازی شود و اینکه دولتها می توانند با داشتن استقالل کارکرد هدای کالندی را
که در عرصه ی داخلی و خارجی کده مدد نظدر دارد بده خدوبی انجدام دهدد و بده
پیشرفت در ابعاد مختلف (سیاسی ،اقتصدادی و فرهنگدی و )...دسدت یابدد .تحقدق
اهداف و اصول هر دولت تابعی از تحقق استقالل است .جمهدوری اسدالمی ایدران
پس از انقالب  :639به استقالل در کامل ابعاد خود اذعان داشدت و از همدان ابتددا
سیاست «نه شرقی ،نه غربی» را در جهت این مهم بده کدار بدرد .بده طدور کلدی در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران استقالل در تمامی ابعادش به عندوان یدک
دال شناور گفتمانی مطرح است .بر این اسداس حکومدت اسدالمی در تمدامی قدرار
دادها و معاهدات ملزم به رعایت اصل استقالل بوده است و نمی تواند قراردادهایی
که کوچکترین خدشه ای را به استقالل نن می نورد ،بپذیرد (حقیقت.)03 ::613 ،
وفای به عهد :مقصود از وفای به عهد و پیمان ها ،ضرورت مراعات پیمان هدا
و قرارداد هایی است که حکومت اسالمی در روابط خود با سدایر دول منعقدد مدی
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کند .البته باید در نظر داشت که رعایت عهد و وفای به عهد در صدورتی اسدت کده
بر خالف اصول ارزشی امت و حکومت اسالمی نباشد می توانیم این وفای به عهدد
را اینگونه تشریح کنیم که « :در روابط بین الملدل قدرارداد هدای گونداگون نظدامی،
اقتصادی ،سیاسی و  ...و دوجانبه دولتهای جهان بده نماینددگی از ملدل امضداء مدی
گردد  ...اما عضویت دولت اسالمی در این قرارداد ها و پیمدان هدا مشدروط بده نن
است که بر خالف اصول ارزشی نن دولت و یا ظاهر کتاب خدا و سنت نباشد کمدا
اینکه وفای به تعهدات مطلق نیست بلکه منظور از نن ،عهدی است کده در شدرایط
عادالنه و  ...همچنان باقی باشد » (حقیقدت .):1: ::613 ،بدر ایدن اسداس رعایدت
تعهداتی که خالف ارزش ها ،اصول و منداف حکومدت اسدالمی نباشدد ،ضدرورت
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دارد.

مصلحت :از دال های بسیار با اهمیت گفتمان انقالب اسالمی مصدلحت اسدت.
مصلحت به مفهوم منفعت امت اسالمی در عرصه ی بین المللی است .با توجده بده
چنین اهمیتی برای مصلحت ،حکومت و دولدت اسدالمی ملدزم بده رعایدت تنظدیم
روابطی است که باعث ارتقای جایگاه امت اسالمی در جهان اسدت (تقدوی::699 ،
 .)301از ننجا که امت برخوردار از منافعی است که با هویت امت از نظر عقیدتی و
ارزشی ارتباط دارد می توان بده گفتده ی برخدی از محققدین مفهدوم مصدلحت را «
برایندی از مناف ملی و مسئولیت های فراملی» دانسدت (حقیقدت .)93 ::613 ،بدر
این اساس می توان از نگاه فقه سیاسی مهمترین عامل و مبنای تصمیم گیری دولت
اسالمی را در عرصه بین الملل «مصلحت» دانست.
مصلحت در صورت بندی گفتمانی انقالب اسالمی نشدانگر بعدد عقالندی ایدن
گفتمان به حساب می نید .بر این اساس پذیرش مصلحت پذیرش عقدل و جایگداه
نن در تصمیم گیری و سیاست گذاری است .از این رو ایدن مفهدوم ظرفیدت عقدل
گرایی مناسبی را به نظریه اسالمی می بخشد .بر اساس این ظرفیت منفعدت دولدت
اسالمی در رابطه با سایر دول در نظر گرفته می شود .ایدن مفهدوم عدالوه بدر ایدن،
قدرت هماهنگی تصمیم گیری با مقتضیات زمان و مکان را به دولت مدی بخشدد و
به همین دلیل ،در فقه سیاسی ،مباحثی از قبیل شرو یا خاتمه جنگ ،قط یا ارتباط
با سایر کشور ها و  ...تاب مصالحی دانسته می شوند که با توجه بده عامدل زمدان و
مکان و سایر عوامل ،تشخیص نن بر عهده ی حاکم گذاشته شده اسدت (شدریعتی،
 .):03 ::619به طور کلی مصدلحت از اساسدی تدرین دال هدای گفتمدان اسدالم و
انقالب اسالمی بوده است.
تعاون و همکاری :تعاون و همکاری از دال های با اهمیت است کده بدا دیگدر

نقش اندیشه
امام خمینی (ره)

دال های گفتمان انقالب اسالمی ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد .بر این اسداس تعداون

در شکلگیری ...

اوالً به دلیل پذیرش صلح و زندگی مسالمت نمیز است و ثانیاً این تعداون تدا ننجدا

( 91تا )12

ادامه دارد که هماهنگ با ارزش های اسالمی ،عدالت و در راستای مصلحت دولدت
اسالمی باشد و در واق  ،عدالت و مصلحت تعین کننده ی حدد و حددود تعداون و
همکاری هستند .از این روی مفهوم تعاون و همکاری بین المللی شدرایط ویدژه ای
را در عرصه ی بین المللی به وجود می نورد ،عرصه ای که مبندای مشدارکت فعدال
در مسیر محقق شدن زندگی مسالمت نمیز ،عادالنه و براسداس مصدلحت را فدراهم
می سازد .بنابراین کمک و همکاری با نهضت های نزادی بخش (از جمله کمک به
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نلسون ماندال برای نزادی مردمش از یوغ استعمار و استبداد و تبعیض نژادی ِ دولت
نفریقای جنوبی) برای برچیدن حکومدت هدای ظدالم از جملده مهمتدرین مصدادیق
تعاون بین المللی محسوب می شود.
حکمیت :نخرین دالی که به نن می پدردازیم حکمیدت اسدت .مفهدوم داوری و
حکمیت از مفاهیم بسیار با اهمیت در گفتمان انقالب اسالمی است که ایدن مفهدوم
اهمیت رویکرد صلح نمیز جمهوری اسالمی ایران و مسالمت جویی ایدن کشدور را
به تمام جهان نمایان می کند .اگرچه در عرصده ی بدین المللدی بدروز اختالفدات و
وضعیت اختالف بین دو کشور بسیار ممکن است به وجود نید ولی بر اسداس ایدن
دال ،گفتمان انقالب اسالمی به دنبدال حدل اخدتالف در کوتداه تدرین زمدان اسدت.
جمهوری اسالمی همواره به دنبال مذاکره و گفت و گو بوده است و در مواردی که
گفت و گو نتیجه ای نداشته است به دنبال راه های دیگدر حدل اخدتالف از جملده
حکمیت بوده است .مفهوم حکمیت عبارت است از« توافدق دو یدا چندد طدرف در
حال اختالف بر واگذار نمودن مسأله مورد اختالف به مقامی دیگر تا درباره نن رأی
صددادر کننددد » (عمیدددزنجانی ،:639 ،ج.)500 :6ننچدده گذشددت نگدداهی گددذرا بدده
مهمترین دال های گفتمان اسالم و انقالب اسالمی در اندیشه امدام خمیندی (ره) در
عرصه داخلی و بین المللی بود .ننچه گذشت ،اشاره ای مختصدر بده مهمتدرین دال
های شناور در گفتمان اسالمی و اندیشه امام خمینی بود .مفاهیم و دال های شدناور
مذکور ،در ارتباط با دال مرکزی امت اسالمی ،معنا یافته است .بدون توجه بده ایدن
دال مرکزی نمی توان دال های شناور مذکور را در طبقه بنددی گفتمدان مدورد نظدر
فصـلنامه
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سال سوم
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قرار داد.
دیدگاه فرهنگی امام خمینی (ره)

زندگی بشر در قرن حاضر ،بیش از هر دوره ی دیگدری ،بدا پدیدده ی فرهندگ
نسبت دارد .جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی سیمای فرهنگی بسیاری
را به خود گرفته است .امام خمینی معتقد به دخالت دولت و مردم در فرهنگ بودند
و همواره انقالب اسالمی را انقالبی فرهنگی می خواندندد .ایشدان فرهندگ را مبددأ
همه خوشبختی ها و بد بختی های ملت می دانند و می گویند « :فرهنگ مبدأ همده
ی خوشبختی ها و بد بختی های ملت است .اگر فرهنگ نا صالح شدد ،ایدن جدوان
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هایی که تربیت می شوند به این تربیت های ناصالح ،این ها در نیندده فسداد ایجداد

می کنند .فرهنگ استعماری ،جوان استعماری تحویل مملکت می دهد .فرهنگی کده
با نقشه دیگران درست می شود و اجان

برای ما نقشده مدی کشدند و بدا صدورت

فرهنگ می خواهند تحویل جامعه ی ما بدهند ،این فرهنگ ،فرهندگ اسدتعماری و
انگلی است و این فرهنگ از همه چیزها ،حتی از اسلحهی این قلدرها بددتر اسدت.
این قلدرها بعد از چند وقت اسلحهشان میشکند و حداال هدم شکسدته ،امدا وقتدی
فرهنگ هم فاسد شد ،جوانهای ما که زیربنای تأسیس همه چیز هستند ،ازدست ما
میروند و انگل بار مینیند ،غرب زده بار مینیند» (صحیفه نور ،:63: ،ج.)33 ::
امام خمینی در راستای انسانهای کارنمد از فرهندگ بده عندوان کارخانده ی ندم
سازی تعبیرمی کند « :فرهنگ یک کارخانه ندم سازی است .چنانچه انبیاء هم بدرای
همین معنا نمدند که ندم درست کنند .تعلیم ،سرمشدق همده انبیاسدت کده از طدرف
خدای تبارک و تعالی به ننها مأموریت داده شده ،مأموریت خدا به انبیاء همین است
که بیایند و ندم درست کنند و ننهایی که به انبیاء نزدیکترند ،ننهدا بده مقدام ندمیدت
نزدیکترند» .بر این اساس می توان گفت فرهنگ میراثی اجتماعی است و مانند یدک
اصل سازمان دهنده دارای نقش بسیار با اهمیتی است و می توان گفت بیدان کنندده
ارزشهای نن جامعه می باشد.
فرهنگ در جامعه به وسیله ی یک سری الگوهدا ،تصدورات ،طدرز تلقدی هدا و
برخورد های اجتماعی افدراد مدنعکس مدی شدود و در قالد

ارزش هدای مدادی و

معنوی یک جامعه ظهور پیدا می کند .ازین روی امام به نقش فرهنگ بسیار اهمیت
می دادند و گسترش روابط فرهنگی با سایر کشورهایی که قصد تهاجم فرهنگی بده
ایران را نداشتند خواستار بودند .فرهنگ هر جامعه ای باید پویدا باشدد ،و فرهنگدی
پویاست که تعلیم و تربیت در نن پویا باشد واین فرهنگ می تواند حافظ هویدت و

نقش اندیشه

مانعی در برابر فرهنگ مهاجم باشد (گلشنی فومنی.)36 – 3: ::696 ،

امام خمینی (ره)
در شکلگیری ...
( 91تا )12

نتیجه
سیر زندگی ِامام خمینی نشان می دهد که چگونه از ابتدای کودکی تا سنین بداال
یک هویت در یک فرد شکل می گیرد .حوادث و اتفاقاتی که در دوران زندگی امام
خمینی رخ داده است ،هویت ایشان را هدویتی ضدد نظدام اسدتبدادی و اسدتعماری
شکل داده است .عقالنیت ،تخیالت و احساسات از مناب اصدلی هویدت سدازی در
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سطح فردی هستند .اگرچه محیط در جوام اجتماعی بیشترین تأثیر را بر افراد مدی
گذارند اما رشد اجتماعات به تدریج بدر اهمیدت مدذاه  ،ایددئولوژی ،فرهندگ و
جهان بینی و ...افزوده است .از جمله عوامل مهمی کده در سداختن و تغییدر شدکل
هویت فرد ماثر هستند را می توان از عوامل جغرافیایی ،ندژادی ،زبدانی کده طبیعدی
بوده و نیز عواملی مانند اقتصاد ،سیاست ،مناسبات اجتماعی و تعلدیم و تربیدت کده
عوامل تأثیرگذار اکتسابی می باشند را نام برد .تالش هدای شدبانه روزی و مصدیبت
های دوران زندگی ،ایشان را به فردی مستحکم در برابر ظلم و سدتم تبددیل کدرده
بود .ایشان با استقامت توانستند با کمک ملت ایران رژیم طاغوتی را به زیر نورده و
انقالبی مردمی و اسالمی را به پا کنند ،انقالبدی کده همده جهانیدان را متوجده خدود
ساخت .پیروزی انقالب اسالمی ایران چشمه های امید را در دل مردم سراسدر دنیدا
زنده کرد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و تحول در دولت ،امام خمینی گفتمدان انقدالب
اسالمی را مطرح می کند که ایدئولوژی جدیددی را مطدرح و خواسدتار ارتبداط بدا
سراسر دنیا بر مبنای این گفتمان است .این گفتمان بر مبنای یدک دال مرکدزی قدرار
دارد که دال های شناور در اطراف و ارتباط با این دال مرکزی هسدتند .دال مرکدزی
گفتمان انقالب اسالمی امت اسالمی است و همه چیز برای پیشرفت ایدن امدت بده
عنوان وسیله در نظر گرفته می شود .این گفتمان که بر گرفته از قدرنن کدریم اسدت
نشان دهنده ی چگونگی ارتبداط حکومدت و دولدت اسدالمی ِ ج.ا.ایدران بدا سدایر
کشورها می باشد .بر این اساس این ارتباط باید بر مبنا و پایده ی دال هدای شدناور
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گفتمان انقالب اسالمی صورت گیدرد از ایدن روی دال هدای شدناور ایدن گفتمدان
عبارت از :صلح ،عدالت ،جهاد و دعوت ،استقالل ،وفای به عهد ،مصلحت ،تعداون
و همکاری و حکمیت می شوند .این دال ها چدراغ راه تصدمیم گیدری و سیاسدت
گذاری در جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته اندد .بده عبدارت دیگدر ایدن گفتمدان
هویت ایرانی _ اسالمی ،انقالب اسالمی را نشان می دهد.
از عوامل مهمی ک ه در شکل دهی به روابدط افدراد در جامعده و نیدز دولتهدا در
عرصه ی بین المللی نقش بسیار ماثری دارد فرهنگ است .از این روی امام خمینی
به فرهنگ و روابط فرهنگی با ملل مختلف اهمیت بسیاری می دادندد .از یدک سدو
ایشان معتقد به گسترش روابط فرهنگی و از سدوی دیگدر معتقدد بده محافظدت از
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فرهنگ داخلی در برابر تهاجم بودند .تأثیر ایشان بر مردم ایران و سایر ملل بر کسی

پوشیده نیست .رهبران ِ نامی ِ جهان که در جهت نزادی ِ ملت خود در تالش بودند
و امروزه نیز در تالشند ،بارها تأثیر پذیریشان از امام خمینی (ره) گفته اندد .نلسدون
ماندال یکی از رهبران بسیار بزرگ جهان است که در جهت رهدایی ملدتش از یدوغ
استعمار و استبداد تالش بسیاری کرد.
چگونگی شکل گیری و زندگی حضرت امام خمینی (ره) نشدان از نن دارد کده
چگونه شخصیت ایشان تحت تاثیر حوادث مختلف شکل میگیرد .اندیشده ی امدام
در مقابله با ظالمان و ستمکاران و همچنین اسدتبدادگران برگرفتده از زنددگی پدر از
مشقت ایشان می باشد .هویت شکل گرفتده ی حضدرت امدام در طراحدی گفتمدان
ایشان به نام جمهوری اسالمی که برگرفته از قرنن و سنت پیدامبر اکدرم بدود بسدیار
تاثیر داشته است.

نقش اندیشه
امام خمینی (ره)
در شکلگیری ...
( 91تا )12
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نقش اندیشه



شریعتی ،روح اهلل ( ،):619قواعد فقه سیاسی ،قم ،پژوهشگاه فرهنگ اسالمی.

امام خمینی (ره)



عمیدزنجانی ،عباسعلی ( ،):639فقه سیاسی ،جلد  ،6تهران :انتشارات امیرکبیر.



فیرحی ،داود ( ،):613تاریخ تحول دولدت در اسدالم ،قدم :انتشدارات دانشدگاه

در شکلگیری ...
( 91تا )12

مفید.


گلشنی فومنی ،محمدرسول ( ،):696جامعه شناسی نموزش و پرورش ،تهدران:
نش نی.



مارش ،دیوید و جری استوکر ( ،):691روش و نظریه در علوم سیاسی ،ترجمده
امیر محمد حاجی یوسفی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
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مدددنی ،جددالل الدددین ( ،)1389تدداریخ سیاسددی معاصددر ایددران 1 ،جلددد ،قددم:
دفترانتشارات اسالمی.



مرادی نیا ،محمد جواد ( ،):613سطر اول ،تهران :چاپ و نشر عروج.



ملک زاده مهدی ( ،):636تاریخ انقالب مشروطیت 1 ،جلدد ،تهدران انتشدارات
علمی.



منوچهری ،عباس ( ،):601رهیافت و روش در علوم سیاسی ،تهران :انتشدارات
سمت.



موسوی بجنوردی ،سید محمد و افتخدار داندش پدور (« ،):613بررسدی فقهدی
حدددود داراالسددالم و دارالکفددر بددا رویکددردی بددر اندیشدده امددام خمینددی (ره)»،
پژوهشنامه متین ،شماره . 61 – 6:



نَش ،کِیت ( ،):60:جامعه شناسی سیاسی معاصر ،ترجمه محمد تقدی دلفدروز،
تهران :کویر ،چاپ دهم.



نقی

زاده ،احمد ( ،):690دولت رضا شاه و نظام ایلدی ،تهدران :مرکدز انقدالب

اسالمی.


ورعی ،سید جواد و علی اکبر ناصری ( « ،):610مبانی فقهی انقالب اسالمی در
اندیشه امام خمینی» ،مجلده حکومدت اسدالمی ،سدال چهدارم ،شدماره چهدارم،
زمستان .11

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315
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