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 چكيده

كند.  تحقيق رابطه دولت و جامعه را در انديشه سياسي امام خميني تببين مي ين
بنابراين، پرسش اين است كه رابطه دولت و جامعه را در انديشه امام خميني براساس چه 

هاي مختلفي  توان تبيين كرد؟ درباره رابطه دولت و جامعه نظريههايي و چگونه ميويژگي
ها رابطه را براساس اقتدار دولت و جامعه يا ضعف دولت و  هبيان شده است. اين نظري

شده، رابطه دوطرفه  هاي مطرح اند. در انديشه امام برخالف نظريه جامعه بررسي كرده
جويانه، شود و رابطه دولت و جامعه به صورت حمايتي، مشاركتي، همكاريتعريف مي

ود. از اين رو، امتداد دولت بر ش گرايي، خدمتگزاري و جز آن تبيين ميگري، دينهدايت
 اساس امتداد جامعه و بالعكس تعريف، مكمل، و الزم و ملزوم همديگرند.

 
 كليدي: هايواژه

 گري.گرايي، خدمتگزاري، جامعه، هدايتدولت، دين
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 مقدمه و طرح مسئله. 1
ها مورد بحث بوده  مناسبات دولت و جامعه موضوعي است كه در همه مكاتب و نظام

ترين نهاد، سازمان، بازيگر و مهمست و اشكال گوناگوني دارد. دولت كه بزرگو ه
شود، يا بسيار نيرومند و قوي، يا ضعيف  ترين ركن نظام سياسي يك جامعه محسوب مي
اند. در عرصه جهاني و در قرن  يا ضعيف است. در مقابل دولت، جامعه قرار دارد كه قوي

ي و تاريخي معيني شكل گرفتند كه يا بسيار قدرتمند و هايي با خاستگاه فكربيستم دولت
هايي ضعيف و جوامعي ضعيف داشتند. در قوي با جوامعي توانا و نيرومند بودند، يا دولت

 توان ارائه كرد. كل، چهار نوع تصوير از رابطه دولت و جامعه مي
اين تصوير  نيرومند ـ دولت ضعيف (رابطه از پايين به باالست)؛  جامعه تصوير اول: 

هاي هابز، الك و روسو و بعداً با اصول ليبراليسم و با پيدايش مدرنيته شكل كه با انديشه
كند كه بر اساس اصول ليبراليسم انسان به  گرفت، بر محدوديت دخالت دولت تأكيد مي

تواند طبق آرا و  هاي عقلي خود، موجود مختار و مستقلي است كه مي موجب توانايي
اي در زندگي، موجب تحقق صالح فرد و جمع زندگي كند و چنين شيوهعقايد خودش 

توان مدرنيته دولتي را معرفي كرد كه در مناسبات فرد با  خواهد شد. براين اساس، مي
 جامعه در حوزه فرهنگ و اقتصاد مستقل باشند.

جامعه نيرومند ـ دولت نيرومند؛ دولت از لحاظ حمايت يا ممانعت از  تصوير دوم: 
تر، و خصلت خدمتگزاري دارد. بنابراين،  هاي اجتماعي، جايگاه و نقش فعال افع گروهمن

 دولت با عرضه خدمات عمومي حمايت عامه را با خود به همراه دارد.
ضعيف ـ دولت نيرومند؛ دولت به عنوان يك غول به تعبير هابز   جامعهتصوير سوم:  

زندگي مردم حكمراني كند و هيچ كس  يك لوياتان بايد باشد كه بر همه ابعاد و امور
ها اگر وجود  حق اعتراض ندارد. حتي نهادهاي نمايندگي و پارلمان در اين نوع دولت

: 1379(بشيريه، داشته باشد، جنبه صوري داشتند و خدمت اساساً خصلت بوروكراتيك دارد 

تر از  مراتب ضعيف . اين دولت، يك دولت خودكامه است كه خواهان يك جامعه به)302
هاي آزادي،  خود است كه فقط بايد اطاعت و ارادت از سوي جامعه باشد. در مقابل، آرمان

حقوق شهروندي، عدالت و ... نبايد وجود داشته باشد. بنابراين، رابطه بين دولت و جامعه با 
ها ماركسيستي، فاشيستي،  شود. به اين نوع دولت تعبير مي» تضاد دولت و ملت«عنوان 
 گويند. ي، پادشاهي و... مياستبداد

ترين حد قدرت خود نيرومند ـ دولت كوچك؛ دولت به كم  جامعهتصوير چهارم: 
يابد. آنچه در اين مقطع بروز و  اي بسط مي مدني در مفهوم تازه  يابد و جامعه تنزل مي
 نوليبراليسم است.  يابد، ظهور انديشه ظهور مي
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دولت وجود داشت و مناسباتي بين جامعه و  در ايران قبل از انقالب، تصوير سوم از
شد. گرچه در دهه سي  دولت وجود نداشت؛ بلكه دولت با محوريت شخصي اداره مي

) تقابل دولت (مراد از دولت سلطنت است) و جامعه وجود داشت كه به 1320-1332(
 پيروزي جامعه بر دولت براي مدت محدودي منجر شد، اما نتيجه آن كودتا عليه جامعه
بود. اما با پيروزي انقالب اسالمي، سيستمي به وجود آمد كه در حوزه فرهنگ، سياست و 

كرد. چنين مناسباتي رابطه  اقتصاد مناسبات خود را با جامعه بايد تعريف و تبيين مي
متمايزي از تصاوير باال از رابطه دولت و جامعه در غرب و شرق بوده است. در اين 

پردازد كه بر اساس  دولت و جامعه در انديشه سياسي امام مي تحقيق به چگونگي مناسبات
فرضيه تحقيق، حضرت امام دولت حداقلي محض كه جدا از جامعه باشد و دولتي را كه 

كند؛ بلكه بر يك دولت مستقل با اتكا به  در همه امور جامعه هم مداخله كند، نفي مي
كند.  اي مقتدر را تأكيد مي جامعهجامعه، دولت متوازن و در عين حال، دولتي مقتدر با 

اي مقتدر و توانا كه اقتدار و توانايي دولت و جامعه الزم و ملزوم  دولتي مقتدر با جامعه
اند. يعني نه دولت بدون جامعه، نه جامعه بدون دولت؛ با اين تفاوت كه جامعه نقش  هم

گري و راهبردي  تواند ايفا كند، و دولت بيشتر نقش هدايت بيشتري نسبت به دولت مي
گري. در مقابل، جامعه به دولت هويت، اعتبار و  گري و تولي داشته باشد و نه تصدي

 دهد. اقتدار مي

 . پيشينه و ضرورت تحقيق2
ويژه درباره  ها و مقاالت بسيار زيادي درباره انديشه سياسي امام خميني به  كتاب

ا و مقاالت بيشتر به حقوق و ه موضوع دولت و ملت نگارش يافته است، كه در اين كتاب
وظايف متقابل همديگر پرداختند و ربطي به رابطه دولت و جامعه ندارند، حتي با اين 
عنوان مقاله يا كتابي نگارش نيافته است كه در ادامه، براي نمونه به چند مورد اشاره 

 خواهد شد.
امام خميني را  اي حقوق متقابل دولت و مردم در انديشه ) در مقاله1394زاده (امين

 .)1394زاده،  (امينبررسي كرده است 
هاي كارآمدي دولت در انديشه امام  اي به اصول و شاخص) در مقاله1381رضواني (

پرداخته است. در اين مقاله بيست شاخصه مهم كارآمدي دولت با عنوان كارآمدي 
يفه امام ارائه و كارگيري مجموعه صح اخالقي، حقوقي، اقتصادي، مديريتي و سياسي با به

 .)87: 1381(رضواني، تبيين شده است 
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مقاله ديگري در موضوع دولت و حكومت اسالمي از ديدگاه امام خميني نوشته شده 
ها و تشكيل دولت و حكومت اسالمي پرداخته است  است كه در آن به بحث ضرورت

 .)58: 1385(خدايي، 
به رابطه » اي سياسي امام خمينيه دولت مطلوب در انديشه«) در مقاله 1378سجادي (

دولت و مردم و وظايف و حقوق متقابل شهروندان و زمامداران كه يكي از مباحث مهم 
 .)177: 3، ج1378(سجادي، سياسي است، در انديشه امام پرداخته است 

) در نظريه دولت مطلوب در انديشه امام به تحول مفهوم 1395زايي و ركابيان (لك
دهد كه دولت  عاصر پرداخته است. مقاله يادشده به اين پرسش پاسخ ميدولت در ايران م

» ساختار«(ارگانيكي و مكانيكي)، » مفهوم«مطلوب امام براساس نظريات دولت، به لحاظ 
زايي و  (لك(تبييني و تجويزي)، چه نوع دولتي است » نظريه«(حداكثري و حداقلي)، و 

 .)89: 1395ركابيان، 
هاي  مقاله درباره ديدگاه 12كه شامل  ديدگاه امام خميني دولت مطلوب از كتاب

گذار انقالب اسالمي نسبت به دولت مطلوب است، توسط علي استاني بيركي به  بنيان
گرايي در سياست، اجراي فرمان  وسيله نشر عروج چاپ شد كه در اين كتاب به اخالقي

ت و مقبوليت قوانين و... مدار، مشروعيت حكوم اي امام، ايجاد نظام قانون ماده هشت
 پرداخته است.

توسط عليرضا صدرا نگاشته  نقش راهبردي دولت در نظريه سياسي امام خمينيكتاب 
نويسنده متن كتاب را در  .شده و از سوي مؤسسه چاپ و نشر عروج چاپ شده است

درآمد به مباني  درآمد، يك درآمد و يك برآمد نو.شته است. وي در پيش يك پيش
شناسي نقش راهبردي دولت در نگاه امام  شناسي و هستي ياسي امام و چيستينظري س

در فصل دوم به تببين چيستي، مفهوم و مباني يا حدود نقش راهبردي  .پرداخته است
در فصل سوم، به شناسايي چرايي،  دولت در نظريه و نظام سياسي از نگاه امام پرداخته، و

ها و آثار رهيافت نقش راهبردي دولت در  ضرورت و علل، يعني مبادي و نيز غايت
 .)1389(صدرا، ديدگاه امام پرداخته است 

شود؛ از اين نظر كه تاكنون  در تحقيق حاضر از نگاه ديگري به موضوع پرداخته مي
تحقيقي رابطه دولت و جامعه در انديشه امام را بررسي نكرده است، بنابراين، نگارنده 

دهد. امام  ه امام تعريف ديگري از اين رابطه ارائه ميدرصدد اثبات اين موضوع است ك
داند كه بدون جامعه دولت اعتباري ندارد و البته  اقتدار دولت را منوط به اقتدار جامعه مي

 جامعه هم بايد با دولت همگرايي ايجاد كند.
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 . تعريف مفاهيم3

 . دولت3-1
گرفته شده است. به همين  به معناي وضع مستقر و پابرجا در نظر stateدولت با واژه 

شود پادشاه ضامن ثبات، امنيت، نظم، و به صورت ضمني  دليل است كه گفته مي
» قدرت نهادينه«. ژرژ بورديو دولت را )361: 1382(وينسنت، كننده رفاه جامعه است  تأمين

كه كاربست خشونت «داند  . وبر دولت را گروهي مي)Burdeau: 1972: 32(كند  تعريف مي
. )178: 1380زاده،  (نقيب» است  كي را در محدوده سرزمين خاصي به خود اختصاص دادهفيزي

. )Durkheim, 1960: 201(داند  دوركيم دولت را نتيجه تقسيم كار اجتماعي مي
13Fهايي مانند روسو آليست ايده

14F، كانت1

15F، هگل2

16F، گرين3

17Fو بوسانكه 4

دولت را نهادي اخالقي  5
. )58: 1384(عالم، ق انسان غير قابل صرف نظر است دانند كه براي رشد كامل اخال مي

. )12: 1394(ركابيان، داند  هربرت اسپنسر دولت را شركت سهامي مشترك بيمه متقابل مي
ها و طبقات  ماركس هم دولت را سازمان يك گروه يا طبقه براي سلطه و استثمار گروه

نيچه، ويتگنشتاين، هايدگر، الكان،  هايي مانند مدرن . پست)13: 1394(ركابيان، داند  ديگر مي
شدن دولت معتقد بودند كه  دريدا و فوكو كه دولت مدرنيسم را به نقد كشيدند، به جهاني

شدن، با ارائه الگوي مصرف و توليد  جهاني«توجهي به رابطه با جامعه ندارند و معتقدند 
غربي و از هم  داري ليبرال، تزلزل قدرت سياسي كشورها با تحميل دموكراسي سرمايه

هاي جدي  شده جوامع ملي، وفاق ملي اين جوامع را با چالش گسستن بافت فرهنگي تثبيت
ها با توجه به تصاويري كه از رابطه  . اين تعريف)1381(سجادي، » رو خواهند كرد روبه

 دولت و جامعه ارائه شد، قابل تطبيق است.
است از سازماني متشكل از تعريف دولت كه در اين مقاله مورد نظر است، عبارت 

كارگزاران متعدد تحت رهبري و هدايت نخبگان دولتي كه از توانايي و اقتدار الزم براي 
آور براي همه مردم و همچنين، پارامترهايي براي به قاعده و  وضع و اجراي قواعد الزام

و هاي اجتماعي در سرزميني مشخص برخوردار باشد  تحت كنترل درآوردن ساير سازمان
 .)Migdal, 2001: 16(در صورت لزوم بتواند از زور مشروع استفاده كند 

                                                      
1. Rousseu 
2. cant 
3. Hegel 
4. Green 
5. Bosanc 
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18F. جامعه3-2

1 
اند و مناسبات و روابطي در  داند كه گرد هم جمع شده دوركيم جامعه را افرادي مي

ها به وجود آمده است. اين روابط به وسيله مقررات، مؤسسات يا نهادهاي  ميان آن
نين، براي اجراي اين مناسبات و حفظ روابط، مقامات، اجتماعي، مستحكم شده است. همچ

19Fيا ضمانت اجرايي وجود دارد. سامنر

20Fو كلر 2

دانند كه با  اي از مردم مي جامعه را دسته 3
كوشند به اتفاق وسايل زندگي خويش را تأمين كنند و  كنند و مي اشتراك زندگي مي
ها، اصناف، مردم  ها، انجمن گروه . پس جامعه شامل همه)20: 1386(راش، نسل را ادامه دهند 

 توانند به دولت هويت بخشند. شود كه مي عادي و ... مي

 . چارچوب نظري4
ترين اين  براي بررسي مناسبات دولت و جامعه نظريات مختلفي وجود دارد كه از مهم

اويه پردازان از ز ها، نظريه ميگدال، نظريه اونيل و نظريه ريچارد ليتل است. اين نظريه نظريه
جامعه به رابطه اين دو اقدام كردند. ايران دوره پهلوي را  بودن دولت و قوي و ضعيف

وتحليل كرد. بر اين اساس، تبيين رابطه متقابل جامعه  ها تجزيه توان بر اساس اين نظريه مي
و دولت در ايران همواره از سوي شمار قابل توجهي از پژوهشگران مسائل ايران مد نظر 

شيوه توليد «، 21F4»حكومت مطلقه شرقي«ه در اين ميان، نظرياتي نظير بوده است ك
بيشتر مورد توجه قرار گرفته  24F7»نوسازي«و نظريه  23F6»پاتريمونياليسم«، نظريه 22F5»آسيايي

كوشند ميان خودكامگي  هاي حكومت مطلقه شرقي و شيوه توليد آسيايي مي است. نظريه
و جامعه در ايران روابطي معنادار  حاكم، گستردگي حوزه قدرت سياسي و ضعف افراد

هاي ديگري  ) استبداد شرقي را حاصل جنبه1346. اشرف ()6: 1388(آبراهاميان، برقرار كنند 
داند  مي» اصل خصوصيات تاريخي ايران«و » استبداد موروثي«ساالري نظير  غير از ديوان

جامعه خشك و «. كاتوزيان در بررسي تحوالت ايران به دو مفهوم )78: 1346(اشرف، 
كند در  . او تأكيد مي)394: 1372(همايون كاتوزيان، كند  اشاره مي» استبداد ايراني«و » منزوي

                                                      
1. Society 
2. Sumner 
3. Keller 
4. Oriental Despotism 
5. Asiatic Mode of Production 
6. Patrimonialism 
7. Modernialism 
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سراسر تاريخ ايران دولت خودكامه بوده است و همواره دولت و جامعه به علت استقاللي 
 .)397: 1381(همايون كاتوزيان، اند  اند، با هم از در خصومت درآمده كه از يكديگر داشته

اي بين  داند و هيچ رابطه هاي يادشده، دولت خود را فراتر از جامعه مي در همه نظريه
اي از ادوار تاريخ ايران تخاصمي بوده  جامعه و دولت وجود ندارد. بلكه رابطه در برهه

شد كه به پيروزي دولت بر  است، كه اين رابطه تخاصمي در مواردي به تقابل كشيده مي
؛ يا به پيروزي 1332مرداد  28شد. مانند دوره پهلوي اول و بعد از كودتاي  جامعه منجر مي

بود. اما  1357شد كه نمونه آن پيروزي انقالب اسالمي در سال  جامعه بر دولت منجر مي
 ها مربوط به ايران دوره استبداد بوده است. همة اين نظريه

اسالمي در انديشه امام  مقالة حاضر به رابطه دولت با جامعه پس از پيروزي انقالب
اي ارائه نشده است. بر اين اساس، تطبيق  پردازد. در اين زمينه تحقيق و نظريه خميني مي

هاي يادشده بسيار متفاوت است كه به  تبيين رابطه دولت و جامعه در انديشه امام با نظريه
و سعادت انسان  گرايي بررسي نياز دارد. در واقع، انديشه امام نوع رابطه را به سوي كمال

 كند. تعريف و تبيين مي

 . تبيين رابطه دولت و جامعه5
توان تبيين و  هاي زير مي در انديشه امام ره نوع رابطه دولت و جامعه را بر اساس مؤلفه

 تفسير كرد.

 . رابطه نظارتي5-1
هاي سياسي بسته، نوع رابطه دولت و جامعه از باال به پايين است، يعني دولت  در نظام

اي با دولت ندارد. در مقابل، در  وي و جامعه ضعيف است، جامعه به لحاظ سياسي رابطهق
كند از طريق آموزش، جامعه  هاي دموكراتيك كه دولت استقالل عمل دارد، سعي مي نظام

را به صورت فعال و مرتبط با نظام سياسي درآورد و به يك پايگاه اجتماعي مستحكم 
ها صرفاً براي انتخاب افرادي براي  با دولت در اين نظامدست يابد. اما رابطه جامعه 

كردن است. نوع رابطه دولت و جامعه به لحاظ سياسي در انديشه سياسي امام با  حكومت
هاي جهان، بنا بر الزامات اعتقادي، فرهنگي و محيطي،  ها متفاوت است. ملت ديگر سيستم

ابراين، نوع رابطه دولت و جامعه به گزينند. بن اي از مشاركت سياسي را برمي طرق ويژه
هاي هنجاري و تجزيه  لحاظ مشاركت سياسي متناسب با تمايزات فرهنگي، محدوديت

توان استنباط كرد  زيستي جوامع، بايد بازتعريف و جداگانه بررسي شود. از عبارات امام مي
ي وجو هاي فعال سياسي است كه در جست اي از تالش مجموعه» مشاركت سياسي«كه 

. بنابراين، مردم )13: 1390زايي، (مقيمي و لكهاي مديران سياسي است  حمايت يا اصالح تصميم
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هم در گزينش رهبران سياسي حضور فعال دارند و هم در فرايندهاي سياسي و نظارتي، 
 فرمايد: كننده دارند. در همين زمينه امام مي نقش تعيين

ور، نظارت كنند اگر من همه مردم موظفند كه نظارت كنند بر اين ام«
يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويد پايت را 

 .)34: 15، ج1377(موسوي خميني، » كج گذاشتي خودت را حفظ كن
داند. اگر  امام نوع رابطه دولت و جامعه را به لحاظ سياسي، حامي، نظارتي و تكليفي مي

شتيباني نكند، دولت استوار نخواهد بود و ناتوان جامعه پس از انتخاب دولت، از آن پ
 فرمايد: خواهد بود. در همين زمينه امام مي

تواند كار انجام دهد... اين مردمند كه اين  دولت بدون پشتيباني مردم نمي«
جمهوري را به اينجا رساندند. و اين مردمند كه بايد اين جمهوري را راه ببرند 

 .)37: 19، ج1377(موسوي خميني، » شود كار كرد دم نميتا آخر... بدون پشتيباني مر
وقتي «فرمايد:  بر اين اساس، قدرت دولت منوط به حمايت جامعه است و مي

حكومتي پايه قدرتش به دوش ملت نباشد و ملت با قلبش با آن موافق نباشند، هرچه 
و » ا حفظ كند...ها ر تواند اين قدرت تواند پايداري كند. ملت مي قدرتمند باشند هم نمي

  نوع رابطه (ره). بنابراين، امام)17: 15، ج1377(موسوي خميني، » ملت بايد ناظر باشد«فرمايد:  مي
25Fخواه حداكثرگرا هاي تماميت در نظام

26Fگرا و ليبرال حداقل 1

اي ضعيف و يا  را كه رابطه 2
 دولت نقش خواه تتمامي هاي نظام در زيرا ،)135 – 138: 1389(صدرا، پذيرد  منفعل است، نمي

 سبب و است دولت كارگي هيچ سبب ليبرال، هاي نظام در و است زورگو و فراگير بسيار
از نقش اصلي خويش و واماندگي آن از ايفاي درست اين نقش  دولت ناتواني و انحراف

 شود. مي

 . رابطه قانوني5-2
كه دولت قوانيني را از ديدگاه امام رابطه بين دولت و جامعه، قانوني است. به اين معنا 

اند. از  بوده، و براي سعادت بشر و جامعه وضع شده  كند كه اين قوانين الهي وضع مي
فرمايد:  شوند. اينكه مي طرف ديگر، دولتمردان بر اساس قانون توسط جامعه انتخاب مي

. يعني حاكميت منحصر به )44: 1389(موسوي خميني، » حكومت اسالم، حكومت قانون است«
فرمايد: همه  ت و قانون، قانون خداست. اين قوانين براي انسان است. بنابراين، ميخداس

                                                      
1. Maximal State 
2. Minimal State 
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: 8، ج1377(موسوي خميني، » خواهيم. همه فداي انسان كنيم. ما انسان مي اينها را فداي انسان مي

بودن دولت و رابطه دولت با يك طبقه خاص مورد تأييد امام نيست.  . بنابراين، ابزاري)66
وشت رابطه دولت و جامعه، به عهده خود جامعه است. يعني بايد جامعه عالوه بر البته سرن

هر ملتي بايد «فرمايد:  ها نظارت هم داشته باشد. بنابراين، امام مي انتخاب دولت، بر آن
. اين موضوع را كه )37: 5، ج1377(موسوي خميني، » سرنوشت خودش را خودش معين كند

تنها بسان يك شايست و بايست سياسي طرح  است، امام نهسرنوشت رابطه با خود جامعه 
كند، بلكه آن را به عنوان سنت و قانون فلسفي، تاريخي و جهاني مورد توجه قرار داده  مي

دهد. اين رابطه قانوني بين  است و به عنوان يك واقعيت عيني و مسلم مورد تأكيد قرار مي
وظايف خود را بر اساس قانون انجام  دولت و جامعه بايد وجود داشته باشد كه هر يك

حاكم در حقيقت قانون است. همه در امان «فرمايد:  دهند. حضرت امام اين زمينه مي
قانونند، در پناه قانون اسالمند، مردم و مسلمانان در دايره مقررات شرعي آزادند... كسي 

بنابراين، قانون كه همان  .)73: 1373(موسوي خميني، » حق ندارد بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو
كند.  دستورات و مقررات الهي است از حقوق افراد در مقابل تجاوز ديگران جلوگيري مي

. رابطه قانوني كه ياد شد، )444: 4، ج1377(موسوي خميني، دولت هم بايد اجراكننده قوانين باشد 
ولت مورد همان اجراي احكام اسالم است كه براي سعادت بشريت آمده است؛ و فقط د

ها از اجراي اين احكام ناتوانند.  تواند اجرا كند و بقيه دولت نظر امام اين احكام را مي
» هاي زندگي اداره كشورهاي جهان و چرخانيدن چرخ«بنابراين، كارويژه اين قانون، 

است. واضح است سعادت و كمال انساني فقط در گرو اطاعت از  )290تا:  (موسوي خميني، بي
هاي  فرق اساسي حكومت اسالمي با حكومت«شود. بنابراين  لهي دانسته ميقوانين ا

 .)44تا:  (موسوي خميني، بيمشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است... 

 . رابطه مشاركتي و همكاري5-3
جويانه است و  رابطه جامعه و دولت، از ديدگاه امام به صورت مشاركتي و همكاري

و حتي انتخابات مسئوالن دولت و نظام است، بلكه عبارت بسيار فراتر از حضور، شركت 
دادن امور است.  ويژه در انجام جانبه مردم با دولت به از مشاركت و همكاري همه

» شود كار كرد بدون پشتيباني مردم نمي«فرض و فرضيه كه  طور كه با اين پيش همان
جانبه و مستمر  عمومي همه صراحت بسيج ، در اين زمينه به)37: 19، ج1377(موسوي خميني، 

جامعه از طريق جذب، مشاركت و همكاري مردم با دولت در نگاه امام يكي از اصول 
شود. ماهيت انقالبي نظريه، نهضت و نظام سياسي  رابطه جامعه و دولت محسوب مي
هاي مردمي انقالب اسالمي،  سازي نهاديني مانند كميته تأسيسي ايشان از يك سو و جريان

اسداران انقالب اسالمي، كميته امداد (مردمي) امام خميني، جهاد سازندگي، نهضت سپاه پ
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ها و در همه مراحل، مبين رويكرد  سوادآموزي، بسيج بيست ميليوني در همه عرصه
بسيجي ايشان در جذب مشاركت و همكاري مردم، همراه با نقش ساماندهي و راهبرد 

» مردم را در همه امور شركت بدهيم.«رمود: ف دولت است. به همين دليل امام بارها مي
تواند اين بار بزرگي  تنهايي نمي ؛ زيرا در نظر ايشان دولت به)55: 20، ج1377(موسوي خميني، 

. تكليف مردم، شركت، )55: 20، ج1377(موسوي خميني، كه االن بر دوش ملت است، بردارد 
ليف دولت جلب و جذب مشاركت و همكاري با دولت در همه امور است. برعكس، تك

ها است:  كارگيري بهينه آن دهي سازماندهي، مديريت و به هاي مردمي و جهت همكاري
. )55: 20، ج1377(موسوي خميني، » توانيد اداره كنيد اين كشور را با شركت اينها شما مي«

اي با  جويانه جويانه و همكاري بنابراين، در هيچ نظام و مكتبي چنين رابطه مشاركت
پشتيباني هم به اين «فرمايد:  كيل چنين نهادهايي وجود ندارد. همچنين، ايشان تأكيد ميتش

، بلكه )55: 20، ج1377(موسوي خميني، » اكبر بگويند، اين پشتيباني نيست نيست كه مردم اهللا
؛ زيرا اقتدار و )55: 20، ج1377(موسوي خميني، » پشتيباني اين است كه همكاري كنند«

به اين پشتيباني و همكاري متقابل، و نوع و ميزان آن بستگي تام دارد. كارآمدي ملي 
طور كه اقتدار و كارآمدي دولت نيز بر همين اساس و در همين راستا شايان توجه  همان

يافتني است. برعكس، هر گونه تحريف و انحراف در اين رابطه و همكاري  و تحقق
 شده ملت و دولت ناكارآمدي و عفض سبب دولت، –تداولي، متقابل و متكامل ملت 

 كه طور آن نه. شود سياسي نظام و دولت فروپاشي و تشتت مسبب بسا چه حتي است،
گويند، نوع رابطه دولت قوي با جامعه ضعيف يا دولت ضعيف با  نيل مياو و ميگدال

نند، بلكه دا دانند يا نوع رابطه را توانايي باال، استقالل عمل باال و بالعكس مي جامعه قوي مي
اگر ملت «داند تا جايي كه به تأييد ايشان  امام اين پشتيباني و رابطه را هميشگي مي

 .)87: 8، ج1377(موسوي خميني، » كند پشتيباني دولتي شد، دولت سقوط نمي
پس رابطه سياسي جامعه و دولت يا دولت و جامعه نياز به حمايت جامعه از دولت و 

. دولت، رابطه را بايد با خدمتگزاري به جامعه تكميل كند. به نياز به پشتيباني مردم دارد
ها و ملت  مشكل ديگري كه هست عدم تفاهم بين دولت«فرمايد:  همين دليل امام مي

 ها به ضعف دولت منجر . بنابراين، عدم تفاهم آن)129: 9، ج1377(موسوي خميني، » است
ها و  ها موجب ضعف آن فتن آنجدايي ملت از دولت، بلكه رودررو قرارگر«شود: مي 

تنها مانع اقتدار  . اين جدايي نه)129: 9، 1377(موسوي خميني، » گرفتاري دولت و ملت شده است
ماندگي دولت  دولت، بلكه سبب ناكارآمدي دولت و سلطه بيگانگان و وابستگي و عقب

ند، روي سعادت ها اين مشكل را رفع نكن تا دولت«فرمايد:  شود. به همين دليل امام مي مي
 .)130: 9، ج1377(موسوي خميني، » را نخواهند ديد
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 . رابطه خدمتگزاري5-4
آيد،  با ايجاد رابطه حمايتي و مشاركتي براي دولت، رابطه خدمتگزاري به وجود مي

فرمايد:  بنابراين، در انديشه امام رابطه دولت و جامعه، رابطه خدمتگزاري است. امام مي
طلبي،  ا جامعه، خدمتگزاري است، يعني اينكه در ميان دولتمردان جاهوقتي رابطه دولت ب«

ها  دولت«فرمايد:  به همين دليل مي» طلبي معنا ندارد اندوزي، رياست طلبي، ثروت مال
. دولتمردي كه خدمتگزار شد، به فكر )220: 13، ج1377(موسوي خميني، » خدمتگزار مردمند

طلبي انسان را به ديكتاتوري و استبداد  را قدرتافتد؛ زي طلبي و دنياپرستي نمي قدرت
انسان در باطن خودش و فطرت خودش تناهي ندارد؛ ... آمالش غيرمتناهي «كشاند:  مي

است... اگر انسان اسير آمال غيرمتوقف بشود... او ديگر در بند اين نيست كه براي ملتش 
اي و ضعيف ايجاد  رابطه سلطه. در اينجا يك )20: 16، ج1377(موسوي خميني،  »كار بكند...

شود. به عبارتي،  شود، نوع رابطه استثمارگري و استثمارشونده يا حاكمي و محكومي مي مي
گونه است و مردم حق اعتراض و حق دفاع از حقوق مادي و معنوي  نوع رابطه لويانان

ا جامعه را . بر اساس كارويژه دولت، نوع رابطه دولت ب)166: 1385زاده،  (قاضيخود ندارند 
توان در انديشه امام بررسي كرد. دولت در درجه اول وظيفه دارد نظم را در داخل  بهتر مي

برقرار كند، سپس، در برابر تجاوز خارجي از تماميت جامعه دفاع كند. بورالتسكي 
كند: تعيين اهداف و وظايف جامعه با بسيج  عملكردهاي دولت را به اين شرح بيان مي

. همچنين، )169: 1380زاده،  (نقيبكردن همه عناصر جامعه و مشروعيت  منابع، يگانه
پاسخگويي دولت از ديگر وظايف دولت است. كه دولت در برابر تقاضاي برآمده از 

. بر اساس وظايف )170: 1380زاده،  (نقيبگذارد  سوي جامعه پاسخگويي را به نمايش مي
دولت و جامعه را منوط به اجراي  شده، حضرت امام نوع رابطه مطلوب گانه بيان شش

داند. دولت اگر مشروعيت مردمي داشته باشد، رابطه با  وظايف دولت در قبال جامعه مي
جامعه حسنه خواهد بود. اگر دولت بسيج منابع را و ادغام اجتماعي همچنين، حفظ تماميت 

 ارضي را با مشاركت مردم انجام دهد، اينجا دولت خدمتگزاري كرده است. 

 تبيين رابطه هدايتي .5-5
در انديشه امام دولت هدفش هدايت جامعه است. بنابراين، يك رابطه هدايتي بين 
دولت و جامعه است. يعني دولت كارآمد براي هدايت جامعه و كمال انسان؛ بر اين 

بردن انسان از مسير هدايت و كمال جامعه به سوي مصالح آن  اساس، از ديد امام دولت راه
جويي، تربيت، پرورش آدميان،  ابراين، دانش سياست نيز دانش هدايت، كمالاست. بن

سياست اين است كه «ها براي رسيدن به سعادت راستين است:  حذف موانع و حجاب
جامعه را هدايت كند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و 

» دايت كند به طرف آن چيزي كه صالحشان است...جامعه را در نظر بگيرد و اينها را ه
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هايي كه سياست دولت را صرفاً مادي  . برخالف همه نظريه)432: 13، ج1377(موسوي خميني، 
كند، امام بر رابطه دين و سياست، اخالق و سياست، فضيلت و سياست را بين  بيان مي

مثالً اجتماع در نماز جمعه و . )270: 1، ج1377(موسوي خميني، كند  دولت و جامعه تأكيد مي
جماعت، يا حج كه اجتماع عظيم مسلمانان است و همه عباداتي كه جنبه جماعتي دارند، 

كند. رسيدن به استقالل،  هم مصداقي از رابطه هدايت گونه دولت و جامعه را تفسير مي
آزادي و مصالح عمومي براي يك جامعه منوط به تشكيل دولتي مردمي برگرفته از 

هاي  هاي ديني است؛ زيرا حفظ آزادي، استقالل و منافع عمومي از اهم كيان وزهآم
تواند براي جامعه آزادي،  سياست است. بنابراين، تا رابطه هدايت گونه نباشد، دولت نمي

گونه و  استقالل و مصالح عمومي را تأمين كند. امام در برابر اين دولت كه رابطه هدايت
هاي حيواني هم نام  هاي شيطاني يا فاسد و دولت رد، از دولتتوحيدمحوري با جامعه دا

ها، رابطه با جامعه بر اساس دروغگويي در گفتار و رفتار، فريب و  برد. در اين دولت مي
(جمشيدي، نيرنگ، هواي نفس، خدعه، تمركز بر تأمين رفاه اين جهاني افراد متمركز است 

1354 :209 – 205(. 

 مور اقتصاديرابطه تعاملي در ا .5-6
هاي سياسي دنيا به دو شكل  نوع رابطه دولت و جامعه به لحاظ اقتصادي در نظام

ها  كند كه به آن شود؛ يا اينكه دولت در همه امور اقتصادي مهم مداخله مي تعريف مي
اي ندارد كه به آن  شود؛ يا اينكه دولت مداخله هاي توتاليتر، استبدادي و ... گفته مي نظام
هاي نوع اول، دولت  شود. بنابراين، نوع رابطه در نظام ليبرال دموكراسي گفته مي هاي نظام

هاي ليبرال دموكراسي  راند و در نظام به صورت مقتدر بر امور اقتصادي مردم حكم مي
هاي  . بر اين اساس، نوع رابطه در دولت)96: 1383(قنبري، داند  دخالت در اقتصاد را مذموم مي

شود. و در  انايي پايين و استقالل عمل پايين و جامعه ضعيف تعريف ميتوتاليتر براي تو
هاي ليبرال دموكراسي دولت استقالل عمل بااليي دارد. به اين معنا كه عدم دخالت  نظام

داند. در ليبراليسم كالسيك كه با آدام اسميت و ديويد  دولت در اقتصاد را شعار خود مي
هايي مانند نوزيك، هايك و ... همه مخالف ئوليبرالشكل گرفت تا ن 19ريكاردو در قرن 

. اما رابطه دولت و جامعه از حيث )87: 2، ج1359(پاسارگاد، مداخله دولت در اقتصاد بودند. 
روانه است، نه حداكثري و نه حداقلي  اقتصادي در انديشه امام يك رابطه متعادل و ميانه

 .)109: 1389(صدرا، 
حتي مادي و معنوي دولت معتقد است و دوم، مدعي نقش امام نخست، به نقش دو سا

طوري كه بر مباني  هدايتي، نظارتي و كنترلي دولت از جمله در اقتصاد و بازار است، به
يابد. امام از  قانوني و اسالمي فعاليت دارد، در جهت تعادل و تعالي اجتماعي سامان مي

ولتي معتقد است و از دخالت سويي، به مالكيت خصوصي در كنار مالكيت تعاوني و د
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گذاري، اعمال  دارند و از سوي ديگر، بر سياست جاي دولت در عرصه اقتصادي بازمي نابه
هاي اجتماعي، اقتصادي و  ها و اقتدار سياسي و نظارت عاليه دولت در همه بخش سياست

 كند. فرهنگي تأكيد مي
و بالعكس را در زمينه امام حفظ رابطه همكاري جويانه و مشاركتي دولت با جامعه 

داند و  اقتصادي منوط به پرهيزدادن دولت و دولتمردان از انحصار امور در دست دولت مي
داري از سوي دولت به سمت مالكيت دولتي و معتقد است كه كشاندن امور مملكت

انحصار كارها در دست دولت و كنارگذاشتن ملت در اداره كشور يك بيماري مهلك و 
ها و بخش  ؛ ايشان استقالل عمل بنگاه)318: 11، ج1377(موسوي خميني، د دان كشنده مي

كند. بر اين اساس  خصوصي را تا آنجا كه به نفع مردم محروم و مستضعف باشد، تأييد مي
اگر دولت در اموري كه نبايد دخالت كند، دخالت نكرد رابطه با جامعه صميمانه و 

ه دولت در جايي كه نبايد مداخله كند، مداخله پاسخگويانه خواهد ماند؛ اما در صورتي ك
اي را به همراه خواهد داشت و دولت بزرگ خواهد شد  اندوزي عده كرد، آن وقت ثروت

و نخواهد توانست بر امور نظارت كند. بنابراين، به فاصله دولت و جامعه منجر خواهد شد: 
يت دولت به صورت هر امري كه به مصلحت فرد يا جامعه باشد و تحقق آن بدون وال«

(موسوي » نظارت يا ارشاد يا دخالت ممكن نباشد، دولت اسالمي در آن امر واليت دارد

كشاندن امور به سوي مالكيت دولتي «؛ پس رابطه تعاملي خواهد بود؛ )70: 11، ج1377خميني، 
، 1377(موسوي خميني، » و كنارگذاشتن ملت، بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود

اش كنيد؛ نه، دولتي در يك حدودي  دنبال اين نباشيد كه هي هر چيز را دولتي«؛ )108: 19ج
 .)239: 19، ج1377(موسوي خميني، » است، آن حدودي كه معلوم است

دولت بي شركت ملت و «بدون مشاركت مردم، دولت ضعيف خواهد بود؛ بنابراين 
مكاري با طبقات مختلف مردم، هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم و ه توسعه بخش

با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنارگذاشتن ملت، 
. البته حضرت )201: 21، ج1377(موسوي خميني، » بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود

آن الزم  پذيرد، نظارت دولت را هم بر امام اين نقش فعاالنه مردم در اقتصاد را كه مي
مردم را در همه امور «داند:  داند؛ بنابراين، آزادي مطلق اقتصادي مردم را موجب فساد مي مي

تواند كه بار بزرگي كه االن به دوش اين ملت است،  تنهايي نمي شركت بدهيم. دولت به
بردارد... كارشكني نكنيد برايشان، البته نظارت الزم است، انتقاد هم الزم است... اگر 

واهد دولت مستقل اجرا كند، قدرت ندارد. بايد مردم همراهي كنند... لكن با نظارت بخ
. در جاي )504: 20، ج1377(موسوي خميني، » دولت و راجع به اينكه كجا مقدم و كجا مؤخر باشد

تواند بازار انجام  آيد و معلوم است كه نمي كارهايي كه از بازار برنمي«فرمايد:  ديگر مي
، و )220: 5، ج1377(موسوي خميني، » را دولت انجام بدهد... دولت بايد نظارت بكندها  دهد، آن



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

76 

كشاورزي را دولت بايد تأييد كند تا كشاورزها كشاورزي كنند، تجارت هم «فرمايد:  مي
 .)225: 1383(ميرمقدسي، » همين جور است. صنعت هم همين جور است...
ي به دو صورت قابل تصور است؛ حمايت اصوالً واكنش يا رابطه جامعه با نظام سياس

؛ اگر حمايت باشد، با خود تفاهم، مشاركت و )Easton: 1911: 1(يا اعتراض و تقاضا. 
همكاري را بين جامعه و دولت به همراه خواهد داشت كه امام حمايت جامعه از دولت، و 

صورتي كه  دولت از جامعه را در سيستم سياسي جمهوري اسالمي ايران انتظار داشت. در
حمايت نباشد، به اعتراض خواهد منجر خواهد شد و دولت اعتماد عمومي را كه يكي از 

دهد كه نتيجه آن فاصله نظام سياسي با هاي سرمايه اجتماعي است، از دست مي مؤلفه
رفته سيستم سياسي دچار بحران مشاركت خواهد  جامعه خواهد بود. در اين صورت، رفته

 مشاركت، بحران مشروعيت خواهد بود.شد كه نتيجه بحران 
كند و آن را براي  شدت مذمت مي گري يا اليگارشي قدرت را به امام رابطه اشرافي

داند. بنابراين، بر اصل تفكيك قوا و تقسيم قدرت بين  نظام سياسي اسالمي مردود مي
دند. گانه كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آمده است، تأكيد كر نهادهاي سه

مثالً قوه مقننه به تدوين قوانين به منظور داشتن يك دستورالعمل ثابت براي اداره امور 
كند. قوه قضاييه  جامعه و تنظيم روابط دولت با جامعه و روابط افراد با يكديگر اقدام مي

ها و  نامه ها از طريق تصويب آيين كارهاي اجرايي قوانين با چگونگي اجراي آن راه
كند و قوه مجريه به كار ثبت عمل قوانين يا  هاي الزم را تدوين مي دستورالعمل

كند، و جامعه هم ملزم به رعايت همه اين قوانين  ها در جامعه اقدام مي كردن آن پياده
كند كه خود  است. بنابراين، اين كارويژه است كه جريان سياسي جامعه را هم تضمين مي

هاي  هاي متعدد و متنوع را به تصميم يل، كه خواسته. عمل تبد1آورد:  سه نتيجه به بار مي
شود نظام سياسي، خود را با تحوالت  عمل تطبيق، كه سبب مي -2كند؛  سياسي تبديل مي

كردن پيرامون سياسي با خود كه  . عمل تطابق يا همراه3محيط همگام و هماهنگ كند؛ 
(جامعه) بر جاي بگذارد و سبب شود تا نظام سياسي تأثيرهاي مطلوب خود را بر پيرامون 

 از ايجاد فاصله بين نظام سياسي و جامعه جلوگيري شود.

 گرايانه . رابطه دين5-7
، حامد الگار نهضت روحانيون ايراننويسندگان زيادي از قبيل علي دواني در كتاب 

انقالب اسالمي انقالب و ضد ، آصف حسين در كتاب هاي انقالب اسالمي ريشهدر كتاب 
و ...  هاي انقالب ايران ريشه؛ نيكي كدي در كتاب انتقام خداوندكپل در كتاب ؛ گيلز آن

هاي  گرايانه دولت با جامعه يا به عبارتي سياست علت انقالب ايران را عدم رابطه دين
. در حالي كه جامعه )34-45: 1387(جمعي از نويسندگان، اند  ضدديني دولت با جامعه بيان كرده

هاي اسالمي بوده، و اجراكننده احكام  بعاً به دولتي كه بر اساس آموزهاند، ط ايران مسلمان
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گرايي اسالمي به هيچ  اسالم باشد، نياز داشت. در انديشه سياسي امام خميني تفكر اخالق
ها با خداوند باشند  پذيرد كه اصول اخالق اسالم صرفاً براي تنظيم روابط انسان وجه نمي

ورزد كه ميان انديشه و عمل، زندگي خصوصي و زندگي  ر ميبلكه مؤكداً بر اين امر اصرا
. نيست ممكن انفكاك و جدايي اجتماعي –عمومي، و تربيت فرهنگي و تربيت سياسي 

 به را آن اجتماعي سياسي نمودهاي و ها جلوه اسالم اخالقي اصول پذيرش ترتيب، بدين
 تمام و سياسي انديشمندان اغلب پسامدرن يا مدرن، جهان در كه اين رغمبه. دارد همراه
دين و اعمال مذهبي از زندگي اخالقي  كنارگذاشتن و بودن عرفي بر موجود هاي دولت

 دين و اخالق كه كرد ظهور زماني در امام اما )44–48: 1390پور:  (براتعليجامعه اشاره دارند 
 گرايي دين رابطه بر را ها دولت عمر تداوم و استمرار بنابراين،. بود رفته حاشيه به كامالً

(موسوي خميني، ند كامل وجود دارد پيو حوزه دو اين ميان كه كرد اثبات امام. كرد تعريف

: گويد مي سياسي مشاركت و اسالم رابطه درباره هانتينگتون كه طور همان. )320 – 321: 17ج 
 دنيوي امور ترتيب بدين. كند مي رد را سياسي و ديني اجتماع بين جدايي گونه هر اسالم«
از يكديگر منفك  اخروي و دنيوي امور ترتيب بدين و كند مي رد را سياسي اجتماع و

(هانتينگتون: » نيست. دين از سياست جدا نيست و مشاركت سياسي يك وظيفه ديني است

. بنابراين، امام سعادت، كمال و ترقي جامعه را در دو حوزه مادي و معنوي )335: 1373
طور كه آمدن انبيا و  داند. همان ها را بسترسازي هر دو حوزه مي داند و وظيفه دولت مي

انگيزه] تمام انبيا براي «[فرمايد:  داند و مي ها را براي همين جامعه مي تشكيل حكومت آن
كردند.... ما فردي باالتر از  اين بوده است جامعه را اصالح كنند؛ فرد را فداي جامعه مي

، 1377(موسوي خميني، ...» كردند براي جامعه  دشان را فدا ميائمه(ع) نداريم. اين فردها خو

 .)213: 15ج
پس رابطه دولت و جامعه هر دو بايد توحيدي باشد؛ وقتي رابطه توحيدي شد، هم 

شوند. در چنين شرايط برتري مصالح كلي جامعه بر مصالح  جامعه و هم دولت مترقي مي
شوند  ها همه با هم برابر و برادر تلقي مي انشود و انس فردي امري پذيرفته شده و قطعي مي

كس چه دولتي و چه غيردولتي، بر ديگري مزيتي ندارد. بنابراين، اتحاد و يكرنگي  و هيچ
ومرج گونه نخواهد  شود. بر اين اساس، ارتباطات دروني جامعه و دولت هرج حاكم مي

فرمايد:  ين زمينه امام ميشود. در ا اي متعادل، عادل و كامل برقرار مي بود. بلكه رابطه
شان يك مقصد داشته باشند و آن يك مقصد الهي  اي ... همه با حفظ مراتب چنين جامعه«

: 11، ج1377(موسوي خميني، » فرما و كارفرما و كاربر داريم... ... همه يك هويتند... لكن فرمان

اسالم سرچشمه  واهللا اسالم تمامش سياست است... سياست مدون از«فرمايد:  ، و مي)469
اسالم دين سياست «فرمايد:  ، و در جاي ديگر مي)270: 1، ج1377(موسوي خميني، » گيرد مي

. پس دولت بايد بر اساس دين تشكيل شده باشد و )472: 29، ج1377(موسوي خميني، » است
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براي اجراي احكام دين، از مردم كمك بطلبد و بر مردم هم واجب است كه بر اين 
شود. اين  گرايي و توحيدمحوري تفسير مي ن كنند. بر اين اساس رابطه دينقوانين تمكي

همان چيزي است كه گرامشي و آلتوسر از آن به عنوان دستگاه ايدئولوژيك دولت ياد 
. بر اين اساس، سه بعد مؤسس زندگي انسان يعني شخصيت، )185: 1380زاده:  (نقيبكردند  مي

زند. نتيجه اين پيوند يك  گرايي، به هم پيوند مي ينفرهنگ و جامعه را دولت بر اساس د
پذيري شخصيت فرد و تطبيق آن با هويت جمعي است و ديگري الفباي فرهنگ  ساخت

 همه و فرد بين اجتماعي –ها با جمع. اين دو عملكرد رواني  عمومي به افراد و ادغام آن
 آن سياسي نتيجه كه كند مي برقرار پلي سياست، جمله هر از جمعي زندگي مظاهر
تحكيم و ثبات نظام سياسي  به خود خودبه كه است جامعه در سياسي نظام دواندن ريشه

انجامد. پس، از يك طرف، يك نوع رابطه كه بر اساس فرهنگ مشاركتي به وجود  مي
شود؛  شود و اين رابطه فرهنگ مشاركتي، به مشروعيت دولت منجر مي آيد، ايجاد مي مي

كند؛ و نظام دولت ديني بر محوريت واليت فقيه كه يكي از  هي ميزيرا سياست را ال
گرايي دولت و جامعه، ويژگي  شود. رابطه دين گرايي است، تأسيس مي هاي دين مؤلفه

شود و به صورت شهروندي  ديگري هم دارد و آن اينكه فرد از حالت انفعال خارج مي
انجامد، نه به تزلزل  ه تقويت دولت ميبودن ب آيد؛ كه اين فعال فعال در مسائل سياسي درمي

شود يك تعادل اجتماعي هم  گرايي دولت و جامعه در نظام ديني باعث مي آن. رابطه دين
شود اعتماد  ايجاد شود. بر اين اساس، اجراي عدالت از سوي دولت ديني باعث مي

 هاي سخت باشند. اجتماعي پشتوانه محكمي براي بقاي دولت در بحران
گرايي جامعه و دولت در انديشه امام كه بر تعادل، تعامل، مشاركت،  رابطه دين

هاي رابطه دولت و جامعه  پردازي جويانه، هدايت، و نظارت استوار است، با نظريه همكاري
ها در دست دولت  ها يا همه تصميم در جهان معاصر متفاوت بوده است. در اين نظريه

اند؛ يا رابطه نسبي است كه به صورت  خواه هاي تماميت است، كه نماد آن دولت
اي بين دولت و  كند؛ يا اينكه رابطه گري مي هاي رفاهي جلوه هاي ارشادي و دولت سياست

كند و آزادي كامل جامعه در حوزه  جامعه وجود ندارد؛ يا دولت در هيچ امري مداخله نمي
ه را برخالف همه . بر اين اساس، امام رابط)Braud: 1985: 49-51(سياست و فرهنگ است 

جدايي ملت از دولت بلكه رودررو «فرمايد:  داند و مي مكاتب معاصر، دوطرفه مي
(موسوي خميني، » ها و گرفتاري دولت و ملت شده است ها، موجب ضعف آن قرارگرفتن آن

ملت وظيفه دارد كه در جمهوري اسالمي پشتيباني از «فرمايد:  ، و مي)129: 9، ج1377
. در مقابل، دولت هم )461: 6، ج1377(موسوي خميني، » به خدمت ملت هستند ها بكند كه دولت

 وظيفه دارد در مقابل جامعه پاسخگو و خدمتگزار باشد.
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 سياست متعاليه

  ششمسال 
  بيستمشماره 
  97بهار 

 تبيين رابطه دولت
 و جامعه در

 انديشه سياسي
 امام خميني

 )80تا  63(

 گيري نتيجه
پردازان زيادي  تبيين رابطه دولت و جامعه يكي از موضوعاتي است كه توسط نظريه

ثباتي،  وام و امنيت يا در بيها نوع رابطه دولت و جامعه را در ثبات، د مطرح شد، كه آن
اند. در انديشه امام خميني نوع رابطه دولت و ها و جوامع تبيين كرده سقوط و ضعف دولت

جامعه از زواياي مختلفي بررسي شد. در انديشه امام تداوم، اقتدار و استقالل دولت منوط 
دولت  به حمايت و نظارت جامعه است. ايشان جامعه را يك سرمايه اجتماعي براي

دانست. متقابالً دولت نسبت به خدمتگزاري به مردم و هدايت مردم نبايد كوتاهي كند.  مي
ها به وسيله حمايت و مشاركت  دهد مهار بحران شواهد تاريخ انقالب اسالمي نشان مي

توانند اقتدار  ها در شرايط فعلي و آينده در صورتي مي مردمي بوده است. بنابراين، دولت
و توانايي بااليي داشته باشند كه بتوانند حمايت اين سرمايه اجتماعي را با المللي  بين

ها با خود داشته باشند و بر اساس انديشه امام نوع رابطه خود با  مشاركت حداكثري آن
 جامعه را تعريف و تبيين كنند.
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