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چکیده

جهانوطنی ایدهای است که بر مبنای آن انسانها بدون توجه به وابستگیهای نژادی ،ملی،
مذهبی ،فرهنگی و  ،...همگی از شهروندان یک اجتماع واحد محسوب میشوند .از طرف دیگر،
مفهوم امتواحده اسالمی نیز ناظر بر وحدت آحاد بشر ،اما بر مبنای اتحاد ایدئولوژیک و اسالمی
میان آنهاست .از این دیدگاه ،شاید بتوان اندیشه امتواحده اسالمی را بهنوعی «جهانوطنی
اسالمی» تعبیر کرد .حال سؤال این است که او ًال قانون اساسی و رویه عملی جمهوری اسالمی
ایران متأثر از کدامیک از اندیشههای مذکور بوده و ثانی ًا نگاه آرمانی نظام اسالمی حاکم بر کشور به
مقوله اتحاد میان مسلمانان و استقرار یک حکومت واحد جهانی ،تا چه حد با موازین حقوق
بینالملل منطبق است؟ یافتههای تحقیق که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و بر مبنای
مطالعات کتابخانهای و اسنادی است ،حکایت از این دارد که جمهوری اسالمی از لحاظ نظری و
رویه عملی ،ضمن تالش در جهت تحقق جامعه مبتنی بر اندیشه امتواحده و استقرار حکومت
جهانی اسالم ،خود را همواره متعهد به اصول پذیرفتهشده در حقوق بینالملل ،از جمله اصل عدم
مداخله میداند .اهمیت تحقیق در تنویر افکار نسبت به انطباق رویکرد کشورمان در جهانوطنی بر
مبنای امتواحده با موازین حقوق بینالملل است.
واژگان کلیدی :امتواحده ،جمهوری اسالمی ،جهانوطنی ،حکومت جهانی ،قانون اساسی.
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مقدمه

تمایل انسانها به اتحاد با یکدیگر و اندیشهای که بر مبنای آن آحاد بشر به یک جامعه واحد

جهانی تعلق دارند ،ریشه در تاریخ پیدایی بشر دارد .ایده جهانوطنی که در تاریخ تحوالت

حقوق بینالملل همواره مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته ،در عصر حاضر و با شکلگیری

نظریات نوین روابط بینالملل نیز به شکلی جدیدتر مطرح شده است .جهانوطنی ایدهای است
که بر مبنای آن انسانها بدون توجه به وابستگیهای نژادی ،ملی ،مذهبی ،فرهنگی و  ...همگی

از شهروندان یک اجتماع واحد محسوب میشوند .از طرف دیگر ،مفهوم امتواحده اسالمی نیز
ناظر بر وحدت آحاد بشر ،اما بر مبنای اتحاد ایدئولوژیک و اسالمی میان آنهاست .از این

دیدگاه ،شاید بتوان اندیشه امتواحده اسالمی را نیز بهنوعی «جهانوطنی اسالمی» تعبیر کرد .در
پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی اجمالی مفهوم ایده جهانوطنی و نقش آن در

تاریخ تحوالت حقوق بینالملل ،مالحظه نظریات مختلف در خصوص اندیشه امتواحده
اسالمی و ارتباط آن با حکومت جهانی و در نهایت بررسی مبانی نظری نظام اسالمی حاکم بر

ایران (از طریق مالحظه اصول  11 ،5و  154قانون اساسی) و رویه عملی جمهوری اسالمی ،به
این پرسشهای اساسی پاسخ داده شود که اوالً قانون اساسی و رویه عملی جمهوری اسالمی
ایران متأثر از کدامیک از اندیشههای مذکور بوده و ثانیاً نگاه آرمانی نظام اسالمی حاکم بر کشور

به مقوله اتحاد میان مسلمانان و استقرار حکومت واحد جهانی ،تا چه حد با موازین حقوق

بینالملل منطبق است؟ جستوجوی نویسندگان نشان میدهد که تاکنون برخی مقاالت در مقام
تفسیر اصول قانون اساسی ،همچنین نظریات مرتبط با مفهوم جهانوطنی به رشته تحریر درآمده

است .از جمله آنها میتوان به مقاالت زیر اشاره کرد:

« -ارزیابی قابلیت اجرایی اصل  154قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در حقوق

بینالملل معاصر» نوشته محمدجواد جاوید و عقیل محمدی؛

 «حقوق و سیاست ،قرن بیستویک یا عصر جهانوطنی» نوشته مهدی پرهام؛« -تحلیل مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران (تحلیل مبانی اصل  11قانون اساسی)» نوشته

عباس کعبی؛

« -گزارش پژوهشی ،شرح مبسوط قانون اساسی (شرح اصل  5قانون اساسی)» نوشته حامد

نیکونهاد؛
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 «شرح مبسوط قانون اساسی (شرح اصل  ،»)11نوشته سید محمدمهدی غمامی.در مقاله اول نویسندگان محترم ضمن تأکید بر نقش حمایتی اصل  154قانون اساسی از

مستضعفان و جنبشهای آزادیخواهاه جهان ،به تعارض احتمالی اصل مذکور و اصل عدم
مداخله در حقوق بینالملل پرداخته و با ارائه نظریاتی درصدد حل تعارض مزبور برآمدهاند .در

مقاله دوم نویسنده محترم به نقش اندیشه جهانوطنی در نظام حاکم بر حقوق بینالملل اشاره
داشته و در مقاالت سوم ،چهارم و پنجم ،نویسندگان محترم با نگاهی کلی و به شکلی انتزاعی

به تفسیر برخی اصول قانون اساسی مرتبط با مفهوم امتواحده پرداختهاند .از این دیدگاه شاید
مقاله حاضر که بهنوعی به ارتباط بین دو مفهوم «جهانوطنی» و «امتواحده» و پیوند میان
مبانی نظری و رویه عملی جمهوری اسالمی با مفاهیم مذکور و پایبندی نظام اسالمی به رعایت

اصول و قواعد پذیرفتهشده در حقوق بینالملل (بهویژه اصل عدم مداخله) پرداخته است ،در
نوع خود نخستین و بهعبارتی بیسابقه قلمداد شود .چهبسا این مهم را بتوان بهعنوان ضرورت

ارائه تحقیق حاضر نیز تلقی کرد .نقش حساس جمهوری اسالمی در ژئوپلیتیک منطقه و

اظهارات بیاساس برخی کشورها و بهتبع آنها مجامع مغرض بینالمللی مبنی بر دخالت ایران
در امور داخلی کشورهای دیگر و ضرورت ارائه پاسخ مُتقنِ حقوقی به این تحریکات و
تحرکات ،بیش از پیش مستلزم انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی است .ارائه مقالۀ حاضر را

شاید بتوان مبتنی بر همین ضرورت دانست.

 .1ایده جهانوطنی
 .1-1معنای جهانوطنی و مفاهیم مختلف آن

جهانوطنی ،ایدهای است که بر مبنای آن همه انسانها به یک جامعه واحد که بر اصولی

مشترک بنا شده است ،تعلق دارند .مبتنی بر این اندیشه ،انسانها بدون توجه به وابستگیهای

نژادی ،ملی ،مذهبی ،فرهنگی و  ...همگی از شهروندان یک اجتماع واحد محسوب میشوند.

نظریهپردازان ایده جهانوطنی تاکنون صورتهای متفاوتی از اندیشه مزبور ارائه کردهاند؛ برخی
بر نهادهای سیاسی تمرکز میکنند و برخی دیگر بر بازارهای مشترک یا جلوههای فرهنگی

مشترک .نظریهپردازان ایده جهانوطنی سیاسی ،اجتماع جهانی را برحسب نهادهای سیاسیای
میدانند که باید میان همه مشترک باشند .این مفهوم از جهانوطنی در واقع مؤید وجود رابطهای
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بر مبنای تابعیت یک فرد با یک دولت جهانی فراگیر است که جایگزین نظامهای سیاسی داخلی
و محدود به مرزهای یک سرزمین شده است« .برخی از جهان وطنهای سیاسی ،از دولت

جهانی مرکزی دفاع میکنند .برخی طرفدار نظام فدرالی با بدنه جهانیِ فراگیری از قدرت قهریِ

محدودند .برخی نهادهای سیاسی بینالمللیای را ترجیح میدهند که از لحاظ قلمرو محدودند و
بر امور خاصی تمرکز دارند (مانند جرائم جنگی و حفاظت از محیط زیست) و برخی دیگر از

بدیلی بهکلی متفاوت دفاع میکنند» ) .(Bohman, 2001: 7با توسعه اقتصاد و افزایش تعامالت در

عرصه تجارت بینالملل ،شکل اقتصادی نظریه جهانوطنی نیز بهتدریج پدیدار شد« .تجارت

آزادتر که ضد مرکانتیلیستهای 1قرن هجدهمی ،بهویژه آدام اسمیت ،2مدافع آن بودند ،به دست

دیتریش هرمان هگویش 3بهصورت آرمان بازار آزاد جهانی بسط یافت» ).(Kleingeld, 2012: 167
«آرمان او جهانی بود که در آن تعرفهها و محدودیتهای دیگر در تجارت خارجی از بین رفته
ت حکومتهای ملّی به
باشند .از نظر هگویش ،پس از آزاد شدن تجارت در سطح جهانی ،اهمی ِ
شدّت کاهش خواهد یافت[ .بنابراین] هرچه بازار جهانی آزادتر شود ،نقش دولتها [نیز] کمتر

خواهد شد» ).(Kleingeld & Brown, 2013: 14

افزونبر نگرشهای سیاسی و اقتصادی« ،مباحثات مفصّلی نیز در حوزۀ جهانوطنی فرهنگی

درگرفته است .بهویژه با مجادالت مربوط به چندفرهنگگرایی 4در برنامههای آموزشی و با
خیزش مجددد ملیگراییها ،مواضع فرهنگیِ طرفین بحث مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند.
موضع جهان وطنانه در هر دوی این بحثها ،وابستگی انحصاری به یک فرهنگ خاص را رد

میکند .بنابراین ،موضع جهان وطنانه از یک سو تنوع فرهنگی را تشویق میکند و آمیزش
فرهنگها را باارزش میداند و از سوی دیگر ،ملیگرایی شدید را نفی میکند .این موضع در
دفاع از ادعاهای خود ،باید نگران شکل بسیار پررنگ «حقوق ناظر به فرهنگ» باشد؛ یعنی به

حقوق فرهنگهای اقلیت احترام بگذارد و در عین حال ،حق خودمختاری ملی بیقیدوشرط را
نیز نفی کند»

)1992: 67

 .(Waldron,منتقدان جهانوطنی فرهنگی معتقدند که رویکرد فلسفه

مزبور در واقع مبتنی بر نوعی وابستگی فرهنگی است .به نظر آنها یکی از نشانههای

جهانوطنی یا جهانیسازی فرهنگی این است که «علیرغم اینکه به ظاهر شاهد حضور و تراکم
فرهنگهای مختلف و متنوع در دنیا هستیم ،اما یکی از آنها در رأس قرار دارد که همه آنان را
هدایت و رهبری مینماید .بهعبارت دیگر ،در عین تنوع فرهنگی در دنیا ،یک فرهنگ است که
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از آن بهعنوان فرهنگ مشترک جهانی یاد میشود و مورد توجه قرار میگیرد» (حاجی حسنپور:
 .)1393آنان در انتقاداتی شدیدتر ،گسترش فرهنگ غرب را از دیگر نشانههای جهانوطنی در

عرصه فرهنگ قلمداد کرده ،اظهار میدارند« :تمام تالش در این جهت بر توسعه و گسترش
فرهنگ غربی استوار گردیده و همه امکانات در این راستا بسیج میشوند .موضوع تهاجم

فرهنگی غرب را در عصر کنونی میتوان مصداقی بارز بر این مدعا دانست که [فرهنگ غرب]
ت فرهنگی
در میان جوامعِ مختلف دنیا در حال تاختوتازِ نامبارک است و آنان را از هوی ِ

خویش تهی میسازد» (حاجی حسنپور .)1393 :منتقدان مزبور همچنین معتقدند که «جهانی
شدن فرهنگ ،موجب سیطره و سلطه ارزشهای فرهنگیِ غرب در سایر مناطق جهان خواهد
شد .بهعبارتی دیگر ،جهانیسازیِ [فرهنگی] در تالش است تا تمام فرهنگ را در یک فرهنگ
خالصه و همۀ جوامع را در ذیل آن تعریف و هویت بخشی کند» (حاجی حسنپور.)1393 ،

مداقه در سرعت و حجم بیسابقه ارتباطات فرهنگی میان کشورها از یک طرف و مالحظه

نابرابری محسوس میان توانایی کشورها در بهره جستن از شیوههای تبلیغاتی از طرف دیگر ،ما
را بهسادگی به این مهم رهنمون میگردد که آگاهانه یا ناآگاهانه ،جهانوطنی فرهنگی ،موجب
هِژمونی فرهنگی صاحبان قدرتها شده و صرفنظر از مفاهیم فلسفی ،اخالقی ،سیاسی و حتی
اقتصادی ایدئولوژی جهانوطنی ،این بار ،امپراتوری فرهنگی است که جایگزین تمام فرهنگها

و سنتهای اقوام و ملل مختلف خواهد شد .پادشاهی گستردهای که تمام جوانب فرهنگی ،اعم
از جنبههای علمی ،هنری ،تربیتی ،آموزشی و پرورشی را در بر خواهد گرفت .شاید امروزه رد

پای این هژمونی فرهنگی را در سند آموزشی ( )2030بتوان یافت .سندی که با وجود ظاهر

مفادش که چیزی جز ارتقای سطح آموزش و پرورش همگانی در کشورهای جهان نیست ،اما

بهمنظور جلوگیری از همان هژمونی – با توجه به سوابقی که کشورها از اسنادی مشابه در
ذهنیت تاریخی خود دارند  -از سوی برخی رهبران کشورهای جهان مورد انتقاد شدید واقع

شده

است5 .

 .2-1جهانوطنی و تاریخ تحوالت حقوق بینالملل

ایده جهانوطنی و تعلق کل جامعه بشری به نظامی واحد ،اندیشهای است که ریشه در تاریخ

تمدن بشری دارد و در طول زمان منشأ تحوالت عمده و عدیدهای در اندیشههای مختلف
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اخالقی ،فلسفی ،سیاسی ،حقوقی و  ...شده است .به شهادت تاریخ« ،ایرانیان اولین مردمی بودند
که به فکر تشکیل حکومت جهانی افتادند .به تصدیق اکثر مورخین و نویسندگان حقوق

بینالملل ،امپراتوری ایران از نظر تاریخ ،نخستین امپراتوری در جهان بوده که برقرار کردنِ یک
نظم بینالمللی و جهانی را در نظر داشته است .آنتونیو ترویول نویسنده اسپانیایی حقوق

بینالملل مینویسد ،سلطه جهانیِ پارس کوشش میکرد وحدت امپراتوری را با خصوصیات
گوناگون تشکیالت ملی ملل جزء آشتی دهد .امپراتوری پارس بدینترتیب مانند کوششی عظیم

از روی خودآگاهی برای یکی کردن جهان طبق یک طرح منطقی بوده است» (ذوالعین:1377 ،
)168؛ طرحی که شاید ریشه در اندیشهای داشت که بر مبنای آن انسان ،متعلق به جامعهای فراتر

از قلمرو سرزمینی و محدوده جغرافیایی آن روزگاران بود .ایرانیان همچون تمدنهای دیگر،

خود را از سایرین برتر میدانند و همین تفوق و برتری در واقع دستمایه ادعای حکومت آنان

بر جهان میگردد .گزنفون به نقل از کورش چنین میگوید« :ما باید به این دعوی فرمانروایی

کنیم که از مغلوبان خود بهتریم» (گزنفون .)78 :1388 ،روابط اقوام رومی و یونانی با خارجیان و

«خود برترپنداریِ» آنان را نیز میتوان مصداق بارز دیگری بر این ادعا دانست« .رومیها بیشتر بر
آن بودند که ملل اجنبی را به حیطه امپراتوری خود درآورند و کمتر در پی انهدام و برانداختن
آنها میرفتند» (نوسه بام« .)16 :1337 ،رومیان با این سیاست خود میخواستند «امپراتوری

جهانی» 6را تشکیل دهند که اساس آن بر نظم یا «صلح رومی» 7استوار باشد» (ذوالعین:1377 ،
 .)177در این میان شاید وضعیت یونان باستان به شکلی ملموستر از سایر اقوام از رواج ایده

جهانوطنی و تعلق افراد به یک جامعه واحد در آن دوره حکایت کند .در واقع میتوان گفت که
«اندیشه حقوق طبیعی و یا قواعدی که قابلیت اجرای جهانی داشته باشد و مستنبط از منطق

صحیح باشد ،به یونانیان و بهخصوص به مکتب رواقیان که مکتب فلسفی قرن سوم پیش از
میالد یونان بود ،تعلق دارد» (نوسه بام« .)20 :1337 ،رواقیان بین اقوام و ملل اختالفی قائل
نبوده ،همه افراد مردم را متساوی دانسته ،فرزند جهان میخواندند و بنده گرفتن را جائز

نمیشمردند» (فروغی.)69 :1383 ،

ایده جهانوطنی با پیدایش آیین مسیحیت و توسعه آن در قرون وسطی به شکلی دیگر رخ

نمایاند .روابط عالم مسیحیت با دنیای غیرمسیحی در قرون وسطی نیز – همچون پیشینیان –

بهنوعی براساس دشمنی و برتریجویی و عدم تمایل آنان به برقراری مساوات با سایر اقوام و

ایدئولوژی جهانوطنی و نقش آن در تاریخ تحوالت حقوق بینالملل ...
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ملل و بهعبارتی دیگر به اطاعت در آوردن آنها و در نهایت تحمیل و ترویج عقاید مذهبی خود
– به زور شمشیر – بوده است .شاید بتوان گفت تنها تفاوت این دوره با عهد باستان ،وجود

چاشنی مذهب و بهنوعی توسعه امپراتوری نوین با پشتیبانی اصل «حق آیینی» 8بوده است« .در
این دوره بزرگترین مقاومتی که در برابر مسیحیان ظاهر شد ،نهضت اسالم بود که آن هم
ماهیت مذهبی داشت و به همین دلیل توانست در برابر قدرت توسعهطلب مسیحیت مقاومت

کند و آن را خنثی سازد» (ذوالعین« .)178 :1377 ،هدف نهایی اسالم نیز مانند سایر ادیان

جهانشمول الهی ،تشکیل یک جامعه جهانی و اجرای نظام حقوقی واحد در سراسر گیتی بود»
(ضیائی بیگدلی .)56 :1366 ،در واقع اسالم نیز میخواست «از انسانهای موجود در کرۀ زمین،
فقط یک امت بههمپیوسته و واحد بشری فراهم آورد .یعنی کشوری به عرض و طول جغرافیای

همه کره زمین و دولتی به شعاع فعالیت و صالحیت همه انسانها و سرزمینها» (خلیلیان،
 .)110 :1368به هر تقدیر ،صرفنظر از ایدئولوژیهای جهانوطنانه مبتنی بر اندیشههای

مذهبی ،ظهور جنبش اصالحطلبی اروپا و در پی آن وقوع جنگهای سیساله و در نهایت انعقاد

قرارداد صلح وستفالیا را میتوان بهعنوان دوران گذار از عهد باستان به روزگاری نوین در عرصۀ
حقوق و روابط بینالملل قلمداد کرد .دورهای که در آن مقارن با ایجاد تغییرات عدیده در روابط

میان ملتها ،بر مبنای اندیشه نظریهپردازان بزرگی همچون دانته ،هابز و بهخصوص کانت،

تحوالت عمدهای نیز در ایده جهانوطنی و در نهایت توسعه حقوق بینالملل بهوجود آمد.
امروزه در میان حقوقدانان و فیلسوفان سیاسی ،این عقیده بیش از پیش محبوبیت پیدا میکند که

باید نظم بینالمللی جدیدی جایگزین نظم فعلی شود .در میان انواع رویکردهای «فرا

کانتگرایانه» ،شاید نگرش آندرو لینکلیتر 9از اهمیت بیشتری برخوردار باشد .وی در واقع با

نوعی پیشگویی نسبت به آینده حقوق بینالملل« ،سه رویکرد عمده در تفکر معاصر جهان
شهری برشمارده است .رویکرد نخست ،همچنان ملت  -دولت را موضوع اصلی روابط

بینالمللی میداند ،ولی در عین حال اذعان دارد که امروزه آسیبهای فراملی بهنحو فزایندهای

ملتها را تهدید میکند .وی میگوید برای مقابله با این مسائل باید بهنوعی ایده جهان شهری
باور داشت .رویکرد دوم قدمی فراتر میگذارد و معتقد است که شهروندیِ جهانی چیزی بیش

از مشارکت جهانی برای حل معضل فراملی را ایجاب میکند و مستلزم تأسیس برخی
سازمانهای پساملی است .رویکرد سوم از این حد نیز جلوتر میرود و انجام تغییرات کلی در
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ترتیبات سیاسی و اجتماعی موجود در جهان را پیشنهاد میکند و هدف نهایی آن برقراری
جامعه جهانشمول است که اعضای آن مدام در حال ارتباط با یکدیگرند .این تقسیمبندی

لینکلیتر بیانگر صفبندی عمده در نظریات جهانشهری میان دو دیدگاه اصلی است .یک دیدگاه
به پیروی از کانت ،نظام حاکمیت مبتنی بر ملت – دولتها را دستکم تا آینده قابل پیشبینی

باقی میداند .دیدگاه دیگر از رویکرد تندتری پیروی کرده و این ایده را مطرح میکند که در
نظام بینالمللی آینده نباید جایی برای دولت باشد و دولت باید از مناسبات بینالمللی حذف

شود .از این دیدگاه ،جامعه مدنی جهانی نه مکمل دولت ،بلکه جایگزینی برای آن محسوب

میشود .به عقیده لینکلیتر تحکیم این گستره عمومی مذکور ملی یکی از زمینههای پدیدآورنده
شهروندی جهانی است .وی از تفکر جهانشهری کانت فراتر رفته و از ضرورت تقویت ترتیبات

و جامعه سیاسی پساحاکمیتی سخن میگوید» (معینی علمداری.)279 -277 :1381 ،

 .2نظریه امتواحده
 .1-2چیستی شناسی امتواحده

واژه «امت در اصل از ریشه لغوی «اُمَمَ» به معنای قصد و آهنگ است و در وجوه و معانی

مختلفی از قبیل شریعت ،دین ،جماعت ،طریق ،مذهب ،زمان و گروه همکیش و متحد نیز بهکار

رفته است» (ابنمنظور1405 ،ق101 :؛ ابندرید1978 ،م .)60 :همچنین امت به گروهی از مردم
گفته میشود که «در یکی از ویژگیهای خود همانند دین ،زمان ،مکان ،نوع یا صنف ،مشترک و

همسان میباشند که این ویژگی میتواند اختیاری یا غیراختیاری باشد» (راغب اصفهانی،

1412ق .)85 :از منظری دیگر« ،امت گروهی از مردماند که بیشتر آنها از اصل و منشأ واحدی

بوده و منافع و آرزوهای یکسان آنها را به دور هم جمع کرده باشد» (سعدی1408 ،ق.)25 :
برخی دیگر نیز معتقدند که «امت گروه بههمپیوستهای است که بر محور یک وجه مشترک گرد

هم میآیند و قصد واحدی دارند» (کعبی[ 1394 ،الف] .)259 :به هر تقدیر و در مقام تبیین

معنایی کلی ،میتوان گفت که «امت بیانگر مفهوم گروهی است که مقصد و هدف واحدی آنان
را به یکدیگر پیوند میدهد» (طباطبائی.)124 :1374 ،

واژه امت در قرآن کریم  64بار و در معانی مختلف بهکار رفته است« .از جمله این معانی

میتوان به هنگام و مدت و زمانی معین ،قوم ،پیشوا و رهبر ،راه و روش ،دین و آیین ،خلق و
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گروهی از جانداران و همچنین به معنای گروهی از انسانها اشاره کرد .این در حالی است که
بیشتر استعماالت قرآنی این واژه در همان معنای گروهی از انسانها با قصد مشخص است .از
نظر قرآن کریم برای آنکه تعدادی از انسانها یک امت و گروه محسوب شوند ،باید همگی

دارای یک جهت مشترک و وحدت باشند و این وحدت میتواند هر چیزی همچون وحدت در
زمان ،مکان ،دین و آیین و  ...باشد .به بیان دقیقتر در کاربرد قرآنی از واژه امت در تمامی
موارد ،معنای جمعیت و گروه مدنظر بوده است و تنها در برخی موارد استثنایی که با قرینه

خاص همراه است ،میتوان از آن برداشت مجازی نمود .بر این اساس ،مقصود از «امت اسالمی»
در اصطالح قرانی ،مجموعهای از افراد بشر است که بهعنوان امت ،خدای واحد را اطاعت
میکنند و در این وحدت ،هدف و مقصود اصلی آنها سعادت و حیات انسانی میباشد» (کعبی،
[ 1394ب] 6 :و.)7

مبتنی بر مفاهیم متعددی که از امت بیان شد و نیز بر مبنای مفهوم لغوی و کاربرد قرآنی واژه

مزبور ،میتوان گفت که اصطالح امت ،گروه و جماعتی را در برمیگیرد که دارای دو ویژگی
بارز هستند« .اوالً [گروهی است] نامحصور و نامحدود از مردم ،صرفنظر از زبان ،نژاد،

فرهنگ ،وحدت جغرافیایی و سرزمینی ،و ثانیاً [جماعتی است] مشترک در رابطهای معنوی،

رابطهای که دارای جنبههای ایدئولوژیک و عقیدتی میباشد» (جعفری لنگرودی.)629 :1386 ،

ویژگیهای ذاتی و مفروض در مفهوم امت ،مبین این واقعیت است که گروه و جماعتی از

انسانها که دارای عقیده واحدی هستند ،صرفنظر از گستردگی جمعیتی یا پراکندگی جغرافیایی

میتوانند – صرفاً براساس اعتقاد و تعهد خود به مبانی فکری مشترک – اجتماعی تشکیل دهند.
به این «اجتماع ایدئولوژیک» امت گفته میشود .از طرف دیگر ،اگر اندیشه این جامعه عقیدتی
واحد ،بر پایههای ایدئولوژی اسالمی بنا و استوار گردد ،مفهوم جدیدی از امت ظهور میکند که

آن را «امتواحده اسالمی» مینامند .بنابراین میتوان گفت که اصلیترین مشخصه امتواحده
اسالمی ،وحدت مذهبی حول محور اسالم است« .امت اسالم در حقیقت جامعه بینالمللی

انسانهایی است که از یک پیام و دستور الهی اطاعت میکنند و رسالت پیامبر (ص) را

میپذیرند .در چنین جامعهای ،تمایزات نژادی و قومی انسانها اصالت ندارد و این عوامل
نمیتواند مایه امتیاز و برتری باشد .بهعبارت دیگر ،امت [اسالمی] جامعهای است که در آن
افرادی که دارای ایمان ،هدف ،ایدئولوژی ،تعهد و انگیزه هستند با یکدیگر اعالم اتحاد نمایند،
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به این نیّت که در راه تأمین اهداف مقدس مشترک خود کوشش و جهاد نمایند» (بابائی زارچ،
 85 :1383و .)86در این مفهوم ،بدیهی است که هیچ تفاوتی میان انسانها جز «اختالف در

عقیده» وجود ندارد .انسانها از یک منشأ و از یک خلقتاند .هیچ تفاوتی آنها را از یکدیگر

جدا نمیسازد .نه مرزهای قراردادی جغرافیایی مالک تقسیمبندی انسانهاست و نه رنگ و نژاد
و زبان و ملیت و قومیت .آنچه در مفهوم امتواحده اسالمی وجه ممیز میان انسانهاست ،صرفاً

«عقیده و ایدئولوژی» آنهاست.

 .2-2امتواحده و حکومت جهانی اسالم

اگر امت را بهعنوان جامعهای واحد و متشکل از انسانهای معتقد به مبانی اندیشه اسالمی

قلمداد کنیم ،در این صورت به ضرورت وجودی یک حکومت واحد به گستردگی گستره این
مفهوم نیز پی خواهیم برد .ضرورتی که هم در آموزههای قرآنی و تعالیم اسالمی و هم در

نظرگاه اندیشمندان و پیروان نظریه «امتواحده اسالمی» بهکرات بر آن تأکید شده است .در

حقیقت «اسالم بهعنوان یک مذهب دارای «دکترین اجتماعی» بهدنبال آن است که یک حکومت
جهانی تأسیس کند .این مذهب که در حقوق ،اقتصاد ،سیاست ،اخالق و عقاید و باألخره کلیه

شئون زندگی فردی و اجتماعی انسانها ،اصول و قوانین عمیق و پرارزش مخصوص به خود

دارد ،از نظر «فلسفۀ سیاسی» [نیز] طرفدار «جامعه جهانی» است .اسالم ،جامعههای محدود

بهصورت ملتها و دولتهای مستقل از یکدیگر را که فقط به منافع خود بیندیشند ،محکوم
میکند [و] در این راه با هرگونه عامل اختالف و دوگانگی و تشتت در مبارزه و ستیز دائمی

میباشد و همۀ انسانهای جهان را دعوت میکند زیرِ یک پرچم درآیند و تشکیل یک جامعه
بدهند» (مجتهد شبستری22 :1345 ،و .)23از طرف دیگر ،بدیهی است که اندیشه مبتنی بر

جامعه و حکومت جهانی اسالم در تفاوت اساسی و آشکار با آنچه نظریهپردازان و فالسفه
سیاسی در تبیین جامعه و حکومت جهانی ارائه کردهاند ،قرار دارد .در ایدئولوژی اسالمی،
«خواست و آرزوهای انسان در جریان حکومت جهانی واحد ،انتظاری به حق و مطابق فطرت

انسانی است .چنانچه این خواست و آرزو با اراده و مشیت الهی همسو و همگرا باشد ،هم
منویات الهی تحقق خواهد یافت و هم بشر به خواسته خویش خواهد رسید .در نگرش قرآنی،

اراده قطعی خداوند به این تعلق گرفته است که سرنوشت و فرجام جهان و انسان با گرایش
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توحیدی توأم گردد و حکومت بر جهان و انسان به تشکیل و تأسیس حاکمیت واحد بینجامد»
(رهنمائی .)66 :1388 ،بدینترتیب مسلمانان با تکیه بر تعالیم و آموزههای دینی خود بر این
باورند که اندیشه «امتواحده» تنها مسیری است که از رهگذر آن میتوان به جامعه توحیدی
آرمانی دست یافت .اعتقادی که درست در نقطه مقابل تفکری قرار دارد که با وجود ادعاهای

جهانوطنانه و باورمندی ظاهری به وحدت و برابری انسانها ،در طول تاریخ ،منشأ بسیاری از
ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی بوده است .افکار مبتنی بر برتریهای نژادی ،سوءاستفاده از

احساسات مذهبی و ملیتپرستیهای افراطی قرن گذشته و بعد از آن ،ارائه نظریههایی مبتنی بر

دهکدهسازی و سپس بهدنبال کدخدا گشتن برای سامان دادن به آن دهکده جهانی! نتایجی است
که از اندیشههای غربگرایانه فالسفه نواندیشی نشأت میگیرد که همواره بهدنبال معرفی و

نهادینهسازی هِژمونی یک قدرت برتر سیاسی در عرصه روابط بینالملل بودند10.در این میان،
پیروان مذهب شیعه ،ضمن باورمندی عمیق به فلسفه وجودی امتواحده اسالمی و در غایت و

نهایت آن ،ضرورت استقرار حکومت واحد جهانی ،با ارائه الگوی مهدویت ،معتقدند که
حکومت جهانی مطلوب آن است که عالوهبر سوق دادن انسانها به کسب برترینها در

زمینههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...در جهت هدایت انسانها به نقطه
تکاملی خود نیز برآید .آنان معتقدند حکومت مطلوب جامعه مبتنی بر اندیشه امتواحده ،آن

حکومتی است که با اتصال به منبع قدرت الیزال الهی ،بتواند سایه عدالت اجتماعی را در جهان

محقق سازد .در اندیشه شیعه ،چشمانداز بسیار روشنی از حکومت جهانی در پرتو نظام مهدویت

ترسیم میگردد که نمونه آن را در هیچ برهه از تاریخ بشریت نمیتوان سراغ داشت .حکومتی
که استقرارش در زمین در حقیقت آرزوی دیرین بشر نیز بوده است.

 .3جهانوطنی و امتواحده در نظام جمهوری اسالمی ایران

در پی پیروزی انقالب اسالمی و حذف اندیشههای مبتنی بر جهانگستری که ریشه در ایران

پیش از اسالم داشت و نیز به کنار نهادن تفکرات جهانوطنانه مدرنی که شاید بهنوعی یادآور
اینترناسیونالیسمی از جنس تشکیالت فراماسونری بود و جایگزینی ایدئولوژی جهانشمول اسالم

بر مبنای باور ایرانیان مسلمان شیعه به فلسفه مهدویت و تأسیس حکومت واحد جهانی به دست
منجی آخرالزمان ،شکلی نوین از اندیشههای جهانگرایی در قالب سعادت نوع بشر ،از طریق
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نیل به جامعه جهانی ِتوحیدی و با هدف ایجاد یک امتواحده اسالمی به منصه ظهور رسیده،
سرلوحه کار نظام سیاسی حاکم بر کشور شد .از اصلیترین اقدامهای انجامگرفته در این زمینه –
چه در مبانی نظری و چه در عمل – تدوین ،تصویب و اجرای اصول و قواعدی است که با
نگاهی جهانی و برونمرزی ،در واقع قلمرو مرزهای قراردادی میان کشورها را درنوردیده و

دایره شمول قوانین و احکام اسالمی را به گستردگی جهان پیرامون گسترش داده است .نمونه
بارز نگرش جهانی انقالب اسالمی را شاید به بهترین وجه ممکن بتوان در اصول قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران جستوجو کرد.

 .1-3رویکرد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

مالحظه رویکرد قانون اساسی جمهوری اسالمی به الگوی حاکمیتی امت – امامت ،شاید

بیش از هر چیز دیگر از عزم جدی نظام اسالمی حاکم بر کشور در تحقق اندیشه امتواحده

اسالمی  -به جایگزینی هر ایدئولوژی دیگری که مبتنی بر اهداف جهانوطنانه یا جهانگسترانه
است  -پرده بردارد .در بیان اهمیت نظریه امتواحده اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی

بهعنوان اصلیترین سند سیاسی کشور ،شایان یادآوری است که اولین جمله مقدمه قانون
اساسی ،مبیّن اتصالی ناگسستنی میان الگوی حاکمیتی نظام با اندیشه امتواحده است .بهعبارت

دیگر« ،پذیرش اتصال انقالب اسالمی به امت اسالمی ،اصلی مفروض در فرایند تطور جمهوری
اسالمی ایران در نظر گرفته شده است» (غمامی .)2 :1393 ،صراحت سند تأسیس نظام

جمهوری اسالمی بر این نکته مهم که «قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبیّن نهادهای
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسالمی است که

انعکاس خواست قلبی امت اسالمی میباشد»  -آن هم در مقدمه این بزرگترین قرارداد

اجتماعی کشور  -در حقیقت بدینمعناست که اندیشه امتواحده نهتنها در چارچوب سیاست
خارجی کشور ،بلکه در تار و پود سیاستگذاریهای کالن داخلی نیز اثرگذار است .اشاره به

کلیدواژه امت اسالمی در فصل اول و در میان چهارده اصل بنیادین قانون اساسی نیز چهبسا

دلیلی دیگر باشد بر این ادعا .به هر حال آنچه در این میان مسلم است ،تعدد اصولی است که در
فصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسالمی  -چه به اَشکال مستقیم و چه به انحای

غیرمستقیم  -بر فلسفه وجودی امتواحده و آشکارسازی اهداف نظام سیاسی حاکم بر کشور

ایدئولوژی جهانوطنی و نقش آن در تاریخ تحوالت حقوق بینالملل ...
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در نیل به آرمانهای ایدئولوژی مزبور تأکید میکند .در ذیل و بهنحو اختصار برخی از این اصول
بررسی میشود.

 .1-1-3اصل 11

اصل  11قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به شکلی کامالً شفاف بر سیاستهای کلی

نظام اسالمی در ایجاد نوعی ائتالف و همگرایی در جهان اسالم بهمنظور نیل به وحدتی مطلوب
بر مبنای الگوی امت – امامت تأکید میکند .استناد به آیه شریفه  92از سورۀ مبارکۀ انبیاء 11و
صراحت قانونگذار در اصل مزبور بر اینکه «همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری

اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و

کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد» ،در
حقیقت کوششی آشکار از سوی مقنن محترم در گذار از ملیگرایی بهعنوان واقعیتی موجود ،به

امتگرایی بهعنوان حقیقتی آرمانی قلمداد میشود .در اینجا بحث جدی و قابل تأمل ،تحلیل و
بررسی ارتباط میان مفهوم امتواحده اسالمی و مفهوم ملت جمهوری اسالمی ایران است .در
مقام تبیین این موضوع باید متذکر شد که مطابق با اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری

اسالمی ایران« ،اغلب الزامات ناشی از این قانون در محدوده سرزمینی ایران و برای دولت –
کشور جمهوری اسالمی ایران بوده و مخاطبان این قانون نیز گروه انسانی مشخصی هستند که

در سرزمین ایران زندگی میکنند و در ویژگیهای تاریخ ،نژاد ،آداب و رسوم و مانند اینها با

یکدیگر اشتراکاتی دارند که بهعنوان عامل پیونددهندۀ آنها محسوب میشود و همچنین تحت
حاکمیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران بوده و دارای تابعیت این کشور هستند .این در حالی
است که براساس مطالب بیانشده ،امت اسالمی مبتنی بر اعتقاد به آموزههای اسالمی شکل

میگیرد و متشکل از همه معتقدان به تعالیم اسالمی است» (کعبی[ 1394 ،ب] .)40 :در نتیجه،
آنچه در مقام تفسیر اصل  11قانون اساسی ضروری بهنظر میرسد ،چگونگی انطباق حکم الزام
به حرکت در مسیر تشکیل امتواحده اسالمی با وضعیت موجود قانون اساسی در ارتباط با

ملت ایران است .در این میان بدیهی است که نحوه انطباق حکم مزبور با وضعیت موجود،
مستلزم درک مفهوم «ملل اسالمی» مصرحه در اصل  11است .بهعبارت دیگر ،باید تشریح کرد

که آیا منظور قانونگذار محترم از عبارت «ملل اسالمی» ،جمع ملت به مفهوم اصطالحی جمعیت
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ت موضوع معاهده وستفالیا بوده ،یا مفهوم دیگری از آن مترتب است؟ آنچه
در نظام دولت – مل ِ
مسلم است ،با توجه به تعاریف ارائهشده از مفهوم امت ،در خصوص اصل  11نیز میتوان گفت
که «منظور از ملل اسالمی هم میتواند ناظر به فِرَق اسالمی (روش) و هم ناظر به عنصر

جمعیت از مفهوم کشور باشد .به هر طریق ،کلیت اصل داللت بر مفهوم «تقریب مذاهب» دارد،

چراکه ملت به معنای عنصر جمعیت ،منحصر به فضای جغرافیایی است و تمام تأکید قانونگذارِ

قانون اساسی «پیوستگی و یگانگیِ» همه مسلمین تحت نظام سیاسی واحد بهعنوان «امت» است»
(سخنان شهید بهشتی در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری

اسالمی ایران .)371 :1361 ،بهعبارت دیگر ،اگر هدف نهایی اصل  11قانون اساسی را تبدیل
«ملل اسالمی» به امت اسالمی بدانیم ،آنگاه میتوانیم ملت اسالمی را در معنای جمعیت محصور
در سرزمینی محدود به نام کشور تلقی کرده و امت اسالم را نیز اتحاد همه جوامع اسالمی

منصرف از محدوده جغرافیایی قلمداد کنیم .بنابراین میتوان گفت که دو مفهوم ملت و امت در
اصل  11نه در تعارض با یکدیگر ،بلکه در مسیر تکامل یکی توسط دیگری است .به هر حال

«وجود اصل  11در مجموع اصول کلی قانون اساسی – و همچنین سیاستهای کلی نظام –
نشانگر مطلوبیت نظام امت و امامت برای تشکیل حاکمیت جمهوری اسالمی است .به همین

دلیل این اصل با قرائن مُبرهنِ مندرج در مقدمۀ قانون اساسی از مهمترین اصول مبیّن دولت

مطلوب اسالمی بهشمار میرود» (غمامی.)29 :1393 ،

 .2-1-3اصل 154

نگرش جهانی انقالب اسالمی و رویکرد حمایتی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

نسبت به محرومان و مستضعفان جهان را نیز میتوان بهعنوان حرکتی دیگر در جهت تقویت
اندیشه امتواحده قلمداد کرد .موضوع مبارزه برای نجات ملل تحت ستم هم در مقدمه و هم
در اصول قانون اساسی منعکس شده است .در میان مقررات الزامآور ،اصل  154قانون اساسی

جمهوری اسالمی ایران بهعنوان بارزترین نماد اعتقاد نظام بر جهانی بودن انقالب اسالمی و
کلیدواژه حمایت نظام اسالمی از محرومان و مستضعفان جهان محسوب میشود .اصل مزبور

اشعار میدارد« :جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند
و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد .بنابراین در عین

خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر ،از مبارزه حقطلبانه
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مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند» .اصل مزبور در حقیقت
متضمن دو قاعدهای است که در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار دارد؛ اول ،جهانی بودن
ایدئولوژی انقالب و آرمانهای جمهوری اسالمی در نیل به سعادتمندی انسان در کل جامعه

بشری ،و دوم ،دفاع از همه محرومان و مستضعفان جهان .از طرف دیگر با بررسی روند تدوین
و تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میتوان به این نتیجه رسید که خبرگان قانون
اساسی در هر حال بهدنبال این بودند که قانون اساسی بهعنوان یک الگو به دنیا معرفی شود.

آنها معتقد بودند که «درج اصولی در قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولتها به حمایت از
مسلمانان و مسئله حمایت کشورمان از انقالبهای بهحق جهانی ،در راستای شناساندن قانون
اساسی به جهانیان است» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

جمهوری اسالمی ایران ،1364 ،ج 74 :1و  .)81نکته مهمتر آنکه «اصول مذکور باید همواره
معیار حرکت برای تمامی نسلها باشد .در اصول  152تا  155بهنحو قدرتمندانهای این اراده

جاری است که از خالل یک شمولگرایی اخالقی« ،آینده» هم حاصل آید» (طاهائی:1387 ،

 .)218نکاتی که به هر تقدیر مؤید عزم جدی قانونگذار محترم قانون اساسی در تحقق اندیشه

امتواحده اسالمی است .آنچه در این میان بر اهمیت اصل  154میافزاید ،شاید اشاره زیبای
دکتر بهشتی به چگونگی تصویب اصل مزبور باشد .شهید بهشتی ضمن یادآوری این مهم که
اصل مزبور به اتفاق آرا به تصویب رسیده است ،تأکید میکند« :این اتفاق آرا دلیل و شاهد بر

اصالت انقالب ماست و نیز به جهانی بودن انقالب .و اینکه انقالب آنطور هم که بعضیها

میگویند ،قرار نیست در داخل مرزها محصور بماند .البته به یک شرط ،بهشرط اینکه با فداکاری

و گذشت و اتحاد و درایت و آگاهی و استقامت ،همگی بتوانیم آن جامعه نمونه را بسازیم»

(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،1364 ،

ج1520 :3و .)1521این سخنان شهید بهشتی و تأکید مجدد ایشان بر نحوه تصویب اصل 154
قانون اساسی به شیوه اتفاق آرا ،در واقع نشانگر اهمیتی است که طراحان و نویسندگان سند

تأسیس نظام جمهوری اسالمی برای جهانی بودن آرمانهای انقالب و مآالً اهداف نظام در مسیر

تحقق امتواحده اسالمی قائل شدهاند؛ امری که صرفنظر از اصل  154در برخی دیگر از اصول
قانون اساسی نیز نمود یافته

است12 .
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 .3-1-3اصل 5

براساس اصل  5قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،در زمان غیبت حضرت ولیعصر

(عجّل اهلل تعالی فرجه) در جمهوری اسالمی ایران ،والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل

و باتقوا ،آگاه به زمان و شجاع است که طبق اصل  107عهدهدار آن میگردد»« .در فرهنگ
اسالمی اساسیترین عامل وحدت و پیوند اجتماعی ،حرکت مشترک «ناس» بر خط و راه
مشخصی است که آگاهانه در جهت مقصد معینی انتخاب کردهاند ،و رهبری مشترک ،الزمه این
نوع وحدت و پیوند اجتماعی است .ازاینرو دو واژه «امام» و «امت» در تحلیل نهایی ،دارای دو

معنای متالزم و به تعبیر منطقی ،نسبی و مُتضایفین هستند» (عمید زنجانی« .)293 :1379 ،از نظر
اسالم ،عاملی که بهوسیله آن امت ساخته میشود ،ایمان و عقیده است .جامعه انسانی [ای] که

همه افراد آن ایمان و عقیده واحدی دارند ،میتوانند براساس یک اعتقاد و تعهد به یک
ایدئولوژی زندگی کنند و بر چنین اجتماعی شایسته است که عنوان و وصف امت اطالق شود و

اگر چنین هماهنگی در اعتقاد در میان افراد آن نباشد ،عنوانِ امت بر چنین جامعهای صادق

نیست» (سبحانی .)376 :1370 ،در تعبیری دیگر ،امت به مفهوم جامعهای است انسانی که در آن
افراد با یک هدف مشترک به دورِ هم گرد میآیند تا «براساس یک رهبریِ مشترک بهسوی

ایدهآلِ خویش حرکت کنند» (نیکونهاد .)18 :1394 ،در جهانبینی شیعی ،فلسفه وجودی امت
اسالمی در نهایت امر ،نیل به آرمان امتواحدهای است که در آن مرزهای جغرافیایی درنوردیده

شده و جامعه توحیدی بر مبنای ایدئولوژی اسالمی و تحت امامت و رهبری منجی آخرالزمان
تشکیل میشود .این در حالی است که مدلول اصل  5قانون اساسی و تعبیر سند مذکور از دو

واژه «امام» و «امت» ناظر بر رهبری ملتی است که در حقیقت تابع دولت جمهوری اسالمیاند.
تصریح عبارت «در جمهوری اسالمی ایران» در اصل  5قانون اساسی دلیلی است مُتقن بر ادعای

مذکور .اصل مزبور در واقع با تصریح دوگانه «امام» و «امت» ،به ساختار کلی حکومت در
جمهوری اسالمی ایران اشاره داشته و با بهره جستن از دو واژه فقهی «والیت امر» و «امامت
امت» ،در واقع بر اصل والیت فقیه تأکید کرده و آن را بهعنوان ساختاری اساسی در تکمیل و

تتمیم جمهوریت نظام معرفی کرده است .در این میان بدیهی است که قانون اساسی در این
حالت صرفاً ناظر بر حوزه و قلمرو حاکمیتی کشور ایران است و نه سرزمینهای دیگر .در اینجا
و در مقام رفع ابهامات موجود در تبیین مفهوم امت ،شایان یادآوری است که رویکرد قانون
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اساسی جمهوری اسالمی ایران در خصوص موضوعات مطروحه در آن ،واجد دو جنبه علیحده
است؛ از یک طرف رویکردی آرمانگرایانه که ناظر بر اراده نظام جمهوری اسالمی در نیل به
اهداف و ایدهآلهای غایی و نهایی انقالب اسالمی است و از طرف دیگر ،نگاهی متکی بر

واقعگرایی و منطبق با موازین پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی .در این میان،
نگاه همزمان جمهوری اسالمی به آرمان امتواحده اسالمی از یک طرف و حفظ قلمرو
حاکمیتی کشور ،همچنین رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر بهعنوان

اصلی پذیرفتهشده در نظام حقوق بینالملل از طرف دیگر ،از این قاعده مستنثنا نبوده و بدیهی
است که نقطۀ تالقی این دو نظرگاه متفاوت را میتوان در رویه عملی نظام جمهوری اسالمی
ایران جستوجو کرد.

 .2-3رویه عملی جمهوری اسالمی ایران

اهمیت حمایتهای حقطلبانه از ملتهای مظلوم جهان و دفاع از همه مسلمانان در راستای

نیل به ایجاد جامعهای آرمانی و مبتنی بر «امتواحده اسالمی» نهتنها در سند تأسیس نظام ،که در

نظریات ارائهشده از سوی رهبران انقالب و نیز در رویه عملی جمهوری اسالمی ایران بهکرات

مورد تأکید واقع شده است« .استراتژی وحدت حول محوریت امتواحده اسالمی در اندیشه
سیاسی – دینی امام خمینی از جایگاه بلندی برخوردار است .رابطه همهجانبه اعتقادی و دینی
میان نهضتهای اسالمی موجب شد که امام خمینی از طریق ترویج و اشاعه تِزِ امتواحده

اسالم ،انقالب اسالمی را با نهضتهای جهان پیوندی استوار و ناگسستنی بخشد»( 13حقی،

« .)102 :1394همین نگرش در انقالب اسالمی ایران است که نهضت اسالمی ایران را خصلتی
فرامرزی و فراگیر بخشیده و مبارزات رهاییبخش را در اقصی نقاط جوامع اسالمی و بلکه

جوامع بشری هدایت میکند» (سجادی .)15 :1384 ،امام خمینی در خصوص اهمیت وحدت
امت اسالمی و تأثیر آن در تشکیل حکومت اسالمی معتقد بودند« :ما برای اینکه وحدت امت

اسالم را تأمین کنیم ،برای اینکه وطن اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای

دستنشانده آنها خارج و آزاد کنیم ،راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم .چون

بهمنظور تحقق وحدت و آزادی ملتهای مسلمان باید حکومتهای ظالم و دستنشانده را
سرنگون کنیم و پس از آن حکومت عادالنه اسالمی را که در خدمت مردم است به وجود
آوریم .تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است» (خمینی.)27 :1378 ،
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حکومت موردنظر امام خمینی در حقیقت همان حلقهای از زنجیره بههمپیوستهای است که به
تعبیر رهبری نظام با انقالب اسالمی شروع شده و در نهایت به تشکیل امت اسالمی منجر

خواهد شد .مقام معظم رهبری در بخشی از سخنرانی خود در مورخه  1390/7/24بیان میدارند:
«من یک نکتهای را در اینجا عرض بکنم .یک زنجیره منطقی وجود دارد ،پیشها این را گفتیم،

بحث شده .حلقه اول ،انقالب اسالمی است ،بعد تشکیل نظام اسالمی است ،بعد تشکیل دولت
اسالمی است ،بعد تشکیل جامعۀ اسالمی است ،بعد تشکیل امت اسالمی است ،این یک زنجیره

مستمری است که به هم مرتبط

است»14.

«براساس این رهنمودها ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای انقالب

اسالمی مبتنی بر استراتژی ایجاد امتواحده اسالمی و با رویکرد حمایتی از اتحاد تمامی

ملتهای مسلمان جهان تنظیم و پیریزی شد .اقدامهای عملی دولتهای پس از انقالب در
جهت خروج از

«سنتو» 15

(سازمان پیمان مرکزی) ،ورود به جنبش عدم تعهد ،حمایت از

جنبشهای آزادیبخش تمامی ملتهای مسلمان بهویژه ملت مظلوم فلسطین ،توسعه همهجانبه
با کشورهای اسالمی و تالش برای همگرایی بیشتر میان آنها از طریق تأسیس ،تقویت و توسعه

نهادهای مختلف بینالمللی همانند مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،تأسیس جامعه

المصطفی العالمیه ،برگزاری کنفرانسهای بینالمللی وحدت اسالمی و دهها مورد مشابه دیگر،

همگی مؤید رویکرد عملگرایانه جمهوری اسالمی ایران به اندیشه امتواحده اسالمی است .در
این میان شاید نقش پررنگتر نهادهای نظامی در ژئوپلیتیک ایران و اقدامهای گسترده آنها در

جهت تحقق آرمان امتواحده اسالمی ،بیش از پیش مؤید این رویه عملی نظام باشد .از ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی در بخش مربوط به شرح وظایف سپاه پاسداران به موضوع حمایت

جنبشهای آزادیبخش ،با عنوان «حمایت از نهضتهای رهاییبخش و حقطلبانه مستضعفین
جهان تحت نظارت رهبری انقالب و مشورت دولت» اشاره شده است» (کیهان.)1358 :1069 ،
«بر این اساس ،واحدی به نام واحد نهضتهای آزادیبخش در سپاه تشکیل شد» (حافظنیا و

همکاران .)17 :1391 ،مجموعه وضعیت یادشده موجب شد تا سازمانها و جنبشهای انقالبی

همچون دفتر جبهه آزادیبخش شبهجزیره عربستان ،مجلس اَعالی انقالب اسالمی عراق ،جبهه

موروی فیلیپین ،جنبشهای مقاومت اسالمی افغانستان و سازمان آزادیبخش فلسطین اقدام به

تأسیس دفتر نمایندگی در ایران کنند .اگرچه اینگونه اقدامهای حمایتی ،همواره جزء الینفکی از
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سیاستهای راهبردی جمهوری اسالمی در طول حیات خویش بوده است ،لیکن در پی تشکیل
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بحبوحه جنگ تحمیلی و متعاقباً نقش حمایتی

این نیرو در مقاطع حساس از مقاومتهای اسالمی مردم مظلوم منطقه و در نهایت اقدامهای

سرنوشتساز نیروی مذکور در سرکوب گروههای افراطی تکفیری و داعشی و رهاسازی

ملتهای مسلمان از این پدیده شوم قرن حاضر ،رویکرد عملگرایانه نظام جمهوری اسالمی در
نیل به آرمانهای امتواحده اسالمی بیش از پیش نمایان شد.

در پایان این بحث یادآوری این نکته مهم ضروری است که «سیاستهای نظام جمهوری

اسالمی ایران در مسیر تحقق اندیشه امتواحده اسالمی [با در نظر گرفتن هر دو رویکرد
آرمانگرایانه و واقعگرایانه] برای حمایت از مسلمانان جهان ،بدینمعنا نیست که کشورمان عرف

بینالمللی مبنی بر منع مداخله در امور دیگران را نادیده خواهد گرفت ،بلکه برای تحقق این
هدف[ ،قطعاً] سازوکارهای مورد قبول جامعۀ بینالمللی را اتخاذ خواهد کرد» (تسخیری:1385 ،

 .)503بهعبارت دیگر« ،ایران بهعنوان یک عضو سازمان ملل متحد ،در راستای حمایت از
مستضعفان ،آن دسته از حقوق و تکالیفِ حمایتی را اتّخاذ میکند که حقوق بینالملل در حدود

اهداف منشور ملل متحد مورد اشاره قرار داده است» (هاشمی .)435 :1389 ،این مهم ،در رویه
شورای محترم نگهبان بهعنوان یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی کشور نیز بهوضوح قابل مشاهده
است .نهاد قانونی مذکور در نظر شماره  4594مورخه  ،1361/3/4بهصراحت از تصویب قوانینی

که بهنوعی مجوز دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر را صادر میکند ،بهدلیل مغایرت با اصل

 154قانون اساسی خودداری کرده

است16 .

نتیجه گیری

جهانوطنی ایدهای است که بر مبنای آن انسانها بدون توجه به وابستگیهای نژادی ،ملی،

مذهبی ،فرهنگی و  ...همگی از شهروندان یک اجتماع واحدند و هیچ تفاوتی آنها را از یکدیگر

جدا نمیسازد .مفهوم امتواحده اسالمی نیز ناظر بر وحدت آحاد بشر ،اما بر مبنای اتحاد
اسالمی میان آنهاست .در این مفهوم نیز نه مرزهای قراردادی جغرافیایی مالک تقسیمبندی

انسانهاست و نه رنگ ،نژاد ،زبان ،ملیت و قومیت .لیکن آنچه وجه ممیز میان انسانها محسوب
میشود ،صرفاً «عقیده و ایدئولوژی» آنهاست .از این دیدگاه ،شاید بتوان اندیشه امتواحده
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اسالمی را بهنوعی «جهانوطنی اسالمی» تعبیر کرد .از طرف دیگر ،هر دو اندیشه به استقرار
نوعی حکومت فراگیر به گستردگی جهان میاندیشند .نگاه آرمانی جهانوطنان به مقوله حکومت

جهانی ،دستیابی به صلحی پایدار از طریق حل مسائلی مانند جنگ و گسترش سالحهای کشتار

جمعی و فقر و نابرابری جهانی و تخریب محیط زیست است .حکومتی که بهزعم بسیاری از

نظریهپردازانِ منتقد آن ،با چالشهایی همچون «عملی نبودن»« ،مطلوب نبودن» و «ضروری

نبودن» مواجه است .این در حالی است که براساس اندیشه امتواحده اسالمی ،این اراده قطعی
خداوند است که سرنوشت و فرجام جهان و انسان را مبتنی بر گرایش توحیدیشان بهگونهای

رقم میزند که در نهایت و غایت ،به تأسیس حاکمیتی واحد و جهانی منجر شود .از همین رو
مسلمانان بر این باورند که اندیشه «امتواحده اسالمی» تنها مسیری است که از رهگذر آن

میتوان به جامعه توحیدی آرمانی دست یافت و این درست در نقطه مقابل تفکری است که

علیرغم همه ادعاهای جهانوطنانه و باورمندی ظاهری به وحدت و برابری انسانها ،در طول
تاریخ ،منشأ بسیاری از ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی بوده است .در این میان ،پیروان مذهب

شیعه ضمن باورمندی عمیق به فلسفه وجودی امتواحده اسالمی و مآالً ضرورت استقرار
حکومت واحد جهانی ،با ارائه الگوی مهدویت ،معتقدند که حکومت جهانی مطلوب ،آن است
که عالوهبر سوق دادن انسانها به کسب برترینها در زمینههای مختلف سیاسی ،اجتماعی،

فرهنگی ،اقتصادی و  ،...در جهت هدایت انسانها به نقطه تکاملی خود نیز برآید .آنان معتقدند
حکومت مطلوب جامعه مبتنی بر اندیشه امتواحده ،آن حکومتی است که با اتصال به منبع

قدرت الیزال الهی ،بتواند سایه عدالت اجتماعی را در جهان محقق سازد؛ حکومتی که

استقرارش در زمین ،در حقیقت ،آرزوی دیرین بشر نیز بوده است.

 .2به هر حال ،در مقام پاسخ به پرسشهای مطرحشده و براساس یافتههای پژوهش حاضر،
نتیجه گرفته میشود که جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای تأسیس ،با محور قرار دادن

اندیشه امتواحده اسالمی چه در مبانی نظری و چه در رویه عملی خود ،حرکت در مسیر
ایجاد جامعهای آرمانی را که زمینهساز استقرار حکومتی جهانی شود ،سرلوحه کار خود قرار

داده است .سیاستهای کلی نظام اسالمی در ایجاد نوعی ائتالف و همگرایی در جهان اسالم

بهمنظور نیل به وحدتی مطلوب بر مبنای الگوی امت – امامت ،نگرش جهانی انقالب اسالمی
و رویکرد حمایتی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نسبت به تمامی محرومان و
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مستضعفان جهان ،تأکید رهبران نهضت اسالمی بر جهانی بودن آرمانهای انقالب و باألخره
نقش پررنگ ژئوپلیتیکِ جمهوری اسالمی ایران در منطقه ،همگی حکایت از باورمندی عمیق

نظام جمهوری اسالمی به آرمانهای امتواحده اسالمی دارد ،اگرچه نیل به این آرمانها،

هیچگاه مانع پایبندی نظام اسالمی حاکم بر ایران به قواعد و مقررات حقوق بینالملل نشده
است .به عبارت دیگر ،جمهوری اسالمی ایران با بهره جستن از دو رویکرد آرمانی و

واقعگرایانه ،ضمن ایجاد بسترهای الزم در جهت تحقق جامعه مبتنی بر اندیشه امتواحده و
استقرار حکومت جهانی اسالم ،خود را همواره متعهد به اصول و قواعد پذیرفتهشده در حقوق

بینالملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر میداند .تالقی این دو
رویکرد را میتوان در رویه عملی نظام جمهوری اسالمی ایران مشاهده کرد.
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.3

یادداشتها

1. Anti – mercantilists.
2. Adam Smith.
3. Dietrich Hermann Hegewisch.
4. Multiculturalism.

 .5برای مثال حضرت آیتاهلل خامنهای پس از پذیرش اولیه سند  2030توسط دولت جمهوری اسالمی ایران ،از
تصویب و اجرای بیسروصدای این سند بهشدت انتقاد کرد و دولت و شورای عالی انقالب فرهنگی را مسئول
عدم مراقبت در این مورد دانست .ایشان در دیدار با جمعی از معلمان ،با انتقاد از پذیرش سند سازمان ملل اظهار

میکند« :به چه مناسبت یک مجموعه به اصطالح بینالمللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد ،به خود
حق میدهد که برای ملت هائی با تاریخ و فرهنگ و تمدنِ گوناگون ،تکلیف معیّن کند؟» .رهبر جمهوری اسالمی
ایران سپس خطاب به مسئوالن دولت میگوید« :اگر چنانچه با اصل کار نمیتوانید مخالفت کنید ،صراحتاٌ اعالم
کنید که جمهوری اسالمی ایران در زمینۀ آموزش و پرورش ،دارای اسناد باالدستی است و احتیاجی به این سند

ندارد» (به نقل از پایگاه اطالعرسانیِ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای  -مؤسسه پژوهشی فرهنگی

انقالب اسالمی .مندرج در پایگاه اینترنتی به آدرس )(https://farsi.Kamenei.ir

. 10

6. Imporium mundi.
7. Pax romana.
8. Principle of orthodox.
9. Andrew Linklater.

در این میان بسیاری از فیلسوفان و نظریهپردازان بزرگ غرب حتی بهصراحت تمام ،یگانه روش موجود در

راه استقرار حکومت واحد جهانی را ایجاد امپراتوری نوین با زعامت و سیادت ایاالت متحده آمریکا میپنداشتند.
برای اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ک :مقاله «آینده بشریت» ،برتراندراسل ،ترجمه محمد وحید دستگردی ،مجله

ارمغان ،ش  ،2اردیبهشت .)1352

 . 11إ«ِنَ هَذِهِ أُمَتُکمْ أُمَۀً وَاحِدَۀً وَأَنَارَ بُکمْ فَاعْبدون».
 .12برای مثال قانون اساسی در بند  16اصل  ،3دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف میکند که برای نیل به
اهداف مذکور در اصل  ، 2همه امکانات خود را در جهت تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسالم،
تعهّد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان بهکار برد .همچنین براساس اصل

 152قانون اساسی« ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران براساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری،

حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای
سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است».
 .13امام خمینی در تقویت مبانی اتحاد میان مسلمانان میفرمایند« :ما برای دفاع از اسالم و ممالک اسالمی و استقالل
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ممالک در هر حال مهیا هستیم .برنامۀ ما که برنامه اسالم است ،وحدت کلمۀ مسلمین است .اتحاد ممالک اسالمی

است .برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم .همپیمانی با تمام دول اسالمی است در سراسر جهان».
ایشان همچنین معتقدند که «اسالم آمده تا ملل دنیا را ،همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسالم در
دنیا برقرار کند تا کسانی که میخواهند سلطهای بر این دولتهای اسالمی و مراکز اسالمی پیدا بکنند ،بهواسطه

اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه هستند ،نتوانند» (ر.ک :خمینی ،1387 ،ج  84 :1و ج .)225 :13

 . 14برای اطالع بیشتر در این زمینه ر.ک :به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان کرمانشاه در تاریخ
 – 1390/7/24مندرج در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای به آدرس:
Https//farsi.khamenei.ir

.16

15. CENTO –Central Treaty Organization

در بند  1نظر مذکور و در مقام رد مصوبه مورخه  1361/2/14مجلس شورای اسالمی آمده است« :در ماده

یک ،اطالق جمله «و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان طبق قوانین جمهوری اسالمی

ایران» که شامل هجوم و حمله ابتدایی به ملل غیرمتحارب میشود ،با اصل  150قانون اساسی که هدفِ بقاء سپاه
را معین کرده و با اصل  154که دخالت در امور داخلی ملّتهای دیگر را ممنوع کرده است ،مغایر شناخته شد».

برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک :سامانه جامع نظرات شورای نگهبان مندرج در پایگاه اینترنتی پژوهشکده

شورای نگهبان به آدرس ) http://nazarat.shora-rc.ir
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