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 عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی
امام خمینی )س(

montazer5337@yahoo. com
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر اصغر منتظر قائم

ktaghizadeh666@gmail. com
دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی دانشگاه اصفهان

کامبیز تقی زاده

چکیده 
عناصر گفتمان امام خمینی )ره( در واکنش به تبعات سیطره گفتمان مدرن بر ذهنیت فردی 
و جمعی، حول محور اسالم سیاسی فصل بندی می شوند و به نظر می رسد این گفتمان به دلیل 
ــت یابد و نظام معنایی خود را در  انطباق با نظام صدقی جامعه ایران می تواند به هژمونی دس
ذهنیت جمعی اجتماعی تثبیت کند. بر این اساس سوژه ها وکارگزاران، جهان و پدیدارهایش را 
در بستر گفتمان امام معنادار می یابند، امری که از یکسو بی تردید در نحو معناداری پدیده ها 
ــود را از پدیدار ها ارائه  ــوی دیگر این گفتمان قرائت خاص خ ــا موثر می افتد و از س ــرای آنه ب
می دهد و مدلول های مختلف از جمله مدلول های روابط بین الملل از قبیل قدرت، صلح جنگ 
و استعمار..... را با توجه به نظام معنایی خاص خود معنا دار می کند و قرائت خاص خود را از آنها 
ارائه می دهد. در این مقاله سعی بر آن است که با توجه به قرائت خاص امام خمیني از اسالم، 
عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسي ایشان بررسي شود و در نتیجه گیري دالیل هژمونیك 

شدن گفتمان امام نسبت به سایر گفتمانها مشخص گردد. 
ــالم سیاسي. نفي سلطه. ظلم ستیزي.  ــي. اس کلید واژه  گان: امام خمینی. گفتمان سیاس

وحدت امت اسالمي. 

M_beigizade098@yahoo. com
دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

مرضیه بیگی زاده
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گفتمان بازگشت به خویشتن 
به نظر می رسد آنچه ما را در شناخت بهتر گفتمان امام خمینی)ره( یاری می کند، توجه به 
زمینه و زمانه شکل گیری گفتمان ایشان است. روی سخن این است که گفتمان امام تاریخ مند 
و زمان مند معرفی گردد، شاید هم چاره ای جز این نباشد، چرا که اگر نگاهی خارج از شناخت 
فضای تاریخی و زمان موثر بر شکل گیری هر شکلی از گفتمان داشته باشیم، به نظر می رسد 
ــت یافت. در بیانی کلی می توان گفت که  که نتوان به ارزیابی صحیح و منصفانه ای از آن دس
ــکل می گیرد؛ فضایی که بشدت  گفتمان امام خمینی نیز در فضایی خاص از تاریخ و زمان ش

برپیکره بندی و عناصر گفتمانی ایشان موثر واقعه شده است. 
ــالمي در سال 57، در فضای  از مقطع پس از کودتای 28 مرداد 1332 تا پیروزي انقالب اس
فکری و اجتماعی کشور، شاهد غلبه ی گفتمان بازگشت به خویشتن هستیم، غلبه این گفتمان 
ابتدا در سطح نخبگان و متفکران جامعه و سپس در سطح آحاد جامعه رخ داد. در این مقطع، 
بخصوص آن شیفتگی مرحله ی اولیه ی مواجهه با غرب کم رنگ می شود و در مقابل، بازگشت به 

هویت بومی و سنتهای محلی در برابر استعمار و استثمار، بسیار پررنگ و قوی می گردد. 
ــت که زمینه های سیاسی و اجتماعی مثل تجربه ی تلخ استبداد  باید به این مهم توجه داش
رضاخانی، اشغال کشور توسط قوای خارجی پس از شهریور 1320، کودتا علیه دولت مردمی 
مصدق و حکومت استبدادي پس از کودتای 28 مرداد همه  بسترساز رویکرد انتقادی متفکران و 
اندیشمندان دهه های 40 و 50 نسبت به طر حهای هویتی غیربومی و سراب تجدد و غرب زدگی 

شد. 
به عقیده دکتر شریعتی مسأله بازگشت به خویشتن:

ــت که االن در دنیا مذهبی ها مطرح کرده باشند بلکه بیشتر روشنفکران  ــعاری نیس » ش

ــرده اند.. مانند فرانتس فانون،  ــأله را برای اولین بار مطرح ک مترقی غیر مذهبی این مس

ــعار  ــتند که ش ــین الجزایری و جالل آل احمد در ایران. اینها هس جوموکنیاتا، کاتب یاس

ــأله بازگشت به خویشتن مطرح است  ــت به خویشتن را مطرح کرده اند وقتی مس بازگش

ــت.... برخی از شما ممکن است نتیجه بگیرید که  ــت به فرهنگ خویش اس منظور بازگش

ــتن نژادی خود برگردیم، اما اگر به خویشتن نژادی برگردیم، به راسیسم و  باید به خویش



53

س(
ی )

مین
م خ

اما
ی 

اس
سی

ن 
ما

فت
ه گ

ند
ده

یل 
شک

ر ت
اص

عن

فاشیسم و جاهلیت قومی نژادی دچار شده ایم و این بازگشت ارتجاعی است.... ملت ما آن 

ــتن )تمدن پیش از اسالم ( را به عنوان خویشتن خودش حس نمی کند. قهرمانان  خویش

ــاطیر آن دوره در میان مردم حیات و حرکت و تپش  ــخصیتها، نبوغها، افتخارات و اس ش

ــت به خویشتن بازگشت به خویشتن اسالمی  ندارند. به طور خالصه مقصود از این بازگش

است«. )میرسپاسی 1384: 213 212( 

به نظر می رسد که در ایران ایده ی بازگشت به خویشتن نخستین بار از سوی خلیل ملکی 
بیان شده باشد، چراکه ملکی در اواخر زندگی اش کوشید هم از امپریالیسم سرمایه داری و هم 
استیالی کمونیسم فاصله بگیرد و در نتیجه به موضعی رسید که نیازمند ایدئولوژی بود که به 
خصوص برای نیازها و شرایط ویژه ای طراحی شده باشد. ملکی به نحو گویایی خواستار ایجاد 
یك مکتب اجتماعی شد که در تجربۀ تاریخی و فرهنگی ایران ریشه داشته باشد. او حتی اسالم 
را به عنوان مشعلدار عدالت اجتماعی بر این مکتب اجتماعی پیشنهاد کرد و بدین ترتیب آغازگر 

فراخوان برای اصالت شد. )وحدت 1383: 173 172( 
ــتعماری ایران به طور اعم و خاصه در  در تقریر گفتمانی می توان گفت در وضعیت نیمه اس
فضای سیاسی بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 به طور اخص، عناصر و دال های شناوری 
وجود دارند که گفتمانهای بازگشت گرا )هویت خواه ( در صدد تثبیت و انتساب مدلول مورد نظر 
خود بدانها هستند. عناصر و دالهای شناوری از قبیل هویت، خویشتن، استقالل، مدرنیزاسیون 
ــترک گفتمانهای بازگشت گرایی که در فضای پس از کودتای 28 مرداد 1332  و.... نقطه مش
تکوین و تطور می یابند این است که این گفتمانها با محوریت اسالم به عنوان دال مرکزی خود، 

سعی در معنا دهی به این دال های شناور دارند. 
برای مثال در گفتمان امام خمینی نشانه  ی هویت براساس اسالم باز تعریف می شود. 

ــان یك فرهنگی دارند  ــان را پیدا کنند، یعنی بفهمند که خودش ــلمانان خودش » باید مس

خودشان یك کشوری دارند، خودشان یك شخصیت دارند« )صحیفۀ امام، ج 12، ص 321( 

» بدانند که آنها یك مکتب و هویتی دارند که اگر بتوانند به آن رجعت کنند تمام آرزوهای 

بشر را به طور شایسته در دسترس آنها خواهد گذاشت. « )صحیفۀ امام، ج 5، ص 405( 
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از سوی دیگر، این گفتمانها با خلق دوگانگی هایی از قبیل ما / آنها، شرق نور /غرب ظلمت، 
استکبار /استضعاف، استثمار/استضعاف / جهان و پدیدارهایش را برای سوژه  ها معنادار می کنند 

و از دیگر سو درصدد پاسخ دادن به مسائل زمان خود بر می  آیند. 

ــا پهلوی ها،  ــت. منتها اینه ــه چیزش از غرب بهتر اس ــه چیز را دارد و هم ــرق هم  »ش

روشنفکران، غربی ها ما را از خودمان تهی کرده اند. بطوریکه خیال می کنیم هرچه هست 

آنجاست« )صحیفۀ امام، ج 10، ص 390( 

ــد، متکی به ملتش باشد، این را متحول کرده اند  ــانی که باید متکی به خودش باش »انس

ــت داده به  ــت، به یك نیرویی که خودش را از دس ــه یك نیرویی که متکی به غرب اس ب

خیال خودش هیچ نیست هرچه هست خارجی ها هستند«. )صحیفۀ امام، ج 9، ص 53( 

ــیار زیاد... طوری کردند که ملت شرق خود را به کلی  ــتعمارگران با تبلیغات بس »روح اس

ــودش را، مکتبش را گم کرد. « )صحیفۀ  ــل غرب و ابرقدرتها باخت و گم کرد خ در مقاب

امام، ج 12، ص 109( 

»وقتی که کشورهای استعمارگر با پیشرفت علمی و صنعتی یا به حساب استعمار و غارت 

ملل آسیا و آفریقا ثروت و تجمالتی فراهم آوردند، مسلمانان با مشاهده این وضعیت آنان 

خود را باختند و فکر کردند راه پیشرفت صنعتی این است که قوانین و قواعد خود را کنار 

بگذارند«. )والیت فقیه، ص 19( 

با چنین قرائتی از سوی این نسخ گفتمانها، به دلیل انطباق این قرائت با پرسشهای زمانه از 
ــاده سازی شگفت انگیز مسائل از سوی  ــو و بهره گیری این گفتمانها از زبان روزمره و س یکس
دیگر، زمینه برای سیطره معنای محوری این گفتمانها رجعت به هویت اصیل در ذهنیت فردی 
ــائل زمان این  ــی و اجتماعی- فراهم می آید و به زعم این گفتمانها چاره رهایی از مس و جمع

می شود که: 
»ملت های مسلمان و دولت ها اگر ملی هستند کوشش کنند تا وابستگی فکری خود را 

ــالم را که الهام از  از غرب بزدانید و فرهنگ و اصالت خود را بازیابند و فرهنگ مترقی اس

وحی می باشد بشناسانند« )صحیفۀ امام، ج ، ص 395(
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ــد داخلی و خارجی آن  ــت گرایانه امام خمینی را می توان در بع ــای گفتمان بازگش جغرافی
ــت گرایانه امام در روابط بین الملل عناصری چون  دنبال نمود به طور کلی در گفتمان بازگش
سلطه  ستیزی، استقالل، صدور انقالب، مظلومین و مستضعفین، وحدت امت اسالمی حول دال 
مرکزی اسالم مفصل بندی می شوند. این امر به شکل گیری هویتی می انجامد که قرائت مطلوب 

مورد نظر خویش را ارائه می دهد. 
ــا را در محیط داخلی در بر مي  گیرد و از  ــویی دیگر، گفتمانهایي از قبیل چپ و لیبراله از س
طرفی از طریق تاکید بر دال مرکزی اسالم مرزهای تفاوت خود با آنها را ترسیم می کند. چنان که 
تاجیك در این ارتباط استدالل کرده است چنین همگرایی در گفتمان امام خمینی نه حاصل 
تعریف یك دشمن واحد یعني رژیم پهلوی و یا قرار گرفتن شاه در ثقل تمام گفتمانهای مبارزاتی 
بود بلکه علت اصلی را می باید از یك سو در بازتاب دقایق انقالبی سایر عناصر گفتمانی همچون 
جهت گیریهای ضد امپریالیستی، ضد سرمایه  داری، تمایالت و گرایشهای مردمی، تکیه بر مردم 
تهیدست و پابرهنه، نوید جامعه اي عاري از سلسله مراتب اشرافی، نشاندن کار به جای سرمایه و... 
و از جانب دیگر در تعریف مصداق ها مترقی  تر، کاربردی  تر، پر روح  تر و البته بومی  تر برای مفاهیم 

و سمت گیریهای فوق ] از طریق اسالم و مفاهیم اسالمی[ اشاره کرد. )تاجیك 1383: 102(
ــای هم عرض خود را جذب  ــان امام خمینی با چنین مفصل بندی می تواند گفتمانه گفتم
ــتد و از این طریق هویت  ــدگی بفرس و گفتمانهای متناظر با خود را به حوزه غیریت و طرد ش
گفتمانی خود را تثبیت کند و این به آن علت است که شکل گیری هر گفتمان در عین حال که 
حاصل کنار هم قرار گرفتن گذاره های یکسان است نتیجه یك روند بیگانه سازی و غیریت نیز 
هست. در واقع براساس این روند بیگانه سازی است که یك گفتمان جدید شکل گرفته حدود 
ــخص کرده و به تثبیت هویت خود در صورت بندی گفتمانی و عامالن کارگزاران  خود را مش

اجتماعی می پردازد. 

ویژگیهاي گفتمان سیاسي امام خمیني)ره(
اکنون که تا حدودی گونه شناسی گفتمان امام خمینی)ره( اشاره شد، می بایست به واکاوی 
عناصر و دالهای گفتمان ایشان پرداخت. اما پیش از بررسي عناصر تشکیل دهنده گفتمان امام 

خمینی می بایست نکاتی را یاد آور شد:
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ــانگر پیکره بندی  ــکل، نش 1ـ به جرات می توان گفت گفتمان امام خمینی به عالی ترین ش
ــاس تمایز دوگانه  ای استوارند. این تمایزهای دو  ــت. مفاهیمی که براس مفاهیم ایدئولوژیك اس
گانه ای مفهومی همانند استقالل در مقابل وابستگی بشدت سیاسی  اند و تنها حوزه سیاست را 

نشانه رفته  اند. 
ــان دهندۀ نقش اسالم در معنایابی  ــي امام خمینی)ره( بخوبی نش 2ـ تحلیل گفتمان سیاس
دالهای دیگر در گفتمان امام است. حصرگرایی)حقیقت( موجود در گزاره های اسالمی به خوبی 
در گزاره های مطروحه در گفتمان ایشان نمایان است. گویی که ندای محمد )ص( در زمان ما 

از زبان امام خمینی بر می آید. ندایی برای دعوت به یك حقیقت و یك حقانیت. 

دال مرکزی اسالم: 
ــناورند و دالهایی وجود دارند که برای آن  ــتند که ش در هر گفتمان داللت کننده  هایی هس
ــد دالهایی را با نام دالهای مرکزی  ــان جنبه محوری دارد؛ در واقع در روش گفتمانی بای گفتم
ــتجو کرد که در مفصل بندی گفتمانی مفاهیم و اجزای دیگر را کنار هم نگاه  یا محوری جس
می دارد و به آنها وحدت می بخشد. دال برتر مفهوم کلیدی و هویت بخشی در هر گفتمان است 
که نشانه های دیگر در سایۀ آن منتظم و با هم مفصل بندی می شوند. )بهروزلك 1385: 149( 
در گفتمان امام خمینی)ره( اسالم دال برتر است. اسالم به عنوان دال مرکزی گفتمان ایشان 
در مفصل بندی گفتمان امام، دیگر عناصر را در کنار هم نگه می دارد و عناصر دیگر در سایه آن 
نظم پیدا می کنند و با هم مفصل بندی می شوند. پیش از ارائه هر تحلیل دیگری از اسالم در 
گفتمان امام به نظر می رسد که باید به شرح این مسأله پرداخت که اسالم مورد نظر حضرت 
ــالم چگونه است و مشخصه های  ــت و یا به عبارتی دیگر قرائت مورد نظر امام از اس امام چیس
ــد. بابی سعید در  ــالم به عنوان دال مرکزی گفتمان امام خمینی)ره( به چه صورت می باش اس
کتاب هراس بنیادین، ظهور گفتمان اسالم گرایی و تجدید حیات اسالمی را با عنوان بازگشت 

سرکوب شدگان توصیف می کند. )سعید 1390: 12( 
اگر مطرح شدن و ظهور گفتمانی به محوریت اسالم معاصر بدین گونه قابل تحلیل است این 
تحلیل می تواند حائز نکته ای عمیق باشد چرا که یك نتیجه  ی منطقی چنین استداللی می تواند 

این باشد که قرائتی از اسالم ارائه شده است که تا پیش از آن وجود نداشته است. 
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قرائت امام خمیني)ره( از اسالم
1ـ سیاسی بودن اسالم 

یکی از مشخصه های اصلی قرائت امام خمینی)ره( از اسالم را می توان در سیاسی بودن این 
قرائت دانست. در این قرائت: » اسالم تمامش سیاست است ... سیاست مدرن از اسالم سرچشمه 
می گیرد«. )صحیفۀ امام، ج 1، ص 270( از منظری دیگر اسالم یك نظام اجتماعی و حکومتی 

محسوب می گردد. )صحیفۀ امام، ج 21، ص 402-403( 
ــازانه از اسالم قلمرو اسالم چنان فراخ در نظر گرفته  چنان که می بیبینیم در این قرائت واس
شده که می تواند تمام عرصه  ها از قبیل عرصه  های اجتماعی و سیاسی را در برگیرد و حتی این 
نقش تا حدی می رسد که در بیانی جسورانه اسالم به عنوان دینی معرفی شود که دین سیاست 
)است(، قبل از اینکه دین معنویات باشد )ر.ک. به: صحیفه امام، ج 6، ص 467( امام خمینی)ره( 
ــالم ارائه می دهد که در آن اسالم » برخالف مکتب های غیر توحیدی در تمام  ــیری از اس تفس
ــی و نظامی و اقتصادی دخالت  ــئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاس ش

دارد.« )صحیفۀ امام، ج 21، ص 402-403(

2ـ جامعیت اسالم 
ــالم در قرائت واسازانه ی امام خمینی)ره( جامعیت آن است چنان که  از دیگر ویژگیهای اس

امام در این ارتباط بیان می دارند:

ــت و نه دعوتش به خصوص مادیات است... ــالم نه دعوتش به خصوص معنویات اس » اس

)صحیفۀ امام، ج 4، ص 184( اسالم برای همه امور قانون و آداب آورده است. برای انسان 

ــت.  ــود تا پس از آنکه به گور می رود قانون وضع کرده اس پیش از آنکه نطفه اش منعقد ش

ــادی قانون دارد برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه  ــور که برای وظایف عب همانط

رسم دارد حقوق اسالم یك حقوق مترقی و متکامل و جامع است کتابهای قطوری که از 

ــده از احکام قضا و معامالت و حدود و  دیر زمان در زمینه های مختلف حقوقی تدوین ش

ــررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومی و  ــاص گرفته تا رابطه بین ملت ها و مق قص

ــالم است. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسالم  ــمه ای از احکام و نظامات اس خصوصی ش
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تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی دربارۀ آن نداده باشد. « )والیت فقیه، ص 12( 

در تفسیر واسازانه امام خمینی)ره(: 

ــدا را عبادت کن و چگونه  ــان می گوید که خ ــالم همزمان با این که به انس ــب اس » مذه

ــانها باید چگونه  ــایر انس عبادت کن، به او می گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با س

ــایر جوامع باید چگونه روابطی برقرار نماید هیچ  ــالمی با س تنظیم کنی و حتی جامعه اس

ــت مگر اینکه مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر  حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیس

ــالم هدایت جامعه را در همه شئون و ابعاد به عهده گرفته است «  ــته است چون اس داش

)صحیفۀ امام، ج 5، ص 389( 

3ـ جهان شمولی اسالم 
در قرائت امام خمینی اسالم دین جهان شمولی معرفی می گردد که هیچ یك از تقلیل های 

قومی، زبانی و نژادی را در آن راه نیست. امام خمینی)ره( در این باره بیان می دارند:

»اسالم مربوط به طایفه خاصی نیست، اسالم برای بشر آمده است نه برای مسلمانان و نه 

برای ایران. انبیاء مبعوث برانسانها هستند. و پیامبر اکرم مبعوث بر انسانها بود. خطاب به 

ناس می باشد یا »ایهاالناس« و ما که نهضت کردیم. برای اسالم نهضت کردیم جمهوری، 

جمهوری اسالمی است. نهضت برای اسالم نمی تواند محصور در یك کشور و یا حتی در 

ــالم همان دنباله نهضت انبیاست. نهضت انبیا  ــورهای اسالمی باشد. نهضت برای اس کش

برای یك محل نبوده است، پیامبر اکرم اهل عربستان است لکن دعوتش مال عربستان و 

محصور به عربستان نبوده دعوتش مال همه عالم است. « )صحیفۀ امام، ج 10، ص 446( 

»اسالم این طور نیست که یك مملکت داشته باشد به اسم ایران مثاًل یا به اسم عراق یا 

به اسم کذا. این جورها نیست تمام عالم تحت نظرش هست؛ یعنی نظر اسالم به این بوده 

است که تمام بشر را بسازد، هیچ قوم و خویشی ندارد، یك دین الهی است، همان طوری 

ــلمانها یا غربیها یا  ــرقیها و مس ــت، نه خدای ش که خدای تبارک و تعالی خدای همه اس
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مسیحیا یا یهودیها. این طور نیست خدای همه است و نسبت به همه رازق و خالق است. 

اسالم هم دینی است مال همه؛ یعنی آمده است که همه بشر را به صورت یك عادالنه در 

اورد به صورتی که یك بشر به بشر دیگر به قدر یك سر سوزن تعدی نکنند. می خواهد یك 

ــان عادل به تمام معنی باشد، هم عقلیتش عقلیت انسان باشد، هم نفسیتش نفسیت  انس

انسان باشد، هم ظاهرش ظاهر انسان و مودب به آداب انسانی باشد، می خواهد این مطلب 

را اجرا کند« )صحیفۀ امام، ج 4، ص 450( 

در گفتمان امام خمینی)ره( اسالم با چنین مشخصه هایی به عنوان دال برتر و واژه ی نهایی 
معرفی می گردد؛ دال برتری که مسلمانان در تبیین و تفسیر تمامی رفتارها ایده  ها و آرمانهای 
خود از آن استفاده می کنند. اسالم در مرکز عمل آنها قرار می گیرد و از آن به عنوان واژه نهایی 
ــتفاده کرده و برای معرفی خود از آن استمداد می جویند و در برابر هرگونه تغییری نسبت  اس
ــان می دهند. در گفتمان امام اسالم نشان ه ای است که سایر نشانه  ها  به آن از خود واکنش نش
ــالم هسته مرکزی گفتمان حضرت امام را تشکیل می دهد و  در اطراف آن نظم می گیرند. اس

جاذبه  های همین هسته سایر نشانه ها را جذب می کند. 

عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسي امام خمیني
1- نفی سلطه 

از عناصر مهمی که در گفتمان امام خمینی)ره( پیکره بندی می شود، نفی سلطه است. برای 
شناخت بهتر از سلطه و سلطه ستیزی در گفتمان امام ضروری است که به بررسی مبانی تفکر 

سلطه ستیزی در گفتمان امام خمینی بپردازیم. 
مبانی تفکر سلطه ستیزی امام خمینی )ره(: اصلی ترین مولفه های رفتاری نخبگان، گروههای 
اجتماعی و سازمانهای سیاسی مفاهیمی از جمله تصاویر ذهنی، سنتهای محیطی، اسطوره  ها و 
حتی برخی از پیشداوریها می باشد. این موارد بر فرهنگ سیاسی جامعه و جهت گیری سیاسی 
ــی در روند تاریخی و بر ضمیر  ــر برجای می گذارد. چنین مؤلفه  های ــوری تاثی نخبگان هر کش
ــازد و به این  ناخودآگاه یك جامعه نقش می بندد. برخی از افراد را بیش از دیگران متاثر می س

ترتیب چنین افراد و گروههایی آمادگی الزم را برای ایفای نقش تاریخی را دارا می گرداند. 
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مطالعه تاریخ سیاسی ایران نشان می دهد که سلطه خارجی به عنوان عامل بازدارنده توسعه 
سیاسی کشورمان محسوب می گردد. این امر در طی دو قرن اخیر شتاب و گسترش بیشتری 
پیدا کرده است. مداخالت روسیه، انگلستان، ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی به 
عنوان عرصه های سیاه اما واقعی تاریخ ایران می باشد و این مداخالت ذهنیت بدبینانه  ای را در 

افکار عمومی و فرهنگ سیاسی ایران برجای گذاشته است. )متقی 1379: 290( 
ــی به عنوان یکی از هنجارهای فرهنگ سیاسی ایران تلقی می شود ولی  اگرچه بیگانه ترس
نوع واکنش در برابر چنین پدیده  ای متفاوت به نظر می رسد. امام خمینی)ره( در مقابل ذهنیت 
حاصل از سیطره نیروهای خارجی و سلطه فراگیر بیگانگان رهیافتی مبارزه جویانه را ارائه دادند. 
ایشان در این زمینه دارای دو پیشفرض بودند که براساس آن، هدفهای خود را مشخص نموده 
اند، پیشفرض اول براین واقع بود که عناصر خارجی ساخت سیاسی ایران را تحت کنترل خود 
درآورده و در صدد می  باشند تا مؤلفه  های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را در ایران نهادینه 
ــفرض دوم براین موضوع قرار داشته است که به موازات سلطه غرب درایران، نفوذ  نمایند. پیش
آیین و احکام اسالمی کاهش خواهد یافت همچنان که این روند در سایر جوامع اسالمی بویژه 

ترکیه نیز ظهور یافته بود. )همان 292 291( 
ــتقالل ایران را خدشه دار نموده و  ــاس مستکبران و سلطه گران به دلیل اینکه اس براین اس
اضمحالل اصول بنیادین و هنجارهای درونی جامعه از جمله اسالم را فراهم آورده  اند به عنوان 

دگر خارجی گفتمان ایشان مشروعیت زدایی می شوند. 
ــلطه در فضای عینی به سان گفتمان  های  در گفتمان امام خمینی)ره( در تعیین مصداق س
چپ نوک تیز حمالت بسوی دنیای سرمایه داری بخصوص ایاالت متحده امریکا نشان رفته است 
ولی در عین حال غیر قابل کتمان است که بار معنایی این نشانه در گفتمان امام سخت ناشی از 
سنت اسالمی است. براساس اصل نفی سبیل در اسالم حیات و زندگی زیر سلطه دیگران دارای 
ارزش نیست چرا که بر اساس آیه » َولَن یَجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیالً«: )خداوند 

سلطه ای برای کافران بر مومنان قرار نداده است. ( )نساء: 141( 
امام خمینی)ره( در همین رابطه بیان می دارند: 

ــلطه نباید از غیر بر شما باشد. نباید  ــت این است که س ــالم اس » ما منطقمان، منطق اس
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شما تحت سلطه غیر بروید ما می خواهیم نرویم زیر سلطه « )صحیفۀ امام، ج 4، ص 91( 

امام با استناد به سیره انبیا ملت اسالم را پیرو مکتبی می دانست که برنامه آن در دو جمله ی 
نه ستم کنید ونه مورد ستم قرار گیرید خالصه می شود )ر.ک. به: امام خمینی 1374، ( 

ــخصه های  ــه گرایانه  ی امام از تاریخ و یا برخی مش ــات دیگری از قبیل قرائت نخب مالحظ
فرهنگی سیاسی ایرانیان از جمله بیگانه هراسی نیز در تکوین معنایی این نشانه، مهم و موثرند، 
ــنت اسالمی و قرائت نوین ایشان از اسالم است که در معنا دهی به  ــد این س اما به نظر می رس
عنصر سلطه و استکبار ستیزی در گفتمان ایشان نقش کلیدی ایفا می کند و آن را به یکی از 
ــلطه و سلطه گران در گفتمان امام با  دالهای محوری گفتمان امام تبدیل می کند. مصادیق س
تعابیر مختلفی از قبیل شیطان بزرگ، مستکبرین، سلطه گران، استعمار گران، خصم قرآن و... 
ــیج گرایانه و تحقیر  مورد خطاب قرار می گیرند که این واژه ها دارای ابعاد دینی رمانتیك بس

کننده بوده است. 
حضرت امام روابط با کشورهاي سلطه جو را در صورتي که منجر به جهانخواري امپریالیست-
ــتند که بر اساس همکاري عادالنه و  ها فراهم کند. طرد می کردند و روابطي را مقبول می دانس

مساوات طلبانه شکل گرفته باشد. )دهشیري 1378: 12(
تاکید امام خمیني)ره( بر »سیاست نه شرقي و نه غربي« نیز بر مبناي نفس سلطه و بر مبناي 
ــان و قرائت خاص ایشان از اسالم بود که در این قرائت پذیرش حمایت تمام  بینش دیني ایش

قدرتها نفي و تنها قدرت خداوند متعال مطرح بود. 

2ـ استقالل 
در علوم سیاسي ، استقالل را به جدا بودن حاکمیت یك کشور از دیگر کشورها از نوع سلطه 
و سیادت خارجي تعریف کرده اند. )آقا بخشي 1383: 154( برخي دیگر با توجه به مساله آزادي 
در تعریف استقالل گفته  اند: استقالل ، همان آزادي اراده ملي براي اداره امور داخلي و خارجي 
ــي دولت پدیدار می شود. )علي بابایي  ــت دیگران است که از خالل سازمان سیاس خود از دس

1365ج2 46-45(
ــیاري مسلمانان را به عنوان یك امت از وابستگي امت یا ملتهاي دیگر باز  در قرآن آیات بس
ــتند که درباره ویژگیهاي امت نمونه بیان شده است. البته  ــته است. این آیات، آیاتي هس داش
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ــي به میان نیاورده است ولي  ــتقالل سیاس ــخن از اس ــت که قرآن بصراحت س باید توجه داش
آیات بسیاري هستند که به ویژگیهاي امت نمونه اشاره می کند که بیان کننده مفهوم استقالل 

سیاسي به معنا و مفهومي است که اکنون در علوم سیاسي از آن سخن به میان می آید. 
از جمله این آیات مي توان به آیاتي که به مساله عزت مسلمانان، نپذیرفتن سلطه و سرپرستي 
کافران، عدم گرایش و اعتماد به کافران، پیروي نکردن از اهل کتاب و مشرکان، روي پاي خود 

ایستادن، نداشتن دوستي و ارتباط صمیمي با مشرکان اشاره کرد: 
َۀ   عزت مسلمانان: »الَّذیَن یَتَِّخُذوَن الْکافِریَن أَْولِیاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنیَن أَ یَْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعزَّ
ــت و یاور و دوست  ــانی که کافران را به جای مؤمنان سرپرس ِ َجمیعاً«: )همان کس َۀ هلِلَّ َفإِنَّ الِْعزَّ
خود می گیرند آیا در نزد آنان عّزت و عظمت می طلبند؟ پس )بدانند که ( بی تردید همه عزت 

از آن خداست(. )نساء: 139( 
الُِح یَْرَفُعُه َو الَّذیَن  یُِّب َو الَْعَمُل الصَّ ُۀ َجمیعاً إِلَْیِه یَْصَعُد الَْکلُِم الطَّ َۀ َفلِلَِّه الِْعزَّ »َمْن کاَن یُریُد الِْعزَّ
یِّئاِت لَُهْم َعذاٌب َشدیٌد َو َمْکُر أُولِئَك ُهَو یَُبوُر«: )هر که شرف و قدرت و غلبه خواهد  یَْمُکُروَن السَّ
)بداند که ( اینها یکسره از آن خداوند است)و باید از او بطلبد ( سخنان پاکیزه )اعتقاد به توحید 
و اصول عقاید که مفاد کلم طّیب است ( به سوی )قرب ( او باال می رود و عمل صالح آن را باال 
ــانی که بدی ها را به نیرنگ انجام می دهند آنها را عذابی است سخت، نیرنگشان  می برد و کس

تباه و بی اثر است. ( )فاطر: 10(
ــولِِه َولِلُمؤِمنیَن  ُۀ َولَِرس ِ الِعزَّ ــوَن لَِئن َرَجعنا إِلَی الَمدیَنِۀ لَُیخِرَجنَّ األََعزُّ ِمنَها األََذلَّ َوهلِلَّ »یَقول
َولِکنَّ الُمنافِقیَن ال یَعلَموَن«: )آنها می گویند: »اگر به مدینه بازگردیم، عزیزان ذلیالن را بیرون 
می کنند!« در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمی دانند!( 

)منافقون: 8(
نپذیرفتن سلطه و سرپرستي کافران: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الَْیُهوَد َو النَّصاري  أَْولِیاَء 
الِمیَن« )ای کسانی  َُّه ِمْنُهْم إِنَّ اهللَ ال یَْهِدي الَْقْوَم الظَّ َُّهْم ِمْنُکْم َفإِن بَْعُضُهْم أَْولِیاُء بَْعٍض َو َمْن یََتَول
ــتان و یاوران  ــتان خود مگیرید، آنها دوس ــان آورده اید، یهود و نصارا را یاوران و دوس ــه ایم ک
یکدیگرند، و هر کس از شما آنها را دوست و یاور خود گیرد از آنها خواهد بود )و ستمکار است 

و ( بی تردید خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند(. )مائده: 51( 
»َفَتَري الَّذیَن في  ُقُلوبِِهْم َمَرٌض یُسارُِعوَن فیِهْم یَُقولُوَن نَْخشي  أَْن تُصیَبنا دائَِرٌۀ َفَعَسي اهللُ أَْن 
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یَأْتَِي بِالَْفْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ َفُیْصِبُحوا َعلي  ما أََسرُّوا في  أَنُْفِسِهْم ناِدمیَن«: )پس کسانی را که در 
دل هایشان بیماری )نفاق ( است می بینی که در )دوستی ( آنها شتاب می ورزند، می گویند: بیم 
ــالمی سقوط کند و آنها بر ما مسلط شوند (. امید  ــد )دولت اس داریم که حادثه بدی به ما برس
است که خداوند فتحی )برای مسلمین ( یا کاری از جانب خود )هالک کردن کافران به نحوی 
دیگر ( پیش آورد تا آنها بر آنچه در دل هایشان پنهان می دارند پشیمان گردند(. )مائده: 52( 

ُکُم النَّاُر َو ما لَُکْم ِمْن ُدوِن  عدم گرایش و اعتماد به کافران: »َو ال تَْرَکُنوا إِلَي الَّذیَن َظلَُموا َفَتَمسَّ
اهللِ ِمْن أَْولِیاَء ثُمَّ ال تُْنَصُروَن«: )و به کسانی که ستم کرده اند دل نبندید و میل و تکیه نکنید که 
آتش )غضب خدا ( به شما می رسد در حالی که شما را جز خدا هیچ یاور و سرپرستی نباشد و 

نیز مورد نصرت خدا هم قرار نگیرید(. )هود: 113( 
ــرکان: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا إِْن تُطیُعوا الَّذیَن َکَفُروا یَُردُّوُکْم  پیروي نکردن از اهل کتاب و مش
َعلي  أَْعقابُِکْم َفَتْنَقلُِبوا خاِسریَن«: )ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کفر ورزیده 
اند اطاعت کنید شما را به عقب )به کفر و جهالت دوران جاهلیت ( بازمی گردانند، پس زیانکار 

خواهید گشت(. )آل عمران: 149( 
ــْم َو اْحَذْرُهْم أَْن یَْفِتُنوَک َعْن بَْعِض ما  ــْم بِما أَنَْزَل اهللُ َو ال تَتَِّبْع أَْهواَءُه ــْم بَْیَنُه »َو أَِن اْحُک
َّما یُریُد اهللُ أَْن یُصیَبُهْم بَِبْعِض ُذنُوبِِهْم َو إِنَّ َکثیراً ِمَن النَّاِس  َّْوا َفاْعلَْم أَن أَنَْزَل اهللُ إِلَْیَك َفإِْن تََول
لَفاِسُقوَن«: )و تو را وحی کردیم به( اینکه در میان آنان طبق آنچه خدا نازل کرده داوری کن، 
ــروی مکن و از آنان بر حذر باش که مبادا تو را از برخی از آنچه خدا به  ــای آنها پی و از هوس ه
ــازند. پس اگر )از داوری تو ( روی گردانند بدان که خدا اراده  ــوی تو نازل نموده منحرف س س
کرده آنها را به کیفر برخی از گناهانشان گرفتار نماید، و البته بسیاری از مردم فاسق و خارج از 

طاعت خدایند(. )مائده: 49( 
ارِ ُرَحماُء بَْیَنُهْم  اُء َعلَي الُْکفَّ ــوُل اهللِ َو الَّذیَن َمَعُه أَِشدَّ ٌد َرُس ــتادن: »ُمَحمَّ  و روي پاي خود ایس
ُجوِد ذلَِك  ــیماُهْم في  ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّ داً یَْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهللِ َو رِْضواناً س ــجَّ عاً ُس تَراُهْم ُرکَّ
أَُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتوي  َعلي  ُسوقِِه  ــطْ َمَثُلُهْم فِي التَّْوراۀِ َو َمَثُلُهْم فِي اْلِنْجیِل َکَزْرٍع أَْخَرَج َش
ــاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًۀ َو أَْجراً  الِح ــاَر َوَعَد اهللُ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ــُب الزُّرَّاَع لَِیغیَظ بِِهُم الُْکفَّ یُْعِج
َعظیماً«: )محّمد فرستاده خداست، و کسانی که همراه اویند در برابر کّفار نیرومند و سرسخت 
و در میان خودشان مهربانند، آنها را همواره در حال رکوع و سجود می بینی که پیوسته فضل 
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ــش خداوند و خشنودی او را می طلبند، نشانه )عبادت و خشوع ( آنها در اثر سجده در  و بخش
ــان پیداست این صفت آنهاست در تورات )موسی (، و صفت آنها در انجیل )عیسی (  رخسارش
همانند زرعی است که )خداوند ( جوانه های آن را )از اطرافش ( برآورده و تقویت کرده تا کلفت 
و ستبر شده و بر ساقه های خود ایستاده به طوری که کشاورزها را به اعجاب وامی دارد ))خدا 
چنین کرده ( تا به وسیله آنها کّفار را به خشم و غیظ آورد. خداوند به کسانی از آنان که ایمان 
آورده و عمل های شایسته انجام داده اند آمرزش و پاداشی بزرگ را وعده داده است(. )فتح: 29( 
نداشتن دوستي و ارتباط صمیمي با مشرکان: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا بِطانًَۀ ِمْن ُدونُِکْم 
ال یَأْلُونَُکْم َخباالً َودُّوا ما َعِنتُّْم َقْد بََدِت الَْبْغضاُء ِمْن أَْفواِهِهْم َو ما تُْخفي  ُصُدوُرُهْم أَْکَبُر َقْد بَیَّنَّا لَُکُم 
اْلیاِت إِْن ُکْنُتْم تَْعِقُلوَن« )ای کسانی که ایمان آورده اید، از غیر خود برای خویش دوست محرم 
راز نگیرید، آنها از هیچ فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند، مشقت و رنج شما را دوست دارند، 
دشمنی از دهن هایشان )سخنانشان ( پدیدار است، و آنچه سینه هایشان پنهان می دارد بزرگتر 
است. ما برای شما نشانه ها )ی حال آنها ( را روشن کردیم اگر می اندیشید(. )آل عمران: 118( 
»یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الَّذیَن اتََّخُذوا دیَنُکْم ُهُزواً َو لَِعباً ِمَن الَّذیَن أُوتُوا الِْکتاَب ِمْن َقْبلُِکْم 
اَر أَْولِیاَء َو اتَُّقوا اهللَ إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن« )ای کسانی که ایمان آورده اید، کسانی را که دین  َو الُْکفَّ
شما را به مسخره و بازی گرفته اند، چه از آنان که پیش از شما کتاب )آسمانی ( به آنها داده 
شده و چه از کّفار )دیگر ( دوستان و یاوران خود مگیرید، و از خدا پروا کنید اگر شما مؤمنید(. 

)مائده: 57(
البته آیات دیگري با مضامین فوق در قرآن کریم وجود دارد )ر. ک. بقره: 105 و 109 و آل 
ــتقالل  ــاخصهایی از اس عمران: 118 تا 120 و توبه: 8. (، با این اوصاف از موارد فوق می توان ش
ــتقالل سیاسي به معناي این است که دولت دیگري  ــي به مفهوم امروزي را دریافت. اس سیاس
ــد و نتواند اراده خود را بر امت و دولت اسالمي  ــالمي سلطه و چیرگي نداشته باش بر دولت اس

تحمیل نماید. 
از آنجایي منابع اندیشه سیاسي امام خمیني)ره( از اسالم نشأت گرفته است، می توان گفت 
که یکی از عناصر محوری در گفتمان امام استقالل می باشد. در توضیح این مطلب باید گفت 
که در وضعیت نیمه استعماری ایران، همواره یکی از دغدغه های اصلی نبود استقالل در ایران 
بوده باشد. براین اساس تمام گفتمانها می کوشند معنای مورد نظر خود را به این اصل برسانند 
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در گفتمان حضرت امام عدم دخالت بیگانگان براساس شرایط عینی جامعه تعیین می گردد: » 
ملت ایران بدون اتکا به غرب و شرق می خواهد روی پای خود بایستد و بر سرمایه های مذهبی 

و ملی خود استوار باشد. « )صحیفۀ امام، ج 5، ص 234( 
ــتیم و این که ما با همه ی دولت  ــوروی و ما خودمان هس »ما نه با آمریکا کارداریم و نه با ش
ها رابطه داشته باشیم که نه ظلم کنیم نه زیربار ظلم برویم. « )صحیفۀ امام، ج 19، ص 94(. 

»حکومت اسالمی، حکومتی آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به یك نحو است و اگر 
ــنه داشته باشند، دولت اسالمی هم با آنها روابط حسنه دارد و اجازه نمی دهیم  آنها روابط حس

کسی در مقدرات مملکت مان دخالت کند. « )صحیفۀ امام، ج 5، ص 419(. 

3- مظلومین و مستضعفین 
به طور کلی ورود دال استثمار شدگان یا به تعبیر گفتمان امام خمینی)ره(، مستضعفین با بار 
معنایی خود به عنوان طرد شدگان مسخ شده و غیریت گفتمان غرب بخصوص سرمایه داری 
تاحدود زیادی حیات خود را مدیون قرائت چپ از نظام سرمایه داری بویژه فضای پس از جنگ 
جهانی دوم جنگ سرد و خصوصاً دهه 1960 میالدی بود. به طوریکه در فضای ملهم از قرائت 
خاص این گفتنمانهای چپ گرایانه در دهه 1960 میالدی نوعی رادیکالیسم مشهود است. این 
رادیکالیسم نو به گفته ی بشیریه اعتراض علیه مصرف گرایی و زندگی روزمره در جهان سرمایه 

داری بود. )1379: 2(. 
اما نکته جالب این است که به گفته  ی بشیریه این شکل از رادیکالیسم در جلوه جهان سومی 
خود نسبت به زیاده رویهای اجتماعی ناشی از نوسازی و تجدد، تضعیف نهاد ها و اندیشه  هاي 
ــنتی و ناامنی فزاینده در جهان نو واکنش نشان می داد و اغلب خواستار بازگشت به زندگی  س
روستایی و سنتی بود. به همین دلیل رادیکالیسم نو اغلب خصلتی اخالقی داشته و در پی تغییر 
ارزشهای حاکم در جهان نو بود و ضد فرهنگی را در مقابل فرهنگ سلطه عرضه کرد. )همان 

 .)29 :1379
بشیریه در ادامه تحلیل خود می افزاید:

» گفتگو از انقالب، خشونت، جهان سوم، مبارزه با استثمار جهانی و امپریالیسم فرهنگی، 
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مبارزه اقلیت های قومی و زنان و.... سخن رایج در رادیکالهای نوین بود چرا که به نظر چپ 

گرایان نو، جامعه آرمانی در دسترس بود ودست یابی به آن امکان داشت. « )همان: 31( 

به نظر می رسد فضای حاصل از این سنخ گفتمانها بشدت در جامعه  ی ایرانی تاثیر می گذارد 
ــاس استداللهایی مشابه ریشه تمام مشکالت را الزاما می بایست در غرب جستجو  چرا که براس
ــکل  ــت که گفتمان امام در طی دهه دوم 1960 و 1970 ش کرد. در چنین فضای فکری اس

می گیرد. 
ــیه وارد متن می  شوند  ــدگانی از حاش ــت گرایانه امام خمینی)ره( طردش در گفتمان بازگش
طردشدگانی که در راستای ایجاد جامعه آرمانی، هویت نوین، رهایی جهان سوم و نفی بزرگ 
ــود و آگاهی  ــدگانی که در نتیجه اعمال آنها هویتی نوین خلق می ش تالش می کنند. طرد ش
تازه ای از معناي هستی به دست می آید. توده گرایی موجود در متن فضای عمومی دهه  های 
1960 و 1970 در گفتمان دین محور امام، در شکل دال مستضعفین هستی می یابد و تا آنجا 
پیش می رود که به امری استعالیی و متافیزیکی بدیل می شود. دالی که با قرائتهای رمانتیك و 
بسیج گرایانه خویش در مورد سرنوشت و هویت منقاد شده  اش به نیروی انقالبی طرد کننده و 

نافی هویت غیر اصیل هستی تبدیل می گردد. 
ــي حضرت امام، الزم  ــتضعفین و مظلومان در گفتمان سیاس اما قبل از پرداختن به دال مس
است این مقوله از منظر اسالم روشن گردد که مظلومان و مستضعفین چه جایگاهي در دین 

اسالم دارند. 
یِن َفَعلَْیُکُم النَّْصُر... «: )اگر  خداوند در سوره انفال آیه 72 می فرمایند: »... إِِن اْسَتْنَصُروُکْم فِی الدِّ
گروهی)مؤمنان مهاجر( به خاطر حفظ دین و آئین شان از شما یاری طلب کنند، بر شما الزم 
است که به یاری آنان بشتابید. (. این آیه مسلمانان را ملزم می نماید تا به یاری برادران دینی 

خود که مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند، شتافته و به وظیفه دینی خود عمل نمایند. 
»َو ما لَُکْم ال تُقاتُِلوَن في  َسبیِل اهللِ َو الُْمْسَتْضَعفیَن ِمَن الرِّجاِل َو النِّساءِ َو الِْولْداِن الَّذیَن یَُقولُوَن 
ا َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنَْك نَصیراً«:  الِِم أَْهُلها َو اْجَعْل لَنا ِمْن لَُدنَْك َولِیًّ َّنا أَْخِرْجنا ِمْن هِذهِ الَْقْریَِۀ الظَّ َرب
)چرا در راه خدا، و )در راه ( مردان و زنان و کودکانی که )به دست ستمگران ( تضعیف شده اند، 
پیکار نمی کنید؟! همان افراد )ستمدیده ای ( که می گویند: »پروردگارا! ما را از این شهر )مکه (، 
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که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود، برای ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار 
و یاوری برای ما تعیین فرما!( )سوره نساء: 75(

وجوب جنگ و جهاد در راه خدا برای نجات و رهایی مستضعفان از چنگال ستمگران و توبیخ 
و سرزنش متخلفان از جنگ وجهاد و... مطالبی است که از آیه استنباط می شود. 

در روایات نیز در موارد مختلف به مستضعفان و مظلومان و الزم  بودن یاري آنها اشاره شده 
ــوم ِمن الظالم کان معی فی الجنۀ  ــرم )ص( می فرماید: »... و َمن أخذ للمظل ــت. پیامبر اک اس
مصاحباً... «؛ )هرکسی داد ستمدیده ای را از ستمگر بگیرد، در بهشت با من و یار و همنشین 
من باشد. (، امام علي )ع( نیز در این زمینه می فرمایند: » اَحَسِن الَعدِل نصرۀ المظلوم«؛ )بهترین 
عدالت یاری مظلوم است. (، از امام صادق )ع( نیز نقل شده است: » َما ِمْن ُمْؤِمٍن یُِعیُن ُمْؤِمناً 
َمْظُلوماً إاِلَّ َکاَن أَْفَضَل ِمْن ِصَیاِم َشْهٍر َو اْعِتَکافِِه فِی الَْمْسِجِد الَْحَراِم َو َما ِمْن ُمْؤِمٍن یَْنُصُر أََخاُه َو 
نَْیا َو اْلِخَره«: )هیچ مؤمنی، مؤمن ستمدیده ای را یاری  ُهَو یَْقِدُر َعلَی نُْصَرتِِه إاِلَّ نََصَرُه اهللُ فِی الدُّ
ــجد الحرام باشد و هیچ  ــاند، مگر اینکه عمل او، برتر از یك ماه روزه و اعتکاف در مس نمی رس
ــاند و یاریش دهد، مگر اینکه خداوند در دنیا و  ــت که بتواند برادر خود را یاری رس مؤمنی نیس

آخرت او را یاری کند. (1
با توجه به اهمیت جایگاه مستضعفان و مظلومان در دین اسالم است که این دال به عنوان 
ــود. در راین راستا، امام خمینی  ــي امام خمیني)ره( مطرح می ش یکي از عناصر گفتمان سیاس
مستضعفان را به قیام علیه مستکبران و احقاق حقوق خود دعوت می کند: »هان ای مظلومان، 
از هر قشر و از هر کشوری که هستید، به خود آیید و از هیاهو و عربده آمریکا و سایر زورمندان 
تهی نهراسید و جهان را برای آنان تنگ کنید و حق خود را با مشت گره کرده از آنان بگیرید. 

«. )صحیفۀ امام، ج 12، ص 144(. 
ــالم تازیانه خوردگان، اسالم  ــالم پابرهنگان، اس ــالم فقرای دردمند، اس ــدن اس مترادف ش
ــالم ناب محمدی )ص( از یکسو و تقابل با اسالم سرمایه داری،  ــتضعفان و در یك کالم اس مس
ــو نشانگر اهمیت واالیی است که دال مستضعفین در شکل  ــالم مرفهین بی درد از دیگر س اس

گیری هویت مطلوب نظر گفتمان امام خمینی )س( دارند. 
ــودای رهایی  ــود که س ــته می ش ــالم از منظر حضرت امام دینی دانس در همین ارتباط اس

1 . http://www. maarefquran. com/Files/fullInfo. php?session=2&id=1341
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مستضعفین از وضع موجودشان را دارد آنکه به حال مستمندان و ضعفا بیشتر عنایت دارد تا به 
حال دیگران آن که طرفدار مستضعفین است آن رژیمی که می خواهد مستضعفین را از قید و 

بند گرفتاری بیرون بیاورد، آن اسالم است. )همان: 290(. 
از دیدگاه امام خمیني)ره(، مسلمانان از باب عمل به حدیث شریف نبوي که می فرماید: » من 
اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم«: )بایستي با وحدت و همدلي با یکدیگر سکوت 

را در برابر گماشتگان استعمار بشکنند و بي تفاوتي را کنار بگذارند. (. )دهشیري 1378: 14(
ــتضعفین معرفی می گردند، اسالم  ــالم، مس در گفتمان حضرت امام اصلی ترین حامالن اس
پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومان و فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه 
داران و پول پرستانند. اسالمی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی  بهره بوده اند 
ــداران بازیگر و مقدس نمایان بی خبرند.  ــمنان حقیقی آن زراندوزان حیله  گر و قدرت  م و دش

)همان: 289(. 
براساس معنای همین دال مرزهای گفتمان امام خمینی)ره( فراتر از تقلیدهای زبانی قومی 
نژادی ترسیم می شود: » ما طرفدار مظلوم هستیم هرکی در هر قطبی که مظلوم باشد ما طرفدار 

آن هستیم. « )صحیفۀ امام، ج 5، ص 148( 

4- وحدت امت اسالمی 
قرآن کریم در آیات متعدد مسألۀ وحدت و رفتارهای موثر در ایجاد، تقویت اتحاد و انسجام 
اسالمی مسلمانان را نشان داده است. از جملۀ آموزه های وحدت آفرین، تکیه برعناصر مشترک 
ــك به حبل اهلل، وحدت و تعامل میان ادیان و دیگر موارد  دینی، وحدت درونی و باطنی، تمّس

عنوان شده است. 
خداوند در آیه 103 سوره آل عمران، مسلمانان را به وحدت فراخوانده و از تفرقه نهي فرموده 
است: »و اعتَصموا بَِحبل اهلل َجمیعاً والتَفّرقوا«: )همگي به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده 

نشوید(. 
ََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌۀ  قرآن کریم در جایي نیز همه مسلمانها را برادر هم می داند و می فرماید:» إِن
َفأَْصلُِحوا بَْیَن أََخَویُْکْم َو اتَُّقوا اهللَ لََعلَُّکْم تُْرَحُموَن«: )جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند، 
پس )در تمام اختالفات ( میان دو فرد یا دو گروه برادرانتان اصالح نمایید، و از خدا پروا کنید 



69

س(
ی )

مین
م خ

اما
ی 

اس
سی

ن 
ما

فت
ه گ

ند
ده

یل 
شک

ر ت
اص

عن

شاید مورد ترحم قرار گیرید(. )سوره حجرات: 10( این آیه مسلمانان را در کنار هم و به صورت 
برادر ایمانی هم به تصویر می کشد. 

 همچنین قرآن کریم، مسلمانان را شامل یك امت واحد ه ي اسالمی می داند و تاکید می کند: 
ُُّکْم َفاْعُبُدوِن«: )و این اّمت شما اّمتي یگانه و یکپارچه است. و  ًۀ واِحَدًۀ َو أَنَا َرب ُتُکْم أُمَّ »إِنَّ هِذهِ أُمَّ

من پروردگار شمایم، پس مرا بپرستید(. )سوره انبیاء: 92(
ــك بر ایمان به خدای یکتا ونیز دریافت پیام وحی مبنی بر  ــلمانان با تمس بنابراین همۀ مس
برادری بین همۀ مسلمانان باید قدردان این نعمت الهی باشند و با هم نزاع نکنند: »َو أَطیُعوا اهللَ 
ابِریَن«: )و از خدا و فرستاده  َو َرُسولَُه َو ال تَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو تَْذَهَب ریُحُکْم َو اْصِبُروا إِنَّ اهللَ َمَع الصَّ
او فرمان برید و با هم نزاع و ستیزه مکنید که سست و بیمناک می گردید و تسلط و حکومتتان 
از میان می رود، و نسیم پیروزی بر شما نمی وزد و شکیبایی کنید، که همانا خدا با شکیبایان 

است(. )سوره انفال: 46(
بنابراین حفظ این نعمت الهی جزء مسئولیتهای مهم همۀ مسلمانان است و مسلمانان را از 
ُقوا َو اْخَتلَُفوا ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم  ــت: »َو ال تَُکونُوا َکالَّذیَن تََفرَّ ــته اس تفرقه و اختالف برحذر داش
الَْبیِّناُت َو أُولِئَك لَُهْم َعذاٌب َعظیٌم«: )و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند 
)آن هم ( پس از آنکه نشانه های روشن )پروردگار ( به آنان رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند(. 

)سوره آل عمران: 105(
بنابراین دال وحدت امت اسالمي در گفتمان سیاسي امام خمیني)ره( داراي جایگاه برجسته-
اي است؛ براساس این دال است که سپهر گفتمانی امام ترسیم می شود سپهری به گستره تمامی 

مسلمانان جهان و امت اسالمی. براساس غنای مفهومی این دال است که امام خمینی)ره(: 

ــنن در اصول فروعات کلیدی و  ــیار میان شیعیان و اهل تس ــترکات بس » با توجه به مش

ــالم را به مثابه یك نظام واحد  مهم دین و اختالفات در برخی از فروعات دینی جهان اس

ــترک  ــترک و واحد پیامبری مش ــجم تلقی می کند که دارای خدای مش یکپارچه ومنس

ــند. برخی از  اعتقاد به معاد و روز جزا، قبله واحد، اعتقاد به نماز و روزه و حج و... می باش

اختالفات فکری و اعتقادی می تواند آنان را از رسیدن به وحدت استراتژیك سیاسی منع 

نماید«. )فوالدی 1387: 82( 



70

94
هار

و ب
 9

3 
ان

ست
زم

 | 
3 

2 و
ره 

ما
 ش

م |
سال

ر ا
 د

ی
اس

سی
شه 

دی
ه ان

ـام
لنـ

فص

حضرت امام درتفسیری موسع تر حتی محتوای اسالم نظر خویش را وحدت بیان می  دارند: 

ــت. یك دین  ــالم یك دین وحدت اس ــا می خواهیم به همه ملت ها بفهمانیم که اس » م

برابری است دین برادری است هیچ از یك قشرهای او بر دیگری تفوق ندارندمگر به تقوا«. 

)صحیفۀ امام، ج 13، ص 445 ( 

در یك تقسیم بندی کلی وحدت در گفتمان امام خمینی)ره( در دو سطح داخلی و خارجی 
مطرح شده است؛ در سطح داخلی تاکید ایشان بر پرهیز از اختالفات مذهبی، قومی، نژادی و 
زبانی است و در سطح خارجی آنچه مورد نظر امام خمینی می باشد، وحدت امت اسالمی است 

چرا که براساس نص صریح الهی مومنین امتی یگانه هستند. 

ــت و من یکتا پروردگار شما هستم، پس تنها مرا  ــت که امتی یگانه اس »این امت شماس

پرستش کنید«. )انبیا ء: 92( 

در گفتمان امام خمینی)ره( وحدت امت اسالمی به معنای تحقق وحدت اسالمی در مجموعه 
ــت به گونه ای که در نهایت نوید بخش تشکیل امت واحد  ــر جهان اس ــالمی و سراس امت اس

اسالمی می باشد: 

ــتقالل ممالك اسالمی در هر حال مهیا  ــالمی و اس ــالم و ممالك اس » ما برای دفاع از اس

ــتیم، برنامه که برنامه اسالم است وحدت کلمه مسلمین است اتحاد ممالك اسالمی  هس

ــت در تمام نقاط عالم هم پیمانی با تمام دول  ــلمین اس ــت برادری یا جمیع فرق مس اس

اسالمی است در سراسر جهان «. )صحیفۀ امام، ج 1، ص 336( 

به طور کلی می توان بیان داشت که در گفتمان امام دال اسالم سیاسی دال متعالی است که 
ــازی دیگر عناصر در فرایند مفصل بندی به وضوح بدان وابسته است. دال وحدت  یکدست س
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ــلمین نیز دالی است که براساس معنای آن سپهر گفتمانی امام خمینی)ره( در منتها الیه  مس
خود ترسیم می شود و براساس آن وحدت تمام مسلمانان با تمامی گرایشهاي مذهبی پیرامون 

دال اسالم سیاسی گفتمان امام خمینی ممکن می گردد. 
بر اساس این دیدگاه است که امام خمیني)ره( بیان مي  کنند که اختالف بین شیعه و سني 
به ضرر هر دو فرقه می باشد و معتقدند که افرادي که بین شیعه و سني اختالف افکني می کنند 
نه اهل سنت هستند و نه اهل تشیع، بلکه این افراد دشمنان اسالم بوده که مشغول توطئه علیه 

اسالم هستند. )ر.ک. به: صحیفه امام، ج 13، ص 133(
براساس این معنای دال وحدت امت اسالمی امام خمینی)ره( می تواند مردم مسلمان جهان 

را به یکپارچگی، وحدت در برابر حاکمان جور و دشمنان اسالم دعوت نمایند: 

» ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید به پا خیزید ودر زیر پرچم توحید 

ــت خیانت ابرقدرتان را از ممالك خود و  ــالم مجتمع شوید ودس ــایه تعلیمات اس ودر س

ــار آن کوتاه کنید و مجد اسالم را اعاده کنید و دست از اختالفات و هواهای  خزائن سرش

نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید« )صحیفۀ امام، ج 13، ص 211( 

در گفتمان امام خمینی مسلمانان می بایست برای مقابله با سلطه جویی های استعماری اتحاد 
و همبستگی داشته باشند: 

»الزم است مسلمانان در این مسیر اتحاد و همبستگی داشته باشند. فقدان اتحاد و انسجام 

در بین مسلمین از عوامل سلطه آنها بر کشورهای اسالمی خواهد بود در آنچه بر مسلمین 

ــت وآنچه باید این مشکالت را حل کند وحدت کلمه  ــت از این قدرتهای بزرگ اس آمده اس

ــت«. )صحیفۀ امام، ج 15، ص 518(: » برنامه وحدت کلمه مسلمین و اتحاد  مسلمین اس

ــت ... مقابل دول استعمار طلب. « )صحیفۀ امام، ج 1، ص 331(؛ »ای  ــالمی اس ممالك اس

مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید برخیزید ودر زیر پرچم توحید ودر سایه 

تعلیمات اسالم مجتمع شوید ودست خیانت ابرقدرتان را از ممالك خود و خزائن سرشار آن 

کوتاه کنید ومجد اسالم را اعاده کنید«. )صحیفۀ امام، ج 13، ص 211(
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نتیجه گیری: 
ــتعماری تکوین می یابد. در چنین زمینه ای این  گفتمان امام خمینی در وضعیت نیمه اس
گفتمان نیز همانند دیگر گفتمانها سعی در انتساب دلیلها ی مورد نظر خود به دالیل موجود 
از قبیل استقالل، سلطه استعمار پیشرفت و... براساس دال )دلیل( مرکزی گفتمان خود یعني 
اسالم دارد. اسالمی که با قرائت امام خمینی)ره( ماهیتی سیاسی نیز یافته است. به نظر می رسد 
مفصل بندی )پیکره بندی( هژمونیك گفتمان امام فضای معنایی جدیدی را حداقل در جهان 
ــالم جلوه گر می سازد؛ هرچند که با کمی تسامح می توان دامنه این افق های معنایی را در  اس
ــد گفتمان حضرت امام در ایران به دلیل  ــیم نمود. به نظر می رس ــطح بین المللی نیز ترس س
همخوانی با نظام صدقی جامعه ایران، استفاده از زبان نماد دین و شباهت نمایی و ویژگی های 
ــوی دیگر، به نظر می رسد این گفتمان در  ــخصیتی امام خمینی و... هژمونیك گردید. از س ش
سطح جهان اسالم گفتمانهای غرب گرا و از سویی دیگر در سطح بین المللی نیز کالن روایتهای 

غربی از قبیل لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم را به چالش می کشد. 
دالیل متفاوتی برای هژمونیك شدن گفتمان امام خمیني)ره( ذکر شده. عده  اي دو عامل در 
دسترس بودن و مقبولیت و مشروعیت را براي هژمونیك شدن یك گفتمان عنوان نموده  اند؛ از 

آنجایي که گفتمان امام خمیني این دو خصلت را دارا بود، هژمونیك شد. 
عالوه بر دو عامل فوق، می توان گفت علت دیگر هژمونیك شدن گفتمان ایشان این است که 
گفتمان امام، می تواند تمام نقاط برجسته گفتمانهای روشنفکری رهایی  بخش و مذهبی را در 

خود انعکاس دهد و به بیان بومی درآورد که برای مردم قابل هضم  تر است. 
ازدیگر دالیل هژمونیك شدن گفتمان حضرت امام، رهبری منحصر بفرد ایشان می باشد؛ امام 
به لحاظ ویژگیهای شخصیتی استراتژیهای خاص مبارزاتی و انطباق کالمش با نظام صدقی آحاد 
جامعه توانست موقعیت خاص به گفتمان خود در مقابل سایر گفتمانها ببخشد و گفتمان خود را 
در موقعیت ممتاز قرار دهد. و کالم آخر آنکه، امام خمینی)ره( نه تنها نقطه همبستگی گفتمان 

خود بلکه نقطه همبستگی تمام گفتمانهای انقالبی بود. 
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