
 

  
   97 - 114صفحات  89بهار و تابستان ، 23شماره ، هفتم سال ينيد يپژوه انسان           

  
  
  
  

  سازي در گفتمان سياسي امام خميني(ره)فرايند غيريت
  

   احمد عزيزخاني

  دهيچك
شناسي هر ، ضرورتي انكارناپذير جهت بازسازي و باز»خود«براي بازشناسي » ديگري«تعريف 

ساز براي هر ارچوب هويتيك چ مثابهامام خميني(ره) بههاي اين ميان انديشهاست؛ در  »هويتي«
 رو. تحقيق پيشداشته است» سازيغيريت«ي ويژه به فرايند ساخت ديگري يا فرد مسلمان، توجه

شده هاي تعريفدرصدد بازشناسي اين فرايند در گفتمان سياسي امام خميني(ره) برآمده و غيريت
ها كه از اين غيريت بازتعريف كرده است. ،را كه مبتني بر اصل اسالمي توحيد بوده در انديشه ايشان

هويتي جديد براي انسان مسلمان به ارمغان  ،شودنفس سركش آدمي تا استكبار جهاني را شامل مي
  كند.زميني و آسماني بشر را دنبال ميزندگي زمان آورد كه هممي

   .سازيتمان، غيريتامام خميني، هويت، گف: واژگانكليد

  

  

  

                                                               
 دانشگاه عالمه طباطبايي دانشجوي دكتري انديشه سياسي اسالم (daghdaghe87@yahoo.com) 

 تخصصي انديشنامه واليت-دوفصلنامه علمي
  1394 ، بهار و تابستان1شماره اول، سال 

  67 - 86صفحات 



  1394بهار و تابستان ، 1 شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

68  

  مقدمه
رفته خود در گيري هويت ازدستاگر انقالب اسالمي را پويش دروني يك ملت جهت بازپس

 ،ويشي است. از اين منظرمايه چنين پمقابل امواج مدرنيسم بدانيم، انديشه حضرت امام بن
، مركز تن اسالميبر بازگشت به خويش تأكيدشود. در انديشه ايشان برجسته مي يابيعنصر هويت

گيري هويت، اما شكل .)227ص ،1ج ،1367امام خميني، بنگريد به: ( ثقل تفكرات حضرت امام است
 هويت نيازمند عناصري جهت آنچه ،در بعد اول :، واجد دو بعد استيمانند هر گفتمان ديگر

شود مي م عناصري برجستهدر بعد دوشكل بگيرد؛ » ماي جمعي«باشد تا در پرتو آن مي »هست«
 بندي شوداست چارچوب »گريدي«نمايد تا ركن دوم هويت كه همان  را عيان »نيست«كه آنچه 

)klandermans, 2000, p162-163(. سازي در انديشه حضرت مطالعه بعد دوم يا همان روند غيريت
  روست.موضوع پژوهش پيش ،امام

و  گونه كه مارشرا همانزي ؛ر بااليي برخوردار استبررسي اين موضوع از اهميت بسيا
تمان را با گفتمان ديگر ترسيم ها هستند كه مرزهاي يك گفكنند، اين غيريتمي تأكيدر استوك

 ر،(مارش و استوكشود ن تغيير كند، ماهيت آن دگرگون ميكنند و اگر غيرهاي يك گفتمامي

عنوان امام به سازي در گفتمان سياسي حضرتاز اين منظر بررسي روند غيريت .)205، ص1378
  گفتمان معيار، ضرورتي انكارناپذير است.

  سازيار و فرايند غيريتگفتمان معي
رسد، از واژه فرانسويِ ميالدي مي 14آن در برخي منابع به قرن  هكه سابق 1»گفتمان«واژه 

»diskoor«  و التين»us-discurs« هو از واژ ،معناي گفتگو، محاوره، گفتاربه »discurrer« ي امعنبه
همچنين  .)10ص، 1380(مك دانل،ه است طفره رفتن، از سر باز كردن، تعلل ورزيدن و ... گرفته شد

  )oxford dictionary, 2000, p.119( است صحبت جدي آمده و نيز المهمعناي مكبه اين واژه
ط، شناختي، مطالعه و تجزيه و تحليل ارتباگفتمان در معناي زبان ،به اعتقاد كريس بالديك

(مك  و كالمي است هاي نوشتاريهمبستگي و پيوندهاي موجود ميان جمالت در گفتمان

معاني  بنابراين گفتمان در معناي اوليه به چارچوبي بيشتر از جمله توجه دارد و .)21ص، 1380دانل،

                                                               
1. Discourse.  
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ها واژه ،شناسي كالسيكاما در زبان .كندي تنيده با كليت آن جستجو ميمتن را در ساختار
اي بلكه از طريق رابطه ،(متن يا جهان خارج) ترارجاع به واحدي بزرگ هواسطخود را نه به معناي

آورند. اين رابطه بيانگر جايگاه دست ميكنند، بهكه ميان خود در درون نظام زباني برقرار مي
 .)126، ص1378(سوسور، . است هاي ديگر براي هميشه كسب نمودهخاصي است كه واژه در برابر واژه

هاي يورگنسن و فيليپس بر اين باورند كه در نگرش ساختارگرايانه به زبان، نشانهبه همين جهت 
گرفتن در جايگاه خاصي  يعني از قرار ؛كنندشان با ديگران اخذ ميتفاوتشان را از معاني ،زباني

بر آن  -  تمانگف نظريهجمله از - ساختارگرايانه سااما ديدگاه پ .كه ديگري در آن جايگاه نيست
معاني از طريق عرف، مذاكره و  ؛ون ابهام و براي هميشه تثبيت كردتوان معنا را بداست كه نمي

معناي پيوند له بهئاين مس و ،شوندبه چالش كشيده مي نهايت در مجادله ساخته و تثبيت شده و
  .)55ص، 1392(يورگنسن و فيليپس، دارد  تأكيدمتن با فرامتن است كه گفتمان بر آن 

گفتمان به بررسي نقش اعمال و عقايد اجتماعي  هاين باور است كه نظري ديويد هوارث بر
(گفتمان) طرز  روشي را كه نظام معنايي ،پردازد. اين نظريهدر زندگي سياسي مي معنادار
كند و به تجزيه و دهند، بررسي ميهايشان در جامعه را شكل مييافتن مردم از نقش آگاهي

 دازدپرهاي سياسي ميها بر فعاليتهاي معنايي يا گفتمانتأثيرگذاري اين نظام هوتحليل شي
ري معنا در ارتباط گيشكل اينكه به گفتمان عالوه بر نظريه ،از اين منظر .)156، ص1377(هوارث،

 (فركالف، ) اشاره داردهاي اجتماعي، فرهنگي و موقعيتيهزباني (زمينزباني و برونبا عوامل درون

پردازد. هايشان نيز ميآگاهي عاملين سياسي و چگونگي تأثيرگذاري بر نقشخود بر ،)8، ص1379
گيري معنا اشاره دارد و عاملين سياسي را از اين گفتمان به بسترهاي شكل ،به بيان ديگر

خوبي بازيابند و جايگاه خود را در تحوالت هاي سياسي خود را بهسازد تا نقشبسترها آگاه مي
 ترشفاف ايگونهتصميمات سياسي به ،فتماني و تغييرات اجتماعي بشناسند. در چنين فضاييگ
عاملين  ،نه اينكه سيالب حوادث ،خورددست فاعلين رقم ميتر گرفته شده و حوادث بهمعقول و

  اجتماعي را به منفعالني منزوي بدل سازد.
توجه  چارچوب نظريه گفتمان بهره برد،ما آنچه نويسنده را در اين پژوهش بر آن داشت تا از ا

كه در  هاي اجتماعيغيريت هايجاد و تجرب ،به باور هوارثسازي است. اين نظريه به فرايند غيريت
نخست  :گفتمان است هاز سه جنبه امري محوري براي نظري شود،مي تأكيدنظريه گفتمان بر آن 
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شود، ري ميگيد جر به توليد يك دشمن يامن در بيشتر مواردايجاد يك رابطه خصمانه كه  ،اينكه
روابط خصمانه و تثبيت  گيريشكل ،ي امري حياتي است. دوم اينكهبراي تأسيس مرزهاي سياس

هاي گفتماني و امري محوري براي تثبيت بخشي از هويت صورتبندي ،مرزهاي سياسي
بودن هويت را  است كه حدوثياي ضديت نمونه هتجرب ،سوم اينكه .كارگزاران اجتماعي است

بنابراين تعريف غير براي تثبيت گفتمان امري . )205، ص1378 (مارش و استوكر، دهدنشان مي
  ضروري است.

ه بيان شد، هر گفتمان جهت تعريف خود، در ابتدا نيازمند تعريف ديگري ك گونههمان
ن آنچه تعيي عالوه بر مشخص نمودن آنچه هست، به ،است و بيان مرزهاي هويتي يك گفتمان

مداوم افراد در اجتماع  هزيرا هويت همواره امري جمعي است كه از رابط هم نياز دارد؛» نيست«
در  .)31ص ،1387(الرنا و ديگران،  يابدتعارض ايجاد شده و دوام مي هايي چون تعامل يادر قالب

 »خود«وم گيرد و مفهمورد معامله قرار مي ،تعامل عمدتاً آنچه هويت يك گفتمان بايد باشد
گيرد كه ركن دوم ساخت هويت هر شكل مي »ديگري«مفهوم  ،گيرد؛ اما در تعارضشكل مي

  گفتمان است.
هاي اسالمي گفتمان معيار را بتوان از آموزهدر  »ديگري«هاي تعريف رسد ستوننظر ميبه

مي دي اسالاستخراج كرد. اصولي چون تبري، نهي از منكر و برائت از مشركين، اصول اعتقا
در اين . )219ص ،1389(آجيلي، سازند گفتمان معيار را فراهم مي سازياست كه بنيادهاي غيريت

ورد هردو، تأسيس اشده كه البته ره تأكيداصول بيش از آنكه بر ايجاب تكيه شود، بر سلب 
امام  زي در گفتمان معيار مبتني بر آرايساي است. در ادامه به فرايند غيريتگفتماني اسالم

  خواهيم پرداخت. ،ويژه اصل توحيد استبه ،خميني(ره) كه برآمده از باورهاي اسالمي

  زامن مستعلي، غير درون. 1
مكان تنها خداست  در گفتمان توحيدي حضرت امام خالق و مالك كون و ،گونه كه بيان شدهمان

چيز چيره شده و قدرت اوست كه همه چيز را فراگرفته و بر همه «قدرت اويند.  لو ديگران در ظ
تا چه رسد به  ،موجودات از آن جهت كه خودشان هستند، شيئيتي ندارند و وجودي ندارند

خالق مستغني است و  ،موجودات هپس وراي هم ؛)159ص ،1380(امام خميني، » كماالت وجود
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 وجود ندارند، بلكه وجه او و«واقع را ندارند؛ زيرا موجودات به» مستعلي«ان شأنيت صفت ديگر
» چنين وجودي، مستقل بودنش مستحيل و محال استعباد تكويني و استظاللي هستند و اين

  .)513- 514ص ،الف1381، همو(
كه طوريبشر بر آن مخمورند، به ههايي كه تمام عائليكي از فطرت« ،از ديدگاه حضرت امام

و تعظيم پيش عظيم و تني در تمام افراد اين نوع، احدي را برخالف آن نتوان يافت، تواضع و فرو
اما هميشه فطرت در انسان غالب نيست و گاهي فطرت الهي انسان  .)354ص ،همان(» بزرگ است

نسيان  ،شود. در چنين شرايطيسنگ بناي استعالي انساني مي مسئلهمحجور مانده و همين 
اي از مرتبهبه هيچ «نشاند. در اينجاست كه انسان انسان بر وي فائق آمده و خود را جاي خدا مي

دست آوردن مقصد خود حاضر است با تمام نواميس الهيه و شرايع مراتب قانع نگردد و براي به
رذايل و مبدأ شرور است؛  هچنين انساني سرچمش .)83- 84ص ،همان(» حقه مخالفت و دشمني كند

ي بي نفسي كه خود را مستعلويژه اگر حاكميت سياسي يابد. در چنين شرايطي آثار تخريبه
جاي آثار داند.  به همين جهت در جايزيرا خود را حاكم  مطلق مي ؛بسيار زياد خواهد بود پندارد،

هاي تمام جنگ« ،كنيم. به باور ايشانبه تهذيب نفس را مشاهده مي  هوصيو بيانات حضرت امام، ت
شد بين دو نفر، اگر جنگي با ها با هم جنگ ندارند؛شود. مؤمنانسان پيدا مي تانانيلم از اين عا

 .)124ص ،1378، همو(» ت استانانيهاي اش جنگهاي عالم همه... جنگ بدانند كه مؤمن نيستند
تا جايي كه هواي  ؛دانستندهر بدي مي هانيت و تفاخر را سرچشمبه همين جهت ايشان همواره ان

  .)171ص ،1379، همو( دانندها ميترين دشمننسان، بلكه دشمنتنها دشمن انفس را نه
انيت و خودبيني ايشان بر دوري از ان تأكيدبايد بدانيم  اينكه،حضرت امام  همهم در انديش هنكت

در برابر وجود عظيم است و ذل عبودي به تعظيم تنها تحقير نفس آدمي نيست، بلكه اين  همنزلبه
انسان را در  دي حضرت امام همـواره كمالرا به همراه دارد. ديدگاه توحي ربوبي عز ،همراه خود

اصيل براي انسان توهمي  كمال ،داند. بديهي است كه در چنين شرايطياتصــال به كمال مطلق مي
تا جايي كه  يابد؛شود، قابليت بيشتري مي ترنزديكچه انسان به خداوند بيش نيست. اما از طرفي هر

عوالم  همه انه او درخليفه خدا در زمين و نش«م و جذب در كمال مطلق است) انسان كامل (كه هض
  .)194ص ،1380، همو(» هاي اوستحجتترين ترين آيات الهي و بزگكريم«و » است
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هاي د اختيارات و توانايييابد، واجمي الهيةفخليتوجه الهي مقام  لانسان آنگاه كه در ظ

 ن صورتدر ايگرداند. بلكه او را عزيز مي ،سازدتنها او را ذليل نميشود كه نهاي ميگسترده
خورده و زيرا روحش پالوده و نفسش صيقل  ش نيست؛از جانب وي متوجه همنوعان نيز خطري

خواه نبوده و خطري از جانب وي متصور گاه انساني تماميتپس هيچ تابع فرامين خالق يكتاست؛
عزيز در برابر مردم و قوي در  و ضعيف و قوي است:زمان عزيز و ذليل نيست. چنين انساني هم

 ،ورد چنين تفكرير برابر خداوند. به همين جهت رهاابل ظلم و همچنين ضعيف و ذليل دمق
  فرمايد:باره ميانساني متعادل است. حضرت امام دراين

ذارد، وصول و عز خود گ هكسي كه با قدم عبوديت سير كند و داغ ذلت بندگي را در ناصي«
ر مدارج عبوديت است و آنچه در عبوديت طريق وصول به حقايق ربوبيت، سير د ربوبيت پيدا كند.

لي تعارسد كه حقيابد تا به مقامي ميحمايت و ربوبيت آن را مي مفقود شود، در ذل تانانياز 
  .)9ص ،1370، همو(» سمع و بصر و دست و پاي او شود

آن است  بر ،)88ص ،همان( داندمي» ايمايهمخلوق ضعيف بي«د را زمان كه خول همدانسان متعا
 »صفات ... و از آيات باهرات باشد و ... و معلم اسما بايد فخر عالم امكان در خالصه كون و مكان«كه 

داند، و نه در و ديگران را ذليل و خوار خود مي پس او نه خود را ايستاده بر فراز عالم هستي .(همان)
نه براي  داند:هستي مي انساني جايگاه خود را دربرابر ديگران پست و فرومايه و ضعيف است. چنين 

و نه در برابر اتفاقات  ،كنداه مستقل قائل است و خودكامگي ميبرابر خداوند متعال دستگدر خود 
ورد تفكر اره ،متعادل ايواقع ساخت سوژه درسپارد. مي عل بوده و خود را به جريان روزگارمنف

دهد كه به را نشان مياي آنگاه اهميت خود ساخت چنين سوژهروي حضرت امام است. پيش
  اي بپردازيم.غرب و عواقب چنين سردرگمي هسردرگمي اين موضوع در فلسف

خواه از طريق كالسيك پيرامون ساخت انساني تماميت همدرن غرب با انتقاد به فلسف هفلسف
بيش از حد بر  تأكيداما با  ن عقل فيلسوف، پاي به ميدان نهاد؛ادعاي انحصار حقيقت در دستا

بيش «جدا ساخت و  تبديل به قدرتي شد كه به قول بودريا  بشري، تنها عقالنيت را از ماورا عقل
بر اين  .)23ص ،1378(بودريا، شود شناخته مي» هاقدرت هريدي همعنوان تعالي تجاز پيش به

 مدرنيته فلسفه را از آسمان به زمين كشانيد، اما جايگاه عقل آدمي را همچنان متعالي نگاه ،اساس
اوالً  ،از يك طرف و ترفيع جايگاه آن از طرف ديگر سم با جدا كردن عقالنيت از ماوراداشت. مدرني
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 ؛وحياني را از انسان باز پس گرفت هانديش پيشامدرن چون حقوق و قانون طبيعي ومنابع عقالنيت 
ن منظر انساني تنها چيزي جايگزين آن نكرد، بلكه عقل را بر فراز طبيعت قرار داد. از ايثانياً نه

ساخت. اين انسان مستعلي ساخت كه اوامر خود را از فراز طبيعت بر زيردستان خود نازل مي
  مدرن قرار گرفت.مستعلي و پرنخوت، مورد اعتراض فيلسوفان پست

اي جز ديكتاتوري و بيش از حد بر جايگاه عقل نتيجه تأكيد ،مدرنپست هدر نگاه فلسف
، ديگران(فوكو و  شودشناخت مطلق منجر به هالكت مي ،نين نگاهيخواهي ندارد. در چتماميت

بنابراين شرط زيست سعادتمندانه، عدم باور به انسان استعاليي و شناخت حقيقت  .)391ص ،1388
تنها به حالت راديكال به خود گرفته و نه ،مدرناستعاليي در باور پست همطلق است. اما نفي سوژ

جياني واتيمو بر اين باور است كه به انكار واقعيت انجاميد؛ تا جايي كه ق، بلنفي امكان كشف حقاي
حتي باالتر از ؛ )57- 58، ص1378(بودريار، اند ها را گرفتهتها جاي واقعيكه در جوامع كنوني سمبل

گذرد و انسان اختراعي است كه چندان زماني از ساخته شدنش نمي«فوكو بر اين باور بود كه  ،اين
  .)112ص ،1385(احمدي،  » عمر خود هم نزديك شده است پايان به

تواند مدرنيسم) نميسان (مدرنيسم و پستكدام از اين رويكردها به انبديهي است كه هيچ
 ايبه مباني اتكااولي موجب فربه شدن بيش از پيش عقل بشري بدون  :سعادت را به بشر هديه كند

ها هاي جهاني اول و دوم و كشته شدن دهجنگ ورد آن فجايع بزرگي چوناچون وحي شد كه ره
در اعتراض به وضعيت موجود هستي بشر را در معرض انقراض قرار  نيز دومي ؛ميليون انسان شد

داد و انساني را ساخت كه آمادگي بيشتري جهت پذيرش ظلم و ستم دارد. اما در اين دنياي 
ضمن ايجاد بستر  ،هاي اسالميه بر آموزهكند كه با تكيمي تأكيدحضرت امام بر انساني  ،وانفسا

بر نابسندگي عقل آدمي، لگامي بر آن زده و او را در صراط  تأكيدمناسب جهت رشد ذهن، با 
  دهد.مستقيم قرار مي
» ديگري«تواند به ميكه در صورت عدم تهذيب و دوري از خدا » خود« ،از اين منظر

هويت فرد  كران توحيد، بخشي ازبه درياي بيو پيوستن  درونيخطرناكي تبديل شود، با صيقل 
توحيد به  شود، با لگاميري كه از درون فرد بازتوليد ميمثابه غبه» من مستعلي«گونه شود. اينمي

  شود.اسالمي تبديل مي» خود«
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  نقد عقل ولنگار در گفتمان معيار .2
عقل بدون اتصال  ،كندا مياي ايفحضرت امام نقش برجسته ههايي كه در انديشيكي از غيريتدر 

عين سعادت و كمال است، دوري از وي و  ،به وحي است. اگر توحيد و پيوستن به ذات حق
 ،بيان شد گفتهاي آنچه در مطالب پيشبختي است. برمبنتكيه بر عقل فردي عين شقاوت و تيره

الم ورت اععنوان يك ممكن در صچنين فهميد كه از ديدگاه حضرت امام، انسان به توانمي
به  ههاست؛ زيرا وي بايد بداند كه وجودش وابستترين حيواناستقالل از ذات واجب، از پست

واجب است و بنابراين استقاللش بالضروره برابر با فنا و نابودي است. پس انسان موجودي است كه 
خت و سپس به غير (واجب) وابسته است. بنابراين ابتدا بايد وجود واجب را شنا و كمالش وجود

از علوم غيب و شهود را دربر  ايدر پي اتصال به او برآمد. از طرفي چون شناخت واجب گستره
  گيرد. دربر منابع شناخت نيز بايد فراتر از منابع حسي و عقلي رفته و وحي را نيز گيرد،مي

حس، عقل و وحي را سه منبع اصلي  ،تاريخي خود به گورباچف هدر نام (ره)امام خميني
. )1375امام خميني، بنگريد به: (دانند كه انسان را به كمال مطلق رهنمون خواهند شد اخت ميشن

عنوان منبع شناخت اند، وحي نيز بهبنابراين عالوه بر حس و عقل كه منابع دروني شناخت
 ،ايجاد معرفت براي بشر ،شود. از نظر ايشان آرمان اصلي وحيسميت شناخته ميبيروني به ر

امكان هايي است كه عقل بشر بدون ارجاع به آن، تعالي و ساير حوزهشناخت حق ويژهبه
  .)122-123ص ،1388جمشيدي، ( دسترسي به آنها را ندارد
  به باور حضرت امام:

از اين چيزي نبود، ديگر احتياج به  انسان اگر به همين حد طبيعت بود و بيشتر«
...  ده بشود تا انسان را تربيت كنداينكه يك چيزي از عالم غيب براي انسان فرستا

يك حقيقتي است؛ همين خود  ،اين عالم طبيعتنبود. لكن چون انسان مجرد از 
ورايي دال بر اين است كه يك ماورايي، يك ما ،خصوصياتي كه در طبيعت هست
 نيراهب حسبچون انسان يك ماورايي دارد و به از اين براي اين طبيعت هست؛

ست، ماوراي اين طبيعت در انسان هست و انسان داراي يك كه در فلسفه ثابت ا
 عقل باالمكان مجرد [است] و بعد هم مجرد تام خواهد شد. تربيت آن ورق كه
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علم  ورق معنوي انسان است، بايد كسي اين تربيت را بكند كه علم به آن طرف،
  .)188ص، 4ج  ،1386(امام خميني،  »حقيقي به آن طرف داشته باشد

تنها وحي است كه  شود. در واقعحقيقي تنها از طريق وحي حاصل مي اين عالماز طرفي 
ه عقول هرچ«زيرا  ؛)414ص، 1378، همو(را متصل به منبع حقيقي معرفت كند تواند ادراك مي

بشر ترقي كند و ادراكات آنها زيادتر گردد، وقتي به حجج و براهين اسالم نظر كنند، پيش نور 
يابند كه پاي عقالنيت در مسير كمال و درمي )201ص ،1379 ،همو( »ندتر شوهدايت آن خاضع

  مطلق لنگ است و جهت راهبري نياز به راهنمايي وحي دارد.
عرفت م ،اول اينكه شناسي دو پيامد مهم دارد:ديدگاه توحيدي حضرت امام در باب معرفت

مسير نيل به اين  ،اينكه مدو؛ نشاند كه از جنس معارف ماورايي استمي اهللامعرفةحقيقي را ذيل 

تنهايي معرفت تواند بهداند. از اين منظر عقل نميحي ميزباني عقل و وزماني و هممعارف را هم
البته در اين  گيرد.ي ميش، ذيل معارف وحياني جاابلكه به جهت خلق ثانوي ،حقيقي را دريابد

 هگـانه در يك رابطمنابع سهاما اين  ؛معرفت حسي هم جايگاه خاص خود را دارد ،منظومه
  شوند.طولي و با ارجحيت وحي و سپس عقل تعريف مي

يرامون خلقت كند كه به شتر نگاه كنند و پها را دعوت ميقرآن كريم انسان ،المث عنوانبه
كند كه با اوند متعال حس بينايي را دعوت ميخد ،در اين مثال. )17 (غاشيه،آن تعقل كنند 

اين مثال تنها وجود  درخالق آن پي ببرند.  در نهايت و شتر خلقت هبه نحوهمراهي عقل بشري 
 رو؛ ازاينكندو ديگر شئون الهيه را ثابت نمي خدا قابل اثبات است، اما برخي صفات و اسما

  منبع وحي تمسك جست. توان بهجهت نيل به اين معارف مي
شناسي مدرن ست كه معرفتشناسي اسالمي توسط حضرت امام در حالي ابر معرفت تأكيد

 ؛Bacon, 2006, p.29(در ابتدا معرفت را به عناصر محسوس تقليل داد  ،يبا نفي معارف ماوراي

(ساراپ، رد كرد يقت يا امكان نيل به آن را و سپس اصل وجود حق) 399-400ص ،1362كانت، 

كمال وي بلكه باب  ،تنها انسان را به جهان ماده محدود ساختو از اين رهگذر نه )106، ص1382
 تأكيدهمواره  (ره)مسدود كرد. به همين جهت امام خميني ،است اهللامعرفةرا كه همان وصول به 

شئون زندگي آدمي را دربر داشتند كه قوانين آسماني اسالم كه از مبدأ وحي صادر شده، تمام 
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الزمه چنين  .)255ص، 2ج ،1386(امام خميني،  ستاوامن سعادت و كمال زندگي گيرد و ضمي
  اي جز خسران و شقاوت ندارد.تسليم در برابر اوامر الهي است و قطعاً ولنگاري نتيجه ،موضوعي

آن طي مقامات معنويه  هواسطتسليم يكي از صفات نيكوي مؤمنين است كه به«
... زود به  خدا شود وليايو معارف الهيه شود و كسي كه تسليم پيش حق و ا

تر ا نزديكهت بعضي از عرفا گويند كه مؤمنين از حكمرسد. از اين جمقصد مي
گذارند و آنها قدم را جاي پاي پيامبران ميزيرا كه  به مقصد و مقصود هستند؛

  .)402ص ،ب1381، همو( »كنند خواهند با فكر و عقل خويش سيرحكما مي
تي هاي اومانيسدر مجموع ولنگاري عقل و عدم تمكن آن به وحي كه منجر به انديشه 
گفتمان معيار بوده و فاصله گرفتن از آن جهت باقي ماندن در فضاي گفتمان  »غير«شود، مي

 معيار ضروري است.

  نفي استبداد در گفتمان معيار .3
به واجب، طولي  هدر يك رابطانسان در گفتمان معيار  ،ه در مطالب پيشين بيان شدكچنان

آزاد است. از اين منظر اعمال  ،عرضي هك رابطها و در ياما نسبت به ديگر ممكن ؛وابسته است
شده توسط واجب مگر اينكه مبتني بر قوانين وضع ،اراده يك ممكن بر ممكن ديگر باطل است

ناميده شده  »استبداد«در گفتمان معيار  بر ممكن مبتني بر قواعد غير الهيممكن  هباشد. رابط
  توحيد است.و نفي و طرد شده است. چنين ديدگاهي مأخوذ از اصل 

آموزد كه انسان در برابر ذات اقدس حق اين اصل[توحيد] به ما مي«ت امام به باور حضر
» ر اينكه اطاعت او اطاعت خدا باشدبايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند، مگ

  .)387ص، 5ج ،1378، همو(
  شود:فوق مطلق بوده و هر انساني را شامل مي هدر جمل »هيچ«قيد 

قدرت اوست و هيچ  هو عال و در قبض حق جلّ هالسافلين جلوعالم از اعالعليين تا اسفل«
موجودي از روحانيون مال و انبياي معظم و اولياي مكرم تا اشقيا از خود چيزي ندارند، بلكه 

  .)4ص، 19ج ،1361، همو(» او نوراني و هست شود هكه به جلوچيزي نيست جز آن
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ها از خداست و تمام بود و نمود دارند كه چون تمامي قدرتن ميبه همين جهت ايشان بيا
 .)195ص، 8(همان، ج» جز قدرت حق، قدرتي را نپذيرند«از اوست، بر عابدان و سالكان است كه 

چون  ؛)147ص، 4ج ،1386، همو(» شودم اسالمي با استبداد جمع نميرژي«گاه در نتيجه هيچ
هم  و از طرفي مؤمنين ،نه رأي شخصيراند، يني حكم ميتنها براساس موازين د حاكم اسالمي

  تابند.نميپذيرند و استبداد را برحكومت نامشروع و ظالم را نمي
جهت تقيد به قوانين الهي اي بسيار اساسي به همراه دارد. حكومت حق بهنتيجه ،باور فوق

عرض آسيب استبداد الهي همواره در م اما حكومت نامشروع و غير ،از استبداد گريزان است
زيرا نفسي كه در برابر قدرت اليزال الهي تسليم نباشد، سركش شده و هيچ موجوديتي را  ؛است

سازد. از اين خود مي هال زياد استبداد را پيششناسد؛ چنين فردي به احتمبه رسميت نمي
ز فساد و تباهي اي جسازد كه نتيجهقساوت را افزون مي ،با حق و حقيقترويارويي  ،باالتر اينكه

  كند:گونه بيان مياين روند را ايندر زمين نخواهد داشت. حضرت امام 
و چون  ،چون فطرت انساني قبول حق كند، استسالم براي او حاصل شود«

فطرت محتجب شود و خودبين و خودخواه شود و در تحت تأثير عوامل طبيعت 
ت در آن پيدا شود و واقع شود، از حق و حقيقت گريزان شود و صالبت و قساو

  .)399ص ،ب1381، همو(» استكبار كند و از حق سركشي نمايددر نتيجه 
ين اسالم است كه داشتند كه ا تأكيدهمواره بر اين نكته  (ره)به همين جهت امام خميني

   ايجاد شود:» استبداد اسالمي«نام اي از استبداد بهنه اينكه شيوه ،شودمانع استبداد مي
ايد، همه با ايد، توجه به خدا كردهاينكه متشبث به ايمان شده هواسطران بهشما ملت اي«

 دهد؛ا شما را نجات داد و نجات مياحكام اسالم را خواستيد، خد ،ايدهم به اسالم متوجه شده
  .)135ص، 7، ج1386، همو(... »  نجات داد از اين سد بزرگ استبداد

م افراد در برابر قوانين الهي، بت استبداد آنها را توان گفت كه اسالم با تسليدر مجموع مي
اما كفر با سركشي در برابر حقيقت،  ؛كنددر برابر حق و حقيقت را تضمين ميشكسته و تعظيم 

كه ظلم به ملت و  ،كندهاي بعدي ميها و ظلمسركشي هرا برداشته و خود را آمادگام اول طغيان 
ا مانع بزرگ در برابر اسالم ر ،همين جهت حضرت امامچنين مسيري است. به  رهاورد ،استبداد
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مفهوم استبداد  بدين ترتيبكنند. مي تأكيدجانبه مفهوم استبداد هدانند و بر نفي هماستبداد مي
  شود.هاي بزرگ دانسته ميسازي قرار گرفته و حتي از ظلمتغيريت هدر زنجير ر گفتمان معيارد

هاي استبداد، نين در نور خدا غرق شوند. ظلمتؤمشود كه مايمان به خدا باعث مي«
ها ؤمنين از اين ظلمتم هاي ظلم؛هاي وابستگي به غير، ظلمت، ظلمتهاي اختناقظلمت

  .)همان(» كنندنجات پيدا مي

  استعمار، غير گفتمان معيار. 4
و  درازيدستمعناي و آباداني خواستن و در اصطالح بهمعناي طلب آباداني كردن استعمار در لغت به

 ههاي ضعيف به بهانهاي دولتقوي در كشورها و سرزمينهاي دولت هاعمال نفوذ و مداخل
بنابراين در يك  .)88، ص1374 (رضوي، صد استفاده از منابع ثروت آنهاستآبادي و عمران و به ق

 وذي كهآورد و با نفخود درمي هيف را كامالً تحت سلططرف قوي طرف ضع ،استعماري هرابط
 كشاند. اين در حالي است كه درنابودي مي هيابد، آن را به ورطدر اركان طرف تحت سلطه مي

اسالم چنين تسلط كافران بر مسلمانان بسته فرض شده و شريعت  گونه راهادبيات ديني هر
هاي فتمان معيار كه برگرفته از آموزهبنابراين اصول گ .)141نساء، (بنگريد به: تابد نميتسلطي را بر
ه اين كند. البتخود محسوب مي »غير«عنوان ن نفوذي را نفي كرده و بهقاعدتاً چني نيزديني است 

توان عاصر ايران شواهدي براي آن ميويژه در تاريخ مقدر برجسته بوده كه بهسازي آنغيريت
اي تنباكو توسط مرحوم ميرزبه اين قاعده (نفي سبيل) در حكم تحريم  هازجمله اشار يافت؛

  يابد.ان حضرت امام برجستگي خاصي مياين مسئله در گفتم ،ولي به هر تقدير ؛شيرازي
سازي تيا تكيه بر اصل توحيد دست به غيرحضرت امام در موضوع استعمار، يك بار ديگر ب

اش محل كه ارادهيرند و آنگها ذيل قدرت الهي قرار ميي قدرتتمام ،زند. در گفتمان معيارمي
» ديگري قدرتمند«ترس از  ،، تنها خداي واحد قهار است. بنابراين در گفتمان معيارتأثير است
ريزد. در مي هاي ظاهري فرومعنا شده و تابوي قدرتاستعماري است، بي هك رابطكه مبناي ي

مرعوب  ،با تقويت قواي دروني ن تنها به خداوند متعال بوده ومؤمني ، اتكايچنين شرايطي
  د:فرمايامام در اين رابطه چنين ميشوند. حضرت گر نمياي استعمارهقدرت

اگر شماها مهذب شديد، قشر دانشگاهي، قشر علما مهذب شدند، اگر مملكت «
 هرود. همرود، زير بار استعمار نميشد، مملكت مهذب زير بار ظلم نمي مهذب
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ران ديگ هنه وعد... اگر مهذب باشند،  اين مفاسد براي اين است كه فاسد هستند
 ،1386(امام خميني، » كندارعاب ديگران درشان تأثير مينه  ،كنددر آنها تأثير مي

  .)260ص، 7ج
با استعمار و عمران و  همستقيم ميان تهذيب فردي و اجتماعي و مبارز هبنابراين يك رابط

 آباداني واقعي كشورهاي اسالمي وجود دارد. تا زماني كه مسلمانان با تهذيب نفوس خود و با
هاي استعماري را يت نكنند، توانايي تقابل با قدرتهاي خود را تقواراده ،اتكا به قدرت خداوند

نخواهند داشت. پس در ابتدا تحول دروني نياز است تا از رهگذر تربيت صحيح و مبتني بر 
  و سپس از قيد و بند استعمار رهايي يابند: هايي قوي ايجاد شودتعليمات ديني، انسان

و تعليمات اسالمي را كه براي دتان را اصالح بكنيد، اول مهذب بشويد اول خو«
ها را تربيت ا عمل به آن بكنيد و بعد هم جوانسازي است، آن تعليمات رآدم

- هايي كه اسالم مييم به يك انسانكنيد كه ما بعد از يك مدتي متحول بشو

  .)77ص، 10ج ،همان( »خواهدهايي كه استعمار ميخواهد، نه يك انسان
، موجودي منقاد بسازد تا مردم عمار تالش دارد تا از انسان شرقياست ،از نگاه حضرت امام

از  پويش دروني جهت پذيرش استعمار وادارد. اين تالش عمدتاً دو سو دارد:مستعمرات را به يك 
شتي ات، وحتبع آن ضعيف پنداشتن مستعمرسو اول با قدرتمند نشان دادن استعمارگران و بهيك 

تغييرات  ي ديگرسوي ؛ دربينندكه در خود توانايي تقابل را نمي نشانددر دل مردم مستعمره مي
گونه بستر الزم فرهنگي است كه در آن فرهنگ استعماري جايگزين فرهنگ بومي شده و اين

  .شودجهت تداوم روابط استعماري بدون درگيري نظامي فراهم مي
  د:فرمايايجاد وحشت) ميحضرت امام در مورد جريان اول (

يان چنان وحشت كرديم كه يكسره خود را باخته و افسوس كه ما از اروپاي«
كنيم. گمان كرديم كه ... به سستي تلقي مي و تخصص داريمعلومي كه خود  در ا

قدم اگر مملكتي در مسير طبيعي پيشرفت كرد، در سير حكمت الهي نيز پيش
  .)34ص ،1357، همو( »بودت و اين از اشتباهات بزرگ ما اس

  گونه دنبال شده است:از نگاه حضرت امام در كشور ما اين نيز جريان دوم (جايگزين فرهنگي)
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هاي در نيم قرن اخير كوشش داشتند و دارند فرهنگ و برنامه -  خصوصاً آمريكا -اجانب «
آن فرهنگ  جايانساني و ملي خود خالي و به -فرهنگي و علمي ما را از محتواي اسالمي 

  .)81، 10ج  ،1386، همو(» دادي بنشاننداستب - استعماري 
 باشد.ميصورت جنگ نرم كامالً فرهنگي و به ،ويژه در ايرانبنابراين نفوذ جريان استعمار به 
به تعبير حضرت امام  زيرا بايد در همين راستا شكل بگيرد؛ نيزهاي ما براي مقابله تالش روازاين

هايش هست وطئهيعني ت هايش هست،... لكن استعمار باز ريشه فته است از بينن راستبداد اال«
اند، فرموده تأكيد نيزگونه كه مقام معظم رهبري نابراين همانب. )424ص، 6ج  ،1386، همو( »ن...اال

شمار به ترين وظايف مااصلي ، جزوبا آن هتهاجم فرهنگي عليه كشور ما همچنان ادامه دارد و مقابل
  .رودمي

هاي حضور استعمار و در مجموع كشورهاي غربي در زنجيره نكته شايان ذكر اينكه، با وجود
طرد و رد نكرد. ايشان صورت كامل بهگاه گفتمان غرب را نفي گفتمان معيار، حضرت امام هيچ

وجوه مختلف غرب از  گفتمان مستقلي را در برخورد با غرب مطرح ساختند كه برمبناي آن
شود. ي منفي طرد و نفي مياهجنبهشود و ضمن اخذ وجوه مثبت آن، باز شناخته مي همديگر

ما با آثار تمدن موافقيم و «داشتند كه  تأكيدبه همين جهت ايشان  .)40ص ،1379(خالقي افكند، 
ر در سطح آثار اما اين پذيرش بيشت .)همان(» كت ما مجهز به همه آثار تمدن شودمايليم كه ممل

به همين جهت همچنان  .يابدي ميماند و كمتر به ابعاد فرهنگي آن تسرب باقي ميتمدني غر
  .مانندمعيار باقي مي عنوان غير گفتمانغرب و استعمار به

  ارزيهاي همزنجيره
ه با چه ها جهت تعريف اينكها عالوه بر نياز به غيريتگفتمان ،بيان شد ترپيشونه كه گهمان

كساني هستند. در  ارزي هم نيازمندند تا نشان دهند با چههاي هميرهكساني نيستند، به زنج
دهد. همچنين كنار هم قرار ميرا هاي مشابه ويژگيارزي، افراد و موضوعات با هم هواقع زنجير
 هگيري از زنجيررنگ كند و از طرف ديگر با بهرههاي دروني گروه را كمكند تفاوتتالش مي

  قرار دهد.» ديگري« هاي منفير مقابل هويتها را داين هويت ،ها)ها (غيريتتفاوت
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وم دو مفه ذيلارزي خود را هم هنوان يك گفتمان سياسي، زنجيرعگفتمان معيار به
تفكيك هركدام از اين دو مفهوم را كند. در ادامه بهبندي ميچارچوب» مستضعفين«و » مؤمنين«
  سي خواهيم كرد.ربر

  مؤمنين. 1
عنوان اركان اين مؤمنين به خاصي بر موحدين و تأكيد (ره)دي امام خمينيگفتمان توحي 

هاي اسالمي است، مؤمنين برادر حضرت امام كه مأخوذ از انديشه هشگفتمان دارد. برمبناي اندي
ت از دايره در غير اين صور ؛و بايد به امور همديگر اهتمام ورزند )419ص، 6ج ،همان( نديكديگر

 همؤمنين در زنجير ،تمان معياربنابراين در گف .)341ص، 3ج ،1386، همو(د شد اسالم خارج خواهن
  شوند.متحد مي ،ارزي قرار گرفته و باالتر از آنهم

يا حتي  اختصاص به يك مكان جغرافيايي» نمؤم«سخن حضرت امام پيرامون مفهوم 
  شود.را شامل مي استخاكي دين اسالم اختيار كرده  همذهب ندارد، بلكه هر آن كس كه در كر

ان ابعاد و با همه احكامش در اير هپيروزي نهايي وقتي است كه اسالم با هم«
در همه اقطار عالم اسالمي حكومت كند...  ،كهپياده شود و پيروزي باالتر آن

كند و به درياي نور وارد خداوند ولي مؤمنين است و آنها را از ظلمات خارج مي
جوانان مؤمن ايراني، پاكستاني [و] ساير اقشار كه  ... شما مؤمنين، شما كندمي

 هها، از همظلمت هرموده است كه شما را از همخداوند وعده ف ،ايمان داريد
  .)293ص، 7ج ،همان(» هم نور الهيها خارج كند و به نور برساند، آنگرفتاري

كرده و  تأكيدبر وسعت جهاني مفهوم مؤمن  ايشان همچنين در مصاحبه با حسنين هيكل،
  د:نشانهاي مسلمان را ذيل اين مفهوم ميتمامي ملت

طور كه اسالم هاي ديگر هم با ما متصل بشوند و همانآرزوي بزرگ ما اين است كه ملت«
  .)همان(» ها باشدروي ملته هستند، همان مسائل پيشدستور داده است كه مؤمنين اخو

شود و مي استخراج مفهوم ايمان وحدت تحت مسئله ،بديهي است كه از چنين ديدگاهي
 شود. بنابراين هر آنمذهبي به آن ميتر يافته و نگاهي فراتر و گستردهايمان نيز معنايي بسيط

عنوان كتاب نين قرآن را بهكس كه به خداوند واحد ايمان داشته و رسولش را بپذيرد و همچ
  گيرد.يارزي گفتمان معيار جاي مهم هر زنجيرد ،بخش بپذيردهدايت
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ضمن  از نظرگا حضرت امام،ايجاد ارتباط ميان مؤمنين و مستضعفين با ، آخر اينكه نكته
ارزي گفتمان معيار، هم هعفين و در نهايت توسعه زنجيرمفهوم مؤمنين به مستض يافتن بسط

  شود.به كل جهان گسترده مي ياي اسالمجغرافياي مفهوم گفتمان معيار از دن
مقابل مستكبرين بودند كه آنهـا داراي   هين عبارت از اين طبقدر تمام ادوار مؤمن«

اي رت موسي مؤمنين عبارت از يك دستهالعاده [بودند]. زمان حضهاي فوققدرت
 ]164آل عمران/ [ايد فرمهاي فرعوني و در آيه ميبودند در مقابل فرعون و قدرت

اصـطالح، خداونـد   پـايين بـه    هاز خود مؤمنين، يعني از اين طبقـ  كه از خودشان،
هـا، مقابـل مسـتكبرين كـه     مـؤمن  همنت بر آنها گذاشته كه از اين، همـين طبقـ  

 .)168ص، 9، ج 1386(امام خميني، » ايستادند... مي طبقات باال بودند

  مستضعفين .2
يابد. از مؤمنين به مستضعفين تسري مي -  ده بيان شكچنان -  ارزي در گفتمان معيارهم هزنجير

ض دانسته و آنها را در عرار خويش مؤمنين و مستضعفين را همبارها در ميان گفتحضرت امام 
مستضعفين  همؤمنين همواره در زمر ،دهد. بر اين اساسارزي گفتمان معيار قرار ميهم هزنجير

اند. به باور دادهتفاوت را تشكيل ميم ه، زنجيراندان بودهبوده و كافران كه هميشه همان مستكبر
  ام:حضرت ام

ها برخاسته است و با كمك مستضعفين  بر تمامي اديان آسماني از بين توده«
 طول تاريخ به كمك انبيادر همه  ستكبرين حمله برده است. مستضعفينم

اند. در اسالم پيغمبر اكرم از بين جاي خود نشاندهاند و  مستكبرين را به برخاسته
ين زمان خودش را آگاه مستضعفين  برخاست و با كمك مستضعفين، مستكبر

  .)همان(» در تمام اديان حق دارند ستضعفينكرد يا شكست داد. م
انقالب  ،معيار چنان برجسته است كه حضرت امام بر مفهوم مستضعف در گفتمان تأكيد

تواند و به همين جهت اين انقالب مي ؛انددت مستضعف در مقابل مستكبر مياسالمي را نهض
  :عفين عالم در مقابل مستكبرين قرار گيردبايد الگوي تمامي مستض

در تمام  - نهضت مستضعف درمقابل مستكبر  - بايد اين نهضت در تمام عالم «
اي مستضعف هملت هاول و الگو براي هم هو نقط عالم گسترده شود. ايران مبدأ
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ببينيد كه ايران با دست خالي و با قدرت ايمان و با  هاي مستضعفملت ؛[باشد]
هاي هاي بزرگ ايستاد و قدرتو] تمسك به اسالم، در مقابل قدرته[وحدت كلم

خيزند، بلكه مستضعفين  پاه... در تمام اقشار عالم مسلمين ب بزرگ را شكست داد
فرمايد كه ما منت بر شامل است و ميالهي كه مستضعفين را  هخيزند. وعد پاهب

(امام  »]5ارث باشند [قصص، در دنيا و و امام بشوندگذاريم كه آنها مستضعفين مي

  .)292ص ،7، ج1386خميني، 
 ،ديــدگاه حضــرت امــام پيرامــون حمايــت از مستضــعفين و مقاومــت در برابــر مســتكبرين

دانند. از نگاه توحيدي ت و ناممكن ميكه تقابل با استكبار را خالف عقالنيهشداري است به آنان
است و دست خالي آنان را جبران مستضعفان ، دست قهر قادر متعال، همواره با (ره)امام خميني

قدرت ظاهري مستكبران يك قدرت پوشالي است كه بايد به چالش كشـيده   ،كند. در مقابلمي
بـر مسـتكبران را    آمـدن  ارزي توان فائقهم همستضعفان عالم با قرار گرفتن در يك زنجير .شود
 ؛دعاست. مستضعفان هميشه پيروزنـد اين م گراثبات ايران، وقوع انقالب اسالمي كه؛ چناندارند
كرده و ايمان هميشه فائق خداوند هميشه با مستضعفان است و حق همواره بر باطل غلبه « زيرا

 ،كـردن بـه مسـتكبرين   اين دست كشيدن از مستضـعفين و روي بنابر .)89ص، همان(» شده است
  انقالب است. هاهداف عالي ،تبعالهي و به هخالف اراد

  نتيجه 
را بيني توحيدي حضرت امام بوده و هر آنچه خوذ از جهانسازي در گفتمان معيار، مأريتروند غي

هر آن كس كه ذل عبودي را فراموش  ،تابد. بر اين اساسنمي، بربل اراده احديت قرار گيردمقاكه 
بدين  قام عز ربوبي نشاند، غير است؛ چه اين غير خود انسان باشد يا ديگري.كرده و خود را در م

تعريف ابعاد هويت (خود و ديگري) در گفتمان سياسي حضرت امام تغيير كرده و فضايي  ترتيب
چنين تفسيري سپهر انديشه بشريت را  هاي سياسي قرار داده است.روي گفتمانجديد پيش

  اند:به شرح ذيل اه خواهد داشت كه برخي از آنهادگرگون كرده و آثاري را به همر
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و با تعاريف ديگر از خود در ضرت امام در پيوند با خداست در انديشه ح »خود« .1 
ديدي به انديشه بشري عرضه شده گفتمان ج ،متفاوت است. از اين منظر زميني كامالً هايهويت
  بخشد.مي »فيزيكال«و  »متافيزيكال«زمان ماهيتي همصورت بهانسان به كه  است

هاي الزم را جهت بسط ظرفيت سازي در انديشه حضرت امام،ترسيم روند غيريت .2
ابسته دانسته و زيرا انسان را تنها به ذات حق و ؛سازدمي چون استقالل و آزادي فراهم ميمفاهي

  سازد.از اغيار آزاد مي
اي آهنين مهذب، پالوده و با اراده رديف غيرها، انساني در قرار دادن نفس مستعلي .3

زيرا هم از فسادهاي مسير توسعه  ان گردد؛واند سنگ بناي جوامع مسلمتسازد كه ميمي
  بركنار است و هم اراده الزم را جهت انجام كارهاي بزرگ دارد.

در انديشه حضرت امام، به تقويت دوگانه  »خدا غير«با  »غير«رديفي مفهوم هم .4
 عيار را به سطح كافرينزيرا زنجيره تفاوت گفتمان م انجامد؛ام در مقابل ملت/دولت ميامت/ام
ويژه بستر الزم به ،تواند موجبات تغييرات گسترده در جهان اسالمبخشد. اين مسئله ميمي ارتقا

وي از مرزهاي ملي فرار ،زيرا در اين تعبير را فراهم سازد؛» جغرافياي مقاومت«براي تقويت 
  امري ضروري است. 
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