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 چکيده
 ؛ه حول نشانه مرکزی گردهم می آیندنشانگان و عناصر است ک از گفتمان مجموعه ای

نشانه مرکزی وظیفه انسجام بخشی دارد هر گفتمان به دنبال رسیدن به هژمونی است که 

هدف غایی آن محسوب می شود ؛هویت گفتمانی  منوط به غیریت سازی است گفتمان ها 

غیریت ساز می باشند گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی که ایدئولوگ اصلی آن امام  فی نفسه

خمینی ره می باشد مجموعه ای از نشانگان در سطح ملی و فراملی به خوداختصاص داده 

است که در سطح ملی این گفتان با حذف گفتمان های رقیب به هژمونی رسید و نشانگانی 

حاکمیت دینی در کنار یکدیگر  هویت بخش این چون والیت فقیه ،جمهوری اسالمی و 

گفتمان بودند ،در سطح فرا ملی نیز شاهد طرح نشانگانی چون امت محوری ،غرب ستیزی 

و جهان گرایی را شاهد هستیم که برآمده از اندیشه امام خمینی می باشد گفتمان اسالم 

 المللی گسترشسیاسی در سطح جهانی در تالش بود تا نشانگان خود را در سطح بین 

دهد و در فرایند تنازع گفتمانی عناصر و نشانگان خود را وارد مفصل بندی نماید   گفتمان 

اسالم سیاسی فقاهتی رویکرد جهان شمول دارد و به دنبال شکل دادن به حکومت جهانی 

است بنابر این به شدت نظام سلطه را به نقد می کشد و در یک غیریت سازی مستضعفین 

ابر مستکبرین قرار می دهد این دوقطبی سازی بخشی از جهان بینی امام خمینی را در بر

در تحلیل گفتمان هدف بازشناسی عناصر  و گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی می باشد

 .ه اصلی آن امام خمینی ره می باشدگفتمانی اسالم سیاسی  است که طراح و پردازش کنند

 .سیاسی اسالم ،امام خمینی ،گفتمان: اژگان کليديو
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 3مطهره سرخابی عبدالملکی، 2 عبدالرضا باي، 1 ابوالفضلی حسين

 .ایران ،سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه معارف اسالمی 1
 .ایران ،ازادشهر ،دانشگاه ازاد اسالمی ؛علوم سیاسی 2
 .واحد سمناندانشجوی دکتری علوم سیاسی  3
 

  نام نویسنده مسئول:

 عبدالرضا باي

 تحليل گفتمانی اندیشه سياسی امام خمينی )ره(
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 مقدمه 
امام از معدود کسانی است که الگوی نظری و حکومتی  ،یکی از نظریه پردازان در اندیشه سیاسی اسالم حضرت امام خمینی )ره( است

ی ی عناصر و نشانگان گفتمانهدف از نگارش بازشناسخود را در چارچوب گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی مطرح نموده و آن را عملیاتی می کند 

صلی فرضیه ا ؟چیست در اندیشه سیاسی حضرت اماممرکزی  : نشانه و دالسوال اصلی پژوهش ،اسالم سیاسی مدنظر امام خمینی ره می باشد

ر عهده دا گان رمحسوب می شود که وظیفه مفصل بندی دیگر نشان : اسالم  به عنوان نشانه مرکزی در گفتمان اسالم سیاسی فقاهتیوهشژپ

 . دارد

در گفتمان اسالم سیاسی عناصر گفتمانی در حول عنصری به نام اسالم تعریف و طراحی می شود این گفتمان پس از طراحی نظام  

فتمان اسالم سیاسی به واسطه ارمان گرا بودن گسیاسی در سطح داخلی حول نشانه والیت به دنبال مفصل بندی خود در سطح جهانی است 

در سطح جهانشول است از منظز امام و گفتمان اسالم سیاسی هدف غایی از قدرت سیاسی و حاکمیت شکل به دنبال گسترش نشاتگان خود 

ا رگیری حکومت جهانی است بنابراین نشانگان گفتمانی می بایست حول دال مرکزی یعنی اسالم وارد مفصل بندی شده و هژمونی خود 

دولت محوری به دنبال امت محوری بوده و تنازع گفتمانی را با گفتمان های رقیب  بنابراین گفتمان اسالم سیاسی پس از عبور از محقق سازد

جستجو میکند ،غیریت سازی به عنوان یکی از نشانگان هر گفتمان در گفتمان اسالم سیاسی در تضاد با غرب تعریف می شود حضرت امام ره 

ل فضای تنازع گفتمانی را محقق می سازد .رابطه و پیوند نزدیکی بین غرب را به عنوان عنصر انقیاد و استثماربشریت معرفی نموده ودر عم

هویت و غیریت سازی وجود دراد بدون غیریت سازی شکل گیری هویت با مشکل روبرومی شود بنابراین گفتمان ها به صورت ذاتی غیریت 

امام خمینی ره با تفسیر و قرایت نو از دین  . در سطح ملی و جهانی وارد مفصل بندی می شودساز هستند .از این روی عناصر گفتمانی  

چارچوب نوینی را طراحی نموده است پیوند دین و سیاست و ارایه الگوی حکومتی از مهمترین نوآوری های امام بود که ایشان را از دیگر 

تحلیل  روش. گفتمان تبیین می شودفقیهان و علما متمایز می کند . حال بر اساس مدل گفتمانی نشانگان اندیشه سیاسی امام در چارچوب 

   .در این مقاله به صورت تحلیل گفتمان می باشد که از سوی الکال و موفه مطرح شده است

 

 چارچوب نظري

 گفتمان 

گفتمان عبارتست از مجموعه ای از احکام، گزاره ها و نشانه هایی که سازنده یک نظام معنایی متمایز از دیگر گفتمان ها هستند. گفتمان  

ور معنا می یابند. گفتمان ها تص ها در واقع منظومه هایی از معانی هستند که در آنها نشانه ها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند، هویت و

و فهم ما از واقعیت و جهان را شکل می دهند. در عمل، این چگونگی مفصل بندی نشانه ها در یک گفتمان است که نظام معنایی گفتمان را 

به بیان دیگر، هر معتقد است که مفصل بندی، به گردآوری عناصر مختلف و ترکیب آنها در هویتی نو می پردازد. « هوارث»شکل می دهد. 

عملی که میان عناصر پراکنده در درون یک گفتمان ارتباط برقرار کند، به نحوی که هویت این عناصر اصالح و تعدیل شود، مفصل بندی 

نامیده می شود. طبیعی است که معانی واژگان و نشانه های به کار رفته در یک مفصل بندی گفتمانی، متناسب با نظام معنایی کالن یک 

گفتمان، از دیگر گفتمان ها متفاوت خواهد بود. عنصر اساسی در هر مفصل بندی گفتمانی نیز دال برتر است. دال برتر عبارتست از نشانگان 

اما از منظر الکال و )بی نام .مرکزی یک گفتمان که همانند یک میدان مغناطیسی، دیگر مفاهیم و نشانگان را تحت تأثیر خود قرار می دهد

گفتمان ها در واقع منظومه های  (Laclau&Mouffe,1985:106) ؛ کلیت ساخت یافته ناشی از عمل مفصل بندی است."تمانگف "موف

و جهان   تمعانی هستند که در آنها نشانه ها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند هویت و معنا  می یابند. گفتمان ها تصور بر فهم ما از واقعی

در رویکرد  (112: 1331)دیوید هوارث در صادق حقیقت؛ راین معنا و فهم انسان همواره گفتمانی و لذا نسبی است.را شکل میدهند، بناب

 هالکالوموف ، همچون دیگررویکردهای تحلیل گفتمانی هم ابژه های اجتماعی و هم فیزیکی وجود دارند،اما همواره دسترسی ما به آنها به واسط

 (Jorgensen& Phillips,2002:35) ها صورت می گیرد. سیستم های معنایی درقالب گفتمان

 

 مفصل بندي
واسطه ب می نامند. کلمۀ )بدنه(بین عناصر برقرار کند چنانکه هویت عناصر تغییر کند، مفصل بندی  الکالوموف هرعملی که رابطه ای

 &Jorgensen-28) دی تعیین می شود.خودش ذاتاً پرمعنا می باشد و هویتش از طریق مرتبط بودن با سایر لغات در یک مفصل بن

Phillips,2002:26) 
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 هژمونی

هژمونی از جمله مفاهیمی است که گرامشی آن را در سطح درون سیستمی مورد توجه قرار داد ،هژمونی توضیح دهنده برتری عقاید 

رابطه ای نه از جنس غلبه توسط زور بلکه توسط اجماع و توافق بوسیله رهبری ایدئولوژیک و سیاسی  ستیک گروه یا طبقه بر سایر گروه ها

 ((Simon,2001: 24سازماندهی اجماع است است در واقع

 

 دال مرکزي
آن سایر  لیک گفتمان بوسیلۀ تثبیت نسبی معنا حول دال مرکزی معینی ایجادمی شود.یک نقطه گره ای یک عالمت ممتاز است که حو

تئوری Jorgensen& Phillips,2002:26))عالئم مرتب می شوند درواقع سایرعالئم معنایشان رااز رابطه با دال مرکزی حاصلمی کنند.

م ئگفتمان با گنجاندن تعبیر الکان از سوژه نیروهای پیش راننده ای در اختیار سوژه قرار می دهد تا از طریق بهره جستن از گفتمان بطور دا

پی یافتن خود باشد. اکنون نگاه دقیق تر به این امر خواهیم افکند که چگونه فرد به لحاظ گفتمانی ساخت می یابد. برای الکان هویت در

همان موقعیت های سوژه است که گفتمان ها به فرد ارائه می کنند. الکان از دال برتر  "چیز "معادل هویت یابی توسط چیزی است واین

ر اصطالح نظری گفتمان الکال و موف می توان آن را نقطه مرکزی هویت نامید. این امر به کمک به هم متصل کردن دال سخن می گوید که د

 (ibid:42-43ها در زنجیزه های هم ارزی که هویت را بصورت رابطه ای تأسیس می کنند، صورت می گیرد)

 

 غيریت سازي و خصومت
مبارزه ای برسرمعنی رخ می دهد. الکال و موف  این رابطه بین دو)یا چند( گفتمان را خصومت بین گفتمانها،معانی مورد اختالف است، و"

( از سوی دیگرخارج شدن یک گفتمان از نظم گفتمانی خود و ورود آن به نظم ,1997:19Larsenیا مخالفت)انتاگونیسم(  می نامند.)

ای فعال در نظم گفتمانی سیا سی صورت می پذیرد، منظوراز تحریک گفتمانی سیا سی به واسطه تحریک شدن آن توسط یکی از گفتمان ه

شدن، ، آن است که این گفتمان غیر فعا ل در نظم گفتمانی سیا سی در رابطه ای غیریت سازانه با گفتمان حاکم قرار می گیرد و گفتمان 

 (161؛  1333حاکم سعی می کند با طرد آن هویت پیدا کند.) سلطانی،
 

 سياسی نشانگان گفتمان اسالم بازشناسی
امام خمینی ره از دین و مذهب حیات نوینی پیدا می کند بی شک ایدئولوگ اصلی اسالم سیاسی امام  تفسیربا  گفتمان اسالم سیاسی 

اسی، اخالق ه سیبه سه قسم فلسفاندیشه سیاسی امام ره "خمینی ره می باشد در این قرایت شاهد تعامل دین و جمهوریت بایکدیگر می باشد 

ای حضرت امام، بین سه قسم مذکور پیوستگی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، اندیشه شود. در نگاه منظومهسیاسی و فقه سیاسی تقسیم می

ی سسیاسی کامل، تنها فلسفه سیاسی، اخالق سیاسی یا فقه سیاسی نیست؛ هر یک از ابعاد مذکور به تنهایی امر ناقصی است و از اندیشه سیا

اه آید؛ بنابراین، اندیشه سیاسی کامل از نگبهره است. بلکه اندیشه سیاسی کامل از مجموع سه قسم یادشده به دست میمتعالی اسالمی بی

های اساسی انسان درباره علت نیاز به حکومت، اهداف حکومت، والیت فقها و امام آن است که بتواند به نحو منطقی و مستدل هم به پرسش

های الزم را برای انسان کامل و حاکم اسالمی در دو بُعد فضایل و رذایل تعیین و ها و شاخصدین و سیاست پاسخ دهد و هم ویژگی پیوند

های نوپدید مکلفان و شهروندان جامعه اسالمی در حوزه زندگی سیاسی مثل نوع و شکل حکومت پاسخ گوید؛ معرفی کند و هم باید به پرسش

، نقص اندیشه سیاسی در هر یک از سه قسم مذکور، موجبات نقص اندیشه سیاسی اسالمی را درپی دارد و نظام سیاسی در غیر این صورت

ت واره اسجانبه و نظاممتعالی مورد نظر اسالم تحقق نخواهد یافت. بنابراین، اندیشه سیاسی کامل از دیدگاه اسالم مدنظر حضرت امام، همه

        (                                                                                                  13:3:61 )معلم ،

امام خمینی در درجه اول عالمی آگاه به باورهای اسالمی و معتقد به آنها بود، یعنی قبل از اینکه او صرف یک اندیشمند سیاسی لحاظ 

م دینی بود که در صدد تبیین باورهای اسالمی برای جامعه بود تا طالبان سفر در راه حقیقت به آنها دسترسی الزم شود، یک عالم و متکل

در  وداشته باشند. به بیانی دیگر؛ امام خمینی در صدد ارائه تفسیر جدیدی از دین اسالم بود که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. زیرا در نظر ا

واقعی اصول و اعتقادات اسالمی، نمی توان به مسائل دیگر پرداخت و آنها را برخاسته از دین اسالم دانست. در  جامعه دینی، بدون شناخت

دیدگاه امام خمینی از آنجا که باورهای دینی هر شخصی نشان دهنده ساختار جهان بینی دینی اوست، این باورها در شکل دادن نظام اجتماعی 

         (233: 13:1ارند)امام خمینی،او نیز نقش اساسی را به عهده د
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 جهان گرایی -1 

رایی نشانه جهان گکه در اندیشه سیاسی امام خمینی نیز مطرح می شود  یکی دیگر از نشانه های بسیار مهم در گفتمان اسالم گرایی، 

تالش می کند تا منظومه فکری و معنایی وطنی می باشد. اسالم گرایی شعاع عملیاتی خود را کل نظام بین الملل تلقی می کند و و جهان

خود را در سطح جهانی گسترش داده و عناصر شناور را معنا بخشی کند. اسالم گرایی تالش می کند به سامان دهی جامعه بین الملل بپردازد 

ان دهی جامعه را دارد و گفتمان و بحران بین الملل را به سوی نظم نوین سوق دهد، به واقع هر گفتمان ادعای پاسخگویی به بحران ها و سام

ر ب اسالم گرایی نیز داعیه دار فراملی گرایی است و با نفی ساختار قدرت در عرصه جهانی به دنبال ارائه نظم نوینی بود و مرزبندی های حاکم

ا دینی بود که جهانی گرایی را بنظام بین الملل را امری برساخته و اعتباری قلمداد می نمود . علی مزروعی استدالل می کند:اسالم نخستین 

 (Al-roubaie,2002:52 حفظ شعائر الزم انجام داد.)

از جمله خرده گفتمان های اسالم گرایی است  که ؛ با طرح ایده هایی که از سوی امام خمینی ره مطرح می شود ،اسالم سیاسی فقاهتی 

به دنبال بر هم زدن نظم حاکم و ایجاد نظم نوین بود . گفتمان ها تالش چون صدور انقالب ؛ دفاع از حقوق مستضعفین و نه شرقی و نه غربی 

می کننند تا عمومیت و شمولیت خود را عملی سازند و هر چه بیشترگسترش یابند به همان میزان  نهادینگی و شکل گیری هژمونی محقق 

ه دلیل جوهره ایدئولوژیکی آرمان ها و ایده آل های خاصی و تسریع خواهد شد ، نکته دیگر این که هر گفتمان بخصوص گفتمان اسالم گرایی ب

 را تعریف و تبیین نموده و خواهان رسیدن به ایده آل های خود می باشد.

یکی از نشانه های گفتمان اسالم گرایی که ذیل جهان گرایی قابل طرح است ؛ معنا بخشی به عنصر مستضعفین می باشد ؛ این عنصر از 

نیز مورد توجه قرار گرفته بود اما گفتمان اسالم گرایی با تاکید بر مقوله ایدئولوژی اسالمی این عنصر را وارد فرآیند  سوی گفتمان مارکسیسم

معنا بخشی نوینی کرده بود و مستضعفین را در سطح جهانی مورد خطاب قرار داده بود. گفتمان اسالم گرایی نوعی قطب بندی را مبتنی بر 

رین ایجاد نمود و خود رادعیه و او دفاع از حقوق مستضعفین قلمداد می نمود ؛ و به نوعی تالش می کرد تا بسیج عناصر مستضعفین و مستکب

 جهانی مبتنی بر مستضعفین را ایجاد نماید.

و نه  ،امام خمینی به عنوان مهمترین ایدئولوگ در درون گفتمان اسالم گرایی ؛ می گوید : اسالم برای بشر آمده است نه برای مسلمین

  11از منظر ایدئولوگ ) خمینی ؛ج "؛ انبیا مبعوثند برای انسان ها برای ایران

گفتمان اسالم گرایی داعیه دار تعریف سعادت بشری است و منادی این است که اسالم برای تمام جهانیان آمده است تا سعادت بشریت 

ی آسمانی است ، در حالی که جهانی شدن سعادت را نه امری آسمانی بلکه را محقق سازد، مبنای سعادت در اسالم گرایی بر اساس آموزه ها

جمع ازنظر اسالم درچارچوب ارزش ها و هنجارهای دینی مورد توجه قرارمی  و درحالی که سعادت ورستگاری فرد "زمینی می پندارد.

لش وامی داردزیرا محتوای جهانی شدن مبنای متعارض گیرد،جهانی شدن با ترویج نظام ارزشی خاص به خود ،این مقوله اساس اسالم را به چا

با مفهوم قرارداد اجتماعی به عنوان مبنای اساسی لیبرالیسم  با رستگاری اسالمی را مطرح می کند. جهانی شدن رستگاری و سعادت بشری را

 (113:1333)سجادی،"پیوندمی زند بنابراین ، نوعی تعارض و ناسازگاری جدی میان دو مقوله مزبور مشاهده می گردد 

، اسالم دین جهانی با مخاطب و شعاع عملیاتی جهانی است که برای نوع بشر آمده است و محصور در یک جغرافیای مشخص نیست

 یفلسفه اسالم ؛ تشکیل حکومت جهانی است که هدف غایی و نهایی گفتمان اسالم گرایی می باشد. بنابراین نشانه جهانگرایی در تقابل با جهان

شدن لیبرال می باشد و گفتمان اسالم گرایی جهان شدن اسالمی را دنبال می کند ، بنابراین تفابل گفتمانی بین جهانی شدن و اسالم گرایی 

 .برای معنا بخشی و عینیت یابی جنبه عینی و عملی یافته است و هر گفتمان داعیه دار جهانی شدن می باشد

 امت محوري -2

تمان اسالم گرایی تاکید بر امت واحده و امت محوری است، گفتمان اسالم گرایی تحت تاثیر نشانۀ مرکزی خود در از نشانه های مهم گف

 را تبدیل به یک "هالل ناموزون مسلمین"تالش است در قالب زنجیره هم ارزی، جامعه اسالمی و مسلمانان را در قالب یک کل معنا ببخشد و 

فرایندی است که در طی آن شکاف ها و تمایزات از بین رفته و یک هویت "زنجیرة هم ارزی"ید، بنابراین هالل موزون و یک منظومه قدرت نما

مبتنی بر آموزه های عقیدتی شکل می گیرد، که در مرکزیت آن نشانه مرکزی اسالم قرار می گیرد. گفتمان اسالم گرایی با تاکید بر نشانه 

ی باشد و ایجاد مرز از سوی این گفتمان بر اساس عقیده و ایدئولوژی است، مخاطب گفتمان مرکزی خواهان انسجام در درون دارالسالم م

اسالم گرایی کسانی هستند که معتقد به اسالم هستند بنابراین این گفتمان مرزهای جغرافیایی و ملی را به چالش کشیده و به جای تاکید 

ن اسالم گرایی مبتنی بر ایدئولوژی اسالم می باشد و این نشانه عامل وحدت و بردولت بر امت تاکید می کند قطب بندی و مرزگذاری گفتما

 انسجام تلقی می شود.

در اندیشه سیاسی امام امت محوری مقدم بر دولت محوری است و از این روی مرزهای جغرافیایی اعتباری است و اصالتی ندارد ؛امت 

ایران را برای اسالم می خواهد و اصالت را به دنبال می کند و به همین دلیل امام  واحده مفهومی است که انسجام درونی در جهان اسالم را

 اسالم می دهد ،بر خالف ملی گرایان که اسالم را برای ایران طلب می کردند .
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رپایه زسازی آن باز منظر ابواالعلی مودودی ، اسالم یک ایدئولوژی انقالبی می باشد که به دنبال برپایی نظم اجتماعی در کل جهان و با

 گفتما ن اسالم گرایی  (1:3:1331ی اصول و ایده آلهای خود است.)شیخ احمد ،

بازسازی و ساختن جهان را بر اساس نشانه مرکزی خود دنبال می کند و ساماندهی جهان اجتماعی را مبتنی بر دانش سیاسی و فرهنگی 

 ه جهانی از سوی اسالم گرایی در قالب و شاکله متفاوتی دنبال می شود .مبتنی بر اسالم می داند ، بنابر این نظم اجتماعی در عرص

شیخ قنوشی می گوید: حرف آخر این است که جوامع اسالمی بر شالودة ارزش ها یی بنا شده اند که با ارزش های غرب تفاوت 

ی تمایز هویتی خود را مطرح می کند و با این تمایز گفتمان اسالم گرایی با طرح داراالسالم و دارالکفر به نوع(312؛1333دارد.)هانتینگتون،؛

گذاری دست به قطبی کردن جهان پیرامون خود می زند و این مرزسازی نشانگر تمایز و تفاوت هویتی می باشد ، اسالم گرایی به دنبال وحدت 

اسالم درموارد اضطرار مسلمانان بارها این تمایل برنارد لوئیس معتقد است ؛که جهان جهان اسالم با تاکید بر دال برتر یعنی اسالم می باشد .

به  هرا نشان داده اند که در قالب یک وحدت دینی بنیادین و ایمان خود را باز یابند؛ یعنی هویتی که نه با معیارهای قومی یا سرزمینی ، بلک

 (113همان :وسیله اسالم تعریف شده باشد.) 

دیگر مانند سرزمین ، قومیت و دولت می داند ،امت محوری از ذاتیات گفتمان اسالم گرایی دال برتر مفهوم امت را مقدم بر مفاهیم 

 محسوب می شود؛ اما تاکید بر سرزمین و یا دولت مفاهیمی اعتباری و برساخته می باشد.

 یت بخشد. تاکید بر نشانهگفتمان اسالم گرایی به دنبال شکل دادن به امت واحده می باشد. تا جهان اسالم را در یک چارچوب نوین هو

امت محوری بخصوص در اسالم سیاسی فقاهتی بیشتر مشهود است، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است، انقالب اسالمی ایران 

 ده اند.می کوشد تا راه تشکیل امت واحده جهانی را فراهم کند، در اصل یازدهم قانون اساسی ایران نیزهمه مسلمانان یک امت تلقی ش

البته اسالم گرایی نتوانسته است نشانگان خود را به مرحله عینیت یابی برساند و نوعی وحدت درونی را بین خود محقق سازد چراکه 

منازعات درون گفتمانی بین خرده گفتمانهای موجود در درون این گفتمان وجود دارد و در مواقع ضرورت است که گفتمان اسالم گرایی به 

 .راری بر این گفتمان حاکم می شودسبی می رسد و سپس شکاف و بی قیک وحدت ن

 غرب ستيزي -3
هر گفتمان به دنبال غیریت سازی است گفتمان اسالم گرایی در راستای هویت یابی به دنبال تعریف دشمن و غیر برای خود است 

دیشه سیاسی که در انیکی از نشانه های مهم گفتمان اسالم گرایی بنابراین بنابراین نفی سلطه و ستیزش با غرب در دستور کار قرار می گیرد 

مفهوم سازی مستضعفین و مستکبرین در چارچوب همین غیریت سازی است که ؛ ستیزش با غرب می باشد؛امام خمینی تجلی پیدا می کند

در برابر مستکبرین است یکی از نمادهای امام در اندیشه سیاسی خود تئویزه می کند در واقع امام به دنبال هویت بخشی به مستضعفین 

ی و او اذعان دارد امریکا هیچ غلطمبارزه امریکا تعریف می شود امریکا ستیزی در ادبیات امام خمینی تبدیل به یک نشانه بنیادین می شود 

  است . نمی تواند بکند و درتسخیر سفارت امریکا آن را انقالب دوم نامگذاری می کند که فراتر از انقالب دوم

اسالم گرایی بسیار از نشانه های غرب به چالش کشیده و مخالفت خود را اعالم نمود . منظومه معنایی غرب در نوک حمله گفتمان اسالم 

گرایی قرار گرفت . ایدئولوگ های گفتمان اسالم گرایی بخصوص در درون اسالم سیاسی از نوع و جنس ایرانی غرب را مخرب تمدن بشری 

 تعریف نمودند . گفتمان اسالم گرایی و گفتمان غربی در مقابل یکدیگر صف آرایی نمودند. "غیر "ودند و آن را به عنوان قلمداد نم

از آنجا که غیریت سازی در دستور کار هر گفتمان می باشد؛ اسالم گرایی نیز گفتمان غربی با جوهره لیبرالیزم به رهبری آمریکا را به 

ریف نمود و اساسا غرب را عامل فساد می داند.  دشمن سازی و خصومت از جمله کارکردهای اساسی و عملی عنوان غیر و دشمن خود تع

 گفتمان اسالم گرایی  محسوب می شود که با نشانه مرکزی اسالم به مثابه یک ایئولوژی ؛ ایدئولوژی لیبرالیزم را به چالش فراخوانده است.

نفرت و ذهنیت سازی را در دستور کار قرار داد و در واقع غرب اسالم را نه انکه کشف کند بلکه همانگونه که غرب با اختراع شرق ادبیات 

دست به خلق آن زد و شرق را به عنوان غیر و دشمن برای خود تعریف نمود ، از این روی جهت گیری گفتمان اسالم گرایی نیز ؛ مبتنی بر 

المی بر اعتقاد است که انقالب اس  "بدیر"اکنش در برابر گفتمان جهانی شدن بود؛ نفی غرب بودهاست،  شکل گیری گفتمان اسالم گرایی و

واکنش مستقیم به جهانی شدن تلقی می شود ؛این انقالب به منزله نتیجه فرآیندهای فرهنگی موجود در کشورهای جهان اسالم تلقی شده 

 (16:1331است.)قریب،

آشکار گردید.) 1:13 -:1 ارزش های لیبرال تاکید می کرد از زمان انقالب ایران درسال بیداری اسالم که بر ویژگی فاسد مدرنیته غرب و

موتور محرکه گفتمان اسالم گرایی ؛ با شکل گیری انقالب اسالمی است که غرب و گفتمان جهانی شدن را (:113؛ 1333مردن در اسمیت؛

طرح ایده نه شرقی نه غربی در همین راستا قابل تحلیل خود را تعریف کند در مقابل خود قرار داد تا شاکله هویتی  "خصم"و  "غیر"به عنوان 

 .است که امام خمینی در واقع نظم جهانی موجود و نظام دوقطبی را به چالش کشیده و آن را مورد نقد قرار می دهد
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 مردم ساالري دینی -4

تبیین می شود .گفتمان اسالم گرایی متغیر دموکراسی را از اما مفهوم دموکراسی در گفتمان اسالم گرایی از منظر متفاوتی تعریف و 

 منظر مبانی و مفاهیم دینی و اسالم مورد توجه قرار می دهد رویکرد گفتمان اسالم سیاسی به دموکراسی از باال به پایین  می نگرد،  یعنی

ه حاکمیت خداوند و به نوعی قائل به تئوکراسی )خدامحوری( اصالت را ب اسالم سیاسیدموکراسی باید خود را با نظام دینی انطباق دهد . گفتمان 

است و مفهوم مردم ساالری دینی را پردازش میکند تا معنا بخشی دال دموکراسی را در درون گفتمان خود مفصل بندی کند و ان را عمومیت 

 اساسا قدرت سیاسی در مکتب و منظر اسالم و امام از زاویه خاصی بررسی می شود :دهد.

قدرت سیاسی از نظر حضرت امام یک وسیله و ابزار است؛ بنابراین اگر چه مطلوب است، اما مطلوبیت آن ذاتی نیست، بلکه بالعرض است؛ 

به این معنا که اگر قدرت سیاسی وسیله تحقق غایاتی که گفته شد، نمی بود، فاقد هرگونه ارزشی می گردید. حضرت امام در کتاب والیت 

عهده دار شدن حکومت فی حد ذاته شان و مقامی نیست؛ »ناد به دو روایت از حضرت علی )ع(، چنین استدالل می کند که فقیه، پس از است

نه بلکه وسیله اجرای احکام و برقراری نظام عادالنه اسالم است... هر گاه حکومت و فرماندهی وسیله اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادال

و در توصیه به رهبری آینده، بر همین معنا « پیدا می کند و متصدی آن صاحب ارجمندی و معنویت بیشتر می شوداسالم شود، قدر و ارزش 

الزم است به رهبر محترک آتیه یا شورای رهبری تذکری برادرانه و مخلصانه بدهم: رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسالم »تاکید می کند: 

زش داشته باشد و انسان را خدای نخواسته به غرور و بزرگ اندیشی خود وادارد. آن همان است که بزرگ چیزی نیست که خود به خود ار

در نتیجه قدرت از نظر این مفسر اندیشه اسالمی، امری تبعی بوده و مطلوبیتی «. موالی ما علی بن ابیطالب درباره آن گوشزد فرموده است

دارد. این مفهوم از جمله کماالت شمرده شده و در نتیجه ذاتا امری خیر و پسندیده خواهد واسطه  ای نیز برای وصول به اهداف عالی اسالمی 

 (.13: :131بود و در مقابل، قدرت طلبی به عنوان هدف و مطلوبیت ذاتی نفی و نکوهش شده است)امام خمینی، 

ساالری و دین پیوند برقرار می کند و راه سومی  امام خمینی مدل مد نظر خود را جمهوری اسالمی ارایه می دهد در واقع امام بین مردم

گفتمان اسالم گرایی به اصل شورا به مثابه عنصری از سنت اسالمی "بین دین و دموکراسی ایجاد می کند این اوج نقش آفرینی امام می باشد 

(سید قطب ؛ بادیدگاه حاکمیت 11-13: 1333که با امور سیاسی مبتنی برمشارکت دموکراتیک افراد سازگار است استنادمی کند)جهانبخش،

مردم شدیداً مخالف بود ازدیدوی حاکمیت مردم، غصب حاکمیت خداوند و تجاوز به حکومت خدا درروی زمین ونوعی استبداد است چرا که 

 (32خود را تابع اراده دیگر افراد قرار می دهد)همان: 

نوانی است که به شکل خاص از حکومت اطالق می شود که نهایتا در ؛ چرا که دموکراسی عمودودی می گوید؛ اسالم دموکراسی نیست

(در همین راستا برخی معتقدند: جهان اسالم هیچوقت سنت دمکراسی و حقوق بشر لیبرال را 32آن حاکمیت بر عهده مردم است؛)همان :

نیته نها اینکار را منهای لیبرالیسمی که بخشی از مدرنداشته است . اگر چه بعضی از مسلمانان مدرنیته )نوگرایی( را در قرن بیستم پذیرفتند آ

 Riemner,2002غربی بود انجام دادند. اسالم حکومت را شامل می شد، اما هیچوقت در تاریخ خودش لیبرال یا دموکراتیک نبوده است.)

:155) 

م فقیت های دموکراتیکی را در تاریخ جهان اسالبسام تیبی ،اسالم را در مقابل دموکراسی می بیند و برخی دیگر مانند لئونارد بایندر ،مو

قابل توجه میدانند. عده ای نیز این گونه اظهار نظر می کنند که بین اسالم و دموکراسی تنش هایی وجود دارد یعنی تسلیم محض فرد در 

 (:1انسانها یعنی امت است .)همان :  برابر خواست خدا و قوانین شریعت بیشتر به معنای پیروی از اراده و دستورات قادر متعال برای جمیع

اسپوزیتو می گوید :گفتگو درباره دموکراتیک کردن هم برای حاکمان مستبد در جهان اسالم و هم برای بسیاری از حکومت های غربی 

هان می کنند که موجب نگرانی است . گروه اول از هرگونه مخالفتی میترسند البته بگذریم از حکامی که خود را در لوای ارزش هایی پن

 حکومتهای غربی رسما انها را عزیز میدارند و تبلیغ میکنند در نظر رهبران غرب نیز ،دموکراسی موجبات این نگرانی  را فراهم می اورد که

 (:131::2حامیان قدیمی و قابل اعتماد یا کشورهای وابسته ،به کشورهای ازادتر و کمتر قابل پیش بینی بدل شوند)سیسک:

 جدایی دین از سياست عدم -5
 از آنجا که در گفتمان اسالم گرایی نشانه برتر اسالم است ؛ دین نقش معنابخشی دیگر نشانگان را برعهده دارد ،بنابراین سیاست متاثر از

دین می باشد و در حوزه معنابخشی دین قرار می گیرد ،در گفتمان اسالم گرایی امر سیاسی تابعی از امر دینی است و اساسا عرفی شدن دین 

ر شدن آن مفهوم ندارد . در گفتمان اسالم گرایی اسالم به حضور خود در عرصه های اجتماعی،حقوقی و سیاسی ادامه می دهد و در و سکوال

 همه حوزه ها موجودیت خود را عملیاتی نموده است از این روی مبادی متاثر از مبانی است و تمامی نشانگان معنابخشی خود را از نشانه دین

؛ که در چنین ساختاری حاکمیت دینی و حقوق الهی مقدم بر حقوق فردی ج این رابطه شکل گیری حکومت دینی می باشدکسب می کنند او

 و بشری می باشد . 

سر و کار دارد سیاست مملکتی و  ای که باال بـروداسالم در حکومت الهی، با تمام شـئون انسـان از آن مـرتبه پاییـن، تا هـر درجـه

حقایقی هستند که در رشد انسان دخالت دارند و بسیاری از احکامش احکام سیاسی است اسالم قبل از اینکه اصلًا تولدی در احکام معنوی، 
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: 13:1شود)امام خمینی، کار باشد و قبل از زِواجْ برای همه اینها دستوراتی و احکامی دارد. حتی برای مُردن، در قبر و ما بَعْدَ القبر قطع نمی

221)                  

یکی از عناصر گفتمانی در اندیشه سیاسی امام خمینی ره عنصر والیت سیاسی است که حاکمیت و حکومت متعلق به فقیه جامع الشرایط 

والیت سیاسی تجلی پیوند دین است الگوی ارایه شده از سوی امام بهواقع الگوی حکومتی است که در عصر غیبت جهت اداره امور می باشد .

 ت است که از سوی امام مطرح شد برخی از فقها در عصر غیبت قایل به پیوند این دو نبودند .و سیاس

احیای مذهبی معاصر در اسالم بیش از دولت ، جامعه را مورد هدف قرار داده و منادی نیازهای معنوی افراد می باشد. این امر منجر به 

های مذهبی و همچنین استراتژی های فردی یا گروهی پیوند دارند . اسطوره نمودهای چندگانه عمل و گفتمان مذهبی شده که با جنبش 

است، دینی که به مسلمانان  ،دینی -حرکت سیاسی اسالمی پدیده ای سیاسی((Roy,2004:30اسالمی یکپارچگی مذهب و سیاست است. 

: :131آن بسیار افزایش می یابد.)سیسک ، ، قدرت، خصوصیتی معنوی می بخشد با افزودن این خصوصیت به حرکت سیاسیهویت و معنا

:1) 

اسالم گرایی به معنی پیدایش یک جامعه سکوالر نیست بلکه عمدتا تاییدی است مجدد بر استقالل سیاست ، نزاع برای قدرت ، و تفوق 

 یین می شود .)سیاست بر مذهب . این بدان معناست که در یک کشور اسالمی همچون ایران نقش و جایگاه مذهب توسط سیاست تع

Roy,2004:4) ،1331شرق شناسان براین اعتقاد ند که : اسالم حکومتی دینی است ؛ آنان می گویند اسالم دین و دولت است )العروی  :

(به گفتۀ الروئی ، اسالم درعین حال یک جامعه ویک فرهنگ و آیین جزمی است . اصول گرایی بازگشت به سرچشمه های اسالم که درآن 11

که  است به طوری "ایدئولوژی"ا مت تفکیک ناپذیر ودرعین حال یک سیاسی کردن مدرن گرای دین و تشبیه آن به یک مسلک یا  دین و

 (161: 1332سخن می گویند.) ژرارلوکلر، "ایدئولوژی اسالمی "برخی از اصول گرایان از

یسم غرب را نظامی استوار برحقوق طبیعی و انکارپذیرانسان شرق شناسان جدید اسالم را یک نظام ارزشی الهام گرفته از خداوند وسکوالر

ممتاز احمد معتقد است ؛ اسالم گرایان بر این باورند که مردم ( 1331::11تعبیر می کنند؛نظرشان درعدم انطباق آنها درست است.)هانتر،

توان مبنای استفاده مشروع از اقتدار سیاسی دولتی حق حاکمیت ندارند و فقط اراده خداوند حاکم است. آنها معتقدند که نظر اکثریت را می 

 (:12:131اسالم قرار داد، مشروط به آن که به رسمیت شناخته شود و محدود به موازین شریعت باشد.)سیسک؛

فی ردر گفتمان اسالم گرایی دین نقش اساسی و اصلی را ایفا می کند و رابطه و پیوند دو سویه ای بین دین و سیاست وجود دارد و ع

 شدن و گرایش به سکوالریسم در اسالم مفهوم چندانی ندارد و دین نقش بنیادین در ساختار اجتماعی و سیاسی بر عهده دارد ، در این گفتمان

 اندیشه سیاسی امام خمینی مبنای تاسیسدین در حاشیه نیست بلکه در متن قرار دارد و آبشخور فکری برای جامعه اسالمی محسوب می شود.

ی اسالمی ایران و الگوی مردم ساالری دینی برای اداره امور جامعه است؛ دغدغه اصلی آن است که این اندیشه اسالم ناب را به نحو جمهور

صحیح و به موقع برای مخاطبان و نسل جدید معرفی نماید. از طرف دیگر استمرار حاکمیت  جمهوری اسالمی ایران و نفوذ و گسترش آن در 

قیت نظام در حفظ و انتقال اندیشه سیاسی امام راحل به نسل آتی و مخاطبان داخلی و خارجی است؛ یعنی الزم است به جهان منوط به موف

 حقانیت و مقبولیت( این تفکر در جامعه حفظ و تعمیق یابد. طور مستمر و هماهنگ تالش شود تا مشروعیت )

ند سیاست و دین بود در ادامه مهمترین شاخص های مدنظر ایشان در از آنجا که امام مهمترین دغدغه اش تشکیل حکومت دینی و پیو

 زمینه حکومت مطلوب مطرح می شود   شاخص های مسائل فلسفی امام خمینی عبارتند از: 

 آمیز و طاغوتی است.ـ نظام سیاسی غیر اسالمی، نظامی و شرک 

 ـ برقراری نظام سیاسی غیراسالمی به معنای معطل گذاشتن نظام سیاسی اسالم، پدید آمدن فساد اجتماعی، اعتقادی و اخالقی است.

 ـ مبارزه برای از بین بردن شرایط فاسد و انقالب علیه حکومت طاغوت جهت تشکیل حکومت اسالمی واجب است.

 نباشد، طاغوت است.ـ والیت فقیه در کار 

 ـ از نشانه های حکومت مطلوب، رضایت اکثریت مردم و حاکمیت ولی فقیه است.

 ـ برقراری عدالت اجتماعی، اجرای قوانین الهی، رفع ظلم و جلوگیری از تجاوز بیگانگان در دوره حضور و غبیت امام معصوم واجب است.

 ـ والیت فقیه از امور اعتباری عقالیی است.

 ـ اجرای احکام الهیی تا ابد ضروری است و محدود به زمان و مکان نیست. 

 ـ ماهیت و کیفیت احکام الهی به گونه ای است که اجرا و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است. 

 ـ اقامه عدل و اجرای احکام الهی دو هدف اساسی حکومت اسالمی است.

 نایبان امام زمان )عج( دارای والیت الهی برای هدایت مردم و جامعه هستند. فقهای جامع شرایط در عصر غیبت، به عنوان

 ـ فقیه جامع شرایط، مسول استمرار نظام سیاسی اسالم در عصر غیبت است. 

 ست. ا ـ بدیهی دانستن موضوع والیت فقیه مبتنی بر بداهت نبوت و امامت است. برقراری دستگاه اجرا و اداره امور جامعه، جزیی از والیت
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 ـ اوضاع اجتماعی مسلمانان و حوزه های علمیه از دالیل نیاز والیت فقیه به استدالل برای جامعه امروز است. 

 ـ برای تشکیل حکومت اسالمی باید با انجام تبلیغات و تعلمیات و ایجاد موج تبلیغاتی، فکری و جریان همفکر اقدام کرد. 

 ـ بین دین و سیاست پیوند وجود دارد. 

 حکومت و سیاست فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است. ـ

 ـ هدف دین و سیاست یکی است و به عنوان یک مجموعه و منظومه هدفمند به حساب می آید.

 شندـ استعمار، عمال استعمار، اهمال حوزه های علمیه و خودباختگی مسلمانان از عوامل طرح نظریه جدایی دین از سیاست می با

 (.11: 13:1)اکبری معلم،

 ـ مهمترین شاخص های فقه سیاسی امام عبارتند از:  

 ـ شکل حکومت در اسالم، تابع مقتضیات زمان و مکان است؛ که توسط مردم تعیین می شود. 

 ـ محتوای حکومت در اسالم، احکام و قوانین الهی است.

 ت اسالمی است.ـ جمهوری اسالمی نشانگر دو بعد جمهوریت و اسالمیت حکوم

 ـ علم به قانون و عدالت، دو شرط الزم برای ولی فقیه است.

 ـ محوریت قانون الهی در همه امور جامعه، رفتار عادالنه و رضایت مردم، از شاخص های مهم حکومت اسالمی است.

صلحت اسالم و مسلمین برخوردار ـ براساس نظریه والیت مطلقه فقیه، حکومت اسالمی از تمام اختیارات حکومتی معصومین براساس م

 است.

 ـ ولی فقیه باید دارای افضلیت علمی نسبت به دیگران باشد. 

 ـ اعمال و اجرای قانون الهی مبتنی بر رضایت مردم است.

 .استـ اجرای قوانین الهی، برقراری نظام اجتماعی عادالنه و توجه به مضالح اسالم و مسلمین از وظایف ولی فقیه و حکومت اسالمی 

 ـ حفظ اسالم، حفظ هویت و استقالل کشور، خدمت به مردم و جلب رضایت آنان از وظایف ولی فقیه و حکومت اسالمی است.

 ـ حفظ نظام جمهوری اسالمی از اهم واجبات عقلی و شرعی است.

 (:1)همان :ـ جلب رضایت مردم، هم تکلیف شرعی و هم حکم عقل است.

 

 نتيجه گيري

گفتمان اسالم سیاسی محصول و تجلی نگرش نوین به دین از منظر امام خمینی ره می باشد تاثیگذارترین فقیه که برای اولین بار الگوی 

، در واقع الگوی جمهوری اسالمی که در راس آن ولی مونی می رساند حضرت امام ره می باشدژحکومتی نوینی ارایه می دهد و آن را به ه

الگوی والیت سیاسی به عنوان الگویی برای حکومت و یرد از سوی امام ارایه می شود و تبدیل به یک الگوی سیاسی می شود .فقیه قرار می گ

حاکمیت مطرح می شود که در عصر غیبت می بایست در راس هرم قدرت باشد ، امام مولفه های مدنی و دینی را در چارچوب نظام سیاسی 

زین به واقع فقه سیاسی پویا می بایست الگوی جایگ ،ینی ساختار نوینی را طراحی می کندشانگان مدنی و دتغریف می کند و با مفصل بندی ن

اسی امام اندیشه سی ،برای اعمال قدرت را طراحی کند ،بنابراین در اندیشه سیاسی امام خمینی نظام سیاسی مبتنی بر والیت طراحی می شود

ت که اسبر حاکمیت فقیه جامع الشرایط  شود در سطح ملی ارایه نظام سیاسی مطلوب مبتنی خمینی در دو سطح ملی و فرا ملی مطرح می

نشانگان گفتمان اسالم سیاسی که امام مطرح می کند در فرایند مفصل بندی  .وظیفه انسجام بخشی به گفتمان اسالم سیاسی را بر عهده دارد

، دوقطبی ، نفی نظام، نفی سلطهزیعناصر گفتمانی امام مانند غرب ستیدر بعد فرا ملی  .دبه هژمونی می رسد و قدرت سیاسی را کسب می کن

،گفتمان اسالم سیاسی پس از امت محوری و اندیشه جهان وطنی در سطح جهانی مطرح می شود و گفتمان های رقیب را به چالش می کشد

طرح نشانگان خود در سطح جهانی است  به نوعی در اندیشه امام نوعی مفصل بندی نشانگان در سطح داخلی و رسیدن به هژمونی به دنبال 

یر وضع موجود و به چالش کشیدن ساختار نظام بین الملل و نفی نظام رد که شعاع عملیاتی آن در سطح جهانی است تغییآرمانگرایی وجود دا

ورد را م فرایند غیریت سازی سرمایه داری و امریکا ر، در این رویکرد امام خمینی به شدت نظام سلطه را به نقد می کشد و ددوقطبی است

اسالم به عنوان رویکردی جدید وارد تنازع گفتمانی در سطح جهانی می شود و تفسیر خود را ارایه می دهد .و در  نقد و حمله قرار می دهد

مام ا فرایند غیریت سازی گفتمان های رقیب را به عنوان غیر و دشمن تعریف می کند مفاهیمی چون استثمار و امپریالیسم در منظومه فکری

                                                 .خمینی جایگاه خاص پیدا می کند  بعد از پایاننظام دوقطبی تنازع گفتمانی غرب و اسالم سیاسی بیشتر نمود عینی پیدا می کند
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 مراجعنابع و م
سیاسی، فقه سیاسی شاخص های اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(، )در سه قسم فلسفه (. »13:1اکبری معلم، علی ) [1]

 63ـ :1صص فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی، دوره دوازدهم، «. و اخالق سیاسی(

 1331،قم، دانشگاه مفید،روش شناسی علوم سیاسیحقیقت،صادق، [2]

 1333،قم ،بوستان کتاب، درآمدی بر اسالم و جهانی شدن،سجادی ،عبدالقیوم  [3]

 1331، تهران نشر نی،قدرت ،گفتمان،زبان، سازوکارهای جریان قدرت درج از ایرانسلطانی،علی اصغر، [1]

، ترجمه شعبانعلی بهرام پور و حسن محدثی ،اسالم و دموکراسی،دین ،سیاست و قدرت در خاورمیانهسیسک،تیموتی [1]

 :131،،تهران،نشر نی 

،ترجمه محمد علی حمید رفیعی،تهران،دفتر پژوهش های رخورد تمدن ها وباز سازی نظم جهانیهانتینگتون،ساموئل،ب [6]
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