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Abstract 

Creating a new way of resistance against the system of domination, the 

discourse of Islamic resistance that is a reproduction of the Iranians' culture of 

resistance against domestic despotism and global arrogance has made profound 

changes in the geopolitics of the Middle East and caused serious challenges for 

regional forces balance through threatening the interest of the West and Zionism 

in the region. It has practically turned into a powerful mechanism to fight 

arrogant politics in the region. Analyzing the theoretical foundations of the 

discourse was the main purpose of the present study. Other purposes of this 

study were to investigate the theoretical capacities of the discourse in realizing 

Islamic internationalism, provide an accurate analysis of Shia geopolitics, and 

investigate the role of the Islamic Republic of Iran in leading the Islamic 

resistance. According to Laclau and Mouffe's theoretical capacities and 

discourse analysis theory in analyzing the political concepts, this theory was 

selected as the theoretical framework and data analysis tool in this thesis. Based 

on the results, the discourse of Islamic resistance has the capacity to be 

hegemonic at the international level especially in West Asia and the Middle 
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East, due to its various theoretical and practical capacities. It is expected to 

provide the grounds to form an Islamic internationalism and unified nation based 

on the principles of original Revolutionary Islam through developing the 

intellectual foundations and expanding the geographical area.  

Keywords: Islamic Resistance, Islamic Internationalism, Shiite Crescent, 

Discourse Theoretical Foundations 
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 دهیچک

تبداد در برابرر اسر رانیفرهنگ مقاومت ملت ا دیکه بازتول یمحور مقاومت اسالم گفتمان
 سر ینویاز مقاومت، منافع غرر  و هه ینینو وهیاست با ابداع ش یهانو استکبار ج یداخل
 ین قرواچرال  در ترواز جرادیقرار داده و برا ا دیمورد تهد انهیرا در منطقه خاورم یجهان

منطقره  در یاسرتکبار یهااسرتیجهت مقابله با س یقدرتمند زمینعمالً به مکا یامنطقه
وه  پر  نیهدف ا نیترمه  ،گفتمان نیحاک  بر ا ینظر یمبان لیشده است. تحل لیتبد

 از قیدق یلیارائه تحل ،یاسالم س یونالیگفتمان در تحقق انترناس یهاتیقابل یاست. بررس
 یممحور مقاومت اسال تیران در هدایا یاسالم ینق  جمهور یو بررس عهیش کیتیژئوپل
ال و گفتمان الکر لیو روش تحل هی. نظرشودیاست که در پ وه  دنبال م یاهداف گریاز د

، یچارچو  نظرر عنوانبه دارد، یاسیس  یمفاه لیکه در تحل ییهاتیبه قابل موفه باتوجه
هرل از حا جیمقاله انتخا  شده است. بر اسرا  نترا یهاداده لیابزار تحل و قیتحق روش

ر د شردن مرون الزم جهرت ه یهراتیاز قابل یمقاومت اسالم ،محورپ وه  گفتمان نیا
و بسر  حروزه  یفکرر یبرا توسرعه مبران رودیجهان اسالم برخروردار اسرت و انتظرار مر

 اهول یارا برمبن یاسالم س یونالیو انترناس یواحده اسالم تام لیتشک نهیزم ،ییایجغراف
 .کندفراه  یانقالب لیاسالم اه
 ینظر یمبان ،یعیش هالل ،یاسالم س یونالیانترناس ،یمقاومت اسالم محور های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ی اژهیاوی است که امروزه از جایگااه انسانعلوممقاومت یکی از مفاهیم متداول در 
کتاا  اااری   مؤلا 1فاورا  جاا  ده اسات شی سیاسی برخوردار شناسجامعهدر 

هسته مرکایی مقاومات  عنوا به از انششکننده،  مقاومت احوالت اجتماعی ایرا :
 ،هاشاور  ،هاااعتراض رشاتهکی صاورتهاا بهانش: داردیماده و اذعاا  کریاد 

در  هااآ  و سرچشامهرخ نماوده  و کودااها خواهانهییجدای هاجنبش ،هاانقال 
ی سلطه خارجی و هاتیواقعی گوناگو  جامعه در برابر هابخشمقاومتی است که 

  (19, ص  1385)فورا ,  انددادهخودکامگی دولتی نشا  
ی هااتیهوناام  هی بادهیپداز ظهور  ابیین مفهوم مقاومت در (1380) 2کاستلی

یکی از مصاادی  مقاومات یااد  عنوا بهو از بنیادگرایی اسالمی  داشتهبرپرده  3مقاوم
 ااوا یمایان ارابااط را  ؛مقاومت در اراباط انگاانگ با مفهوم قدرت است  دکنیم

ی ساتیپسامدرن در چهارهد  کاروجوه قادرت مشااهده  نیارمدر اا  نیاریسنتدر 
 یساتیبار همی دیاأکا ،مشاهود اسات 4قدرت که در افکار اندیشمندانی چو  فوکاو

 ،و شارط وجاود قادرت داردنا یمفهوم ییانهاقدرت بهمقاومت است و قدرت و 
مقاومات و  یهرجاا نافرماان ؛استی داشتن رابطه مستمر با مبارزه، مقاومت و آزاد

  (26, ص  1376)دریفوس،هربرت,  پذیردیا  میپا ،رابطه قدرت هم ،ابدی ا یپا
احلیل مبانی نظری حاکم بر مقاومت اساالمی باا نگااهی بار انترناسیونالیسام 
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درکنار این  هرچندد  شویمپژوهش دنبال  ارین هدفی است که در ایناسالمی مهم
اهداف راهبردی جمهوری اساالمی  لیجمله احلی ازاریفرعبه اهداف  هدف کلی،

ا  نیای اوجاه شاده اسات  ایر، و رهبری محور مقاومت اسالمی تیدر عضوایرا  
پرساش از چیساتی ارابااط  ،شده اسات مطرحی که در این پژوهش سؤال نیارمهم

شد  گفتما  محور مقاومات هژمو  مبانی نظری حاکم بر محور مقاومت اسالمی با
در طراحاای فرهاایه پااژوهش، ت  اسااالمی در منطقااه خاورمیانااه و یاار  آسیاساا

شاد  گفتماا  مقاومات اسالمی بار هژمو ی مبانی نظری محور مقاومت رگذاریاأث
  قاارار گرفتااه اساات مورداوجااهاسااالمی  ساامیونالیانترناسی ریگشااکلاسااالمی و 

 مناسب بارای حلیارائه راه ،دنبال حل آ  استمشکلی که این پژوهش به نیارمهم
 ریشاه در افرقاه و انشاقاقی کاه  حل مسئله افرقه و انشقاق در جها  اسالم است

ساو و فتماا  لیبارال دموکراسای و مسایحیت صهیونیساتی از یکسلطه ااریخی گ
 گفتما  سلفی اکفیری و اسالم سکوالر از سوی دیگر دارد 

 ادبیات پژوهش  .1

 ی داخلیهاپژوهش. 1-1

موازنه اهدید و ااحاد اعارا   در مقاله (1398) آبادی و روستاییرسولی ثانی یا آقا
به بررسای چرایای ااحااد اعارا  و اسارائیل در و اسرائیل دربرابر محور مقاومت، 
اشتراکات ایدئولوژیک پرداخته و به این ریم عدممقابل محور مقاومت اسالمی علی

اند که براساس نظریه اواز  اهدید استفا  وال  اهدید مشترک محاور نتیجه رسیده
 در منطقه خاورمیانه است   عبری -می عامل ائتالف اردوگاه عربی مقاومت اسال

بخشای نقش جمهوری اسالمی ایرا  در هویت»در مقاله  (1396)آقای کریمی 
به بررسی نقش جمهوری اسالمی ایارا   «به مجموعه امنیتی محور مقاومت اسالمی

پرداختاه و  1گیاری از مکتاب امنیتای کانهااکا بهرهگیری محور مقاومت بدر شکل
ده است که بخش یالبی از هویت مجموعه امنیتای محاور مقاومات کرگیری نتیجه

  گرفته استبخشی جمهوری اسالمی ایرا  شکلاأثیر منابع هویتاسالمی احت
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در مقاله اأثیر انقال  اسالمی بر هندسه قدرت (1397)داوند و همکارا   آقای
که جمهوری اسالمی ایرا  با  انددهیرسمقاومت اسالمی در یر  آسیا به این نتیجه 

نهادی و مولاد قادرت خاویش اوانساته اسات هندساه ، از مبانی مادی گیریبهره
  قرار دهد  ریاأثمقاومت در یر  آسیا را احت

 ی خارجیهاپژوهش. 1-2

هامن ، در مقاله قدرت نارم در خاورمیاناه: انفجاار ناامرئی 1)2016( سینیآقای الح
ی قدرت نرم جمهوری اساالمی ایارا  در منطقاه، باه ایان نتیجاه هامؤلفه یاحصا

گیاری از قادرت نارم، موفا  باه رسیده است که جمهوری اسالمی ایارا  باا بهره
ده و با شای در قالب محور مقاومت اسالمی ای از متحدا  منطقهدهی شبکهسازما 

 ده است کر حمایت از فلسطین جای پایی در بین اعرا  باز طرح شعارهایی چو 
هامن بررسای  «از محور مقاومت به هاالل شایعی»در مقاله  2 )2015(ارسال  

احوالت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرا  درقبال محور مقاومات اساالمی 
 نیااأمکاه در آیااز سیاسات  به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسالمی ایرا 

ای، بادو  عنوا  رهبار منطقاهباه اماروزه ؛دکاریمطقاه را دنباال امنیت خود در من
کند و از محور مقاومت به سمت اشکیل هاالل شایعی های امنیتی، عمل مینگرانی
   ده استکرعبور 

هامن  «ها و خاورمیاناه جدیاداسالم، مادل» در مقاله 3)2013( دورا  و ییلماز
ی قدرت در منطقه هامدل نیارمهمیکی از  عنوا بههوری اسالمی ایرا  معرفی جم

ایارا  از نقاش رهباری در  که جمهوری اساالمی انددهیرسخاورمیانه به این نتیجه 
محور مقاومت اسالمی برخوردار است و اگرچه موف  به صدور انقاال  خاود باه 

ااأثیر آ  قارار هاای اساالمی احتکشورهای اسالمی نشده است اماا ساایر جنبش
  اندگرفته
، ی خو  انجام شده در موهوع محور مقاومات اساالمیهاپژوهش ریمیعل
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موهوع مقاومات پرداختاه شاده اسات و  شناسانه و گفتمانی بهکمتر با نگاه هستی
الملال ماورد در چارچو  نظریاات رواباب بین یالباًمفهوم محور مقاومت اسالمی 

و  شناساانهیهستپژوهش همین نگااه  و بود  اینجنبه نت و بررسی قرار گرفته اس
 گفتمانی به موهوع است 

 چارچوب نظری و روش تحقیق .2

در انجاام احقیقاات کیفای، ایان 1گفتما  الکاال و موفاه  هینظرجامعیت  به بااوجه
     های رساله انتخا  شده استچارچو  نظری و ابیار احلیل داده عنوا بهنظریه 

 مانروش تحلیل گفت. 2-1

ی احقی  کیفی است که هدف اصالی هارو احلیل گفتما  یکی از پرکاربردارین 
هایی جهت کش  معانی نهفتاه در متاو  اسات  اصاطالح احلیال یکاکنآ  ارائه 

انگلیسای، زلیاک هاری   شاناسزبا اوساب  1952در سال  بارنیاولگفتما  برای 
 .(8, ص  1379)بهراماور،شعبانعلی,  استشدهاستفاده2

در رو  احلیل گفتما  که درواقع یک رو  احلیل  (1386) به اعتقاد ساعی
 هرود و وارد بافات یاا زمیناگر در بررسی متو  از متن فراار میاحلیل ،کیفی است
د و در مرحلاه گاردآوری شاویشود  فرایند پژوهش از سطح نظری آیاز ممتن می
شود؛ در این رو ، واحد مشااهده جای پرسش از فرد، از متن پرسش میها بهداده

متن است و عالوه بر کش  رابطه متن و فرامتن نوعی از نقد اجتمااعی نیای نهفتاه 
  است« ایدئولوژی»و « قدرت»انیدگی گفتما  با است که یکی از دالیل آ  درهم

 تحلیل گفتمان الکال و موفه نظریه و روش. 2-2

ی بندمفصالی مفااهیمی چاو  ریکارگبهی نظریه گفتما  الکال و موفه با هاتیقابل
ی کنشی است که میا  عناصر مختلا  مانناد مفااهیم، بند  مفصلاستآمدهدستبه

 ،کند که هویت اولیه آنها دگرگو  شادهای ایجاد مینمادها، رفتارها و   چنا  رابطه
ای کاه ازطریا  عمال هویت یک گفتما  در اثر رابطه رونیازا  هویتی جدید بیابند
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, 1383)ااجیاک,  گیاردشکل می ،آیدوجودمیی میا  عناصر گوناگو  بهبندمفصل
های گفتماانی متماایی آنچه احلیل گفتما  الکال و موفه را از سایر نظریه  (46ص  
باه جامعاه و سیاسات اسات  و فلسافهاسری گفتماا  از حاوزه فرهناگ  ،کندمی

 باه بااوجاه ؛ لاذا(194, ص  1383)حسینی زاده, نظریه گفتما  و احلیل سیاسای, 
ایان اواند پاسخگوی نیااز نظاری این نظریه می، اهداف و ماهیت موهوع پژوهش

 پژوهش باشد  

، مادلول بندی، دال وگفتما  الکاال و موفاه از مفااهیمی چاو  مفصالنظریه 
اثبیات معناا،  هادیت و ییریات، هژماونی و ،گاونگیعنصر، وقته، حوزه گفتما 

ویژگای  ،شده است ای و استعاری اشکیلوجه اسطوره قراری،امکانیت، بی قدرت،
یگر صاورت زنجیاروار باا یکادمفاهیم یادشده آ  است که باه شاکلی خااص، به

هامن  ،شاودرا به شناخت مفااهیم بعادی رهنماو  می مرابطند  فهم هر مفهوم ما
 گیرناد و ایان مفااهیم،اینکه برخی مفااهیم اصالی چناد مفهاوم دیگار را دربرمی

   (343, ص  1388پوز  شیرازی,  &)کسرایی زیرمجموعه مفاهیم اصلی هستند 
یی انتیاعی یا حقیقی هساتند و نمادهاخاص، مفاهیم، عبارات درواقع اش هادال
و معناا   کننادیمی گفتمانی خاص، بار معاانی خااص داللات هاچارچو که در 
ی انشاانهمادلول   شاودیممدلول نامیده  ،کندیمی که یک دال بر آ  داللت مصداق

 &)نااظمی اردکاانی  شاودیمما  معناا برای موردنظراست که ما با دید  آ ، دال 
در پیوند باا  هانشانهی است که دیگر انشانهدال مرکیی   (63, ص  1397خالدیا , 
یی چااو  انتخابااات آزاد، هااادالیباارال دموکراساای کااه لیابنااد، ماننااد یمآ  معنااا 
 یابنادیمباه معناایی ویاژه دسات  باا آ سیاسای در پیوناد  و مشارکتبیا  آزادی

   (20, ص  1386)حسینی زاده, اسالم سیاسی در ایرا , 
در نظریه الکال و موفاه باه امکاانی و ماوقتی و اصاادفی  ییریت و خصومت

خصومت همواره وجود یاک گفتماا    اشاره دارد هاگفتما ها و یدهپدبود  نهایی 
 هااگفتما دهاد پا  هماه یمکند و آ  را در معرض فروپاشی قارار یمرا اهدید 

 &)نااظمی اردکاانی  شاوندینمگااه اثبیات یچو هخصلتی امکانی و موقتی دارند 
نظریه ماارک  همیشاه  ریمبهاز سوی دیگر، این اضاد   (65, ص  1397خالدیا , 
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   (103, ص  1390)مقدمی,  اواند سازنده هم باشدیمندارد و  رانگریوخصلتی 

 ی پژوهشهاافتهی .3

محور مقاومات اساالمی،  کیتیژئوپلی این پژوهش حول پنج محور بررسی هاافتهی
گفتماا  محاور مقاومات ، گرایی و واگرایی در محور مقاومات اساالمیعوامل هم

جمهوری اسالمی ایرا  و رهباری محاور ، اسالمی سمیونالیناسانتراسالمی و مفهوم 
و  هیابراساس نظر یگفتما  محور مقاومت اسالم لیاحلو باالخره  مقاومت اسالمی

   استی شدهدهساما  گفتما  الکال و موفه لیرو  احل

 محور مقاومت اسالمی کیتیژئوپل. 3-1

 اعری  نماود استیس وقدرت ، مطالعه روابب متقابل جغرافیا اوا یم را کیتیژئوپل
 وکلای سانتی  دساته دو را باه کیتیژئوپل  اندیشمندا  (85, ص  1379)حافظ نیا, 

در اعریا  سانتی خاود، باه نقاش عوامال  کیاتیژئوپل  انادنمودهی اقسایم انتقاد
اوجااه خاااص دارد  الملاالنیبموقعیاات کشااورها در روابااب  ژهیوبااهجغرافیااایی 
 ،احایا  ؛هاادولتانتقاادی عاالوه بار  کیتیژئوپلدر   (37, ص  1386)میرحیدر, 

ی و   نیی المللنیبهای سازما ، ی اروریستیهاگروهی، تیچندملهای ، شرکتهاگروه
 وبود  گفتمااانی ،انتقااادی کیااتیژئوپلویژگاای  نیااارمهمنماینااد  ایفااای نقااش می

؛ (143, ص  1396)قاساامی, اساات  مبااارزه وی آ  از عنصاار مقاوماات برخااوردار
ی بررساقابلانتقادی  کیتیژئوپلمحور مقاومت اسالمی در حوزه  کیتیژئوپل نیبنابرا
 کیاتیژئوپلبود  محور مقاومت اساالمی باا مفهاوم شایعه، عجین به ت  بااوجهاس

شایعه ماورد بررسای  کیاتیژئوپلااوا  ذیال مفهاوم محور مقاومت اسالمی را می
مذاهب حال حاهر جها  هساتند  پراکنادگی  نیارپراکندهشیعیا  یکی از  قرارداد 
فرهنگای و سیاسای، از  یهااداللتهام از نظار اااریخی و هام ازنظاار  ،شایعیا 

, 1393انصاری زاده ,  &)هریامی, شوشتری,  اهمیت بسیارزیادی برخوردار است
خاورمیاناه  منطقاه وشکل جغرافیایی استقرار شیعیا  در جهاا  اساالم   (200ص  

در قیااس باا کال  ،فاارسجیخلجمعیت کم شیعیا  در  ریمبهبیانگر این است که 
ی جهاا  کیتیژئاوپلجمعیت مسلمانا ، این شیعیا  هستند کاه در منااط  حسااس 
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ی شایعیا  کیتیژئاوپل وکانو  جغرافیاایی  مثابهبهایرا   کشور واند اسالم قرار گرفته
هم از لحاظ عینی و هم از لحاظ معنایی محوریت اصلی اشیع را باه عهاده  ،جها 
پراکنش جغرافیایی شیعیا  کشاورهای عربای نیای وجاه دیگاری از اهمیات د  دار
شایعیا  عار ، مسالمانا  »فولر در کتا  ت  محور مقاومت اسالمی اس کیتیژئوپل

اوانناد شایعیا  عار  باه کماک ایارا  می ،از بعد نظری: نویسدمی« شدهفرامو 
)اقای زاده  کنترل کامال خاود درآورنادرا احات فاارسجیخلمنافع نفتی  نیشتریب

باه لحااظ  محاور مقاومات اساالمی کیتیژئوپل نینابراب  (183, ص  1383داوری, 
 ،ابادیل شاده ئوکاالچریژ - یکیتیژئاوپلیافتن ابعاد معنایی به یک ائاتالف اهمیت

 و هااگروه، هاساازما احایا ، ، کشاورها هیکل و دهیدرنوردمرزهای جغرافیایی را 
در  کنناد،مبانی فکری محور مقاومت اسالمی عمال می براساسی افرادی را که حت
ی نوعباهی اسالمی اعم از شایعه یاا سانی کاه هاگروهکلیه  اساسنیبرا  ردیگیبرم

راستای اعتالی کلماه ا  و احقا  در وقرار گرفته  انقال  اسالمی ایرا  ریاأثاحت
اردوگاه یر  به رهباری آمریکاا و اشاغالگری رژیام  سلطه وعدالت گام برداشته 

جیئای از محاور  کنناد،میاابناد و علیاه آ  مباارزه میصهیونیستی اسارائیل را برن
 آیند  می حسا بهمقاومت اسالمی 

 یاسالم مقاومت محور ییو واگرا ییگراهم عوامل. 3-2

نظاامی باا  ،امنیتی یک گفتما  فرهنگی، اجتماعی و عنوا بهمحور مقاومت اسالمی 
آفرین قاهافر وساری عوامال واگارا کی و بخشتیاهو وگرا هم سری عواملیک

 و ی فرهنگایهامؤلفاه ریاأثاحت عمدااً بخشتیهو وگرا عوامل همت  مواجه اس
 هاایریشاه در هویت واگارا عوامال و گرفتهشاکلاجتماعی انقال  اسالمی ایرا  

سایاری از ب کاهیی  ازآنجاقومی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی منطقه دارند ،مذهبی
فرهنگ سیاسی حاکم بر انقال  اسالمی و جمهاوری اساالمی ایارا   یهاشاخص

هاای جنبش انداوانساته ،دارنادشاکن و شالوده اناهیجوعدالتگرا، ماهیت هویات
، هااآرما  ،گریدعبارتباهقرار دهند   ریاأثاحت اسالمی را در سطح منطقه و جها 

های اندیشااهبااه انقااال  اسااالمی بااا منشااأ  بخشتیااهو یهاااارز هنجارهااا و 
شیعیا  و جهاا  اساالم و امات  انهانهیک گفتما  فراملی  عنوا بهعاشورایی شیعه 
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در بااین  ومساالما  بلکااه کلیااه مظلومااا  و مستضااعفا  جهااا  را شااامل گردیااده 
ظلم منطقه همانند سوریه، لبنا ، فلسطین و عراق به گفتماا  یاالبی احت یهاملت
  (7, ص  1396)کریمی,  اندشدهعنوا  گفتما  مقاومت ابدیل احت

، درخصوص عوامال واگارا بیشاتر بایاد باه عناصار ماذهبی، قاومی، ناژادی
شاهید مطهاری نقاش  زعمبهاین عناصر  هرچندد  کرسیاسی و   اشاره ، جغرافیایی

گیاری از دارناد لکان نظاام سالطه باا بهره هااملتگیری هویات ثانویه در شاکل
ااحااد در  جادیا وگرایی های موجود در مفاهیم یادشده فرصت هرگونه همظرفیت
 قاااًیدقسااناریوی ساااختگی هااالل شاایعی د  باارمیهااای احاات سااتم را ازبینملت

در به انیوا کشاند  محاور مقاومات اساالمی  گیری از همین عواملدرراستای بهره
عامال  هالل شیعی، هاللی است که از جبال که این سناریو معتقدندطراحا  ت  اس

منااط   ژهیوباه، فارسجیخلو سواحل  نیالنهرنیبشروع شده و پ  از درنوردید  
خراساا  بایر   یهااکوهشرق عربستا  سعودی و فالت ایرا ، اا قلاب  ییخنفت

 ،گیری یک خاورمیاناه جدیادآنا  از شکل  (14 , ص 1386)جمالی, د یابادامه می
 رسد هدف از طرح هاللدهند  به نظر میی خبر میسن وحول محور شکاف شیعه 
های نژادی، قومی به یک درگیری با ویژگی داد شکل وای شیعی ایجاد نیاع منطقه

ی دشامنا  در اقویات هاااال  ریمیعل  (11, ص  1386)جمالی, ی است نید و
جمهوری اسالمی ایرا   ،انشقاق در محور مقاومت اسالمی جادیا وعوامل واگرایی 

مذهبی،  ییگرافرقهبا اأکید بر وحدت شیعه و سنی، اقریب مذاهب اسالمی و نفی 
را اعقیاب « یساازپاروژه امت»مسلما  برآمده و احقا   یهاملتدرصدد وحدت 

نفوذ گسترده  به بااوجهالبته   (82, ص  1397خالدیا ,  &)ناظمی اردکانی کند می
وحدت اسالمی در بین علماا و  ی مختل  از مفهومهاقرائتوجود  اسالم سلفی و

اندیشمندا  مسلما  و اختالف نگاه حاکما  و مردم به مفهوم وحادت در جواماع 
  روی اعضای محور مقاومت اسالمی استار دشواری در پیشاسالمی، راه بسی

 یاسالم سمیونالیو مفهوم انترناس یمقاومت اسالم گفتمان. 3-3

ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم مفاهیمی هستند که در پاس  به نیااز جواماع انساانی 
  اندداشتهج بشری یسهمی در برآورد  حوا هرکدام و اندگرفتهشکلدر طول ااری  
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 سامیونالیانترناسیی قبال از گرایمل ودهد ناسیونالیسم های ااریخی نشا  میبررسی
صالح  نیاأمواقع پاسخی به هع  ناسیونالیسم در در انترناسیونالیسم و گرفتهشکل
وجهش، نماینده این طرز افکر  نیارسادهانترناسیونالیسم در ت؛ جهانی اس تیامن و

از ملات و کشاور هساتیم و بایاد  پهناوراراعی گوید ما جیئی از اجتماست که می
نخسات  ؛دکاری بنددستهاوا  احت سه عنوا  کلی را می سمیونالیانترناسباشیم     
 وبر این باور است که جواماع  نانهیبخو لیبرال که با طرز افکری  سمیونالیانترناس
شترک های مد، به سمت مقصارافیو ی همکار ومستقل ازطری  کنش متقابل  افراد

دوم      کنناادحرکاات می ،همگااانی اساات سااعادت وصاالح  ااارمهمکااه از همااه 
ی دنیا در حال وقوع اسات کاارچگ، بر این باور است که یجوسلطهانترناسیونالیسم 

ی راساتبهو  روناد انهاا راه ممکان نیهما و ناابرابر و اناسابیبشرایطی اما احت
انقالبی یاا  سمیونالیانترناسسوم و د     مطلو  برای احق  چنین وحدای خواهد بو

   (13-11, ص  1367)هالیدی,      بر طبقات زیر ستم دارد دیاأکرادیکال که 
ناسیونالیسم که بر معیارهای قاومی، زباانی، جغرافیاایی، ناژادی و     برخالف

دایره اعلقات انساانی را  ،فوق ملیهای ربر معیا دیاأکبا  سمیونالیانترناس ،دارد دیاأک
د  کنامی دیااأکهای همگن و همسو اوسعه بخشیده و بر امکا  همکاری بین ملت

  دشاومی دیااأک سامیونالیانترناسی ناسیونالیسام بار جاباه به همین دلیل در اسالم
های مختلا  بارخالف نحلاه انترناسیونالیسم اسالمی یا حکومات جهاانی اساالم

واقاع مناادی در و، ریشه در پیادایش ادیاا  الهای و آسامانی دارد سمیونالیانترناس
, ص  1380قوامیاا ,  &)یرویاا   وحدت جهانی و امت واحده ادیا  الهی اسات

 کمرناگبر مشترکات دین مبین اساالم و باا  دیاأکبا  محور مقاومتگفتما    (109
درصادد اساتقرار  زبانی و نژادی در جغرافیای اساالم ،ی قومیهاافاوت داد جلوه
  اسالمی با حضور و مشارکت کلیه ملت مسلما  احت سلطه است سمیونالیانترناس

 یاسالم مقاومت محور یرهبر و رانیا یاسالم یجمهور. 3-4

با پیروزی انقال  اسالمی ایرا  احوالت عمیقی در سطح منطقه خاورمیانه، یار  
 بخش چهاراین احوالت عمی  را در سطح کال  در د  اسالم ایجاد شجها   آسیا و
مکتبی اجتماعی و  مثابهبهاسالم اعتبار مجدد  یاول، احیاد: کراوا  خالصه کلی می
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نظام حکاومتی و  دهندهارائه عنوا بهسیاسی و اشیع  اسالم الگوشد سیاسی؛ دوم، 
 وهای اسالمی ر مجدد نهضت؛ سوم، احیا و ظهویالمللنیبآ  در سطح  شد مطرح
که نوعی بازبینی در  گرایی(امت) اسالمچهارم، طرح اندیشه ااحاد جها   و یانقالب

 گریدعبارتباه  (227, ص  1384)حشامت زاده,  یر  است اسالم ورابطه جها  
اسالمی ایرا ، ساختار سیاسای، نحاوه اوزیاع قادرت و باازیگرا  رواباب  انقال 

و باعث اقویت و ظهور بازیگرا  جدیاد ییردولتای  داد قراراأثیر را احت المللنیب
پیامد انقال   نیارمهم  شاید (141, ص  1393)رهاپور,  ( شدهاملتو  هاجنبش)

 گرایی و سلطه جها  یر  بر مناط   را بتوا  چالش دربرابر هژمونیکاسالمی ایرا
  (84, ص  1397)داوند محماد  اساالمی محسان، داونادحجت,  پیرامونی دانست

فرهناگ مقاومات اساالمی در خاورمیاناه، نظاام  بخشالهامکانو   نکهیا به بااوجه
 ؛مبارزاای شیعه استهای مقدس جمهوری اسالمی ایرا  و فرهنگ منبعث از آموزه

، اقویت گفتماا  مقاومات اساالمی در خاورمیاناه درواقاع، اقویات نظاام رونیازا
)نااظمی جمهوری اسالمی و مرزهای اأثیرگذار فرهنگای انقاال  اساالمی اسات 

  (62, ص  1397خالدیا ,  &اردکانی 

 لیتتحل روش و هیتنظر استا بر یاستالم مقاومتت محورگفتمان  لیتحل. 3-5

 موفه و الکال گفتمان

احلیال  رو  وقبل از احلیل عناصر گفتماا  مقاومات اساالمی براسااس نظریاه 
گفتما  الکال و موفاه بایاد باه ابیاین جایگااه گفتماا  مقاومات اساالمی در باین 

معتقدند: اسالم سیاسای عناوانی  نظرا صاحببرخی  های اسالمی باردازیم گفتما 
است که در جهاا  اساالم حضاور  یمتعدد یسیاسی و فکر یهاا یجر یکلی برا

شاود  محققاا  می بارده نااماد از آنا  دارند و احیاناً با عناوینی متفاوت و گاه متض
 یمفااهیمی چاو  بنیاادگرایی، بیادار ازاساالمی در بیاا  ایان پدیاده  یهاجنبش

در  رسادیم  درکل، به نظار انددهکراستفاده و      ییگرااسالماسالمی، رادیکالیسم، 
و اسااالم سیاساای، واژگااا   ییگرااسااالمچااو  هااایی بااین واژگااا  موجااود، دال

)بهاروز  کال ِ جریا ِ اسالمی معاصر هستند یگذارناماوصی  و  یبرا یارمناسب
یاک زیرگفتماا  در  عنوا باهگفتماا  مقاومات اساالمی   (2, ص  1386لک غ  , 
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ابرگفتما  اسالم سیاسی مبتنی بر اسالم فقاهتی است  اسالم سیاسی فقااهتی مبتنای 
 عنوا باه، فقاه و روحانیات هیافقتیوالخمینی )ره( است و بار های امامبر اندیشه

دلیل علام فقاه باه ،کند  در اسالم سیاسی فقااهتیمی دیاأک عتیشرمفسرین اصلی 
کارشناساا   عنوا باهو همچناین فقهاا  های دینای داردقانو  شناخت درنقشی که 

  انهاا مفسارا  روحانیت در ایان گفتماا  معتبر دینی از جایگاه بلندی برخوردارند
انحرافی ، محتوایباسالمی ، ی روحانیتمنها اسالم و ندیآیمشمار معتبر شریعت به

  (232, ص  1386)حسینی زاده, اسالم سیاسی در ایرا ,  شودالقی می و   

 یاسالم مقاومت محور گفتمان در میمفاه یبندمفصل .3-5-1

و اصاول بنیاادین انقاال  اساالمی  هااارز  ریاأثاسالمی که احت محور مقاومت
 گاذارا یبنکاه از مفااهیم اباداعی « اسالم نا »حول دال مرکیی ، گرفتهشکلایرا  

ی، معاداندیشاای، دمحوریاااوحبااا مفاااهیمی چااو   اسااتانقااال  اسااالمی ایاارا  
، طواییاتی، دفااع از مظلاومین عاالم، مباارزه باا سالطه ییستظلمی، خواهعدالت
ی بندمفصالی پیراماونی هاادال عنوا باه ی دینی و مبارزه با صهیونیسمساالرمردم

  شده است
 

 

 یگفتمان محور مقاومت اسالم یبندمفصل .1شکل 

 نگارنده: منبع
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  یگفتمان محور مقاومت اسالم یدال مرکز ،ناب سالما .3-5-2

مفهاوم  درمقابالخمینی )ره( ازساوی حضارت اماام بارنیاولمفهوم اسالم نا  که 
 یهایبنددساتهی اسات کاه در فردمنحصاربهد، دیادگاه شاسالم آمریکایی مطرح 

های لکان واجاد برخای از شاخصاه گنجادینمی سیاسی اسالم هاشهیاندمتداول 
ی اساالم ناا  هاایژگیو ابیاین در خمینی )ره(اماام اسالم سیاسای اسات  نظریه
در رأس و اسالمی که یر  و در رأس آ  آمریکای جهانخوار و شرق »فرمایند: می

 ،خواهد نشاند  اسالمی کاه پرچمادارا  آ آ  شوروی جنایتکار را به خاک مذلّت 
ملحاادا  و کااافرا  و  ،پابرهنگااا  و مظلااومین و فقاارای جهاننااد و دشاامنا  آ 

واقعای آ  همیشاه از ماال و  طرفادارا اند  اسالمی کاه پرستا دارا  و پولسرمایه
گر و قدرامادارا  اند و دشامنا  حقیقای آ  زرانادوزا  حیلاهبهره بودهقدرت، بی
مقاام   (59ص21, ص  ج1379)اماام خمینای,  «هنرنادنمایا  بیو مقادسبازیگر 

در پیاامی باه مناسابت اولاین ساالگرد   ای خامناه ا تیاآمعظم رهبری حضارت 
ی اساالم ناا  و افااوت آ  باا اساالم هایژگیوخمینی )ره( اراحال حضرت امام

اساالم کتاا  و سانت، اساالمی،  انقاال  در»: فرمودندبیا   گونهنیاا آمریکایی ر
جایگیین اسالم خرافه و بدعت؛ اسالم جهاد و شهادت، جاایگیین اساالم قعاود و 
اسارت و ذلت؛ اسالم اعبد و اعقل، جایگیین اسالم التقاط و جهالت؛ اسالم دنیاا و 

م و معرفات، جاایگیین آخرت، جایگیین اسالم دنیاپرستی یا رهبانیت؛ اساالم علا
بنادوباری و اسالم احجر و یفلت؛ اسالم دیانت و سیاسات، جاایگیین اساالم بی

حالی و افسردگی؛ اساالم فارد و افاوای؛ اسالم قیام و عمل، جایگیین اسالم بیبی
محارومین،  بخشنجااتخاصایت؛ اساالم جامعه، جایگیین اسالم اشاریفاای و بی

جاایگیین  مّادیمح؛ خالصاه اساالم ناا  هاقدرتدست  هچیبازجایگیین اسالم 
   (1369)امام خامنه ای مدظله العالی,  «اسالم امریکایی گردید

 یدر گفتمان محور مقاومت اسالم یشناور و ته یهادال مفهوم .3-5-3

یی هساتند کاه از هانشاانه وهای شناور در احلیل گفتما  الکال و موفه مفاهیم دال
 وگفتماانی هساتند جادال بین صاحنه وثبات معناایی خاصای برخاوردار نیساتند 
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معناا دهناد  باه اعتقااد ژاک  آنهاا کوشند به رو  خود بهی مختل  میهاگفتما 
رفتار استرااژیک در جهاا   یسازمتنوعهای شناور در جها  اسالم عامل دال ،دریدا

ی در جهاا  ریپاذانعطافسو بیانگر افیایش یک این انوع معنایی از  شوندیر  می
ی حداکثرساااز وساوی دیگار مباین انااوع گفتماانی در جهاا  یار   از واساالم 

نتیجاه گراست  اسالمجها  یر  نسبت به نیروهای  رفتار درانشعابات استرااژیک 
 نیگییجاا ویی گرااساالمنقطاه مرکایی در گفتماا   رفتننیازب ،این احول معنایی

, 1392فرخای,  &)قیلسافلی اسات  های مرکاییی دالجابههای شناور شد  دال
ی ریپاذانعطافسو، کی ازانوع معنایی در اردوگاه اسالم  گریدعبارتبه  (148ص  
سوی دیگر انوع رفتاری یر  نسبت  از وی اسالم دربرابر گفتما  یر  آوراا  و

ایجااد انشاقاق در  ،نتیجه عملی این اعامل دوسویه البته د کهبه اسالم را در پی دار
 ت اردوگاه اسالم و دورشد  از وحدت گفتمانی در بین مسلمین جها  اس

معنای ی باهگفتما  مقاومت اسالم یک دال شناور در عنوا بهبرای مثال جهاد 
مفهاوم  کاهیدرحالشاود اعتقادی و جغرافیایی و ارزشی اعبیار میدفاع از مرزهای 
 ،سالفی فتماا گ وازجمله گفتما  بنیادگرایی  متضاد وهای رقیب جهاد در گفتما 

 د شومعنای مقابله با کفر اعبیر و افسیر میبه
 هااای خااالیدال و اساات یاجتماااع یک خااد در فضااایااانگر یاابخااالی دال 
د حول دال یجد یهاگفتما  یبندمفصل گیرند ومی قرار هااسطورهخل   هیمادست
کاه  یخاال یهاادالجاود وو   ردیگیمشده، شکل قراریبموجود در گفتما   یخال
اسات،  یاجتمااع - یاسایدر عرصاه س هاابحرا ، اقاهاها و هایقراریاز ب ینشان
مسلب  یاهگفتما   اگر سازدیمد فراهم یجد یهاگفتما  یریگشکل ینه را برایزم

ن یار ایا، در یانادکردهن یات خاود را اضامیان خدها را پرکنند، ادامه حیبتوانند ا
پاوز   &)کسارایی ب خواهناد داد یارق یهااگفتما خاود را باه  یصورت جا
دال خالی گفتما  مقاومت اسالمی که مبتنی بر اساالم   (335, ص  1388شیرازی, 
 وطورعام فقاهتی است، رهایی مظلومین عالم از سلطه ستمگرا  جهاا  باهسیاسی 

طورخاص فلسطین از چنگاال صهیونیسام یاصاب باه ملت ویی قدس شری  رها
گفتماا  مقاومات اساالمی در  گاذارا یبن عنوا به( حضرت امام خمینی )رهت  اس



 315     یاسالم سمیونالیانترناسبر  یبا نگاه یمقاومت اسالم ینظر یمبان

 

قات را در یت و حقیان واقعیاالبتاه ماا ا»: ندیفرمایم خصوصنیدرا جها  معاصر
که درصدد گستر   میانمودهبارها اعالم  ما یاسالم یالمللنیبو  یاست خارجیس

م یم     ماا اصامیخوارا  بوده و هستکرد  سلطه جها در جها  و کم ینفوذ اسالم
، یدارهیسارماه یاکاه برپا ییهاانظامت خداوناد بایر ، یابه لط  و عنا میاگرفته
را  ا رساول یم و نظام اساالمینابود کناند را دهیسم استوار گردیونیسم و صهیکمون

دربند شااهد آ  خواهناد  یهاملت زود ای ریدم و ییج نمایارو یدر جها  استکبار
   (21،ج81, ص  1379)امام خمینی,  «بود

  یزمان و مکان در گفتمان محور مقاومت اسالم فهومم .3-5-4

 چیها واسات  اصاورقابلدر ظرف زما  و مکا   صرفاً هاگفتما زیست اجتماعی 
 مکاا  ودر ظارف زماا   هااگفتما نظام معنایی   ردیگینمشکل  خدگفتمانی در 

نظاام  هااگفتما   زیارا مانادینمگفتمانی در زما  متوقا   چیه و شودیممتحول 
ر گفتماا  یامتغ ییکه بتوانند با نظاام معناا دهندشکل می یاگونهبهخود را  ییمعنا
بایاد  دو نکتاهباه  مکاا  ودر احلیل گفتما  از حیث بعد زماا  .ب مقابله کنندیرق

 نکته اول احلیل دقی  پیشاینه یاک دوره اااریخی خااص و نکتاه دوم ؛دکراوجه 
و باه خاود نظام  شاودیمزمانی که یک گفتما  در یک جغرافیاای خااص فعاال 

  ردیگیم
ی بارای گفتماا  امرحلهساههای ااریخی قائل به یاک سایر اکاوینی بررسی

اصالی شناساایی شاده  در این خب سیر اکوینی ساه ماوجت  مقاومت اسالمی اس
 ،اسادآبادی نیالادجمال دیسگرانی چو  اصالح با اولد موج اول که درواقع ؛تاس

با آیاز رکود امد  اسالمی  زما هم ،دهشی آیاز اقبال الهوری و عبدالرحمن کواکب
مبارزات در این مرحله منحصر باه اقادامات   ی استوسط قرو یر  از  و خروج
 ودر موج دوم که یالب کشورهای اسالمی در یر  آسایا ت  ی اسارهیجیفردی و 
 و اقابال شاودیم، اسالم سیاسی جایگیین اسالم فاردی ردیگیبرمرا در انهیخاورم

گیارد  ظهاور یمیی باه خاود قهرآمرنگ و بوی  ،بین گفتما  اسالم سیاسی و یربی
شد  افول ناسیونالیسم عر ، هژمو ، رژیم اشغالگر صهیونیستی، ظهور استعمار نو
پیروزی انقال  اسالمی ایارا   باالخرهسبک زندگی یربی در کشورهای اسالمی و 
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مقاومات  گفتماا ایان مرحلاه،  در  ها و رخدادهای مهم این موج اساتیژگیواز 
هاای پیارو یمو رژی ییرمردمای هاحکومتکند ازطری  مبارزه با یماسالمی سعی 

 ناامسوم که مشارکت و جهاد  در موجد  کنشد  خود را فراهم یر  زمینه هژمو 
 یهااانقال  اسالمی ایارا  در اولاد و احارک سیاسای بسایاری از جنبش ،گرفته

اساالمی  یهااجنبشده و کارنقاش عه یاا سانی ایفاای اعم از شایاسالمی سیاسی 
عنوا  جهاد، شاهادت و ایثاار را باه یر انقال  اسالمی ایرا  مفاهیمی چو اأثاحت

 &)نااظمی اردکاانی  اکلیا  شارعی پذیرفتناد عنوا و باهمباارزه اصول اساسی 
 گفتما  محور مقاومت اساالمی در احلیال نیبنابرا  (72-70, ص  1397خالدیا , 

ی اسات کاه طیا  وسایعی از اافتهینظام معنایی احول هرندیبرگزمانی و مکانی در
های مختل  و مکا  هازما  دری را المللنیب افتهیسازما اا اقدامات  اقدامات فردی

  ردیگیبرمدر

 محور مقاومت اسالمی  در گفتمانفهوم قدرت م .3-5-5

مفهوم قادرت در گفتماا  محاور مقاومات اساالمی بایاد باه شاناخت برای درک 
ی زبا  سیاسی مقاومت پرداخت  زبا  سیاسی مقاومت اسالمی دربرگیرنده هامؤلفه

ی فرهنگی است که در اولید قدرت در گفتماا  نمادها وی دینی هاارز مجموعه 
ا  القاوه »بقاره سوره  165براساس آیه  ند کنمحور مقاومت اسالمی ایفای نقش می

ی باا مشایت الهای شاکل قادرا هار و هاستقدرتامام  منشأخداوند « عاًی  جم
، فصل مشترک نظریه اندیشمندا  ،بر بعد الهی مفهوم قدرت دیاأک نیبنابرا  ردیگیم

برخالف آنچه در جها  یار  ت  اسالمی در ابیین مفهوم قدرت اس فالسفهفقها و 
اساالم قادرت را امانات  ،حفاظ قادرت ناداردرسالتی جی  استیو سوجود دارد 

آ  است کاه امانات را ملاک  قدرامدارقدرت را امانتدار، وظیفه  صاحب و داندیم
, ص  1378)حقیقات,  نگهداری آ  کماال دقات را داشاته باشاد در وخود نداند 

است  به ایان مفهاوم  متصل و گرافهیوظکاربست قدرت در اندیشه اسالمی   (257
بلکاه درراساتای ، که اال  برای کسب و اعمال قدرت اوجیه و ارز  ذاای ندارد

)صاالحی  وظیفه مسلمانا  برای برپایی حکومت اسالمی و انجام اهداف الهی است
قاع رهباری   رهبرا  انقال  اسالمی ایارا  کاه دروا(133, ص  1392مشتاقی,  &
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دیادگاهی  ،اندداشاته برعهادهی ریگشاکلمحور مقاومت اسالمی را نیی از ابتادای 
 عنوا باهخمینی )ره( نسبت به مفهوم قدرت دارند  امام انهیگرالیاقل وخدامحورانه 

ی خاادا وقاادرت خااود  کمااال اساات »ائوریسااین اسااالم انقالباای معتقدنااد: 
  مقام معظم رهباری (13،ج155, ص  1379)امام خمینی,  «ی قادر استواعالابارک

قدرت و ثروت مثل »در دیدار با کارگیارا  نظام فرمودند: 15/5/1382نیی در ااری  
  )امااام خامنااه ای مدظلااه العااالی( «بقیااه مواهااب زناادگی زیناات زناادگی اساات

عنصار  نیاارمهمرا  هااملتقدرت  ،ی گفتما  محور مقاومت اسالمیهانیسیائور
ده و بر ااحاد ملال مسالما  جهاا  بارای احقا  کرقدرت مقاومت اسالمی عنوا  

ناابودی اسارائیل یاصاب و ، ی بیر  اسالمی ازجمله آزادی قدس شری هاآرما 
: نادیفرمایم خصاوصنیدراخمینی )ره( اماام  انددهکر دیاأکرهایی مظلومین عالم 

هاای اساالم ناا  و محارومین و این کشاور را بارای دفااع از ارز مسئولین( )»
های دیگار مستضعفین جها  در آمادگی کامل نگه دارند و مباادا اوجاه باه برناماه

موجب یفلت از این امر حیاای گاردد کاه مطمئنااً یفلات از اقویات بنیاه دفااعی 
ها را باه هاا و اوطئاهانگا  و نهایتااً احمیال جنگکشور، طمع اهاجم و اجاوز بیگ

   (21،ج358, ص  1379)امام خمینی,  «آورددنبال می
کاه نگااه ایشاا  باه  شاودیمروشان ( با دقت در این بیا  حضرت اماام )ره

 صارفاًایشا  اقویت قوای مسلحه را ناه  و ی استفرامل ونگاهی فرامرزی  ،قدرت
 وی کیاا  اساالمی هااارز اساالمی بلکاه بارای دفااع از  را یاا ازبرای صیانت 

  خواهندیمعالم  نیمستضعف

 (یتخاصم یفضا لیتحل) یدر گفتمان محور مقاومت اسالم تیریغ مفهوم .3-5-6

ی فضای اخاصام احلیل گفتمانی الکال و موفه، شناسای یریکارگبهخستین قدم در ن
  (41, ص  1385)بهروز لک غ  ,  استمختل   یهاگفتما بین  یسازتیرییو 

است که به اثبات هویت خاویش  سازیتیریی ودر فضای اخاصم  هاگفتما 
در گفتما  محاور مقاومات   پردازندهای رقیب و متخاصم میو نفی هویت گفتما 

انقالبی است با دو نوع فضای اخاصامی  -هما  گفتما  اسالم سیاسی  اسالمی که
گفتماانی منظور از فضای اخاصامی درو م  گفتمانی مواجهیبرو  وگفتمانی درو 
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 و گرفتهشاکلاساالمی و ماذهبی  سابقه هایی است که بامقابله یا رقابت با گفتما 
و رفتار خاویش قارار  هاشهیاندافکار،  ریاأثجها  اسالم را احت یا بخشی از تیکل
های اسالمی سلفی و اسالم ساکوالر ناام اوا  از گفتما که از آ  جمله می اندداده
هیونیساتی ص -گفتمانی مقابله با گفتما  یربی فضای اخاصمی برو  منظور ازد  بر

ی یربای در دارهیسارما وافکر لیبرال دموکراسای  است که درصدد هژمو  ساختن
 ت سراسر جها  اس

 یگفتماندرون یتخاصم یضاف .3-5-6-1

گفتماانی اولین ییرگفتمانی در فضای اخاصامی درو  عنوا به گفتما  اسالم سلفی
فاساد  مسالکا همو  پاردازدمی سامیسکوالر وباه رد مدرنیتاه مقاومت اساالمی، 

کاه را دولات  سکوالر واشکال دموکراایک  و نامدآلت دست کافرا  میخویش را 
حاکمیت انحصاری قاوانین  و بر مردود دانسته د،انبه کار گرفته شده هاییرباوسب 
را  هاادولتو حاکمیات کارده  دیااأک حکوماتانها شاکل مشاروع  عنوا بهالهی 
ذهبی کاه ریشاه م -این گفتما  سیاسی   (115, ص  1395)کرم زادی, د ریپذینم

ااری  در اشکال مختل  ظاهر گردیده که از آ   طول درد، در قرو  اولیه اسالم دار
 - جریاا  اکفیاری، جریاا  اخاوانی، اوا  به جریاا  اکفیاری وهابیاتمی جمله
  جریاا  داعاش اشااره نماود بااالخره وجریاا  طالباا  ، جریا  القاعاده، جهادی
یکای از  عنوا باهگرایی و مخالفات باا دخالات عقال در فرایناد فهام دیان، نص

گرایی است که آنا  را به همین نص  شودهای اصلی این گفتما  شمرده میویژگی
هااای اسااالمی رسااانده اساات راز اوحیااد و سااایر باو شااا یکنونقرائاات ظاااهری 

، در گفتمااا  اسااالم ساالفی نیبنااابرا  (119, ص  1390پاااکتچی,  &)هوشاانگی 
امعه اصل است و مفاهیم مدرنی همچو  دموکراسی، سکوالریسام، ج کرد یاسالم

عمومی، مشارکت سیاسی مردم و    کاه هماه از  هعرصحقوق بشر، حضور ز  در 
, ص  1395عربیاا ,  &)علای حساینی  های مدرنیسم است، جایی نداردمشخصه

نیت مطل  خود، فضاایی بارای پرساش و اعتقاد به حقا خاطربه  چنین گفتمانی (8
را در  رفاتبرو باطال دانساته و راه  مطلقااًو چو  دیگرا  را  گذاردینمنقد باقی 
ی را منتفی دانساته و ساالرمردمبیند، امکا  گفتگوی سیاسی و اجتماعی و جهاد می
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, ص  1390پااکتچی,  &)هوشانگی  بیندیی میصدااکمطلو  خود را در جامعه 
  دیآیم حسا بهگفتما  سلفی وجه ایجابی ندارد و بیشتر یک افکر سلبی   (427

ی دنبال رانقالبییو  روانهیمگفتما  اسالم سکوالر که درواقع ازسوی مسلمانا  
ایان گفتماا  ت  لیبرال دموکراسی یربی اس تیحما و ریاأثاحت شدتبه ،شودمی
هایی چو  نوگرایی و اجدد؛ جدایی دین از سیاسات؛ و اجتهااد اساهیلی دال که با
ی هااارز  ودرصدد ایجاد همرنگی باین مباانی اساالمی  ،ی شده استبندمفصل

عنوا  یاک اردویاا  باه  (8, ص  1395عربیا ,  &)علی حسینی لیبرالیستی است 
های اواناد مرجعای بارای برناماهنمی اسات: اساالمدولتمرد سکوالر دینی معتقاد 

اواناد باه یاک مرجاع و فردی می سیاسی باشد، بلکه اسالم انها در سطح شخصی
اواناد ابدیل شود، بنابراین، این اصول دموکراسای و قاانو  اساسای اسات کاه می

 &زاده, رهبرقاهای, )اماام جمعاه عنوا  یک مرجع موردپاذیر ، واقاع شاود به
اندیشاای، مصلحت گفتمااا  اسااالم سااکوالر برمبنااای  (59, ص  1392مرناادی, 
گرفته و فقب ظااهری از اساالم را مادنظر دارد و  طلبی و سازشکاری شکلمنفعت

کند و لیبارال انها خطری برای یر  ندارد بلکه درراستای منافع یر  حرکت مینه
ده و از فروپاشی گفتمانی خود ممانعت کربخشی الهام دموکراسی برای اینکه بتواند

عنوا  الگوی یک کشور مسلما  دموکراایاک گفتما  سکوالر دینی ارکیه را به ،دکن
هاای منطقاه و سکوالر که متحد استرااژیک اسرائیل، امریکا و یر  است، به ملت

  (4, ص  1395عربیا ,  &)علی حسینی  کندمعرفی می
 

 یگفتماندرون یتخاصم یفضا یشناسو انسان یشناسیهست ،یشناسمعرفت مبانی .1جدول 

 شاخص
گفتمان محور مقاومت اسالمی 

 انقالبی( -)اسالم سیاسی 
 گفتمان اسالم سلفی گفتمان اسالم سکوالر

 شن سی ب نی  ع ف 
 -وحی  -نص  -ن    -ع   

 فط ت -ش  د 
 -انت  د  -نسبی   -ع   

 ان یشی صل  ، شک کی 

ان  ری و  طلق -گ ایی ن  
ص ف  س ق ل و  ی ک ا -  جز ی

 فع  سلف ص لح

   حی  شن سی ب نی هستی
ی دنی  در      س ز  جستس

    ع الطبیعس و غیب
 از   حی   نسیان ص رگ اروای  

 انس   حس     انس   ک    شن سی ب نی انس  
از  کلیف روای  ان ص رگ ای نس 

انس   در  ا   خ ا و خلق خ ا و 
 طبیع 
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انگااری گفتماا  اساالم سالفی و نفی اندیشایجیم ،شودگونه که مشاهده میهما 
ده و جایگااه اساالم در کارراه اعالی و افوق اسالم را ساد  ،گفتما  اسالم سکوالر

 ایان در حاالی اسات کاه  هدایت و راهبری بشریت را مورداردید قرار داده است
زمیناه اعامال عیامنداناه  ،سااالر دینایگفتما  مبتنی بر مقاومت با ارائه مدل مردم

 ،های مسلما  با دیگر ملل جها  را فراهم ساخته و با رعایت قاعده نفی سبیلملت
های مختلا  گروه ده وکرزمینه هرگونه سلطه ییرمسلمانا  بر امت اسالمی را سد 

درصادد آ  هساتند ااا از  ت اساالمیاسالمی در چارچو  گفتما  محاور مقاوما
گرایی اساالمی دیگر، مقاوماتعبارتاغییار مکاا  دهناد  باه ،سوی مرکیحاشیه به

معنای اال  سوی اغییر وهع موجود را فراهم ساخته و این امر بهمبنای حرکت به
گرایی روندی کاه فقاب ازطریا  مقاومات است؛رفته برای بازسازی هویت ازدست

  (155, ص  1392فرخی,  &)قیلسفلی شود حاصل می

 یگفتمانبرون یتخاصم یفضا .3-5-6-2

محور مقاومت اسالمی با  ،گفتمانیگونه که گفته شد در فضای اخاصمی برو هما 
دموکراسای  -نخست ییریت مبتنی بر افکرات لیبرال  ؛دو نوع ییریت مواجه است

های دوم ییریات مبتنای بار اندیشاهو  کناد که آمریکا آ  را رهبری و هادایت می
ااوا  درمجموع مید  شوعبری و صهیونیستی که اوسب اسرائیل در منطقه دنبال می

ی، بندی گفتمانی لیبرال دموکراسی را بر مفاهیمی همچو  فردگرایای افراطاصورت
محوری و وجود محدودیت اجباری در رسید  به هدف، انسا آزادی به معنای عدم

, 1395علای حساینی,  &)رهایی جعفری, آقا حساینی, حاکمیت سرمایه دانست  
دموکراساای بااا اسااتفاده از امکانااات و  -  اگرچااه ممکاان اساات لیباارال (93ص  

شامول ساازد؛ اماا در درو  ی و سیاسی بتواند خود را جها های اقتصاداوانمندی
هااا ااار جوامااع و فرهنگایاان افکاار، نااوعی نااابرابری وجااود دارد کااه باارای بیش

هام ازنظار اجربای و  نظاری و کند؛ بنابراین هم به لحااظاحمل جلوه میییرقابل
هد شاد رو خواهایی روبهعینی، اعمیم لیبرال دموکراسی به جوامع دیگر با مقاومت

هاای گیری جنبشگرایی و شکلهای قومی و ارویج نظریه منطقهکه اشدید گرایش
شد  لیبرال دموکراسی ها دربرابر جهانیها و مقاومتمذهبی، فقب بخشی از واکنش
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دارد دموکراسای درساتی اباراز مایبه 1گونه که جیمی روزناااست  افیو  بر این، آ 
مرزهاای  فالیایی استوار شاده و در چاارچو لیبرال که برمبنای حاکمیت ملی وست

دچاار  ،آوردمارزی روی مایملی یر  بارور شده است؛ زمانی که به اسری برو 
گفتماا  لیبارال دموکراسای  بناابراین  (134, ص  1383)سجادی, گردد بحرا  می

شد ، همین موهاوع موجاب اقویات سازی است اا جهانیهمواره نگاهش جهانی
ی جهاانی باا هابرناماه ده و در پیگیاریشای در آ  طلبافوقیی و جویبرارح  

 ده است شبحرا  جدی مواجه 
گفتماانی دومین ییر در فضای اخاصامی برو  عنوا بهمسیحیت صهیونیستی 

ی یهاودی هاشاهیرآموز  مسیحیت بر  و در پردازدیمافکار هدیهود  به مقابله با
 دانندیمو مسیحی واقعی را دوست جدی اسرائیل یاصب  کندیمدین مسیح ااکید 

  (93, ص  1386)مظفاری,  کوشاندیمو برای مهاجرت یهودیا  به فلسطین بسیار 
بازگشات مجادد یهودیاا  باه سارزمین موعاود،  باه ت صهیونیستی معتقدی مسیح

بود  ابادی، ی آوارگیهاسالو رستگاری یهودیا  در  بیاأدبرگییدگی قوم یهود، 
دلیل همینباه  (95, ص  1386)مظفاری,  باشاندیممالکیت اسرائیل برای یهود و    

از  یکاایکشااور  نیااجانبااه یاار  از اهمه تیاادر منطقااه و حما لیحضااور اساارائ
 بوده اسات مسلمانا  منطقه  ا یدرم کایآمر یطلبسلطه هیمقاومت عل یهاسرچشمه

 (1387فرجی سبکبار,  &)سیونک یو 

 یدر گفتمان محور مقاومت اسالم یرانهیو حاش یسازبرجسته فهومم .3-5-7

 یساع هااگفتما آ   واساطهبهاسات کاه  یساازوکاری رانهیحاشو  یسازبرجسته
رانده و  هیع  خود را به حاشه نقاط و ازندس برجستهرا  ودنقاط قوت خ کنندیم

برانناد و نقااط  هیحاشا باه را مندشا ای یگرید نقاط قوت ، پنها  کنند و برعک
 یبرا یسازوکاری رانهیو حاش یسازبرجسته ،نی؛ بنابراازندس برجستهع  آ  را ه

  یاضاعو  ودخا تیااقو یرااز آ  با هااگفتما حفظ و استمرار قدرت است که 
 &)عار  عاامری  رنادیگیماداوم هژماونی خاود بهاره  گریدعبارتبهدیگری و 

                                                                                                                                 

1. James N. Rosenau 
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حمایات از ، محوری، مباارزه باا صهیونیسام عدالت(44, ص  95جوادی ارجمند, 
ازجملاه     ی دینای و سااالر، مردممحارومین جهاا حمایات از ، فلساطین آرما 

ی ریاگبهرهو با  شده برجستهمفاهیمی هستند که در گفتما  محور مقاومت اسالمی 
ی مخال  هاگفتما اسالم نا  درمقابل مفاهیم گفتمانی  بخشیاعالی هاتیظرفاز 

ی، جویعادالتی، سالطهمفااهیمی چاو  بی از ساوی دیگاراند  گرفتهو رقیب قرار 
بخشی به رژیم صهیونیستی، افکر دولت یهاود، افکار سالفی اکفیاری، مشروعیت

اندیشاه برااری ناژادی ، افکار پایاا  اااری  ،افکر ساز  با آمریکا و صهیونیسام
و   ازجمله مفاهیمی هستند که در گفتما  محور مقاومت اساالمی در حاشایه قارار 

 اند گرفته

 گفتمان محور مقاومت اسالمیی در ارزتفاوت و همفهوم م .3-5-8

گفتما  محور مقاومات اساالمی در ااال   ،ارزیدر احلیل دو منط  افاوت و هم
های موجود قومی، زبانی، نژادی و جغرافیایی بین اعضا را کمرناگ افاوتاا  است

دسات و جلوه داده و با اأکید بر اشتراکات اعتقادی، محور مقاومت اساالمی را یک
کرد  و مریکایی برای بالکاانییهآ -ریم اال  ائتالف عبری د  علیکنارز معرفی هم

ومرج ساختاری در منطقه، محور مقاومت اساالمی در ااال  اسات باا ایجاد هرج
د  آرما  مشترک )آزادی قدس شری ( و دشمن مشاترک )صهیونیسام کرشاخص

ن ایاد  کناالملل( زمینه وحادت و همادلی آحااد مسالمانا  منطقاه را فاراهم بین
 مقاام معظام رهباریت  خوبی مشهود اساسترااژی در بیانات مقام معظم رهبری به

ساختن نقااط در دیدار با طال  درخصوص هرورت برجسته 4/4/1368  یااردر 
هاای : ماا باه فرقاههای افرقه فرمودندتن از زمینهجساشتراک بین مسلمین و دوری

 هشاید و عقایاد فرقاکدست بخود  هگوییم از عقاید مخصوص فرقعالم اسالم نمی
، بیشتر و کگوییم در میا  ما موارد مشترمسلمین می هنید؛ اما به همکدیگر را قبول 

یاه کار از موارد اختالف است  دشمنا  ماا روی ماوارد اخاتالف اار و اساسیمهم
نایم و نگاذاریم دشامن بهاناه کرا اقویت  ک  باید مواهع مشترکنند؛ ما برعکمی
)اماام  نادکر امات اساالمی را پیادا کفشار روی پی هبا افرق ما، نقطآورد و دستبه

خصوص نگاه فراقاومی و در9/1392 /4در ااری  له   معظمخامنه ای مدظله العالی(
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باا  داریادر دهای اساالمی فرامذهبی جمهوری اسالمی ایرا  در حمایت از جنبش
 یعلماا دگاهیااز د یریاو اکف یافراط یهاا یجر یکنندگا  در کنگره جهانشرکت
های مذهبی نشدیم؛ ما نگفتیم این شیعه اسات، ما اسیر محدودیت»فرمودند: اسالم 

ما  را در یایّه و در منااط  این سنّی است     ما اوانستیم مشت بارادرا  فلساطینی
؛ )اماام خامناه ای مدظلاه العاالی( «خواهیم داد شاءا  ادامهدیگر اقویت کنیم و ا 

عنوا  اأکید بر اشتراکات اعتقادی و پاذیر  جمهاوری اساالمی ایارا  باه نیبنابرا
و باه حاشایه راناد  مساائل  ارزیمرکی محور مقاومت اسالمی ازجمله عناصر هم

محاور  در گفتماا لاه عناصار افااوت ای و ناژادی ازجمفرقاه، جغرافیایی، قاومی
  آیند حسا  میمقاومت اسالمی به

کاه اذعاا  داشات  ااوا یمشده مباحث عنوا  لیواحلهیاجیی و بندجمعدر 
یی چاو  موقعیات هاشااخصگفتما  محور مقاومت اساالمی باا برخاورداری از 

جهاا  ی در افکاارعموم ااوا  بااالی بسایج، و اقتصاادی یکیتیژئوپل فردمنحصربه
ی از ریگالهاام ،گفتماانیگرایای درو ی همهاشااخصی مناسب از ریگبهره اسالم،

ی سااختاری هاهع  یسازبرجستهاوانایی در ، مبانی فکری انقال  اسالمی ایرا 
باه یاک  شاد لیابد منظورباهی الزم هااتیقابلاز  ،ی رقیابهاگفتما و راهبردی 

  جها  اسالم برخوردار استگفتما  یالب در منطقه خاورمیانه و حتی 

 یریگجهینت

گفتما  محور مقاومت اسالمی که ریشه در گفتما  انقال  اساالمی ایارا  دارد باا 
زمیناه  اسات، بندی مفاهیم خویش که برگرفته از مباانی اعتقاادی و ایماانیمفصل
ت  های مخال  و رقیب را فراهم سااخته اساساختن خویش در بین گفتما هژمو 

محور مقاومت اسالمی باه ماوارد ذیال  گفتما  شد بسترهای هژمونیکدر احلیل 
 کرد:اشاره  اوا یم

بار ظاواهر قارآ  و سانت، هرگوناه  به اینکه اسالم سلفی بااکیاه بااوجه -1
اابااد و ماادعی هااای عقلاای، فلساافی و کالماای را در حااوزه دیاناات برنمیگرایش

هاای اساالمی و ییراساالمی باه گرایی است و با اکفیر سایر گروهانحصاری اسالم
علای حساینی,  &)رهاایی جعفاری, آقاا حساینی, پردازد آمیی میاعمال خشونت



 1400تابستان  ♦ 99شماره  ♦ 30سال  ♦      324

جهاانی و  اقباال جواماع داواناد ماورمفاهیم گفتمانی آ  نمی ؛ لذا(98, ص  1395
های کااذ  یها باا ایجااد مرزبنادسالفی ینکهحتی مسلمانا  جها  قرار گیرد کماا

های ده و باا برداشاتکرکیش را سد اعتقادی زمینه هرگونه اعامل با جوامع ییر هم
درمقابال د  انااساس فراخواندهای بیبه مبارزه بشریت را ،سطحی از احکام اسالمی

گفتااه ازجملااه گفتمااا  محااور مقاوماات اسااالمی بااا برخااورداری از اصااول پیش
گرایی و و    بشاریت را باه معنویاتهی خوامعاداندیشای، عادالت، اوحیدمحوری

با درک عمی  از اصول اسالم زمینه اعامال باا جهاا  را فاراهم  اخالق فراخوانده و
 ساخته است 

عاه و انگاراناه نسابت باه جایگااه دیان در جاماسالم سکوالر با نگاه نفی -2
کوبید  بر طبل جدایی دیان از سیاسات و پیاروی از لیبارال دموکراسای یربای و 

فته ها قرار گرآمریکا و اسرائیل در موقعیتی انفعالی دربرابر سایر گفتما  همکاری با
 یسات،نبرخاوردار  ساختن مفاهیم گفتمانی خویشو از استقالل کافی برای هژمو 

باا طارح اساالم سیاسای و  این در حالی است که گفتما  محور مقاومت اساالمی
ت از و صهیونیسم و طرح شاعار حمایا اسالم انقالبی و اأکید بر رفع سلطه آمریکا

ده و مورداقبااال شاال مسااتقل مطاارح عنوا  یااک گفتمااا  فعااامظلااومین عااالم بااه
 افکارعمومی جهانی قرار گرفته است 

گفتما  لیبرال دموکراسی یربی در درو  خود دارای اضادهایی اسات کاه  -3
ابال درمق ت    ده اساکارشاد  مواجاه های جدی در عصار جهانیآ  را با چالش

اأثیر مبانی فکری انقال  اسالمی ایرا  با ارائه گفتما  محور مقاومت اسالمی احت
های موجود در گفتما  لیبارال گوی بسیاری از چالشساالری دینی پاس مدل مردم

ساالری دینی با داشتن نظام حکومتی مبتنی بر مردم نیت؛ بنابرادموکراسی یربی اس
محوری، مقبولیاات مردماای، عاادالت هااایی چااو  مشااروعیت الهاای وویژگی
, ص  1394)ولای زاده, اندیش و آزادی در چارچو  شرع مداری مصلحتخدمت

 را شد  درمقابل گفتما  لیبرال دموکراسی یربی در عصر حاهارزمینه هژمو  ،(12
 دارد 
منطقی و باه لحااظ  عقلی و بنا به دالیل گفتما  مسیحیت صهیونیستی نیی -4
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ها و منطا  اجااوز و نسابت باه ساایر انساا  ااریخی ازجملاه نگااه نژادپرساتانه
های انحرافی درخصوص رساالت خاویش در ارسایم آیناده اشغالگری و برداشت

  این در حاالی اسات یستشد  برخوردار نهای الزم جهت هژمو جها  از قابلیت
هااای فرهنگاای ری از ویژگیکااه گفتمااا  محااور مقاوماات اسااالمی بااا برخااوردا

عالم  فرد ازجمله اوحیدمحوری، عدالت، استکبارستییی، دفاع از مظلومینمنحصربه
اسااالمی  ساامیونالیانترناسشااد  و اشااکیل هااای الزم جهاات هژمو و   از ظرفیت

  برخوردار است
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