
   

 

  
  

  مقاومت کیتیمفهوم امت شهروند در ژئوپل يبرساز
  1احمد زارعان

  
  
  

  
  31/02/1398تاریخ پذیرش نهایی:         15/02/1398تاریخ دریافت: 

  دهیچک
است. امام خمینی(ره) با » مت واحده اسالمیا«هاي انقالب اسالمی، تحقق  یکی از اهداف و آرمان

اي بـا ایـده    اهللا خامنـه  و آیت» هاي آزاد و مستقل تشکیل دولت اسالمی متشکل از جمهوري«ایده 
هایی براي تحقق این آرمان بزرگ قرآنی ارائه کردند. در مسـیر   ، طرح»تشکیل تمدن نوین اسالمی«

گرایـی،   مـل قـومی و مـذهبی بـه همـراه ملـی      تحقق این آرمان، موانع متعددي وجـود دارد. عوا 
هاي عمیقی بین جوامع اسالمی ایجـاد کردنـد. نظـام سـلطه بـه رهبـري آمریکـا نیـز بـا           شکاف
ها و فعال کردن آنها مانع از وحدت سیاسی جهان اسالم شـده اسـت.    گذاري بر این شکاف سرمایه
اي  ، توانست مجموعه»مقاومت«نام  اي به رغم این موانع، انقالب اسالمی با برسازي هویت ویژه علی

از بازیگران دولتی و غیردولتی را حول محوري به نـام محـور مقاومـت مجتمـع نمایـد و حـوزه       
تحلیلی و اسـتفاده از   ـ ژئوپلیتیکی و ژئوکالچري جدیدي را تشکیل دهد. این مقاله با روش تبیینی

گیـري ایـن کیـان     چگونگی شکلاي، ضمن بررسی روند برسازي هویت مقاومت و  منابع کتابخانه
هویت مقاومت، مفهـوم  «ژئوپلیتیکی و ژئوکالچري، این فرضیه را مورد بررسی قرار داده است که 

تیک و ژئوکـالچر مقاومـت   یرا به عنوان بدیلی براي مفهوم شهروند ملی در ژئوپل شهروند مقاومت
 ».تبدیل کرده است

 واژگان کلیدي
  تیک مقاومت، ژئوکالچر مقاومت، شهروند مقاومتامت اسالمی، هویت مقاومت، ژئوپلی
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  مقدمه 
آرمان تشکیل امت اسالمی و وحـدت سیاسـی مسـلمانان، آرمـانی اسـت کـه در       

فراوانی بر آن شده است. اختالف بر سر جانشـینی پیـامبر    تأکیدنصوص اسالمی 
هاي سیاسی پس از آن، تحقق آرمان امت اسـالمی را دور از   اسالم(ص) و رقابت

(ص) دچـار شـکاف   رس قرار داد. در حالی که جهـان اسـالم پـس از پیـامب    دستر
هاي قومی و نژادي این شکاف را تقویت کرد و  مذهبی و سیاسی شده بود شکاف

هـا   هـا و عثمـانی   هاي صفوي هاي متعددي میان مسلمانان به راه افتاد. جنگ جنگ
بیستم، امپراتـوري   باشد. در آغاز قرن بار می هاي خشونت اي از این درگیري نمونه

ترین قلمروي اسالمی در آن زمان، دچار فروپاشـی شـد و    عثمانی به عنوان بزرگ
واحدهاي سیاسی جدیدي متولد شدند. واحدهاي سیاسی جدیـد تـالش کردنـد    

هاي مدرنی ماننـد ناسیونالیسـم    فرایند استقرار و تثبیت را با استفاده از ایدئولوژي
سـازي،   سـازي و غیریـت   هویـت  اتکا به سیاسـت  هاي نوظهور با  طی کنند. دولت

خـودي یـا غیرخـودي     ،هایی ایجاد کردند که پیش از ایـن  ها و غیرخودي خودي
در واقع، از این دوران به بعد، شکاف دیگري مبتنی بر ملیت،  شدند. محسوب نمی

  فاصله جوامع اسالمی را بیش از پیش گسترش داد.
هـاي اسـالمی    یاسی جدید در سرزمینروندهاي قرن بیستم و تشکیل واحدهاي س

و روابط همراه با رقابت، تنش یا منازعـه ایـن واحـدهاي سیاسـی بـه همـراه ظهـور        
رو کـرده   هاي تکفیري، وحدت سیاسی جهان اسالم را با چالش اساسـی روبـه   جریان

هــا بــه دلیــل  اســت. در ایــن فضــاي پــرتنش و نابســامان هــویتی، برخــی از هویــت
ها، در معرض تهدید و آسیب جدي قرار گرفتنـد.   یر هویتشدن مصنوعی سا برجسته

هایی اسـت کـه از آغـاز ظهـور اسـالم،       احساس تعلق به امت اسالمی یکی از هویت
زد؛ اما در خالل روندهاي سیاسی قـرن بیسـتم     می جوامع اسالمی را به یکدیگر پیوند

میان جوامـع   ـ ملت و ایجاد مرزهاي سیاسی مصنوعی، و در پی استقرار الگوي دولت
که اغلب از بـاال،  » سازي ـ ملت دولت«هایی عمیق ایجاد شد. سیاست  مسلمان شکاف
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هاي مدرنی مانند ناسیونالیسـم   هاي سیاسی نوبنیاد و به پشتوانه ایدئولوژي توسط نظام
ي »گـرا  امـت «)، هویـت  40: 1386در بیشتر کشورهاي اسالمی دنبـال شـد (فاسـت،    

  ا به امت اسالمی را تضعیف کرد.  مسلمانان و احساس تعلق آنه
گرایانه، باعث واگرایی جوامع اسالمی نسبت به یکـدیگر   هاي فرقه تشدید درگیري

المللی شده است. از  اي و بین ها در مسائل متعدد منطقه و ایجاد شکاف در صفوف آن
خاورمیانه به وجـود   هاي جدیدي بر اساس ژئوپلیتیک جدید آرایی سوي دیگر، صف

 اي که برخی کشورهاي اسالمی بر اساس مصالح و منافع و تهدیـد  ت به گونهآمده اس
هـاي   فرض که در سـال  اند. این مقاله با قبول این پیش مشترك، با یکدیگر همگرا شده

ت ظهـور کـرده   مـ پس از پیروزي انقالب اسالمی، هویت جدیدي به نام هویت مقاو
ضیه را مورد بررسی قـرار داده  ات این هویت نوظهور این فرتأثیراست، براي بررسی 

را به عنـوان بـدیلی بـراي مفهـوم      شهروند مقاومتهویت مقاومت، مفهوم «است که 
  »  مقاومت تبدیل کرده است. ژئوپلیتیکشهروند ملی در 

  تمهیدات نظري
 1گرایی ملی. 1

در بعـد  » ملـت «داراي دو بعد سیاسـی و فرهنگـی اسـت. مفهـوم     » ملت« مفهوم
وه اجتمـاعی اسـت کـه داراي فرهنـگ، زبـان و پیشـینه       فرهنگی، معرف یک گر

معـادل و متـرادف گـروه قـومی     » ملت«تاریخی مشترکی هستند. در اینجا، مفهوم 
است. در بعـد سیاسـی، ایـن مفهـوم معـرف اجتمـاعی از افـراد سـاکن در یـک          

باشـد. اگرچـه    جغرافیاي سیاسی مشخص و وفادار به یک واحد سیاسی معین می
مفهـومی مـدرن   » گرایی ملی«اي قدمتی تاریخی است اما مفهوم دار» ملت«مفهوم 

هاي بزرگ و استعمار  است که از اوایل قرن بیستم و مقارن به فروپاشی امپراتوري
  ).919: 1394کهن رواج پیدا کرد (گریفیتس، 

اسـت.   »کشـور «و » دولـت «، »ملـت «ناشی از پیوند سه مفهوم  عمدتاً» گرایی ملی«
                                                                                                                                         
1. Nationalism 
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رت چنین پیوندي است به معناي احساس تعلق یـک فـرد بـه    که ضرو» آگاهی ملی«
تشکیل شـده  » کشور«که در جغرافیاي معینی به نام » دولت«و وفاداري به یک » ملت«

 کـامالً گرایـی را بـه یـک مفهـوم      پیوند این سه مفهوم با یکـدیگر، ملـی  باشد.  است می
نـد از افـرادي   توا سیاسی تبدیل کرده است زیرا بر اساس این تعریـف، یـک ملـت مـی    

  ).307: 1386هاي قومی (فرهنگی) مختلفی تشکیل شده باشد (آشوري،  متعلق به گروه
هایی است که به دنبال توجیه یک سازمان سیاسی  گرایی شامل ایدئولوژي ملی

هـاي ملـی از    معتقدنـد دولـت   1میلـز  رایـت   چـارلز  باشـند.   به نام دولت ملی مـی 
کننده در مسـیر اهـداف خـود اسـتفاده      توجیهگرایی به عنوان یک ایدئولوژي  ملی
کنندة  هاي توجیه کننده عبارت است از دستگاهی از نماد کند. ایدئولوژي توجیه می

ها همبستگی ایجادشده از سوي دولت  ها یا نمادهایی که از طریق آن اعمال دولت
گرایـی   شـود. محتـواي ایـدئولوژیکی ملـی     در یک کشور رواج داده و توجیه مـی 

هـاي   با مقدار زیادي افسانه و اسطوره همراه است. چهار مورد از مشخصه همیشه
گرایی عبارتند از: دولت ملی مستقل، پیشرفت ملی، مأموریت ملی و وفاداري  ملی

  ).805: 1384مطلق به دولت ملی (گولد و کولب، 
هـاي   عدم انطباق مرز واحدهاي سیاسی با مرز واحدهاي قومی یکی از دغدغه

هـاي   هاي قومی که در کنار سایر گروه باشد. برخی از گروه گرایان می یتاریخی مل
کنند، خود را به عنوان یـک ملـت درنظـر     قومی در یک واحد سیاسی زندگی می

تر هستند. برخـی از   گیرند و خواهان استقالل و جدایی از واحد سیاسی بزرگ می
هـاي   رة سایر گـروه دلیل آگاهی قومی و ناخشنودي از سیط هاي قومی نیز به گروه

  کنند. قومی اقلیت بر قدرت، در قالب یک ملت عمل می
  
  ي چندپارچهها یتهو. 2

کنـد کـه در ایجـاد تصـویر از      هایی اشاره مـی  به مجموعه پدیده 2»هویت«مفهوم 

                                                                                                                                         
1. Charles Wright Mills 
2. Identity 
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نیـاز زیسـت اجتمـاعی انسـان      خویشتن در ذهن فرد مـؤثر اسـت. هویـت پـیش    
آورد.  وجود مـی  ها به ا و تفاوته هایی براي شباهت شود و چارچوب محسوب می

ــاطی  ــه، مســتلزم کــنش ارتب ــه معناســازي و   دوام و بقــاي جامع ــه ب اي اســت ک
هویـت را   1کاسـتلز  مانوئـل  ).22: 1381محمدي،  شود (گل سازي منجر می هویت

هـا و در فراینـد    داند که به دسـت خـود آن   منبع معنا براي کنشگران اجتماعی می
و  2»تمـایز «). دو مفهـوم  23: 1384(کاسـتلز،   شـود  بخشیدن، سـاخته مـی   فردیت

دهنـد. هویـت هـم در سـطح      شالوده و بنیان مفهوم هویت را شکل می 3»دیگري«
توان از هویت فـردي و   کند. بنابراین می فردي و هم در سطح جمعی معنا پیدا می

اي آن  ). عده152: 1393هویت جمعی سخن گفت. (جوادي ارجمند و همکاران: 
ح فردي، گروهی (قوم و قبیله و گروه) و ملی (تعلـق فـرد بـه یـک     را در سه سط

اي دیگر سطوح هویت را محلی (تعلـق بـه    گیرند. عده کشور یا ملت) در نظر می
  ). 51: 1386کنند (دغاقله،  یک فرهنگ خاص)، ملی و جهانی مشخص می

ي مختلـف بـراي افـراد    هـا  یـت کاستلز ضمن پذیرش تکثر هویتی و وجـود هو 
گران اجتماعی، معنا حول یـک هویـت اساسـی     تقد است براي اکثر کنشجامعه مع

هـایی   ها و چـارچوب  را در قالب ها یتیابد و این هویت اصلی سایر هو سازمان می
ي دیگر ها یتبر هو ها یت). رجحان دادن برخی هو23: 1384دهد (کاستلز،  قرار می

گیـرد و   رت مـی گران اجتمـاعی صـو   صورت آگاهانه توسط کنش امري است که به
ها  بخشد. انسان برتري می ها یتخود را بر سایر هو  افراد جامعه یکی از انواع هویت

کننـد   ها زندگی می هاي اجتماعی مختلفی که در آن ي خود را از میان گروهها یتهو
گزیننـد. هـر فـرد بـا تعلـق       ها دارنـد برمـی   و یا ارتباطات قوي و پایداري که با آن

هاي اجتماعی یادشده دارد هویـت گـروه مطلـوب خـویش را      خاطري که به گروه
توان با تعیین میـزان تعلـق    گزیند و به همین نسبت می عنوان هویت خویش برمی به

                                                                                                                                         
1. Manuel Castells 
2. Difference 
3. Otherness 
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خاطر و وفاداري که یک فرد به گروه اجتمـاعی خاصـی دارد و بـا بررسـی میـزان      
  کردن هویت گروهی، جایگاه او را در نظام اجتماعی مشخص کرد. درونی

تــوان دو نــوع هویــت قائــل شــد؛ هویــت ناشــی از  افــراد جامعــه مــیبــراي 
شده که با عنـوان هویـت    ها به یک ملیت خاص تعریف شهروندي و تعلق آن حق

شود و هویت ناشی از تعلق به یک گروه اجتماعی بنـا بـه دالیـل     ملی شناخته می
از  هـا  یـت که ایـن قبیـل هو   رغم آن فرهنگی، تاریخی، بیولوژیکی یا گفتمانی. علی

هویت ملی که نوعی هویت اعتباري بوده و ممکن است در اثـر عوامـل سیاسـی    
شود، دیرپاتر و پایدارترند اما اغلـب بـه هویـت ملـی بـه       دچار تغییر و تحول می

شـود و امکـان دارد سـایر     بخش، اهمیـت بیشـتري داده مـی    عنوان عاملی انسجام
ه و قدرت سیاسی کشـور را  با این توجیه که نظم اجتماعی را مختل کرد ها یتهو

  دهند، انکار یا تضعیف شوند. کاهش می
که افراد چگونه و براساس چـه معیارهـایی منـابع هـویتی خـود را       در مورد این

بـودن   شناسـان قـوي   که جامعـه  گزینند دو رویکرد اساسی وجود دارد. درحالی برمی
دانند، عالمان  میبرخی تعلقات نسبت به تعلقات دیگر را عامل انتخاب منابع هویتی 

داننـد. گـاهی    کننـده مـی   را در این مورد مهـم و تعیـین  » قدرت«علم سیاست عامل 
اي اعمال قدرت کنند که اکثریت مردم یـک   توانند به گونه نخبگان سیاسی حاکم می

جامعه منبع هویتی مورد نظر نظام سیاسی حاکم را در اولویت قرار دهند. درمقابـل،  
دنبـال داشـته باشـد و مقاومـت      اي معکوس به رت نتیجهممکن است این اعمال قد

مردم را برانگیزد به نحوي که منبع هـویتی مـورد نظـر نخبگـان سیاسـی حـاکم را       
هـاي مختلـف اجتمـاعی و     جـا، گـروه   نپذیرند و در مقابل آن مقاومت کنند. در این

ي هـا  ستسیاسی با توسل به منابع هویتی متفاوت از هویت نظام سیاسی حاکم، سیا
  ).43 ـ 45: 1388پور،  کشند (قهرمان هویتی را به چالش می

هاي ملـی را   پذیري سیاسی، تعلق کنند از طریق فرایند جامعه ها سعی می دولت
هـاي تمـدنی، زبـانی،     صورت انحصاري و اجباري جایگزین سایر انـواع تعلـق   به
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اري افراد اجتماعی، قومی و مذهبی، سیاسی و گفتمانی نموده و از این طریق وفاد
را به خود، هر چه بیشتر تقویت کنند. در چنین فضائی افـراد جامعـه شـهروندان    

شان نسبت به نظام سیاسی حـاکم بـه    شوند تا همواره تکالیف یک ملت نامیده می
  ها یادآوري شود. آن

  
  گرایی جهان وطن. 3

یـک دولـت و   اي است مبتنی بر ضرورت تشـکیل   ایده 1»گرایی جهان وطن«ایده 
شـهروند  «واحـدهاي سیاسـی ملـی فراتـر اسـت.      کـه از   ؛ دولتیومت جهانیحک

مفهومی است که جایگـاه انسـان را در ایـن نـوع از حکومـت مشـخص       » جهانی
الملـل، از   ضمن مخالفت با تفاسیر رایـج از نظـام بـین   جهان وطن گرایان کند.  می

مایـت  اعمال معیارهاي فراملی و ایجاد نهادهاي جهانی بـراي مـدیریت جهـان ح   
  .)16: 1391(پایک، کنند  می

 تأکیـد » هویت جهـانی «گیري یک  گرایی از یک سو بر شکل ایده جهان وطن 
گیـرد؛   یی در نظـر مـی  ها یتدارد و از سوي دیگر، براي شهروندان جهانی، مسئول

باشـند. ایـن    ي محلی و ملی شهروندان فراتر مـی ها یتیی که از مسئولها یتمسئول
رغـم   از وظایف و تعهدات در قبال کسانی است که علـی  اي مجموعه ها یتمسئول

گذارند. بر ایـن اسـاس، ایـده جهـان وطـن       می تأثیرناشناخته بودن، بر زندگی ما 
 گرایـی  جهـان وطـن  شـود.   کار و رادیکال تقسـیم مـی   گرایی به دو طیف محافظه

 باشـند  مـی بـار اخالقـی    دارايتعهدات فراملی که  برتعدادي از صرفاً کار محافظه
را  هـا  یتان رادیکال دایره تعهدات و مسـئول گرای جهان وطندارد. در مقابل،  تأکید

جهـانی عـدالت   در سـطح  اگـر   گیرند و به عنوان مثال معتقدنـد  وسیع در نظر می
عـدالت تـوزیعی وجـود نخواهـد     نیـز  ملی  در سطح توزیعی وجود نداشته باشد،

  .) ,2005Brock & Brighouse :1 – 4( داشت

                                                                                                                                         
1. Cosmopolitanism 
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 ت اسالمینظریه ام
اجتمـاع  «در آیات متعددي از قرآن کریم آمده اسـت و از آن مفهـوم   » امت«واژه 

؛ مـردم امتـی   َو َما كـاَن الّنـاُس إِّال اُّمـَة واِحـَدًة َفـاخَتلفوا ...«شود:   می برداشت» یکپارچه
). 19(قرآن کریم، سوره یونس، آیه » که اختالف ورزیدند واحده بیش نبودند تا آن

قرآن کریم هدف از بعثت پیامبران را داوري و سازش میـان مردمـانی    خداوند در
ـًة «اند اعالم کرده اسـت:   که در اثر اختالف دچار تشتت و تفرق شده كـاَن النَّـاُس أُمَّ

يَن َو ُمنِذريَن َو أَنَزَل َمَعُهُم الِكتاَب ِبالَحقِّ لَِيحكَُم بَ�َ  الّناِس في�  واِحَدًة َفَبَعَث اللُه النَّبيّ�َ ُمَبرشِّ
دهنـده   مردم امت واحدي بودند آنگاه داوند پیامبران را درحالی که بشـارت ؛ ... اخَتلَفوا

چه  و انذاردهنده بودند مبعوث کرد و با آنان کتابی به حق نازل کرد تا بین مردم در آن
در ایـن آیـه،    ).213(قرآن کریم، سوره بقـره، آیـه   ...» کنند، حکم نمایند   می اختالف

باشد. بنـابراین جهـانی بـودن و      می معناي کل مردم و نه گروهی از آنان به» ناس«
وحدت جامعه بشري در زمینه قانون و حاکمیت، مورد تأکیـد دیـن مبـین اسـالم     

  قرار گرفته است. 
از سوي دیگر در آیات دیگر قرآن، وحدت بر محور و مدار عقیده مورد تأکید 

 تـرادف اجتمـاع مسـلمانان در سراسـر عـالم     م» امت واحـده «قرار گرفته است و 
ًة واِحَدة َو أَنَا َربُّكُم َفاعُبُدونِ «باشد:   می ُتكُم أُمَّ ؛ این امت شماست، امتی واحد إِنَّ هِذِه أُمَّ

(قرآن کـریم، سـوره   » (یکپارچه) و من پروردگار شما هستم پس مرا عبادت کنید
ُتكُم أُ «) یا 92انبیاء، آیه  ًة واِحَدة َو أَنَا َربُّكُم َفاتَّقونِ إِنَّ هِذِه أُمَّ ، این امت شماست، امتی مَّ

(قرآن » واحد (یکپارچه) و من پروردگار شما هستم پس از نافرمانی من بپرهیزید
شود و   می ). این آیات، به طور خاص شامل مسلمانان52کریم، سوره مومنون، آیه 

) تمـایز قائـل شـده اسـت.     ها (کفـار و مشـرکین   ها و سایر انسان خداوند بین آن
روي مشخص کرده است تـا از ایـن    را میانه» امت اسالمی«همچنین قرآن ویژگی 

ًة َوَسطاً لَِتكونوا ُشَهداَء «و الگویی براي سایر امم باشد:   طریق نمونه َو كَذلَِك َجَعلناكُم أُمَّ
دم (سـایر  ؛ و همچنین شما را امت وسط قرار دادیم تا نمونه و گـواه مـر  َعَيل الّناس

  ).143(قرآن کریم، سوره بقره، آیه » ها) باشید امت
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ترین مرحله، نظـام مبتنـی    در فقه سیاسی شیعه، نظام مطلوب اسالمی در نهایی
به عنوان مرکز و قطب آرمانی و فکري بشریت، » امام«است. » امت«و » امامت«بر 

کند و   می اريالمللی ج جهت اصالح جامعه جهانی، حاکمیت الهی را در نظام بین
تحت رهبري امام به سوي » امت واحده«هاي تحت عنوان  ها و سرزمین تمام ملت

اي از  شـامل مجموعـه  » امـت «شوند. در این اندیشه،   می کمال و تعالی سوق داده
افراد است که بر اساس عقیده و فکر واحد، زندگی مشترك و هماهنگی را بـراي  

  ). 59و  58: 1367 کنند (عمید زنجانی،  می خود انتخاب
امـت  «گرایی یکی از مبـانی اصـلی گفتمـان انقـالب اسـالمی و تشـکیل        امت
هاي آن بوده است. امام خمینـی(ره) در وصـیتنامه    یکی از اهداف و آرمان» واحده

خود در مورد ضرورت تشکیل امت اسالمی، ضمن تأکیـد بـر حفـظ اسـتقالل و     
شما اي مستضـعفان جهـان و اي    و«اند:  تمامیت ارضی کشورهاي اسالمی، نوشته

کشورهاي اسالمی و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیریـد  
و از هیاهوي تبلیغاتی ابرقدرتها و عمال سرسپردة آنان نترسید؛ و حکام جنایتکـار  

کننـد از کشـور خـود     که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسالم عزیز تسلیم می
و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در  برانید؛ و خود

زیر پرچم پرافتخار اسالم مجتمع، و با دشمنان اسالم و محرومان جهان بـه دفـاع   
هاي آزاد و مستقل بـه پـیش    برخیزید؛ و به سوي یک دولت اسالمی با جمهوري

د نشاند و همۀ روید که با تحقق آن، همۀ مستکبران جهان را به جاي خود خواهی
مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند 

  ).87، 1380(امام خمینی، » تعالی وعده فرموده است
امام خمینی(ره) با تبیین ایده امت واحده، مسلمانان را به اتحـاد و همـدلی در   

ممالک اسالمی، مثـل   و اسالم یک ملت واحده است«خواندند:  مقابل دشمنان فرا
اند که بـا   اند. و همه روي قواعد اسالمی موظف هاي یک شهر به هم نزدیک محله

هم متحد باشند. و همه زیر پرچم توحید، متحدالکلمـه بـا کسـانی کـه بـرخالف      
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ها را هدایت کنند به اسـالم، و خودشـان را حفـظ     اسالم هستند، مقابله کنند و آن
  ).14/8/1358نی، (امام خمی» کنند از شر آنها

، ضـمن  1372اي در پیام خود بـه کنگـره عظـیم حـج در سـال       اهللا خامنه آیت
گرایی را  گرایی و ملی گرایی، قوم دعوت مسلمانان جهان به اتحاد و یگانگی، فرقه

آیـد و باعـث ایجـاد تفرقـه در       مـی  آفاتی دانستند که بر پیکر امـت اسـالمی وارد  
مطلـب بعـدي در بـاب    «ر این رابطه فرمودند: شود. ایشان د  می صفوف مسلمانان

ي دیگـري از مناسـک حـج     اتحاد و یگانگی مسلمین است که مضـمون برجسـته  
ي هـا  سـت است. از آغاز ورود استعمار اروپایی به کشورهاي اسالمی، یکی از سیا

ي  قطعی استعمارگران، ایجـاد تفرقـه میـان مسـلمین بـوده اسـت. گـاه بـا حربـه         
. گاه با ابزار ملی گرایـی و قـوم گرایـی و گـاه بـا غیـر اینهـا        یی و اختالفات فرقه

ي دشمن، هنـوز تـا    متأسفانه با وجود فریاد مصلحان و منادیان وحدت، این حربه
سازد. دامن زدن بـه   ها و جراحتهایی وارد می حدودي بر پیکر امت اسالمی، ضربه

ه کـردن  اختالفات شـیعه و سـنی، عـرب و عجـم، آسـیایی و آفریقـایی، و عمـد       
بیگانگـان آغـاز شـده      هاي عربی، تورانی و فارسی، اگر چه به وسیله ناسیونالیسم

فهمـی و یـا نـوکري     هایی که بر اثر کـج  خودي  است اما متأسفانه، امروز به وسیله
یابد. کار ایـن انحـراف گـاه، بـه      ریزند، ادامه می اجانب، آب به آسیاب دشمن می

کننـد، میـان    مسلمان، با صرف پول تالش مـی  رسد که برخی از دولتهاي جا می آن
مذاهب اسالمی یـا ملتهـا و اقـوام اسـالمی تفرقـه ایجـاد کننـد، و یـا بعضـی از          

نمایان صریحاً فتوا به کفر بعضی از فرق اسالمی، که سوابق درخشانشـان در   عالم
هـاي   هاي مسلمان شایسـته اسـت انگیـزه    دهند. ملت تاریخ اسالم واضح است می

کارها را شناخته، دست پنهان شیطان بـزرگ و ایـادي و اذنـابش را در    خبیث این 
  .)28/2/1372اي،  (امام خامنه» پشت سر آن ببینند، و خیانتکاران را افشاء کنند

هـاي تشـکیل امـت واحـده اسـالمی در مقدمـه        فراهم کردن مقدمات و زمینه
ن اساسـی بـا   قـانو «ترین سند کشور نیز گنجانیده شده اسـت:   اساسی؛ عالی قانون
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 توجه بـه محتـواي اسـالمی انقـالب ایـران کـه حرکتـی بـراي پیـروزي تمـامی          
مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشـور  

هاي اسالمی و  الملی، با دیگر جنبش کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین می فراهم
ـًة انی راهموار کند (کوشد تا راه تشکیل امت واحد جه می مردمی ـُتكُم أُمَّ إِنَّ هـِذِه أُمَّ

) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در واِحَدة َو أَنَا َربُّكُم َفاعُبـُدونِ 
  » دیاب تمامی جهان قوام

سنت نیز بر  باشد بلکه اهل گرایی مختص به گفتمان سیاسی شیعه نمی اندیشه امت
شمندان سلفی، حدود و ثغـور دولـت اسـالمی، منطبـق بـا      آن تأکید دارد. از نظر اندی

ــان،   ــه 103: 1393محــدوده ســکونت مســلمانان اســت (نباتی ). ســیدقطب معتقــد ب
شدن آن اسـت و کـل زمـین را هـدف رسـالت       بودن اسالم و ضرورت جهانی  جهانی

جهانی اسالم معرفی کرده است. از نظر او، اسالم یـک دیـن بـراي آزادکـردن انسـان      
باشد بلکه موضوع آن نـوع بشـر و جوالنگـاه آن     سالتی مختص اعراب نمیعرب و ر

سـنت   در اندیشه اهل» اسالمی امت«). نظریه 77: 1378سراسر زمین است (سیدقطب، 
البنـا خالفـت را نمـاد وحـدت      شـود. حسـن    می تفسیر» خالفت«حول مفهوم  عمدتاً

ند که جوامع اسـالمی را بـه   دا  می اسالمی معرفی کرده است و آن را به مثابه ریسمانی
. رشیدرضا در طرح پیشنهادي خود بـراي  )199 و 198: 1945 زند (البنا،  می هم پیوند

طرفی باید به عنوان مرکز خالفت اسـالمی   ، معتقد است منطقه بی»خالفت«تحقق امر 
  ).132: 1372تدریج به آن روي آورند (عنایت،  تعیین شود تا مسلمانان به

سـنت سـلفی، بـا عبـور از مفـاهیم ملـت و        م در اندیشه اهـل مفهوم داراالسال
قومیت، تشکیل امت اسالمی در قلمرو جغرافیایی جهان اسالم را هدف قرار داده 

شود. نقطه مقابل داراالسالم از نگاه علماي سلفیه،   می است و شامل کل مسلمانان
ه تحـت حکومـت   هاي اسالمی ک باشد که عالوه بر بالد کفر، سرزمین  می دارالکفر

در تبیین داراالسالم در کتـاب  » عبدالسالم فرج«گیرد.   می طواغیت هستند را در بر
از شروط دولـت اسـالمی، سـیطره احکـام اسـالمی      «نویسد:   می »الفریضه الغائبه«
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انـد کـه حکـم     است. ... امام محمد و امام ابویوسف، صاحبی ابوحنیفـه فتـوا داده  
است که در آن سیطره دارد، لذا اگر احکامی که سیطره  [االسالم] تابع احکامی   دار

دارند، احکام اسالمی باشند، آن داراالسالم است و اگر احکامی که سیطره دارنـد  
  ).114: 1393(نباتیان، » باشند  می احکام کفر باشد دارالکفر

سـبیل،   به همراه مفـاهیمی ماننـد عـدالت، جهـاد، دعـوت، نفـی      » امت«مفهوم 
هاي گفتمان اسالمی مبتنی بـر   ، تعاون و همکاري و صلح، دالمصلحت، حکمیت

به اجتماع یکپارچـه  » امت«). مفهوم 205: 1389باشند (پوراحمدي، فقه سیاسی می
مسلمانان حول محور عقیده (دین اسالم) اشاره دارد؛ یعنی همه مسلمانان فارغ از 

ــک  تعلقــات قــومی، ن ــر اســاس ی ــانی و تمــایزات فرهنگــی، ب عامــل  ژادي و زب
بخش، انسجام یافته و در مسائل کالن مرتبط با امت اسالمی، کنش فردي  وحدت

  خود را به شیوه واحدي سازمان دهند.  و اجتماعی
گرا بر  وطن توان گفت نظریه امت اسالمی، یک نظریه جهان به طور خالصه می

باشد. در این نظریه، امت اسـالمی داراي یـک روح و یـک هویـت      پایه اسالم می
ساز این هویـت   واحد است و اسالم و مشترکات دینی مسلمین، یگانه منبع هویت

جمیـع مسـلمانان جهـان و    » مـا «یـا  » خـودي «باشد. در هویت اسالمی،  واحد می
شـود. در   ها در نظر گرفته می ، همه غیرمسلمان»دیگري«یا » غیرخودي«، »غیریت«

ین ملـت ـ شـهروند    نظریه امت اسالمی، امت ـ شهروند (شهروند امـت) جـایگز   
شود. در بعـد مسـئولیت،    (شهروند ملی) یا جهان ـ شهروند (شهروند جهانی) می 

َمـْن اَْصـَبَح ال یَْهـَتمُّ ِبـاُموِر «س حدیث شـریف نبـوي کـه فرمودنـد:     اسامسلمانان بر 
؛ یعنـی  »ْبـُه َفلَـْیَس ِ�ُْسـلِمٍ الُْمْسلِمیَن َفلَْیَس ِمْنُهْم َو َمْن َسِمَع َرُجالً یُنادى یا لِلُْمْسلِمیَن َفلَْم یُجِ 

هر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیسـت و هـر کـس    «
، در قبـال  »ستخواهى کسى را بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نی فریاد کمک

یکدیگر مسئولیت دارند و این مسئولیت به جغرافیایی خاصی محدود نبـوده و در  
  شود. یکل جهان را شامل م
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  ژئوپلیتیک و ژئوکالچر اسالمی: امت اسالمی
هـاي   ژئوپلیتیک را علم مطالعۀ روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاسـت و کـنش  

). ژئوپلیتیک به مطالعۀ 37: 1385نیا،  اند (حافظ ها تعریف کرده ناشی از ترکیب آن
در شـوندة سلسـله مراتـب قـدرت      اثر عوامل جغرافیایی بر روي اشکال دگرگون

میالدي مکتب فضائی  19). در قرن 63و  62: 1379پردازد (مجتهدزاده،  جهان می
ي اجتماعی دولت ها ستداروینی تأثیرتوسط فردریک راتزل مطرح شد. وي تحت 

انگاشت که براي ادامۀ حیات خود به فضـاي کـافی    را همچون موجودي زنده می
شود و افزایش جمعیت  (زمین) نیاز دارد. افزایش سرزمین موجب رشد کشور می

کننـده تجـاوز کشـورها بـه      کند. نظریۀ راتزل از آنجا کـه توجیـه   را نیز توجیه می
 تـأثیر هاي دیگري در مـورد   یکدیگر بود مورد انتقادات فراوانی واقع شد و نظریه

و  2بـا نظریـۀ هارتلنـد    1متقابل جغرافیا و سیاست مطـرح شـد. هـالفورد مکینـدر    
و منطقـۀ   3ا، آسیا و افریقا به عنـوان جزیـره جهـانی   هاي اروپ مشخص کردن قاره

مدعی شد کسی کـه بـر شـرق اروپـا (منطقـۀ       4مشخصی به عنوان هارتلند جهان
اروآسیا) مسلط شود بر هارتلند حاکم خواهد شد و کسی که بـر هارتلنـد تسـلط    
پیدا کند، جزیرة جهانی را تحت سلطه در خواهد آورد و کسی که جزیرة جهـانی  

    او باشد بر کل دنیا مسلط خواهد بود.  تحت سلطۀ
در انتقاد به نظریه مکیندر که بر تسلط بر خشـکی و منـاطق    5نیکوالس اسپایکمن

را مطرح کرد و بر این اسـاس ادعـا    6داشت، مفهوم ریملند تأکیدوسیعی در اوروآسیا 
 دهد و ارتبـاط بـین دنیـاي    کرد قدرت دریایی به اروآسیا ویژگی منحصر به فردي می

شـود. سـهولت حرکـت در دریـا (تجـارت       قدیم و جدید از طریق دریا محقـق مـی  
                                                                                                                                         
1. Helford Mackinder 

2. Heartland 

3. World Island 

هارتلند مورد نظر مکیندر، از غرب به رود ولگا، از شرق به سیبري، از شـمال بـه اقیـانوس منجمـد      .4
  شود. شمالی و از جنوب به ارتفاعات همالیا، ارتفاعات ایران و ارتفاعات مغولستان محدود می

5.Nicholas J. Spykman 
6.Rimland 
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رسـاند کـه از طریـق آن امکـان      دریایی) ساخت ژئوپولیتیک جدیدي را به ظهور مـی 
شود. اسپایکمن قـدرت دریـایی را کلیـد اسـتراتژي جهـانی       برقراري سلطه فراهم می

ۀ هارتلنـد، نظریـۀ   دانست. پس از جنگ جهانی دوم و تسـلط شـوروي بـر منطقـ     می
ها قرار گرفت تا بتوانند با تسلط بر ریملند، مانع نفـوذ   اسپایکمن مورد توجه امریکایی

شوروي به این منطقه شوند. از این رو تسلط بر منطقۀ ریملنـد و حفـظ ایـن قلمـرو     
شـود همـواره بـراي     جغرافیایی که خاورمیانـه اسـالمی بخشـی از آن محسـوب مـی     

  ).8-16: 1386 حیاتی برخوردار بوده است (عزتی، ها از اهمیت امریکایی
منطقۀ جنوب غرب آسیا که مرزهاي شرقی ایران شـرق ایـن منطقـه را معـین     

کنـد و بخشـی    کند و سواحل شرقی مدیترانه محدودة غربی آن را مشخص می می
توان مرکز جهان اسـالم تلقـی کـرد. مسـلمانان      شود را می از ریملند محسوب می

بـیش از دو   دهنـد.  مناطق، نقاط پیرامونی این مرکز را تشکیل مـی ساکن در سایر 
هزار سال است که ایـن بخـش از جهـان (مرکـز جهـان اسـالم) صـحنۀ بـزرگ         

طور مشخص، از قرن یازدهم مـیالدي بـه بعـد، ایـن      ژئوپلیتیکی بوده است اما به
صورت مستمر در حال تغییر شکل و دگرگونی است. علـت   صحنه ژئوپلیتیکی به

جو کـرد زیـرا در   و دة این تغییرات ژئوپلیتیکی را باید در عوامل مذهبی جستعم
هـا   هاي مختلفی تقسیم شده است که این فرقه این بخش، اسالم به مذاهب و فرقه

اند و دائماً میل به گسترش  و مذاهب نسبت به یکدیگر وضعیت باثباتی پیدا نکرده
ز و قطب جهان اسالم که به مثابـه  نفوذ و قلمرو دارند. به همین دلیل بررسی مرک

یک سرپل عملیاتی بین سه قارة اروپا، آسیا و افریقا و هارتلند اروآسیا محسـوب  
  ). 167-171ها بوده است (همان،  شود همواره در کانون توجه ژئوپلیتیسین می

شـوند.   عوامل مؤثر بر ژئوپولیتیک به دو دسته عوامل ثابت و متغیر تقسیم مـی 
ي  بارتند از موقعیت جغرافیایی، شکلعوامل ثابت ع هاي مختلف موقعیت مانند برّ

و بحري، فضا و تقسیمات آن، وسعت خاك، توپوگرافی به معنی مرزها و شـبکۀ  
ها و شکل کشور. عوامل متغیر نیـز جمعیـت، منـابع طبیعـی و      ها و ناهمواري آب
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سؤالی که  ).61ـ 70: 1380شود (صحفی،  را شامل می نهادهاي سیاسی و اجتماعی
توان عوامل فرهنگی مانند مذهب، زبان  شود آن است که آیا می اینجا مطرح می در

تـوان   بندي کرد؟ آیـا مـی   و قومیت را نیز در زمرة عوامل مؤثر بر ژئوپلیتیک طبقه
اي از  ادعا کرد که دین به عنـوان یـک عنصـر فرهنگـی، در اثـر وقـوع مجموعـه       

ـ حوادث توانسته است بر فضاي سیاسی  هـاي   گذاشـته و در صـحنۀ رقابـت    أثیرت
  آفرینی کند؟  المللی نقش اي و بین منطقه

در ابعاد جغرافیایی، سیاسی، نظامی،  صرفاًها مفهوم ژئوپلیتیک  که تا سال درحالی
هـاي پـس از پایـان جنـگ سـرد، بعـد        شد، در سـال  امنیتی و اقتصادي خالصه می

اي برخوردار شد. بعد فرهنگـی   ویژهفرهنگی نیز در مطالعات ژئوپلیتیکی از اهمیت 
شود، داراي ابعاد گوناگونی است و دین یکـی از   ژئوپلیتیک که ژئوکالچر نامیده می

این ابعاد است. با توجه به نقش و اهمیتی که عوامل فرهنگی و مـذهبی در زنـدگی   
بشر دارند، به عنوان یکی از مباحث مهم، همـواره مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار      

). والرشتاین و رابرتسون معتقدند پـس از  67: 1391اند (احمدي و همکاران،  گرفته
اند و  الملل بازي کرده هاي فرهنگی نقشی محوري در سیاست بین جنگ سرد، مؤلفه

الملـل در   هاي مقاومت و گسترش نیروهاي ضدساختاري در نظام بـین  رشد جنبش
ریشه دارد. به ایـن ترتیـب   المللی بر اساس عوامل فرهنگی  بازتعریف مناسبات بین

گرایـی، ائـتالف    سازي، مقاومت، چندجانبه توان در هویت هاي ژئوکالچر را می نشانه
  ).178و  177: 1390سازي مشاهده کرد (علیدادي،  هویتی و دشمن

در ابعاد مختلـف فرهنگـی،    تواند  می وحدت مسلمانان حول محور دین اسالم
بدیهی اسـت وحـدت سیاسـی هـدف      اجتماعی، اقتصادي و سیاسی محقق شود.

باشد. از سوي   می آرمانی و حداکثري و وحدت فرهنگی هدف ابتدایی و حداقلی
الملـل دور از انتظـار    دیگر، تحقق وحدت سیاسی با توجه به واقعیات صحنه بین

سـخن گفـت. از آنجـا کـه     » وحدت فرهنگی«توان در آغاز راه از   می است و تنها
اسالم به مثابه یک دین و یک شـیوه زنـدگی، تـا حـد     ساختار ارزشی و هنجاري 
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تـوان    مـی  گـذارد   مـی  تـأثیر زیادي بر بافت فرهنگی هر یک از کشورهاي اسالمی 
اي از جهـان اسـت کـه بـه لحـاظ       شامل محـدوده » جهان اسالم«گفت جغرافیاي 

هـاي   (اسـالم) ویژگـی   فرهنگی قابل تفکیک از سایر منـاطق اسـت. عامـل دیـن     
آورد کـه    می وجود سی و اقتصادي مشترکی در کشورهاي اسالمی بهاجتماعی، سیا

  ).37: 1387کند (حسین،   می آنان را از سایر کشورهاي غیراسالمی متمایز
اي از کشورها، مناطق و جـوامعی در   را مجموعه» جهان اسالم«توان   می بنابراین

هنـد و در طـول   د  مـی  ها، مسلمانان اکثریت جمعیت را تشکیل نظر گرفت که در آن
ها حاکم بوده است. این وحـدت فرهنگـی    میان آن» وحدت فرهنگی«تاریخ، نوعی 

بـودن   وجود آمده و در طول تاریخ تداوم یافته است. برجسـته  در سایه دین اسالم به
دانان فرهنگی را متقاعد کـرده   وحدت فرهنگی در جوامع اسالمی برخی از جغرافی

بنامند. از سـوي دیگـر،   » سرزمین فرهنگی«ري مانند است تا جهان اسالم را با تعابی
اش بـه یـک فرهنـگ جهـانی تبـدیل شـده اسـت و         اسالم به دلیل گسترش جهانی

هــاي عــام و  هــاي خـاص خــود، از ســایر فرهنـگ   بـا ویژگــی » فرهنـگ اســالمی «
). اقبـال  2: 1389شمول از جمله فرهنگ غربی قابل تمـایز اسـت (شولتسـه،     جهان

. (sheikh, 2003: 31)» طور ماهوي غیرسرزمینی است اسالم به«الهوري معتقد است 
فرهنگی و به عنوان یک دیـن   ـبنابراین در دین اسالم به عنوان یک واقعیت فکري  

  شوند.  جهانی که میل به گسترش دارد، مرزهاي سرزمینی به رسمیت شناخته نمی
هـا و   هـاي مـادي و فیزیکـی جنـبش     فـرض کـه توانـایی    با توجه به این پیش

الملل، بر نیروهاي مخالف برتـري نـدارد،    گرا در سطح نظام بین هاي اسالم نهضت
هـاي معنـوي    ها توان بازیگري خود را با استفاده از ظرفیت ها و جریان این جنبش

انـد   هـاي اسـالمی، بـه طـور چشـمگیري افـزایش داده       مبتنی بر فرهنگ و ارزش
درت نـرم و عوامـل توانمندسـاز    ) و بیش از هر چیز بـر قـ  177: 1382(پاشاپور، 

  اند. فرهنگی موجود در جغرافیاي فرهنگی جهان اسالم تکیه کرده
هـاي سیاسـی، اقتصـادي و     هـاي موجـود در سـاحت    رغم وجود تفـاوت  علی
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اجتماعی کشورهاي اسالمی، نوعی هویت فرهنگی ناشی از دین اسـالم، جوامـع   
ونـد داده اسـت و بـه دلیـل     ها به هـم پی  هاي دینی آن مسلمان را بر اساس گرایش

هاي دینی ماهیتی فراملی دارنـد، مرزهـاي جغرافیـایی در بسـیاري از      که ارزش آن
) و کماکان بـه  1055: 1391شود (مهنام و زارع زحمتکش،  موارد نادیده گرفته می

کـه بـر    بـیش از آن » گـرا  امت«هاي  شود. گفتمان  می مرزهاي فرهنگی اصالت داده
و تمرکز داشته باشند، مرزها و خطـوط فاصـل فرهنگـی و    مرزهاي سیاسی تأکید 

بـه  » دشمن«از » دوست«و » غیرخودي«از » خودي«تمدنی را به عنوان خط تمایز 
  شناسند.  می رسمیت

هاي سیاسـی، اقتصـادي، نظـامی و امنیتـی موجـود بـین        با وجود این، چالش
تعارض کـه بـا   المللی م اي و بین هاي منطقه گیري بلوك کشورهاي اسالمی و شکل

، »هـالل وهـابی  «، »بلـوك سـنی  «، »هالل شیعی«عناوین موهوم و غیردقیقی مانند 
هاي الزم براي تحقـق   ها و زمینه شوند، ظرفیت  می و غیره شناخته» هالل اخوانی«

محور حاکم بـر نظـام    امت اسالمی را از بین برده است. همچنین ساختار دولت ـ  
رود   می هاي اسالمی به شمار نهضت» گرایی امت«الملل، مانعی جدي در مسیر  بین

ــا  177: 1382(پاشــاپور،  ــه رهبــري آمریکــا ب ). از ســوي دیگــر، نظــام ســلطه ب
هاي جهان اسالم و فعال کردن آنها، از وحـدت سیاسـی    گذاري بر شکاف سرمایه

گرایـی تکفیـري و تشـدید     جهان اسالم جلوگیري کـرده اسـت. گسـترش افـراط    
انـد   شـهرت یافتـه  » هاي درون ـ تمدنی اسالمی  جنگ«به  هاي مذهبی که درگیري

، »وحدت فرهنگی جهان اسـالم «مسیر را براي ارائه و پیشبرد هر طرحی در زمینه 
  ناهموار کرده است. » تمدن اسالمی«و حرکت به سوي » امت اسالمی«تشکیل 

  ژئوپلیتیک و ژئوکالچر مقاومت: مقاومت اسالمی
در داخـل مرزهـا محـدود نماندنـد و      عمـدتاً م، هاي اسالمی در قرن بیسـت  جنبش

ــه ســرعت در ســطح کشــورهاي اســالمی توســعه یافــت.    اندیشــه هــاي آنهــا ب
در مصـر تأسـیس شـد، بـه تـدریج در سـایر        1928المسلمین که در سـال   اخوان
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المسـلمین   گرا بـا عنـوان اخـوان    هاي اسالم کشورهاي اسالمی رشد کرد و جنبش
  مشـی  اسالمی ظهور کردند. اگرچه به دلیل خط یکی پس از دیگري در کشورهاي

هـاي   کارانه رهبران اخوان از یک سو و سرکوب این جنبش از طرف نظام محافظه
هـاي اسـالمگرا بـه     سیاسی در مقاطع مختلف از سوي دیگر، از جـذابیت جنـبش  

تدریج کاسته شد، وقوع انقالب اسالمی در ایران، جوانان اسـالمگرا را بـه اتخـاذ    
هاي سیاسـی فاسـد و سـکوالر و همچنـین      انقالبی در مواجهه با نظام هاي روش

مقابله با رژیم صهیونیستی ترغیب کرد. گراهام فولر در مورد نقش ویـژه انقـالب   
در میان مسلمانان جهان به عنوان مرکز اخالقی  تواند  می ایران«نویسد:   می اسالمی

... مسـلماً ایفـاي نقـش     هایی کسب کنـد  اسالم در تحکیم موقعیت خود، موفقیت
گیـرد؛    مـی  مرکز اخالقی اسالم در خدمت رفع نیازهاي خود دولت ایران نیز قرار
ي هـا  سـت اما اگر بتواند ادعا کند کـه در ایجـاد نـوعی خصـلت اسـالمی در سیا     

یک ایدئولوژي پرداخته یا  تواند  می فرد است، اي، قدرت اخالقی منحصر به منطقه
  ). 34: 1373(فولر، » ت خارجی خود فراهم آوردمنبع اقتداري براي سیاس

گیري جنـبش   تالش سازمان الجهاد براي سرنگونی رژیم سادات در مصر، اوج
هـاي   ها در سوریه در اوایل دهه هشتاد میالدي، گسترش فعالیـت سـازمان   اخوانی

هـا در   الدعوه در عراق علیه رژیم صدام، اقدام مسلحانه اخوانی شیعی مانند حزب
ان و تالش آنها براي تصرف کعبه و افزایش تحرك شیعیان در شـرق ایـن   عربست

فارس مانند  هاي اسالمی در کشورهاي حاشیه خلیج گروه  کشور، گسترش فعالیت
اهللا، امل و حرکت توحید اسـالمی   هایی مانند حزب کویت و بحرین، ظهور جنبش

اي اسـالمگرا از  هـ  پـذیري جنـبش  تأثیردر لبنان و موارد متعددد دیگر از مصادیق 
هاي سیاسی  ). اقدامات واکنشی رژیم15: 1366انقالب اسالمی هستند (دکمیجان، 

هــاي لیبــرال و ســکوالر را در داخــل و کشــورهاي  مســتبد کــه حمایــت جریــان
گر غربی به دنبال داشت در کنار ضعف ساختاري، رهبري ناکارآمد، اتخاذ  مداخله
ان بسیج منابع و نیروهاي اجتماعی توسـط  هاي اشتباه و نبود تو ها و تاکتیک روش
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  ها موجب شد تا آنها در اقدامات خود ناکام شوند.  این جنبش
شــان،  هــاي اســالمی در تحقــق اهــداف علیــرغم ناکــامی بســیاري از جنــبش

انقالب اسالمی، آرمان آزادي فلسطین را دنبال  تأثیرهاي اسالمی که تحت  جنبش
دي، مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی را در     هـاي راهبـر   کردند یا بر اساس ضرورت

پـس از پیـروزي    دستور کار خود قرار دادند توفیقات زیادي بـه دسـت آوردنـد.   
هـا علیـه رژیـم     انقالب اسالمی در ایران، فصـل جدیـدي از مبـارزات فلسـطینی    

هاي اسالمی ضد صهیونیستی به سرعت جـایگزین   صهیونیستی آغاز شد و جنبش
گـرا شـدند و در خـط مقـدم نبـرد بـا        گـرا و چـپ   هـاي ملـی   ها و گروي جریان
اي از  قرار گرفتند. جنبش حماس و جنـبش جهـاد اسـالمی نمونـه     ها ستصهیونی
از  متـأثر هـاي پـس از انقـالب،     هاي مقاومت اسالمگرا هستند کـه در سـال   گروه

گفتمان انقالب اسالمی کـه شـیوه خـاص و منحصـر بـه فـردي از مبـارزه علیـه         
گري را توصیه و عملیـاتی کـرده بـود، تشـکیل      ري و اشغالگ استعمارگري، سلطه

هـاي   شدند. در حالی که تا پیش از این، هیچ یـک از کشـورهاي منطقـه و گـروه    
توفیقـات چشـمگیري نداشـتند، ایـن      هـا  ستفلسطینی در عرصه تقابل با صهیونی

ژیـک قابـل تـوجهی را در مقابـل رژیـم       ها توانسـتند دسـتاوردهاي اسـترات    گروه
گیـري   ستی به دست آورند. این دستاوردها به طور عمـده، مرهـون شـکل   صهیونی

بود که » هویت مقاومت«هاي فلسطینی به نام  هویتی جدید در منطقه و میان گروه
انقالب اسالمی گسترده و فراگیر شده بود.  تأثیرمبانی فکري و گفتمانی آن تحت 

ونیسـتی نـزد   هویت مقاومت مرهون برجسـته شـدن غیریتـی بـه نـام رژیـم صهی      
   هاي اسالمی بود. جریان

آمیـزي را در عرصـه دفـاع از انقـالب      کـه آزمـون موفقیـت   » هویت مقاومت«
اسالمی ایران و تمامیت ارضی کشور در مقابل تهاجم نظامی رژیم صـدام پشـت   
سر گذاشته بود، در کشورهایی ماننـد لبنـان و فلسـطین بـه عنـوان تنهـا هویـت        

گري اجانـب آزاد   هاي مسلمان را از استعمار و سلطه تمل تواند  می اي که برساخته
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و پیروزي در جنگ  ها ستکند، پذیرفته شد. آزادي جنوب لبنان از اشغال صهیونی
 محسوب» هویت مقاومت«اهللا براساس اتکا به  روزه، دو دستاورد بزرگ حزب 33
از  شود. حفظ موجودیت، تقویت سالح مقاومت، تغییر موازنه وحشت و... نیز  می

اسـت. ایـن   » هویت مقاومـت «هاي مقاومت فلسطینی متکی به  دستاوردهاي گروه
 8روزه،  22هـاي   دستاوردها در حالی محقق شدند که رژیـم صهیونیسـتی جنـگ   

  روزه را علیه مقاومت فلسطین در غزه سازماندهی کرده بود. 51روزه و 
یر تبدیل به یک هویت فراگ» هویت مقاومت«پس از پیروزي انقالب اسالمی، 
رغم تفاوت ماهوي با جمهوري اسالمی  ها، به شد و بسیاري از کشورها و سازمان

ایران، براساس این هویت ویژه برساخته، در کنار جمهوري اسـالمی ایـران قـرار    
گرفتند. نظام سوریه یکی از این کشورها بـود کـه بـا وجـود ماهیـت سـکوالر و       

هایی  ا رژیم صهیونیستی و اشغال بخشعرب خود، به دلیل تقابل ژئوپلیتیکی ب پان
را بـه عنـوان یکـی از اجـزاي     » هویت مقاومـت «، ها ستاز جوالن توسط صهیونی

در ایـن   توانـد   مـی  هویت ملی خود برگزید. از نظر رهبران سوریه، تنها هویتی که
  است. » هویت مقاومت«منازعه ژئوپلیتیکی آنها را پیروز کند، 
هـاي فکـري و فرهنگـی     ها و زمینه ها با ریشه مجتمع شدن کشورها و سازمان

» محور مقاومت«باعث ایجاد محوري با نام » هویت مقاومت«متفاوت حول محور 
افزاي اعضـاي آن   هاي هم در منطقه شده و هدف مشترك محور مقاومت و تالش

در تحقق این هدف، کلیه ترتیبات سیاسی، امنیتی و نظامی، منطقه غـرب آسـیا را   
به دلیل ویژگـی  » هویت مقاومت«). 25: 1395رار داده است (زارعان، ق تأثیرتحت 

هاي غیراسـالمی را زیـر    ها و سازمان جامعیت و فراگیري توانسته است غیرمسلمان
» مـارس  8«چتر خود جاي دهد. در جریان سیاسی مقاومـت لبنـان کـه بـه جریـان      

سالح مقاومت  اهللا و هاي مسیحی نیز عضویت دارند و از حزب معروف است، گروه
گراي سنی هستند که  کنند. حماس و جهاد اسالمی نیز دو سازمان اسالم  می حمایت

کنند و مـورد حمایـت جمهـوري اسـالمی       می در راستاي آرمان مقاومت مجاهدت
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ایران قرار دارند. براساس این تعریف موسع از محـور مقاومـت، حتـی کشـورها و     
ه دنبال مقابله بـا اسـتکبار، نظـام سـلطه و     هاي سکوالر و سوسیالیست را که ب گروه
صهیونیستی هستند، باید عضو محور مقاومت تلقی کرد. در تعریـف موسـع از    رژیم

بخش ملی، قـومی، مـذهبی، سـازمانی و ایـدئولوژیک      محور مقاومت، منابع هویت
، مبنا، مالك و معیار کـنش کشـورها و   »هویت مقاومت«کننده نخواهند بود و  تعیین

  ).2 ـ 3: 1395هاي عضو محور مقاومت خواهد بود (زارعی،  سازمان
اي در تبیین سیاست جمهوري اسالمی در حمایت از کشورها و  اهللا خامنه آیت
ي در ایـن  تـأثیر هاي سیاسی اعالم کردند که عوامل قومی و مـذهبی هـیچ    جریان

مـا در حمایـت از   «رابطه ندارد و مالك اصلی، حمایت و دفاع از مظلـوم اسـت.   
کنیم و نکردیم؛ خط امام بزرگوار این بود.  نگاه به مذهب طرف مقابل نمی ،مظلوم

امام همان رفتاري را که با مقاومـت شـیعه در لبنـان داشـت، همـان رفتـار را بـا        
داشت؛ بدون هیچ تفاوتی. ما همان حمایتی را کـه   مقاومت سنی در فلسطین [هم]

کـردیم؛ بـدون هـیچ      مان در غـزه [هـم]   مان در لبنان کردیم، از برادران از برادران
اند. مسئله براي مـا، دفـاع از هویـت اسـالمی      تفاوتی. آنها سنی بودند، اینها شیعه

  امروز در رأس مسائل منطقه .فلسطین است  است، حمایت از مظلوم است، مسئله
ي ها اصلی است. در دشمنی  این براي ما مسئله و فلسطین است  مسئله ،ها مسلمان
کند؛ امام بزرگوار مبارزه کرد با محمدرضاي پهلوي که شیعه بـود   فرق نمی ما هم

حسب ظـاهر.   حسین که سنی بود به طور مبارزه کرد با صدام حسب ظاهر؛ همان به
اما ظاهر ایـن   ؛شان از اسالم بیگانه بودند ی؛ هردوينه نه او شیعه بود نه این سلبتا

 ،سـئله . مدرجـور مبـارزه کـ    ي اینها یکسنی بود، ظاهر او شیعه بود. امام با هردو
اصـول اسـالم     مسـئله  ،مسـئله  .سنی و شیعه و مذهب و مانند اینها نیسـت   مسئله
ا ،است ظلُومِ عونً لم ل ا و مِ خَصمال لظّ این دستور اسـالم اسـت. ایـن راه مـا     . کونوا ل
مبارزه  اي در اهللا خامنه آیت ).26/5/1394اي،  (امام خامنه» این خط ما است ،است

با رژیم صهیونیستی، استراتژي مشخصی را تبیـین کردنـد. ایشـان بـا ارائـه یـک       
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تعریف وسیع از مقاومت اعالم کردند که جمهوري اسالمی ایران از هر کشور یـا  
بعد از ایـن هـم   «کند:   می سازمانی که علیه رژیم صهیونیستی مبارزه کند، حمایت

نیستی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیو ،هر جا
(امام » ی هم از گفتن این حرف نداریمیکنیم و هیچ ابا سرش هستیم و کمکش می

  ).14/11/1390اي،  خامنه
توسـط  » هویـت مقاومـت  «هـاي تکفیـري در منطقـه،     با رشد و گسترش جریـان 

نوظهور دیگري تقویـت شـد. تهدیـد جـان، مـال، نـاموس و حـق تعیـین         » غیریت«
هاي مسلمان در عراق، سوریه و لبنـان و مقدسـات مـذاهب اسـالمی      رنوشت ملتس

هاي اسالمی جدیدي در محـور   هاي تکفیري، باعث ایجاد یا جذب گروه توسط گروه
مقاومت شد و مرزهاي ژئوپلیتیک و ژئوکالچر مقاومت گسـترش پیـدا کـرد. ایـن در     

هبـري آمریکـا، نیـز در زمـره     حالی بود که تا پیش از این، ارتجاع و نظام سلطه بـه ر 
تـوان گفـت در    شدند. بر این اساس مـی  محسوب می» هویت مقاومت«هاي »غیریت«

ي چهارگانـه نظـام سـلطه،    هـا  یـت هاي پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، غیر     سال
هاي تکفیري، باعث برساخت هویـت جدیـدي بـه نـام      صهیونیسم، ارتجاع و جریان

ي فراملـی و  هـا  یـت همگـی غیر  هـا  یـت این غیرشدند. از آنجا که » هویت مقاومت«
فرامرزي هستند، هویت مقاوت نیز به یک هویت فراملی و فرامرزي تبـدیل شـد بـه    

هاي سیاسـی   ، مذاهب و گرایشها یت، قومها یتنحوي که رزمندگان و مجاهدان با مل
    1قرار گرفتند.» غیریت مقاومت«متفاوت، در یک جبهه واحد علیه 

  
  

                                                                                                                                         
ذکر این نکته ضروري است که بین برخی از اضالع مقاومت فقط در مورد یک یا دو غیریـت اتفـاق    .1

نظر وجود دارد و اتحاد و ائتالف راهبردي حول مبارزه با این غیریت مشترك صورت گرفته است. به 
و تا حـدي  عنوان مثال، هویت مقاومتی جنبش حماس عمدتاً متأثر از غیریتی به نام رژیم صهیونیستی 

هاي هویت مقاومت بـراي ایـن گـروه فلسـطینی، الزامـاً       نظام سلطه شکل گرفته است و سایر غیریت
  شوند.   غیریت محسوب نمی



ساز
بر

 ي
وپل
 ژئ
 در
وند
هر
 ش
ت
م ام

هو
مف

یتی
 ک

ت
اوم
مق

  
 

 

 183  

    
  
  
  
  

  »هویت مقاومت«ي ها یتهرم غیر
  
سید حسن نصراهللا در مراسم بزرگداشت شهداي قنیطره که طی آن فرماندهان  

ایرانی و لبنانی از سوي بالگرد رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند و به شـهادت  
دادي در کنـار ابوعیسـی از فرمانـدهان     بـا شـهادت سـرتیپ اهللا   «رسیدند گفـت:  

آمیخت و این راز  لبنانی در سرزمین سوریه باهم دراهللا، خون ایرانی با خون  حزب
هایی به مکتب جهـاد   مقاومت است. شهداي قنیطره بیانگر وابستگی کامل خانواده

نصراهللا درآمیختن خون شهداي لبنانی و ایرانی در خاك سوریه را » شهادت است.
 از زمـانی کـه  «کرد:  تأکیدبودن سرنوشت دانست و  نشانه وحدت مقاومت و یکی

هاي سیاسی نبرد [با دشمن صهیونیستی] را تجربـه کردنـد وارد    ها و جریان دولت
شدیم و هنگامی که خون، این سرنوشت را یکی کرد وارد دوران  ها ستزمان شک
  ).1393(خبرگزاري فارس، » ها شدیم پیروزي

اي از بازیگران دولتی و غیر دولتی در یک جبهه واحد با  قرار گرفتن مجموعه 
گیري یک کیـان ژئـوپلیتیکی و ژئوکـالچري     ، به شکل»هویت مقاومت« محوریت

ویژه منجر شده است. ژئوپلیتیک مقاومت با محوریت مقابله با رژیم صهیونیستی 
هاي تکفیري تا نابودي کامل آنها و ژئوکالچر مقاومـت نیـز بـا اتکـا بـه       و جریان

ردیده و این کیـان  ـ ملت را درنو فرهنگ مقاومت، مرزهاي سیاسی مبتنی بر دولت
امنیتی و فرهنگی جدید، نظم هژمونیکی جدیدي را بر منطقه غرب آسیا مبتنی بـر  

هاي  منافع جوامع اسالمی حاکم کرده است. حضور رزمندگانی از مذاهب، گرایش



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 1

اپی
 ی

77
، بهار 

1398
  

   
 

 

 184  

هاي انتزاعی را عینیت »دگر«ها و » خودي«ي مختلف، ها یتو مل ها یتسیاسی، قوم
  ژئوکالچر مقاومت را تعیین کرد.بخشید و مرزهاي ژئوپلیتیک و 

  ظهور مفهوم امت ـ شهروند در ژئوپلیتیک مقاومت
برخی از اندیشمندان و مصلحان اجتماعی با مطرح کردن ایده اتحاد نوع بشـر بـر   
اساس یک عامل مشخص، تالش کردند نوع جدیدي از جامعه انسانی را معرفـی  

دچار تحول شده و در یـک  ي شهروندان ها یتاي که حقوق و مسئول کنند؛ جامعه
گرایی  وطن هاي جهان شود. ایده جغرافیاي بزرگتر، خارج از مرزهاي ملی تعیین می

هاي مبتنی بر اتحاد نوع بشر است که اولـی عمـوم    اي از طرح گرایی نمونه و امت
  ها و دومی مسلمانان را موضوع اتحاد معرفی نموده است.  انسان

  
جایگاه افراد   نظریه

  )ها یتها (غیر غیرخودي  ها خودي  نوع هویت  لیت)(حقوق/مسئو

  شهروند  ـملت   گرایی ملی
  غیرهموطنان  وطنان هم  ملی  (شهروند ملی)

  شهروند  ـامت   گرایی امت
  غیرمسلمانان  مسلمانان  فراملی  (شهروند امتی)

  مقاومت ـ شهروند   گرایی مقاومت
 نظام سلطه، صهیونیسم،  ها انسان  فراملی  (شهروند مقاومت)

  ارتجاع، تکفیر

  شهروند ـ جهان   گرایی وطن جهان
  ***  ها انسان  جهانی  (شهروند جهانی)

  
  

مـذهبی، بـا    گرایی عالوه بر موانـع ناشـی از تعصـبات قـومی     تحقق ایده امت
هاي سیاسی متکی بر ناسیونالیسم افراطـی کـه در جهـت     موانعی مانند ایدئولوژي

کند مواجه  ها عمل می ن ایدئولوژيهاي سیاسی مروج ای بخشی به رژیم مشروعیت
است. عالوه بر این، نظام سلطه به رهبري آمریکا و صهیونیسم جهانی نیز تحقـق  

کننـد و   ایده تشکیل امت اسالمی را خالف منافع راهبردي خود تلقی و تفسیر می
    کنند. اقدامات خود را با هدف به شکست کشاندن این ایده سازماندهی می
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گرا کردن جوامع اسالمی وجود داشته  تعددي که در مسیر همرغم موانع م علی
هاي پس از پیروزي انقـالب اسـالمی هـویتی تحـت عنـوان       و دارد در طول سال

هاي »دگر«ها و »خودي«شکل گرفت. هویت مقاومت با تعریف » هویت مقاومت«
جدید، مرزهـاي هـویتی گذشـته را جابجـا کـرده اسـت. ایـن هویـت حقـوق و          

تعیین کرده و با افزایش وابستگی متقابل » خودي«دید براي جبهه ي جها یتمسئول
اعضاء به یکدیگر، انسجام و اتحاد میان آنها را افـزایش داده اسـت. توسـعه ایـن     

محـور  «گیري یـک کیـان ژئـوپلیتیکی و ژئوکـالچري بـه نـام        هویت باعث شکل
ع و ي چهارگانه نظـام سـلطه، صهیونیسـم، ارتجـا    ها یتشده است. غیر» مقاومت
هـا را در  »خـودي «هاي تکفیري نیز باعث تحکیم هویت مقاومـت شـده و    جریان

  جبهه واحدي متحد کرده است.

   
بـه  » شـهروند مقاومـت  «یا » ـ شهروند مقاومت«در ژئوپلیتیک مقاومت، مفهوم 

مطـرح و بـر اسـاس آن،    » شـهروند ملـی  «یا » ـ شهروند ملت«عنوان بدیل مفهوم 
بـراي شـهروندان مقاومـت تعریـف شـد. در       ي جدیـدي هـا  یتحقوق و مسـئول 

هـا،   ژئوپلیتیک مقاومت کـه شـامل جمهـوري اسـالمی ایـران، برخـی از جریـان       
هـا و کشـورهاي غیراسـالمی     ها و کشورهاي اسالمی و برخـی از جنـبش   جنبش
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مشـترك   ها یتاست، اعضاي این کیان ژئوپلیتیکی در یک یا چند یا همه این غیر
شان  يها یتي مشترك، بر اساس حقوق و مسئولها یتهستند و در مواجهه با غیر

   کنند. عمل می
فراملیتی بودن هویت مقاومت و تنوع اعضاي آن به لحاظ ملیـت، قومیـت، نـژاد،    

گیـري فرهنـگ مقاومـت در منطقـه،      هاي فکري و سیاسی و شـکل  مذهب و گرایش
 هـاي مبـدأ را کـاهش داده اسـت. در حـال حاضـر، میـان        شکاف موجود میان ملـت 

هاي حوزه ژئوپلیتیک مقاومت، درك مشترکی از تهدید (غیریت) به وجود آمـده   ملت
  است و این درك مشترك به تقویت هویت و گفتمان مقاومت منجر شده است.  

  

  گیري  نتیجه
گرایی در مسیر تحقق خود با مانع بزرگی به نـام   گرایی و امت وطن هاي جهان ایده
ش از جنـگ جهـانی اول، فراینـد دولـت ـ      باشـند. تـا پـی    گرایی مواجـه مـی   ملی
هـاي ایـن    سازي در خاورمیانه از اهمیت چندانی برخوردار نبود زیرا دولـت  ملت

هـاي   شدند یا تحـت نفـوذ قـدرت    منطقه یا در ذیل امپراتوري عثمانی تعریف می
المللی ناشی از دو جنگ جهانی اول  اروپایی بودند. پس از تحوالت سیاسی و بین

سـازي در منطقـه    هاي نوظهور، فرایند دولت ـ ملت  جود آمدن دولتو و دوم و به
از روندهاي سیاسی قرن بیسـتم در   متأثرخاورمیانه آغاز شد. مرزهاي سیاسی که 

وجود آمدند باعث ایجاد شکاف بین جوامـع مسـلمان و واگرایـی     جهان اسالم به
هاي سیاسی  ظاماز باال توسط ن عمدتاًکه » سازي ملت ـ دولت«آنها شدند. سیاست 

چون ناسیونالیسـم در اکثـر    هاي مدرنی هم جدیدالتأسیس و به پشتوانه ایدئولوژي
هاي مصنوعی جدید بـر اسـاس   »دگر«کشورهاي اسالمی دنبال شد موجب ایجاد 

و غیره گردید. در حالی که در » تابعیت«، »شهروندي حق«، »ملیت«مفاهیمی مانند 
ود را بـر مبنـاي غیریـت از غیرمسـلمانان     تاریخ اسالم، اغلب مسلمانان هویت خ

کردند، در دوران جدیـد، در اثـر     می (کفار) و تقابل داراالسالم و دارالکفر تعریف
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هاي جدیدي شکل گرفتنـد کـه    هاي جدید، هویت»دگر«بر مبناي » خود«تعریف 
کردند با  هاي سیاسی تالش  شوند. نظام  می تعریف» ي ملیها یتهو«در چارچوب 

هاي فروملی و فراملی بکاهنـد. بـه    هویت تأثیرهاي ملی، از نقش و  هویتاتکا به 
این ترتیب شکاف عمیقی بین مسلمانان بر پایه عامل ملیت به وجود آمـد و ایـن   

  هاي قومی و مذهبی پیشین را تقویت کرد. شکاف، شکاف
» هویـت اسـالمی  «رغم موانع و مشکالت فراوانی که در مسـیر برسـازي    علی

هاي محوري گفتمان خـود و   انقالب اسالمی توانست با اتکا به مؤلفهوجود دارد 
هـاي   ي چهارگانه نظام سـلطه، صهیونیسـم، ارتجـاع و جریـان    ها یتهمچنین غیر

را تشکیل دهد. این هویت ویژه، » هویت مقاومت«اي به نام  تکفیري، هویت ویژه
لیتیـک مقاومـت   گیري یک کیان ژئوپلیتیکی به نام ژئوپ عام و فراگیر، باعث شکل

ي ها یتگرا در چارچوب حقوق و مسئول شد. در ژئوپلیتیک مقاومت، نیروهاي هم
  کنند. آفرینی می نقش» شهروند مقاومت«جدید، در قالب 
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  منابع و مآخذ 
  قرآن کریم -
  ، تهران: انتشارات مروارید14) دانشنامه سیاسی، چ 1386آشوري، داریوش ( -
) ژئوپلیتیک شـیعه و ارتقـاي جایگـاه    1391نژاد ( ق و مسعود جاسماحمدي، سیدعباس و محمود واث -

  91هاي جغرافیاي انسانی، تابستان  ایران در خاورمیانه پس از انقالب اسالمی، فصلنامۀ پژوهش
  18 المسلمین، ش نامه اخوان  العروبه واالسالم، دوهفته) 1945 (  البنا، حسن -
 محمـدجواد  و تقـوي  محمدعلی سید ترجمه سیاسی، هفلسف اصطالحات فرهنگ )1391( جان پایک، -

  مرکز نشر تهران: ،1 چ رنجکش،
مطالعـات   مؤسسهالملل، تهران:  هاي اسالمی، بازیگران جدید نظام بین ) نهضت1382پاشاپور، حمید ( -

  سازان نور اندیشه
  الملل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع) ) اسالم و روابط بین1389پوراحمدي، حسین ( -
) بررسـی نقـش   1393جوادي ارجمند، محمدجعفر و محسن توکلیان و ناهیـد قمریـان نصـرآبادي (    -

هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردي منطقه کردستان ایران (قومیت کرد)، فصـلنامه تحقیقـات   
  93، زمستان 21المللی، شماره  سیاسی و بین

 پژوهشکده امیرکبیرمشهد: یتیک، اصول و مفاهیم ژئوپل) 1385نیا، محمدرضا ( حافظ -
) جهان اسالم از منظرهاي سیاسی مختلف، ترجمه سید احمـد مـوثقی، تهـران:    1387حسین، آصف ( -

  سازان نور مؤسسه مطالعات اندیشه
  ، قابل دسترسی در:28/2/1372) پیام به کنگره عظیم حج، مورخ 1372اي، سیدعلی ( خامنه -

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2669 

  ، قابل دسترسی در:1390بهمن  14) بیانات در نماز جمعه تهران، 1390اي، سیدعلی ( ـ خامنه
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923 

) بیانــات در دیــدار مجمـع جهــانی اهــل بیـت (ع) و اتحادیــه رادیــو و   1394اي، سـیدعلی (  خامنــه ــ 
                          ، قابل دسترسی در:1394مرداد  26هاي اسالمی،  تلویزیون

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1298 

با هر تجاوزي در هر زمان و مکانی مقابلـه   د،نصراهللا: اسرائیل ما را دوباره نیازمای) 1393خبرگزاري فارس ( -
    http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931110000730: ، قابل دسترسی درخواهیم کرد

، مــورخ ســفیر و هیــأت سیاســی ـ نظــامی پاکســتانی  ) ســخنرانی در دیــدار بــا 1358اهللا ( خمینــی، ســیدروح -
  http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2049 ، قابل دسترسی در:14/8/1358

  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینینامه امام،  ) وصیت1380اهللا ( سیدروحخمینی،  -
، هاي اجتماعی و الگوهاي هویـت یـابی در جهـان امـروز     سنجی هویت نسبت) 1386دغاغله، عقیل ( -

  1386، پائیز 45راهبرد، شماره 
  هاي اسالمی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدي، تهران: انتشارات کیهان ) جنبش1366دکمیجان، هرایر ( -

ـ   »ها عیار خود را باال بـرد  ) مقاومت در کوره بحران1395ـ زارعان، احمد ( ژه نامـه  ، عیـار مقاومـت (وی

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=
http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=
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  1395دي  9روزنامه جوان)،
ر مقاومـت (ویـژه نامـه    ، عیـا »رنگ مقاومت سیاسی است نه مذهبی و قومی) «1395ـ زارعی، سعداهللا (
  1395دي  9 روزنامه جوان)، 

  نشر احسان :محمود محمودي، تهرانترجمه هاي راه،  نشانه) 1378 سیدقطب ( -
) تاریخ جهان اسالم در قرن بیستم، ترجمه ابراهیم توفیق، تهران: پژوهشکده 1389شولتسه، راینهارد ( -

  مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  ژئوپلیتیک فرهنگی و مسئلۀ امنیت ملی، تهران: نشر شمسا )1380صحفی، سیدمحمد ( -
  ) ژئوپولیتیک، چاپ هفتم، تهران: سمت1386اهللا ( عزتی، عزت -
)، 1979 ـ� 2011الملـل (  ) انقالب ایران و ژئوکالچر مقاومت در سیاست بین1390علیدادي، شهربانو ( -

 4، شمارة 41هران، دورة فصلنامۀ سیاست، مجلۀ دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ت
  ، تهران: انتشارات امیرکبیر3) فقه سیاسی، ج 1367عمیدزنجانی، عباسعلی ( -
  ) اندیشه سیاسی اسالم معاصر، تهران: خوارزمی1372عنایت، حمید ( -
نژاد، تهران: دفتـر مطالعـات    المللی خاورمیانه، ترجمه احمد سلطانی ) روابط بین1386فاست، لوئیس ( -

   المللی بینسیاسی و 
  ) قبله عالم، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز1373فولر، گراهام ( -
، بحران هویـت صهیونیسـتی و گـذر بـه هویـت پسـا صهیونیسـتی       ) 1387قهرمانپور بناب، رحمان ( -

  87، فروردین 10پژوهشنامه سیاست خارجی، شماره 
  یا، تهران: طرح نو) عصر اطالعات؛ قدرت هویت، ترجمه علی پا1384کاستلز، مانوئل ( -
، 3الملل و سیاست جهـان، ترجمـه علیرضـا طیـب، چ      ) دانشنامه روابط بین1394گریفیتس، مارتین ( -

  تهران: نشرنی
  ) جهانی شدن، فرهنگ، هویت، چاپ ششم، تهران: نشرنی1392محمدي، احمد ( گل -
ه مترجمان، به کوشش ) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ گرو1384گولد، جولیوس و ویلیام ل. کولب ( -

  ، تهران:انتشارات مازیار2محمد جواد زاهدي، چ 
هاي ژئوپلیتیک و واقعیت ایرانی، مطالعۀ روابط جغرافیا و سیاسـت در   ) ایده1379مجتهدزاده، پیروز ( -

  جهان دگرگون شونده، تهران: نشر نی
سـاختاري خاورمیانـه    هاي اجتماعی، هـویتی و  ) چالش1391مهنام، شیدا و صدیقه زارع زحمتکش ( -

  1391، زمستان 4(مطالعه موردي عراق)، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره 
تکفیري داعش، قـم: مجمـع    ـ  سیاسی جریان بعثی ـهاي فکري   ) زمینه1393نباتیان، محمداسماعیل ( -
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Cambridge Unieversity Press 
- Sheikh, N.S (2003) The Politics of Islam. Pan-Islamic Foregn Policy in a World of States, 

London: Rutledge Curzone 



   

 


