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چکیده
هویت فرهنگی از عمده مسائل مطالعات فرهنگی و جامعهشناسیی فرهنگیی در همیه جوامی  ،بیاخص
جوام در حال گذار است .امروزه عمده متفکران اجتماعی در جهان در سایه تحوخت سیری و پرشیتا
عصر جدید به تب جهانیسازی و جهانیشدن ،در ادبیات صود از مسأله هویت و باخص جایگاه فرهنگ
در منازعههای آفندی و پدافندی سخن گفتهاند .یکی از راههای پرداصتن به این مسأله در ایران ،بررسی
اندیشههای فکری -فرهنگی راهبردی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی است .فهیم و شیناصت
صوانش اسالمی -به عنوان یکی از جریانهای اصلی پس از وقوع انقال اسالمی که بیه نییروی هومیون
مبدل گشت از هویتفرهنگی و دگرهای معارض آن میتواند بستر مناسبی برای سیاستگذاران ،مجریان
و حافظان راهبردی الگوی صطوط فرهنگی درگفتمان دفاعی فراهم سازد .این مقاله با کاربسیت تحلییل
گفتمان به مثابه یک روش و همچنین به تصویر کشییدن روش تحلییل گفتمیان بیه مثابیه ییک میدل،
درصدد تبیین الگوی هویتفرهنگی به مثابه گفتمان دفیاعی در اندیشیه آییتاهلل سیید علیی صامنیهای
(حفظه اهلل) به عنوان منتخب طیف اسالمگرا است .در پایان پووهشگر با این باور که مؤلفههای هوییت-
فرهنگی در اندیشههای آیتاهلل صامنهای (مدظله) حاوی گفتمانی دفاعی برای غلبه بر جریانهای رقیب
است ،موفق به ترسیم الگوی پیشفرض میگردد.
واژگان کلیدی:
فرهنگ ،گفتماندفاعی ،هویتدفاعی ،گفتمان ،هویتفرهنگی

 ۱کارشناس ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه پیام نور تهران* (نویسنده مسئول)) (hossein.solati1361@gmail.com
۲دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی ،هیئت علمی جهاد دانشگاهی
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مقدمه
هویت به مثابه سیالیت نهفته در «گفتمان» معنایی در حال تطور است کیه در انیواع متیون ،در
نهادهای گوناگون و در سراسر زندگی روزمره یافت میشود اما این یافتهها بر سه محور سیاست،
فرهنگ و اجتماع استوار است (صرمشاد و همکاران .)7930 ،هویتفرهنگی بعنوان یکیی از سیه
محور اصیل هویتملی در فرآوردههای گفتمانیِ متفاوت ،معانی گوناگونی به همراه دارد اینکه ما
که هستیم چگونه صود فرهنگیمان را تعریف میکنیم چه اغیاری فرهنگی برای صود شناسیایی
و چه نسبتی با دیگران داریم یک مساله بنیادی است.
هویتها ،پدیده های فراتاریخی ،عاری از مذهب ،ایدئولوژی و جغرافیای صاص نیسیتند بلکیه
سازههای اجتماعیاند که با تکیه بر حافظه جمعی و تمامی مناب معرفتیی و بیا در نظیر گیرفتن
ساصتار عینی اجتماع ،ایجاد ،تعریف و در طول زمان دوباره تفسیر میشوند و جوام  ،حکومتها
و نهاد ها در ایجاد ،حفظ و تقویت آن نقش اساسیی دارنید (گیلمحمیدی .)7916 ،بیا ورود واژه
هویتفرهنگی در قرن بیستم به مباحث علوماجتماعی و پررنیگتیر شیدن ابعیاد گونیاگون آن و
همچنین برجستهتر شدن مرزهای جغرافیایی و سیاسی بین کشورها لزوم ایجیاد و تقوییت ییک
هویت مشترک که مورد عالقه و تعهد مردم یک کشور باشد دوچندان شید (پنیاهی و معروفیی،
 .)7931چراکه نابسامانی فرهنگی و نه کثرتگرایی فرهنگی ،زمینه خزم بیرای پییدایش بحیران
هویت و در ادامه بستر بحران دفاعی را فراهم میآورد؛ آنومی فهمها از دگرها 7و صصیومتهیای
جامعه ،منظومهای آشفته از تمایزات را میسازد که همبستگیملی ،گفتمان دفاعی و به عبیارتی
دفاع منجسم را با چالش مواجه میکند .در عرصه عمل اجتماعی و فرهنگی ،انسیانها بیه دخییل
مختلف ،ازجمله دخیل هویتی و ایمانی به گروهها ،جریانها و دستهبندیهیا تقسییم مییشیوند
(هابرماس و همکاران .)7937 ،ایران امروز هم محصول دسیتهبنیدیهیای مختلفیی اسیت کیه
هابرماس از آن سخن گفته است؛ اسالمگرایی برگرفتیه از مبیانی هیویتی ،یکیی از جرییانهیای
هومون بعد از انقال اسالمی است کیه در فرآینید عرفیی کیردن دیین و جیدایی دیین از حیوزه
سیاست در ایران ،اسالمسیاسی 7را به مثابه گفتماندفیاعی متولید سیاصت؛ و بتیدری گفتمیان
صویش را شکل ،نظم و سامان منطقی داد .اوجگیری و بازتا آثیار فعالییتهیای اسیالمگرایانیه
سبب شد تا اسالم به مثابه یک هویتفرهنگی نوین به ساصت گفتمانی متمیایز از گفتمیانهیای
همعصرش اقدام نماید و دالمرکزی «تحولصواهی بر پایه اسالم» را بیرای آرمیانهیای انقیال
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ایدئولوژیکش برساصت تا از هویتفرهنگی بر گفته از «امت واحده اسیالمی» بیا ابیوهاییی چیون
«جامعیت دین» ،گفتمانی دفاعی بسازد.
کاستلز 7میگوید« :منظور از هویت ،برساصتن فرهنگی معنا توسط کنشگر اجتماعی اسیت»
( .)7917در پایان قرن بیستم مجموعهای از رویکردهای نوین به مسأله هوییت ایجیاد شید کیه
دارای ساحت هستیشناسانه و بر نقش زبان و گفتمیان در سیاصت آن تأکیید نمیود (مسیکو ،
 )7903که از یک طرف ،باور به تشابه ذهنیت ،هویت و ساصتار زبان دارد (تاجییک )7917 ،و از
طرفی دیگر گفتمانها را منظومههای معانی دانسته که در آن نشانهها با توجه به تمایزی که بیا
یکدیگر دارند ،معنا مییابند؛ لذا حفظ هویتفرهنگیی بعنیوان پشیتوانهی هیویتی ییک اجتمیاع
درگرو منظومه معانی و ساصتارهای زبانی عالمالن فرهنگی است.
در این پووهش و در نظریه گفتمان دفاعی ،از اصطالح عامالن فرهنگیی 7اسیتفاده شیده کیه
منظور آن دسته از افراد ،متفکران و جریانی اسیت کیه نقیش راهبیردی در پییشبرنیدگی ییک
گفتمان دارد و از عوامل موفقیت و یا افول یک گفتمیان محسیو مییشیود .آییتاهلل سییدعلی
صامنه ای از جمله متفکرانی است که در ایران امروز یکیی از عیامالن فرهنگیی کشیور محسیو
میشود هرچند براساس میراث اندیشگی سیدقطب پیرامیون بازگشیت بیه اصیل و ذات دیین و
حاکمیت صداوند به جای حاکمیت طاغوت (سیدقطب .)7901 ،تولد هویتفرهنگی اسیالمگیرا
مربوط به دهه چهل و سراسر پنجاه است اما امروزه تحولآفرینی و صروش آن تا حد زییادی بیه
دست عامالن فرهنگی امروز است .البته عالمالن فرهنگیِ یک گفتمان ،به تنهایی بار فرهنیگ را
بر دوش ندارند .در این فضا ،هویتفرهنگی اسالمگرا به مثابیه گفتمیاندفیاعی در برابیر «دگیر»
سکوخر صفآرایی کرده و اسالم را نوعی ایدئولوژی تلقی میکند که جامعیت دارد .اسالمگراییان
ایران و هویتفرهنگی مدنظرشان ،اسالمیسیازی جامعیه را تنهیا راه چیارهی مشیکالت جوامی
مسلمان تلقی میکنند .این گفتمان درصدد نفی تجدد نیست ،بلکیه نیوعی مدرنیتیهی بیومی را
پیشنهاد میکند (حسینیزاده .)7910 ،اگر پن مرحله بیرای گفتمیانسیازی اسیالمگیرا درنظیر
بگیریم (پیدایش بحران و بیقراری در گفتمان مسلط ،پیدایش نظریهها و گفتمیانهیای جدیید،
شمولیت یک نظریه و جذ نیروهای اجتماعی متنوع ،استقرار و هومونی گفتمانی و چالشهیا و
غیریتسازیهای درون گفتمانی هومونیک شده) بخشی مهمی از آن در زمیان زعامیت آییتاهلل
صامنهای صورت گرفته است .در این معنا استقرار و هومونی کامیل گفتمیان اسیالمگیرا پیس از
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انقال و در زمان آیتاهلل صامنهای رخ داد و غیریتسازیهایی که از قبل انقال وجود داشت با
نمود بیشتری هومون یافت .این جریانِ هویتی به مثابه مکانیزم دفاعی در برابر دگرها ایستاد.
اسالمگرایان در راه احیای هویتفرهنگی اسالمیشان در مقابل گرایشهای جهیان میدرن و
هویتهای غیردینی جدید به دفاع برصواستند در این میان آیتاهلل صامنهای به عنوان یک عامل
فرهنگی تأثیرگذار ،هویتفرهنگی جدید را به مثابه گفتمیاندفیاعی ترسییم نمیود و کوشیید تیا
فرهنگ ،انسان و جامعه را به شیوهای ضدلیبرالی براساس ارزشهیای سینتی و دینیی بازسیازی
کند .اقدامات مختلفی برای هومون شدن از قبیل برقراری پوشیش و حجیا  ،نظیارت و کنتیرل
اسالمی بر مدارس و آموزشگاهها ،گیزینش کیارگزاران و کارمنیدان عمیومی ،بیازصوانی تیاریخ از
منظییر انقییال  ،من ی ایییدئولوژیهییا و گییرایشهییای فکییری «غیراسییالمی» و ...در راه احیییای
هویتفرهنگی در قالب ایدئولوژیک به انجام رسانید (بشیریه )7917 ،و راهی را که امام صمینیی
(ره) شروع کرد آیتاهلل صامنهای ادامه داد و جامعه را به سوی تولد آرمانهای گذشته برای یک
انقال فرهنگی به مثابه گفتماندفاعی ،سوق داد .با توجه به آنچه بیان شد این پووهش در نظیر
دارد هویتفرهنگی را به مثابه گفتمان دفاعی تبیین کند تا مولفههیا و عناصیر ایین گفتمیان را
برای سیاستگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران روشن نماید.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هویتفرهنگی

نزدیک به پن دهه از عمر مطالعات فرهنگیی مییگیذرد امیا در یکیی دو دهیه اصییر مطالعیات
فرهنگی به جریانی گسترده تبدیل شده است به منظور مطرح کردن فرهنیگ بیه مثابیه هوییت
میبایست به جنبههای وحدتدهنده آن بیشتر تأکید کرد .در این مفهوم هر فرهنگ ،بر حسیب
شکل پذیرفته شده از جانب جامعه ،موقعیت صود را نسبت به دیگر فرهنگها مشخ میسازد؛
بنابراین ،هویتفرهنگی جنبه ذهنی پیدا میکند که فرد بیا در اصتییار داشیتن آن بیه موقعییت
صود ،پی میبرد و به کمک این آگاهی به تنظیم روابطش مییپیردازد (نیورائی .)7939 ،در ایین
پووهش فرهنگ به مثابه یکی از جنبهها و صورتهای هویت ،هویتفرهنگی را میسازد.
اسالمگرایی

در این پووهش اسالمگرایی برگرفته از هویتفرهنگی ایرانیان ،یکی از جریانهیای میؤثر قبیل و
بعد از انقال بوده است که بعد از دهه  7976و با ظهور امام صمینی (ره) و در ادامیه جانشیینی
آیتاهلل صامنهای (مدظله) جریان موصوف شکل جدیتر به صود گرفت .این جرییان بیا در اصتییار
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گرفتن رهبری انقال  7910و ساماندهی اسیالمسیاسیی در قیامتی جهانشیمول ،بیه گفتمیانی
هومون تبدیل شد.
دفاع

حقوقِ بینالمللِ کالسیک توسل به زور از سوی دولتها را ممنیوع اعیالم نکیرده بیود .در قیرن
بیستم ،قواعد مربوط به من استفاده از زور بتدری توسعه یافت .این تحیول از محیدودیتهیای
صاصی در مورد حق دولت «در توسل به جنگ» در میثاق جامعه ملل شروع و تیا منی جهیانی
«جنگ تجاوزکارانه» به عنوان ابزار سیاست ملی در معاهیده عمیومی منی جنیگ ادامیه یافیت.
گرچه استفاده از زور در روابط بینالملل ممنوع شد ،اما در بعضی از موارد توسل به زور میتواند
مجاز باشد و آن حق ذاتی دفاع از صود است (کرمزاده .)7917 ،هرچند شکل دفیاع در عرصیهی
بین الملل معطوف به زور فیزیکی است اما آنچه در این پووهش مدنظر است دفیاعی مبتنیی بیر
رویکرد فرهنگی است و پووهشگر بیش از پرداصتن به دفاع ،به هویتفرهنگی به مثابیه گفتمیان
صواهد پرداصت.
آیتاهلل خامنهای و پیشینه فرهنگی ایشان

سیدعلی حسینیصامنه ای در  73فروردین  7971مقارن با سالهای جنگ جهانی دوم ،در مشهد
و در صانوادهای مذهبی چشم به جهان گشود .ایشان در قم نزد بزرگان علومدینیی تلمیذ نمیود.
وجهه سیاسی امام (ره) برای اولین بار در جریان خیحهی انجمنهیای اییالتی و وخیتیی بیر وی
مکشوف و آغاز این آشنایی مصادف شد با دسیتگیری کوتیاه در  77و  71صیرداد سیال ،7977
شبی که پیش از این حادثه مهم ،وی وصیتنامه صود را نیز نگاشته بیود؛ بیا ایین حیال ایشیان
اولین بارقههای گفتمان اسالمگرای صود را مرهیون سییدمجتبی نیوا صیفوی (میرلیوحی) در
مشهد میداند .پس از تأسیس حسینهارشاد در سال  ،7970آیتاهلل صامنهای ،به دعیوت اسیتاد
مطهری در سال  7971در آن محفل فرهنگی حضور مییافت .حسینیهیارشاد پییش از انقیال
گهوارهی بزرگ گفتمان اسالمگرا و محل آشنایی بسیاری از اعضیای ایین جرییان بیود .آییتاهلل
صامنهای در بهار  7973در جهت عمق بخشیدن به روند نهضتاسالمی و تقوییت بینماییههیای
عقیدتی مبارزه با رژیم پهلوی ،سلسله جلساتی را پایهگیذاری کیرد کیه در آن اییدهی مبیارزاتی
صود مبنی بر تدوین «جهانبینی و ایدئولوژی اسالمی» به بحث و بررسیی گذاشیت .او بیا اییراد
سخنرانی در حسینه ارشاد ،مسجد الجواد تهران (به دعوت انجمن اسیالمی مهندسیین در سیال
 )7916و مسییجد نارمییک تییأثیر زیییادی در روشیینگری نسییل جییوان ،بییه ویییوه دانشییجویان و
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دانشآموزان میگذاشت .در همین راستا در اعتراض به جشنهای  7166ساله و در نهایت بیرای
در دی  7919دستگیر و در شهریور  7917آزاد شد و پس از آن رژیم پهلوی اقدام به تبعید وی
به شهرهای مختلف از جمله ایرانشهر و جیرفت مینماید .در این میان اقدام به نشر «طرح کلیی
اندیشه اسالمی در قرآن» و تشکیل حز جمهوری اسالمی مینماید که بعدها به عنوان سومین
و چهارمین دبیرکل حز  ،گفتمان دفاعی اسالم را راهبری مینماید .در دوران جنیگ تحمیلیی
آیتاهلل صامنهای عالوه بر شرکت فعال در جبههها بر این باور بود کیه «صیل تحمیلیی بیدتر از
جنگ است» لذا با صل قبل از عقبنشینی عیراق بیه مرزهیای بیینالمللیی مخالفیت نمیود .در
تابستان  7900و در آصرین سال ریاستجمهوریاش قطعنامهی  131به تصویب رسید .در ایین
اثنا و در پی اصتالفات مجلس شورای اسیالمی و شیورای نگهبیان در تصیویب لیوای مختلیف و
تشکیل مجم تشخی مصلحت نظام ،آیتاهلل صامنهای به عنوان اولین رئیس مجم تشیخی
مصلحت منصو و از  77صرداد  7901نیز به عنوان جانشین حضرت امام (ره) برگزیده شدند.
برای درک ساحت گفتمان دفاعی در نگاه آیتاهلل صامنهای عالوه بیر تألیفیات ،بیشیترین تیالش
پووهشگر معطوف به سخنرانیهای وی بوده و در نهایت آگاهی از لیست تألیفات ایشان در درک
بهتر مسیر هویتفرهنگی به مثابه دال مرکزی گفتمان دفیاعی میؤثر صواهید افتیاد :چهارکتیا
اصلی علم رجال ،پیشوای صادق ،از ژرفای نماز ،صبر ،روح توحید نفی عبودیت غیرصدا ،گزارشی
از سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه قم از تألیفات ایشان بوده است؛ و ترجمیههیای وی
که بیشتر حوزه اندیشگی گفتمان اسالمگرا را تبیین میکنید شیامل« :آینیده درقلمیرو اسیالم»
نوشتهی سیدقطب« ،صل امام حسن» پرشکوهترین نرمش قهرمانانهی تاریخ نوشته شیخ راضیی
آلیاسین« ،تفسیر فیظاللالقرآن» نوشته سیدقطب« ،مسلمانان در نهضیت آزادی هندوسیتان»
نوشته عبدالمنعم النمر و آصرین ترجمه و تحقیق با عنوان «ادعانامه علییه تمیدن غیر » بیوده
است.
روش شناسی پژوهش
گفتمان به مثابه روش

معادلهای فارسی گفتمان نگر ،سخن ،بحث است .زلیگ هریس 7اولین شخصی اسیت کیه واژه
گفتمان را وارد حوزه زبانشناسی کرد (مک دانل .)7916 ،گفتمانها درواق منظومههای معانی
هستند که در آن نشانهها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند ،معنا میییابنید .خکیال و موفیه

1. Zellig Harris
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معتقدند هر پدیده ،برای معنادارشدن باید در درون نظام گفتمانی قرار گیرد .بعبارت دیگر ،برای
اینکه اشیاء و فعالیتها قابل فهم باشند ،باید یه عنوان جزئی از یک چارچو گستردهتیر معیانی
درنظر آید .از مفروضات گفتمان این است که جهان ،تنها از گذر مقولهبنیدیهیایِ گفتمیانیِ میا
درک میشود (منوچهری و همکاران .)7901 ،نظریه گفتمان برای تحلیل مسایل و پدییدههیای
مختلف در سط کالن مناسب است .مفیاهیمی نظییر مفصیلبنیدی ،7هومیونی ،7دالمرکیزی،9
لحظه ،7زنجیرههیمارزی ،1ازجاشیدگی ،0صصیومت (غیرییت) 0و عناصیر 1کیه در زمیره مفیاهیم
گفتمانی بشمار میروند به صوبی در الگیو و شیکل شیماره ( )7قابیل فهیم اسیت .روش تحلییل
گفتمانی خکال و موفه به صورت کاربردی این امکان را میدهد تا دادههای میورد نظیر را کیه در
این مقال هویتفرهنگی است توصیف و تحلیل نمود؛ شیکل ( )7فهیم و دسیتاورد پووهشیگر از
روش تحلیل گفتمان است.

شکل ( )1الگوی تبیین گفتمانی و دگرهای معارض
1. Artculation
2. Hegemony
3. Nodal point
4. Moments
5. Equivalence
6. Dislocation
7. Antagonism
8. Elements
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هویتفرهنگی دال مرکزی گفتماندفاعی (در اندیشه آیتاهلل خامنهای)

جایگاه آیتاهلل صامنهای به عنوان رهبری نظام جمهیوری اسیالمی اییران و همچنیین هومیونی
گفتمان اسالمگرا بر دیگر گفتمانهای عصر حاضر ،بیانگر اهمیت تبییین «گفتمیان دفیاعی» در
نگاه و حوزه اندیشگی راهبران آن است لذا این مقاله ،با واکاوی اندیشه و نگاه آیتاهلل صامنیهای،
دالها و نشانههای فکری مرتبط ایشان با گفتماندفاعی را بررسی نموده است .این هویتپووهی
میتواند در درک ،مفهوم دفاع از «صود» و تمایز از «دگرهای» فرهنگی اسالم یاریرسان باشد.
در ادبیات راهبردی ،دفاع بر اساس مجموعه عوامیل گونیاگونی از جملیه موقعییت ژئوپولیتییک،
ناهمواریها ،عوامل کمی و کیفی انسیانی ،فرهنیگ راهبیردی ،تجهییزات نظیامی و فنیاوری و...
تحلیل میشود (پورحسن)7936 ،؛ در این میان ما نیز به تحلیلی از گفتمان دفیاعی برآمیدهاییم
که هویتفرهنگی و فرهنگ راهبردی را در اندیشه عامل فرهنگی مدنظر یعنی آیتاهلل صامنهای
تبیین نماییم؛ لذا تأکید بر هویتفرهنگی بعنوان دال مرکزی گفتمیان دفیاعی روشین شید .بیه
عبارتی این پووهش به همهی جوانب دفاع نپرداصته بلکه تنها بیه گیزینش بخشیی از آن یعنیی
فرهنگ همت گماشته است .لذا برای شناصت عناصر و نشانههای گفتماندفاعی در نگاه آییتاهلل
صامنهای به سراغ دالها ،نشانهها و مفصلهای هویتیِ فرهنگ در اندیشه ایشان رفتهایم:
«در حقیقت فرهنگ است که هویت و شاکلهی معنوی یک ملت را معین میکند طبعا ایین
فرهنگ ،شاص های مصداقی دارد .شاص های مصداقیاش عقایید اسیت ،اصیالق اسیت ،آدا
است ،رفتارهای اجتماعی است ،رفتارهیای فیردی اسیت ،صلقییات و صصیال ملیی اسیت؛ اینهیا
شاص های آن هویت معنوی است .از روی این شاص ها میتوان کشف کرد و شناصت که این
ملت هویتش چیست ،شاکلهی معنویاش چیست ،شخصیت و صودی ایین ملیت کیدام اسیت»
(بیانات)7936/9/79 ،؛ بدین ترتیب با بیان شاص های فرهنگ و پیوند آن با «فرهنگ معنوی»
به تبیین مرز صودی و غیرصودی بر میآید؛ صودشناسی بعنیوان ییک اصیل در گفتمیاندفیاعی
نکتهایست که در ادامه بیشتر بدان صواهیم پرداصت و در جایی دیگر میفرماید هویت هر ملتی،
فرهنگ اوست (بیانات )7900/77/79 ،و برای این هویتفرهنگی جنبههای آفنیدی و پدافنیدی
قائل بوده باور دارند که «در زمینه ی فرهنگ ،هم در مورد آفند ضعیف عمل مییکنییم ،هیم در
مورد پدافند» (بیانات .)7931/0/9 ،به عبارتی سادهتر عناصر گفتمیان دفیاعی را از دل فرهنیگ
استخراج میکند و معتقد است فرهنگ مهمترین شاصصهای است که ملیتهیا بیه آن شیناصته
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شده و از ملل دیگر متمیایز مییشیوند (بیانیات 7919/67/71 ،و  )7901/3/76و فرهنیگ ییک
جامعه ،اساس هویت آن جامعه را میسازد (بیانات .)7919/76/61 ،بدین ترتیب گفتماندفیاعی
یک ملت در نظر ایشان ربط وثیقی به هویتفرهنگی آن داشته و عناصر فرهنگ بر دیین اسیتوار
است :اگر پایههای فرهنگی بخواهد مستحکم شود ،شرط اصلی این است که ایمان مردم به دین
و مواریییث فرهنگییی صودشییان روز بییه روز اسییتحکام پیییدا کنیید و تضییعیف نشییود (بیانییات،
)7917/69/60؛ و یا در جایی دیگر با برجستهسازی عنصر دین میگویند« :مالحظیه مییکنیید
که اساس هدف پیغمبران در تفکر اسالمی -ویزکیهم و یعلمهم الکتا و الحکمیه -اسیت یعنیی
تزکیه و تعلیم .همه چیز مقدم برای این مسأله است؛ لذا مقوله فرهنگ مقولیهی بسییار مهمیی
است» (بیانات.)7917/76/79 ،
آیتاهلل صامنهای ضمن تبیین «هویتفرهنگی» به عنیوان ییک دال مرکیزی بیرای گفتمیان
دفاعی بر آن است که «اگر یک ملت را از هویت و فرهنگش جدا کردند این ملت آمیاده صواهید
شد که هرچه میصواهند بر سرش بیاورند .این ملت دیگر جان پیدا نمیکند و استکبار میتوانید
او را به کارهای پَست وادار کند و از او نوکری بیمزد و منیت بگییرد» (بیانیات)7903/61/77 ،؛
بدین ترتیب به «دگر» در عرصه فرهنگ اشاره میکند و معتقد است اولین تاکتیک قیدرتهیای
استکباری برای فروریختن دیوار مقاومت و دفاع این است که هوییتفرهنگیی آن ملیت را انکیار
کنند و افکاری را در میان آن ملت تروی نمایند که تمام مناف و امور آن ملت را در مشت صود
گیرند .وی این روش را یک ابزار بسیار رای برای برهم ریختن دفاع در یک ملت دانسته و از آن
تحت عنوان «تئوریسازی استعمار» یاد میکند چرا که اگر یک ملیت را از هوییت و فیرهنگش
جدا کنند و آن ملت احساس هوییت و شخصییت نکنید بیه راحتیی او را بیه نیوکری و بردگیی
میگیرند و کامال وابسته و ذلیل میشود (بیانیات 7903/77/3 ،و  .)7910/67/70نگیاه آییتاهلل
صامنهای به استعمار و تهی شدن فرهنگِ یک ملت را میتوان از عناصری دانست کیه موجبیات
رشد دال «مبارزه با تهاجم فرهنگی» در گفتمان دفاعی به ویوه بعد از انقیال دانسیت؛ بهمیین
منظور شاهدیم که آیتاهلل صامنهای در بیان دغدغههای دفاعی ،فرهنگ را یک اولویت میدانید:
«اینکه شما میبینید بنده مسألهی تهیاجم فرهنگیی را مطیرح کیردم و گفیتم؛ روی آن اصیرار
ورزیدم؛ راج به آن حقیقتاً غصّه صوردم و تالش کردم و باز هم به فضل الهی تالش میکینم»...
(بیانات)7909/7/77 ،؛ این دغدغهها به تصیور ایشیان طبیعیی اسیت چراکیه میا میورد تهیاجم
هستیم؛ و هیچ شبهه ای نباید به ذهن راه یابد که ما یکی از اهداف اصلی و اوّلىِ تهاجم هسیتیم
(بیانات)7917/77/71 ،؛ و در جایی دیگر میگوید« :دشمن میصواهد جاپیایی از صیود بیه جیا
بگذارد و عقیده آنها را از انقال  ،دین و امام برگرداند؛ حتّی عدّهای در اینکه این ملت اسیتقالل
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میصواهد ،صدشه میکنند! یعنی درست همان صواست دشمن؛ یعنی تهاجم فرهنگی» (بیانیات،
 .)7916/76/73به عبارتی دیگر ایشان بر این باورند که هوشیاری در برابیر اصیل تهیاجم علییه
هویتفرهنگی موجبات مقاومت و دفاع بهتر را فراهم صواهد نمود (بیانات )7939/67/77 ،و این
یعنی پیوستگی فرهنگ و دفاع در یک گفتماندفاعی مشترک.
معرفی عنصر «معنویت» و برجستهسازی «دگر» های فرهنگی توسط ایشان بییانگر اهمییت
این دالها در گفتمان دفاعی است لذا با تبیین «تهاجمفرهنگی» بعنوان دگر هوییتفرهنگیی در
سخنرانیهای مختلف به مفصلها و زنجیرههای مهم گفتماندفیاعی اشیاره مییکنید« :دانسیتن
این که دشمن چه در سر دارد و چه میصواهد بکند ،غفلتی است که ممکن است ما را از امکیان
برصورد و دفاع محروم کند؛ ما باید ایین را کیامالً بیدانیم .از سیالهای هفتادوسیه و هفتادوچهیار
بهتدری و بهصورت روزافزون ،مبارزه اعتقادی  -اصالقی شروع شد .بنده همان وقتها شروع ایین
مبارزه را احساس کردم و بحث تهاجم فرهنگی را مطرح کردم» (بیانات .)7917/7/77 ،آییتاهلل
صامنهای در برابر این تهاجم ،دال «استقالل» را برجسیته مییکنید و از «اسیتقاللفرهنگیی» و
«انسانفرهنگی» به عنوان عناصری که میتوانند در برابر این تهاجمات بایستند نام میبرد« :میا
باید حرکت کنیم ...به سمت استقاللِ به معنای حقیقی کلمه  -شامل اسیتقالل فرهنگیی کیه از
همه عمیقتر و دشوارتر است  -باید برویم ،به سیمت بازییابی حقیقیی هوییت اسیالمی -ایرانیی
صودمان باید برویم ...یعنی انسانِ هنری و انسانِ فرهنگی ،در این صحنه چه وظیفه ای دارد؟ بیه
نظر من وظیفه صیلی سنگین است ،صیلی بزرگ است .مهمتیرین وظیفیه هیم تبلییت و تبییین
است؛ الّذین یبلّغون رساخت اللَّه و یخشونه و خ یخشون احدا الّا اللَّه ...اگر بنا باشد یک شاعر هم
مثل دیگران گول بخورد ،فریب بخورد و بیبصیرتی به سراغش بیاید ،این صیلی دون شیأن ییک
انسان هنری و یک انسان فرهنگی است» (بیانات.)7911/60/77 ،
در مجموع مقاومت ،مصونسازی یا دفاع بیرای آییتاهلل صامنیهای پییش از هرچییز در گِیرو
هویتفرهنگی بعنوان دال مرکزی گفتماندفاعی است بهمین منظور در سخنرانیهیای مختلیف
بیان میدارند که« :ما از لحاظ فرهنگی باید کشور را ،ملّت را و جوانان را مصونسازی کنیم؛ این
برنامهریزی می صواهد .این هدف را اوّل باید قبول کنیم و به آن اعتقاد پیدا کنیم ،بعد که اعتقاد
پیدا کردیم برویم برنامهریزی کنیم برای این کار» (بیانات.)7937/77/76 ،
خودشناسی و دگرشناسیِ هویتی در گفتمان دفاعی

نظام معرفتی عاملفرهنگی در برگیرندهی آگاهی ،نقد ،شناصت «صود» ،شناصت فرهنگ صود و
نیز شناصت جهان است .اساساً روشنفکر یا یک عامیلفرهنگیی در ییک رابطیهی بیه هیمتنییده
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محکوم به شناصت «جایگاه طبقاتی ،ملی ،دینی ،فرهنگ و شخصیت میای صیاص صیود و میای
انسانی» است (مطهری .)7900 ،چراکه بدون آن نمیتواند از جوهره انتقاداندیشیی (جهیانبگلو،
 )7917و بازاندیشیِ روشنفکرانه بهره گیرد و یا از اصول و مبانی اندیشهایِ مورد توافق ،پرسیش
کند؛ گفتگویی را در جهتهیای جدیید بیه جرییان انیدازد؛ از صیود فاصیله بگییرد و در نهاییت
جغرافیای شناصت را توسعه بخشید .از چنیین منظیری مییتیوان ادعیا کیرد کیه روشینفکر ییا
عاملفرهنگی ،کاوشگر هویت است (صرمشاد و سرپرسیت .)7913 ،برصیی بیا تأکیید بیر اینکیه
هویت ،فرآیند بازشناسی «صیود» اسیت آن را چونیان تینفسکیردن ،ضیرورت زنیدگی جمعیی
دانستهاند (هارپر )7660 ،و اساساً آنچه مهم اسیت تمیایز بیین «صیود» و «دگیری» ییا دشیمن
میباشد.
با وجیود «ازجاشیدگی» انقیال و تغیییر در گفتمیانهیای موجیود ،شیاهدیم کیه دالهیای
گفتماندفاعی در اندیشه آیتاهلل صامنهای حفظ گردیده ،در همین راستا هرجا سخن از «صیود»
و دفاع از آن میشود بیگمان مفصلبندی آن با اسیالم اییدئولوژیک و انقالبیی میدنظر اسیت و
هرگاه سخن از «دیگری» میشود سخن از تهاجم غر و تهاجم فرهنگی به مییان مییآیید .در
گفتمان دفاعی آیتاهلل صامنهای ،فرهنگ به حدی فربه است که دفاع و حتی «نظیم اجتمیاعی»
را نیز متأثر از کارکردهای فرهنگی جامعه میداند .به باور آیتاهلل صامنهای «صودفراموشی» -به
معنی فراموش کردن صود -امری صطرناک است که وجود آن در ادبیات سیاسی یک کشور ،بیه
ذلت و صواری مردم آن کشور میانجامد .اگر «قوم و ملتی ،هویت ،تاریخ ،فرهنگ و زبان صود را
فراموش کنند ،نتیجهی آن ،ذلیت و بیدبختی ایین قیوم صواهید بیود» (بیانیات.)7916 /3/77 ،
اهمیت «هویتفرهنگی» به قدری است که «با برصورداری از آن ،هیر کشیور مییتوانید از همیه
امکانات صود برای پیشرفت و موفقیت استفاده کند .اگر این احساس هویت وجود نداشته باشید،
بسیاری از مشکالت برای آن مجموعه پیش میآید» (بیانات)7916/61/77 ،؛ و در جیایی دیگیر
دفاع را جزئی از هویت یک ملت زنده قلمداد میکند و بر آن است که ملتی کیه بیه فکیر دفیاع
نباشد ،در واق زنده نیسیت (بیانیات)7901/61/73 ،؛ امیا اینکیه ایین گفتمیان دفیاعی بیا چیه
دگرهییایی شناسییایی میییشییود بسیییار حییائز اهمیییت اسییت ،لییذا در مییورد «دگییر» یییا دشییمنِ
تهاجمفرهنگی معتقد است« :من مسئله تهاجم ،تحمیل فرهنگ غر بر سایر ملّتها و کوچیک
شمردن فرهنگهای مستقل را یک صشونت صاموش و بسیار زییانبیار تلقّیی مییکینم .تحقییر
فرهنگهای غنی و اهانت به محترمترین بخشهای آنها در حالی صیورت مییگیردکیه فرهنیگ
جایگزین ،بههیچ وجه از ظرفیّت جانشینی برصوردار نیست» (بیانات)7937/63/61 ،؛ وی شیرط
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موفقیت در گفتماندفاعی و مقابله با «دگر» یا دشمن را «تقویت ایمان و آگاهی و نگیاه تییزبین
به سرانگشتان فعّال و صیانتکار دشمن» میداند (بیانات.)7917/67/97 ،
آیتاهلل صامنهای «بیشترین تیالش دشیمنان بیر روی جامعیه ،ملیت و کشیور میا را ،تیالش
فرهنگی» میداند (بیانات )7911/0/0 ،و بر آن است که «دگر» یا دشمنِ این گفتمان ،بیشترین
تالش صود را معطوف به بخش هویتفرهنگی نمیوده اسیت .در مجمیوع بیرای فهیم «صیود» و
«دیگری» به عناصر گفتماندفاعی ایشان در ادامه توجه صواهیم نمود .عناصری که بیگمیان بیا
عالیق ارزشی درآمیخته و مقوخت فرهنگی در آن از اولوییتهیای گفتمیانی آییتاهلل صامنیهای
محسو میگردد؛ اما یکی از بزرگترین «دگر» های گفتمیان اسیالمگیرا بعید انقیال اسیالمی
غیریتسازی با «ضدوخیت فقیه» است لذا میگویند« :اینکه علمای اسالم و ملت انقالبیی میا و
دلسوزان جامعه ،اینقدر روی مسأله ی وخیت فقییه عیادل تکییه مییکننید و امیام بزرگیوار میا
(رضواناللَّهتعالیعلیه) ،آن را آنقدر مهم میشمردند ،به صاطر همین بود که اگیر ایین مسیألهی
معنوی را از جامعهی اسالمیمان سلب بکنیم ...و اگر ما ایین اشیتباه را بکنییم کیه در مسیألهی
حکومت و مدیریت جامعه ،مالک و معیار اسالمی را فراموش بکنیم و به سمت همیان فیرمهیای
رای دنیایی برویم ،معنای جامعهی اسالمی ما از بین صواهید رفیت .ایین نقطیه ،تعییینکننیده
است» (بیانات .)7903/60/70 ،به عبارتی دفاع از وخیتفقیه بعنوان مفصل گفتماندفاعی بیرای
ایشان بسیار حائز اهمیت است و توصیه به مصونسازی یا ایجاد بستر دفیاعی بیرای جوانیان در
برابر تبلیغات دشمن میکند« :یکی از راههایی که دشمنان در پیش میگیرند ،نفوذ در جوانان و
نوجوانان ما است؛ متوجّه این نفوذ باشید .سعی کنید به صودتیان مصیونیّت ببخشیید» (بیانیات،
.)7931/63/79
عنصر دین در گفتمان دفاعی

با توجه به جایگاه آیتاهلل صامنهای به عنوان رهبر سیاسی و دینی جمهوری .ا.ایران و همچنیین
کسوت روحانی ایشان ،بیگمان عنصر دین در فرهنگ به مثابه هویت بسیار حائز اهمییت اسیت
لذا برای تبیین حوزه گفتمان گونگی ایشان در بخش دفاع به مرور حوزه اندیشهورزی وی رجوع
صواهیم کرد.
ایشان هیچگاه ملیت و دین را در مقابل هم قرار نمیدهند و دین را یکیی از ارکیان اساسیی
فرهنگ و هویت میدانند (بیانات)7911/61/71 ،؛ و معتقد است هرعامل و هر مبلغی که پایهی
این ایمان را سست کند آن هدف پلید را دنبال میکند؛ یعنی با عزتملی ،بیا افتخیار ملیی و بیا
سعادت ملت به مقابله میپردازد (بیانات .)7903/61/77 ،وی جامعه بدون تقوا و بیدون دیین را
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بیهویت دانسته و تأکید میکنند ملتها بر اثر انقطاع از دین دچار سرگردانی و ذلت مییشیوند
(بیانات)7937/9/9 ،؛ برهمین اساس بر آن است که هر ملتیی بیرای رشید ،پیشیرفت و دفیاع از
صود باید انگیزهی درونی و معنوی داشته باشد که در درجه اول ،انگیزه ایمیانی و دینیی اسیت؛
زیرا انگیزهای حرکتساز است و کشورهای فاقد انگیزهی ایمانی ،مجبورند حیس ناسیونالیسیم و
قومگرایی و یا وطنپرستی را تقویت کنند تا شاید بتوانند صأل آن انگیزهی معنیوی را پیر کننید
(بیانات .)7903/61/77 ،البته بین احساس ناسیونالیستی و ایمان عمیق مذهبی فرق است؛ زییرا
نظام اسالمی ،رابطه مردم و مسئولین و حمایت دو جانبه آنها از هم و تالش و مجاهیدتهیا ،در
راه صدا انجام میشود و دارای عمق و کیفیتی است که در هیچ نظیام دیگیری یافیت نمییشیود
(بیانات .)7903/60/67 ،آیتاهلل صامنهای ضمن باور به برتری عنصر دیین ،معتقید هسیتند کیه
امروز تنها راه مسلمانان برای مقاومت و دفاع از مناف ملتهای صود ،اتحاد کلمه بر محور اسالم
است (بیانات)7917/60/77 ،؛ به عبارتی ایشان اسالم را محور و زنجیره همارزی گفتمان دفاعی
مسلمانان تلقی میکند؛ و بر آن است که ارتباط با صدا ،مهمترین عاملی است که دفاع یک ملت
مسلمان را تضمین میکند و در فقدان آن ،هر نوع دستاورد و پیشرفتی ،ممکن است در راههای
غلطی مثل نابود کردن یک ملت دیگر به کار گرفته شود (بیانیات .)7911/61/71 ،وی بیر ایین
باور است که «ملت اییران احسیاس هوییت مییکنید؛ هوییت اسیالمی کیه هوییت ایرانیی هیم
نشأتگرفتهی از همین هویت اسالمی است .احساس میکند کیه اییران اسیالمی همیان هوییت
گمشدهای است که بایستی این ملت دوباره آن را به دست بیاورد و بر اساس او ،آرمانهای صیود
را معین و برنامهریزی کند و تالش و مجاهدت صود را شکل دهد» (بیانات.)7910/67/70 ،
آیتاهلل صامنهای در برابر آنچه عبدالکریم سروش «دین حداقلی» میداند به عنوان «دگر» و
صصم میایستد و بر آن است که «دین حدّاقلّی و اکتفای به حدّاقلها ،از نظر اسالم قابیل قبیول
نیست؛ ما در معارف صودمان چیزی بهعنوان دین حدّاقلّی نداریم ،بلکه در قرآن کریم در میوارد
متعدّدی اکتفای به بعضی از تعالیم دینی دون بعضی ،مذمّت شده است»؛ ایشان در ادامه ضیمن
اشاره به آیات قرآن پیرامون گران صوانیدن همیهی دیین بیرای مشیرکان معتقید اسیت «دیین
حدّاقلّی؛ یعنی کاستن از آرمانها که بهمعنای نابودی سیرت دین است .این دین حدّاقلّی یعنیی
در واق دین را حذف کردن» .آیتاهلل صامنهای ضمن دفاع از اسیالمسیاسیی و عیدم انفعیال در
برابر اسالم هراسی بر آن است کیه «اینهیا همیان اقلّیّیت قلیدر و زییادهصیواهی هسیتند کیه از
حاکمیّت اسالم میترسند؛ از اسالمسیاسی میترسند؛ از حضور اسیالم در میتن زنیدگی جوامی
می ترسند؛ علّت ترسشان هم این است که مناف آنها لطمه صواهد صورد .اسالمهراسیی در واقی
ترجمه ی هراس و سراسیمگی قدرتها در مقابل اسالم است ...اینکه واقعاً انسان وعیدهی صیدا را،
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ن بیه صیدای متعیال اسیت کیه صیدای متعیال در سیورهی
غیرقابل تحقّق بداند بدترین سیوءظ ّ
مبارکه ی انّافتحنا ،آن کسیانی را کیه ایینجیور حرکیت مییکننید میورد غضیب صیود دانسیته
است»(بیانات .)7939/77/77 ،بدین ترتییب وی عناصیر تمیایزبخش گفتمیان دفیاعی صیود بیا
لیبرالیسم را بدین صورت مفصلبندی میکند و ضمن غیریتسیازی بیا «دیین حیداقلی» ،آن را
صارج از مجموعه باورها و ارزشهایش میداند.
آیتاهلل صامنه ای بر آن است که نباید عقاید دینی را مخت به زنگ تعلیمیات دینیی نمیود
بلکه باید باسنجیدگی و فرصیت آن را در عمیق ذهین و جیان میتعلم جیایگزین کیرد (بیانیات،
)7910/1/71؛ بر همین اساس در جم بسیجیان ،باور به اهمیتِ عنصرِ «جهاد» در دین را یکی
از دالهای گفتماندفاعی ،مایه عزت ملت و امیت اسیالمی ،بزرگتیرین سینگر و حصین حصیین
مقاومت و جهاد فیسبیلاللَّه میصواند (بیانات )7917/0/7 ،با فربه شدن این عنصر ،جهاد فقیط
مخت به عرصه دفاع ،جنگ و جبهه باقی نمیماند بلکیه بعیدها «جهیادی بیودن»« ،میدیریت
جهادی»« ،روحیه جهادی»« ،فرهنگ جهیادی»« ،علیم جهیادی» نییز بیدان اضیافه مییشیود
(محمدعلیزاده )7937 ،که همهی اینها با فهمی فرهنگی در گفتمان دفاعی ایشیان قابیل درک
است.

شکل ( )2نمودار تبیین کلید واژه جهاد فرهنگی

عنصر هنر در گفتمان دفاعی

رابطة هنر و هویت در نظامهای هنری امری مهم به نظر میرسد و با تعمق و مطالعه در آثیار
هنری میتوان به شناصت هویتفرهنگی یک ملت دست یافت (محمیودی و همکیاران.)7911 ،
در همین راستا آیتاهلل صامنه ای حرکت جیدی و مسیتمر بیرای تعیالی هنیر در جامعیه را ییک
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ضرورت میپندارد (بیانات )7909/7/70 ،اما معتقد است دو کار بایید انجیام گییرد یکیی تولیید
فرهنگ و دیگری جلوگیری از آنچه ایشان کاخی مضرفرهنگی مینامد (بیانات )7937/0/7 ،لیذا
به تعریف و تبیین معنای «هنرمند متعهد» همت میگمارد چراکیه «بحیث مسیؤولیت و تعهّید
هنرمند ،قبل از هنرمند بودن او به انسان بودن او برمیگردد؛ انسان که نمیتواند مسؤول نباشد.
اوّلین مسؤولیتِ انسان در مقابل انسانهاست» (بیانات)7916/61/67 ،؛ بدین ترتیب وی ادارک و
احساس مسئولیت را قرین هنر میداند و ضمن رد جدایی اصالق از هنر ،هنرِ ملتزم و متعهّید را
یک حقیقت و مایه سرافرازی هنرمند میداند و جلوگیری از تولید کاخی هنیری مضیر در نگیاه
ایشان یکی از ضرورتهای فرهنگی و در نتیجه گفتماندفاعی تلقی میشود .بهمین منظور برای
تبیین واژهی هنر آن را با عنصری مثل انقال پیوند میزند نمودار ذیل برگرفته از سایت حفیظ
و نشر آثار ایشان ،بیانگر اهمیت مفصلبندی هنر با انقال در گفتماندفاعی است« :هنر انقالبیی
که ما از اوّل انقال همینطور گفتیم و آن را درصواست کردیم ،این اسیت» کیه از کنیار تیاریخ
صود بیتفاوت عبور نکند بلکه «هنر آن است که زیباییها را درک کند .این زیباییها لزوماً گیل
و بلبل نیست؛ گاهی اوقات ،انداصتن یک نفر در آتش و تحمّیل آن ،زیبیاتر از هیر گیل و بلبلیی
است .هنرمنید بایید ایین را ببینید ،درک کنید و آن را بیا زبیان هنیر تبییین نمایید» (بیانیات،
« .)7916/61/67در آتش انداصتن» همان مقابله با دشمن است.

شکل( )3نمودار تبیین کلید واژه هنر انقالبی

شعر بعنوان یکی از مولفههای هویتفرهنگی در کشور ،زمانی برای آییتاهلل صامنیهای ارزشیمند
است که در صدمت گفتماندفاعی کشیور باشید در همیین راسیتا مییفرمایید« :امیروز نقطیهی
مقابلش را ما داریم ،الحمدهلل ،صوشبختانه دیدم چند نفر از این شعرای جوان عزیز ما در مقابیل
[شعر بیتعهد] ایستادهاند؛ قبالً هم شعرهایی در مورد یمن ...شنیدهام ،صوانیدهام ،بسییار صیو
است» (بیانات .)7937/67/76 ،اینکه هنر با هر شکل آن میبایست مقیید باشید تنهیا مخیت
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شعر نیست این موضوع شامل موسیقی هم است لذا در این باره میفرمایید« :موسییقی چنانچیه
انسان را از معنویت ،از صدا و از ذکیر غافیل کنید ،حیرام اسیت» و صیرف بیینالمللیی شیدن و
درنوردیدن مرزها نمیتواند به آن پسوند «صو یا حالل» را اعطا کند؛ در گفتماندفاعی آییت-
اهلل صامنهای حتی «ایرانی» و یا سنتی بودن هم نمیتواند آ پاکی بر موسیقی باشید« :بعضیی
صیال میکنند که مرز موسیقی حالل و حرام ،موسیقی سنّتی ایرانی و موسیقی غیرسنّتی است؛
نه این طوری نیست» بلکه تنها عنصر «تقوا» اسیت کیه مییتوانید دال «موسییقی» را معنوییت
ببخشد« :شما جوانان با این زادِ تقوا بتوانید وارد میدان شوید و تولیدهایی داشته باشید کیه بیه
معنییای حقیقییی کلمییه هییم صصوصیییات موسیییقی صییو و بلیییت را داشییته باشیید» (بیانییات،
 .)7900/77/79بدین ترتیب «دگر» یا دشمن موسیقی در اندیشه ایشان ،غربی یا ایرانیی بیودن
نیست بلکه «دگر» آن محتوایات بر اساس «تقوا» میباشد.
عنصر زبان و ادبیات در گفتماندفاعی

«زبان» در نگاه آیتاهلل صامنهای حامل فرهنیگ و هوییت نییز اسیت .بهمیین منظیور (بیانیات،
 )7937/67/73بر آن است که آموزش زبان انگلیسی حاوی آموزش سبک زندگی انگلیسیی نییز
می باشد؛ وی بر عنصر پاخیش زبان تأکید دارد اما در این میان برای عربیی اسیتثنا قاییل اسیت:
«من صیلی نگران زبان فارسیام ...و تهاجم به زبان زیاد اسیت ...همیینطیور دارنید اصیطالحات
صارجی بهکار میبرند .ننگش میکند کسی که فالن تعبیر فرنگی را به کار نبرد و به جایش یک
تعبیر فارسی یا عربی به کار ببرد؛ ننگشان میکند»؛ ایشان با این سیخنرانی دالهیایی ادبیی در
هویتفرهنگی را تبیین نموده و بر آن هستند کیه ایین دالهیا در گفتمیاندفیاعی بسییار حیائز
اهمیت است .عبور از زبان عربی بمنظور اهمیت حفیظ هوییت اسیالمی در کنیار هوییت ایرانیی
مسئلهای است که در کنار هر دال فرهنگی بدان اشاره میرود (بیانات.)7917/60/67 ،
آیتاهلل صامنه ای در جایی دیگر در تبیین تمدن اسالمی ...به مسئله زبان بیه عنیوان بخیش
اصلی زندگی انسان توجه میکند (بیانات )7937/60/79 ،و با اشاره بیه ایین موضیوع کیه زبیان
فارسی مدتها در شبه قاره هند زبان رسمی بوده و بطور طبیعی رای شید ،بیا آن میینوشیتند،
شعر میگفتند اما زبان استعمار به عنوان «دگر» یا دشمنِ هویتفرهنگی جایگزین زبان فارسیی
شد و حتی برای فارسی زبانان مجازات تعیین شد؛ بدین ترتییب «صودشیان را تحمییل کردنید،
این میشود فرهنگ مهاجم ،بنابراین فرهنگ غر  ،مهاجم است» .به عبارتی سادهتر ایشیان بیه
روشنگری در صصوص دگر یا دشمن گفتماندفاعی در عرصهی فرهنگ ادبی پرداصتند.

هویت فرهنگی به مثابه گفتمان دفاعی

713

اهمیت زبان فارسی برای آیتاهلل صامنهای در حیدی اسیت کیه در سیخنرانیهیای مختلیف
گریییییزی بییییه آن موضییییوع زده (بیانییییات 7906/77/70 ،و  7931/7/77و  7931/7/76و
 )7937/60/70و معتقد است که با گسترش علم ،میتوانیم زبان فارسیی را وسیعت دهییم« :در
دنیا هر کسی بخواهد به یافتههای تازهی علمی دست پیدا کند ،مجبور بشود زبیان فارسیی ییاد
بگیرد؛ همّت را این قرار بدهید» و یا بیان میدارد که« :هر زبانی که سعهی نفوذ آن زیاد باشید،
طبیعی است که با صود فرهنگی را حمل میکنید .کیاری کیه امیروز دولیتهیای اسیتعمارگر و
سلطهطلب میصواهند با صرجهای زیاد و با اعمال نفوذهای فراوانی در دنیا انجیام بدهنید ،زبیان
فارسی آن کار را با نفوذ طبیعىِ صودش کرده است»؛ بدین ترتیب ایشان بر این باورند که زبیان
حامل هویتفرهنگی است (بیانات.)7910/67/70 ،
عنصرآزادی در گفتماندفاعی

به تصور نظریه گفتمان (خکالو موفه) هر معنا در ارتباط با رفتار کلیای که در حال وقیوع اسیت
و هر رفتار در ارتباط با یک گفتمان صاص درک میشود (هوارت .)7911 ،فهم عنصیر آزادی در
گفتماندفاعی آیتاهلل صامنهای با درنظر داشتن مفاهیم غیریتساز ،قابل درک صواهد بود.
آیتاهلل صامنهای ضمن رویکر انتقادی نسبت به کسانی که بر این باورند که اصیالً ادییان بیا
حریت و آزادی موافقت ندارند و بر این مدعایند که آزادی اجتماعی ،آزادی فیردی و آزاد بیودن
انسانها نخستین بار در اروپا و از سالهای انقال فرانسه متولد شده و در نهایت «مفهوم اروپایی
و غربی و ناشی از انقال فرانسه و انقال ها و مکاتب غربی است و ربطی بیه اسیالم نیدارد» ،بیر
این نکته تأکید دارند که «به عکس مفهوم آزاد بودن انسانهیا ،قیرنهیا پییش از آنکیه در اروپیا
مطرح شود در اسالم مطرح شده» است .وی در ادامه به تفکییک دو معنیا از آزادی مییپیردازد:
نخست ،چنانچه آزادی به معنای آزادی روح انسان از آخیش و رهایی از هوا و هوسها ،رذاییل و
قید و بندهای مادی لحاظ شود ،آن آزادی تا امروز هم در انحصار مکاتب الهی است اما چنانچیه
آزادی به معنای آزادی در مکاتب سیاسی قلمداد شود ،در همین مسائل هم اسالم قرنهیا قبیل
از انقال ها و مکاتب اروپایی ،ایین آزادی را بیه ارمغیان آورده اسیت (صواجیه سیروی و نیادری،
 .)7937آیتاهلل صامنهای پیرامون آزادی در جامعه اییران بیر آن اسیت کیه« :در زمینیهی کیار
مربوط به آزادی ،هیچ حرف نو ،هیچ ایده نو ،هیچ منظومه فکری نو  -مثل منظومههیای فکیری
که غربیها دارند  -به وجود نیامد»؛ اما در بین انیواع آزادی ،آزادی معنیوی را برتیرین فضیلیت
برای انسان میداند و به طرح انواع «آزادی معنوی» میپردازد (بیانات .)7937/61/79 ،ایشان بر
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این باور است که با تحوخت عظیم ارتباطاتی که امروز در دنیا بوجود آمده ،آزادی متأثر از جنگ
فرهنگی به امری پیچیده تبدیل شده است (بیانات.)7936/69/79 ،
بدین ترتیب آیتاهلل صامنهای همانطور که بقیه عناصر حوزه گفتمیاندفیاعی را بیا «اسیالم»
زنجیر میکند اینجا نیز زنجیرهی دالها را با اسالم معنادار و به هیم گیره مییزنید و مییگویید:
« هیچ لزومی ندارد که ما به لیبرالیسم قرن هجدهم اروپا مراجعه کنیم و دنبال ایین باشییم کیه
«کانت» و «جان استوارت میل» و دیگران چه گفتهاند! ما صودمان حرف و منطق داریم .صیواهم
گفت که آن حرفها به دخیلی نمیتواند برای ما راهگشا باشد .مقوله آزادی را اسیالمی بدانیید»
(بیانات.)7900/60/77 ،
عنصر تاریخ و گفتماندفاعی

برای شناصت بهتر بُرشها و عناصر تاریخی در گفتماندفاعی آیتاهلل صامنهای بایید نگیاهی بیه
حوزهی اندیشهورزی وی انداصت« :تاریخ ...در این حوادث و وقای  ،سیاست هم هسیت ،فرهنیگ
هم هست ...درد هم هست ،بغض هم هست ،کینه هم هست .همه اینها وقتی بیا همیدیگر ثبیت
شد ،میشود تاریخ» (بیانات)7906/77/1 ،؛ «تاریخ واقعیاً مهیم اسیت .تیاریخ ،درس و گنجینیه
اطالعات ما از گذشته بشریت است؛ سرگذشت ماست»(بیانات)7906/77/1 ،؛ اما توجه به عنصر
تاریخ در اندیشه آیتاهلل صامنهای بسان تاریخ در قیرآن بیشیتر معطیوف بیه «عبیرت گیرفتن از
تاریخ» بوده است« :هر ملتی که از حوادث درس گرفت ،پیروز و موفّیق صواهید شید» (بیانیات،
)7901/1/1؛ «یکی از چیزهایی که بنده نگران آن هستم ،این است که این نسیل جیوانِ بالنیده
ما ...به تدری این حوادث مهم را ،این عبرتهای بیزرگ دوران معاصیر را از ییاد ببیرد» (بیانیات،
)7937/0/71؛ «من به جوانان عرض میکنم ،با تاریخ گذشیته نزدییک کشیورتان آشینا شیوید؛
چون یکی از راههای فریب و اغواگری ،تحریف تاریخ است که امروز متأسفانه ایین کیار بیهوفیور
صورت میگیرد» (بیانات .)7916/1/76،لذا با انتخا دگر «جنیگ ارادههیا» در گفتمیاندفیاعی
صییود پیشیینهاد ایسییتادگی ،اسییتحکام و اسییتفاده از ظرفیییتهییای فییراوان کشییور را میییدهیید
(بیانات.)7937/63/67،
بدین ترتیب وی بر آن است که عنصر تاریخ بدون دال و نشانهی «عبرت» بییفاییده اسیت؛
چراکه «عبرت تاریخی» میتواند بر مولفههای دفاعی کشور موثر واق شود« :در سرتاسیر اییرانِ
کنونی ما تمدنهای بسیار قدیمی وجود دارد؛ تمدنهای شش هیزار سیاله ،هفیت هیزار سیاله...
این جا سه هزار سال زنده بوده است؛ سه هزار سیال مشیغول سیاصتن و تولیید تمیدن و علیم و
زندگی بوده است؛ این صیلی مهم است ...این گذشتهی تاریخی بیه چیه دردی مییصیورد؟ ایین
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گذشته را بهعنوان یک شجرهنامه فقط در جیبمیان بگیذاریم و بیه آن افتخیار کنییم!» (بیانیات،
)7919/7/73؛ ایشان با این سوال استفهامی برآن اسیت کیه بایید از سیوابق تیاریخی و هوییت-
فرهنگی یک ملت که بیانگر استعدادهای آن است کمال استفاده بشود (بیانیات )7916/1/76 ،و
بر این باور است که این کمال در عبرتی است که میتوان از تاریخ آموصیت« :مین ،همیشیه بیه
جوانان و محصّلین و طلّا و دیگران میگویم که تاریخ را جدّی بگیرید و بیا دقّیت نگیاه کنیید،
ببینید چه اتفاقی افتاده است« :تلک أمة قد صلت» .عبرت از گذشتگان ،درس و آمیوزش قیرآن
است» (بیانات .)7907/76/1 ،بدین ترتیب عبرت گرفتن از تاریخ به مثابه یک مولفیه گفتمیان-
دفاعی میتواند حائز اهمیت باشد.
عنصر سرزمین و گفتماندفاع

شاید تفکیک مفهوم سرزمین ،امتاسالمی و ملت در گفتمان ایشان چندان کار درسیتی نباشید
اما در توجه به این مهم مییگوینید« :بخشیی از فرهنیگ ییک ملیت ،از اقلییم ،از آ و هیوا ،از
موقعیت جغرافیایی ،از جغرافیای سیاسیی سرچشیمه مییگییرد» (بیانیات )7936/9/79 ،بیدین
ترتیب سرزمین و جغرافیای ایران حامل فرهنگی است که به نظر آیتاهلل صامنهای با تمسک بیه
اسالم ،ثمره صیرات و برکات میشود (بیانات)7910/7/73 ،؛ باز هم شاهد مفصلبندی مفیاهیم،
حتی مفهوم سرزمین با هویتفرهنگی و زنجیر آن با «اسالم» هستیم؛ از این زنجیرهی فرهنگیی
است که میتوان گفتماندفاعی را فهم نمود.
آیتاهلل صامنه ای عالقه به این جغرافیا و کشور را برای دفاع از کشور و ملت ضروری دانسیته
(بیانات 7901/61/77 ،و  7901/60/61و  )7903/61/77و برآن است کیه هوییت برصواسیته از
این جغرافیا ضامن پیشرفت و استقالل است« :اگر کشوری از لحاظ ملی ،یک کشیور بییهیویتی
بود این کشور مطلقا پیشرفت نخواهد کرد و پیشرفتی که بر اساس تقلیید و ییا بیاصتن هوییت-
مستقل ملی همراه باشد ،پیشرفت نیست» (بیانیات .)7911/61/71 ،آنچیه دشیمنان ایین ملیت
همیشه میخواستهاند ،این بوده است که از این ملت سلب هویت کنند (بیانیات.)7910/67/70 ،
به عبارتی عنصر فرهنگیِ هویت باز هم در گفتمان دفاعی ظاهر میشود و ایشان بر آن است کیه
ملتی قدرت و عزت دارد که از مبانی هویتی صود دفاع کند.
عنصر نژاد و گفتمان دفاعی

آیتاهلل صامنهای نواد را دالی در گفتمان دفاعی صود نمیداننید و بیا اسیتناد بیه آییه  79سیوره
حجرات إن اکرمکم عنداهلل اتقاکم ،بر آن است که بین نوادها و زبانهای مختلف تفاوتی نیسیت و
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اصتالفات قومیتی و ناسیونالیستی بکلی با دیدگاه اسیالم منافیات دارد .لیذا بایید از انگییزههیای
تفرقهی بین انسانها مثل قومیت ،نواد ،صون و رنگ پرهیز کیرد (بیانیات)7911/67/77 ،؛ ایین
دیدگاه در گفتمان دفای وی ،با عنایت به عنصر «امت واحد» و همچنین مفصلبندی بر اسیاس
اسالم بسیار مبرهن میباشد« :ما نمیی صیواهیم عزتمیان را بیا تکییه بیر نیواد و ناسیونالیسیم و
حرفهایی که متأسفانه همه ی دنیا با تکیه به آنها دور صودشان یک حصار میکشند ،ثابت کنییم.
فالن کشور اروپایی ثابت میکند که نواد من برترین است .آن یکیی مییگویید نخییر ،نیواد مین
برترین است .حتّی این تنافس و تفاصر ،به جنگهای بینالمللی و صونریزیها و صرجهای کالن هم
کشیده میشود! نه ما برای صودمان ،عزت را بر اساس اعتقاد و ایمان توحییدی -کیه صاصییت و
شاصصهی تفکراسالمی است -و دل بستن به صدا و محبت بیه بنیدگان و صالییق الهیی و لیزوم
صدمت به آنها قایلیم» (بیانات.)7906/67/71 ،
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

شکل و الگوی ذیل متناسب با رهیافت تحلیل گفتمان ،بیانگر این مطلب است کیه در گفتمیان-
دفاعی آیتاهلل صامنهای« ،هویتفرهنگی» مبتنی بیر اسیالم ،دالمرکیزی اسیت؛ و وخییتفقییه
بعنوان مفصل همهی دالها در گفتماندفاعی ایشان نقش محوری دارند البته نبایید زنجییرهم-
ارزی اسالمسیاسی که ربط وثیقی با وخیت فقیه ،دین حداکثری ،جهاد و انقیال دارد ،فرامیوش
گردد .این الگوی گفتمانی نه تنها در اندیشههای دفاعی آیتاهلل صامنهای ،بلکه با انیدکی تغیییر
در سایر بخشهای اندیشهورزی ایشان نیز قابل فهم و درک است؛ اما آنچه در این پووهش مهیم
است تبیین اندیشهی دفاعی ایشان در الگویی بود که پووهشگر در شکل شیماره ( )7موفیق بیه
ترسیم آن شد.
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شکل ( )4الگوی هویتفرهنگی به مثابه گفتماندفاعی از منظر آیتاهلل خامنهای

در مجموع ایشان پیرامیون اهمییت زنجییر هیمارزی اسیالم ییا امیتاسیالمی مییفرماینید:
«ناسیونالیسم و قومیّتگرایی نمیتواند مشکالت بزرگ را حل کند .این مسائل را اسالم باید حل
کند و به فضل الهی ،حل صواهد کرد .مردم مسلمان ،در همه جای کشیورهای اسیالمی حضیور
دارند و غیرت اسالمی و دلسوزیهای اسالمی دارند» (بیانات)7907/0/71 ،؛ بیدین ترتییب ایین
وحدت اسالمی که وجه تمایز با «دگر» هویتی است نه تنها زنجیر امت اسالمی محسیو میی-
شود بلکه شاصصی برای رفتارهای دفاعی در سیاستهای کالن ج.ا.ا نیز میباشید« :امیروز دنییای
اسالم احتیاج به وحدت دارد .باید یکصدا در دنیای اسالم بلند شود» (بیانیات.)7910/61/79 ،
این تمایزات بعنوان نقاط عطف در گفتماندفاعی ایشان بسیار حائز اهمیت اسیت چراکیه منجیر
به غیریتسازی شده و فهم دفاعی را تسری و تسهیل میکند؛ بیه عبیارت دیگیر رفتیار دفیاعی
نیروهای مسل متناسب با این گفتمان ترسیم میشود.
نگاهی گذار به دالها و نشانههای گفتماندفیاعی آییتاهلل صامنیهای مبیین ایین اسیت کیه
«ازجاشدگی» و بُرش بزرگی مثل انقال اسالمی  7910علیرغم تأثیر و تغییر در مفاهیم دیگیر
گفتمانها ،در گفتمان اسالمگرا کمتر موثر افتاده اسیت .عناصیری مثیل «فرهنیگ» در اندیشیه
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آیتاهلل صامنهای تا زمانی که با مفاهیمی مثل اسالم ،وخیت فقیه و یا انقال مفصلبندی نشیود
در صارج از دایره گفتمانی ایشان باقی صواهد ماند و نقش یک عنصر آزاد را بازی صواهد کرد اما
به محض مفصلبندی صحی و یا زنجیرشدن با اسالم براحتی وارد گفتماندفاعی ایشان صواهید
شد و حتی بر مرکز این گفتمان صواهد نشست .دالهای جهاد ،آزادی ،شعر ،موسیقی و ...نیز بیر
همین منوال است یعنی باید دید که با چه چیز قابلییت مفصیلبنیدی دارد وگرنیه در صیارج از
گفتماندفاعی ایشان صواهند ماند و راه به جایی نمیبرند.
گفتماندفاعی آیتاهلل صامنهای پس از رهبریت جمهیوری اسیالمی توانسیت شیکل عینییت
بیشتری گرفته و به غیریتسازی با دگرها (دشیمنهیا) چرداصتیه اسیت و در ادامیه بیه تبییین
مرزهای گفتمانی صود همت گماشته اسیت .بیه همیین منظیور شیاهد شینیدن مفیاهیم حیول
«تهاجم فرهنگی ،جنگنرم ،عملیاتروانی ،تبلیغات رسانهای و »...بودهایم و برای مقابلیه بیا آنهیا
آیتاهلل صامنهای به عنصر «انسانفرهنگی» که با فهم هویت فرهنگی قابیل درک اسیت ،تأکیید
دارد .این انسان فرهنگی با بهره از اسالمی سیاسی و فرهنگی جهادی ،وخیتپذیر است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
ماحصل این پووهش برای یافتن اینکه هرجا سخن از مقاومت و دفاع است وجوهی از فرهنیگ و
نگاهی فرهنگی آیتاهلل صامنهای بر سایر نگاهها اولوییت دارد؛ محقیق شید .بیه همیین منظیور
پووهشگر به تبیین و ترسیم الگوی هویتفرهنگی به مثابه گفتماندفیاعی در شیکل شیماره ()7
برآمد .شکل مطروحه با کمک روش تحلیل گفتمان به ترسیم فرضییه پیووهش بیر آمید و ایین
نتیجه را که هویتفرهنگی از منظر آیتاهلل صامنهای به عنوان یکی از عامالن مهم در سیاسیت-
گذاری کشور به مثابه گفتماندفاعی است ،به بهترین شکل تبیین شد.
اینکه گفتمان دفاعی آیتاهلل صامنهای منجر به انتخیا چیه روش دفیاعی وییوهای در برابیر
دشمن میشود؛ موضوعی است که میتواند در پووهشهای آتی به ترسییم آثیار و تیأثیرات ایین
گفتمان در عرصهی بینالمللی بپردازد؛ تا جایگاه گفتمان تبیین شده در ایین پیووهش ارزییابی
گردد.
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