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چكیده
امام خميني (ره) در گفتمان دفاعي خود برای تحقق اهداف کالن امنيتي -دفاعي داراالسالم (جهان
اسالم) از شيوه تصويرسازی يا بازتوليد و بازنمايي «ديگری» به مثابه دشمن و بيگانه استفادهکرد .در
اين روش امام خميني (ره) با ديگرسازی استكبار ،سطح ملي امنيت و سطح امنيت و دفاع از جهاان
اسالم را به سطح فراملي يا بينالمللي آن پيوند زد .دفاع از داراالسالم در گفتمان دفاعي ايشان فقط
شامل سرزمين نميشود ،بلكه دفاع از کيان و حوزه اسالم ،دفاع از مسلماناني است که موردحملاه و
تهاجم قرارگرفتهاند ،همچنين دفاع از هجوم بر خود و دفااع از مللوماان و مستفانفان موردتجااوز
است .هدف اصلي اين پژوهش نشانهشناسي عناصار ،اساتنارههاا و اجايای بازنماايي و ديگرساازی
استكبار در گفتمان دفاعي (منطوف به جهاان اساالم) اماام خميناي (ره) در ساه سارهر فرهنگاي،
سياسي و اقتصادی است .سؤال اصلي اين پژوهش آن اسات کاه اساتكبار باه مثاباه «ديگاری» در
گفتمان دفاعي ايشان به چه صورت بازنمايي ميشود .برای ارائه پاسخ به اين سؤال ،از روش تحليال
گفتمان با اتكاء بر آثار امام خميني (ره) استفادهشدهاست .در اين نوشتار با تأکيد بر نشاانهشناساي
تالششده است بازنمايي استكبار در انديشه دفااعي او بار اساا "نماايش ديگاری" ياا "بازنماايي
ديگری" در ديدگاه استورات هال بررسيشود.
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مقدمه
حضرت امام میییی (ره) در گفتیان دفاعی مود از نگاه سختافااار  ،یعیای دادرت،
تسلیحات ،ژئوپولویتیك و ادتصاد فراتر رفته و با رویکرد نرمافااار باهمعیاا اساتفاده از
سامتارها معیایی زبان ،فرهیگ و گفتیان به این امر مینگرد .گفتیان دفااعی بییاانگااار
انقال

از یك بعد به الگو بسیح میابع نرمافاار و سختافاار جهان اسالم برا تحقق

اهداف کالن امییتی -دفااعی مرباوم مایشاود ،و از ساو دیگار ساحوم ملای -فراملای
درهمتییدها را شامل میشود کاه امییات نظاام اساالمی را باه امییات در جهاان اساالم و
درنهایت به جهان محرومان و مستضعفان پیوندمیزند .امام میییی (ره) در گفتیاان دفااعی
مود برا تحقق اهداف کالن امییتی -دفاعی از شایوه تصویرسااز  /بازتولیاد و بازنیاایی
«دیگر » به مثابه دشین و بیگانه استفادهمیکید .در این روش ایشان با دیگرساز استکبار،
سحح ملی امییت و دفاع امییت جهان اسالم را به سحح فراملی آن پیوندمیزند .هدف اصلی
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این پژوهش نشانهشیاسی عیاصر ،استعارهها و اجااا بازنیاایی و دیگرسااز اساتکبار در
گفتیان دفاعی رهبر کبیر در سه سپهر فرهیگی ،سیاسی و ادتصاد است .سؤال اصالی ایان
پژوهش آن است که استکبار به مثابه «دیگر » در گفتیان دفاعی حضرت امام میییای (ره)
به چه صورت بازنیاییمیشود.

الف -مبانی نظری و روش
 -1مبانی نظری
در تحقیق حاضر ،تحلیل بازنیاایی «اساتکبار» باه مثاباه «دیگار » در گفتیاان دفااعی
حضرت امام میییی (ره) بر اساس روش تحلیل گفتیان انجاممواهدشد .در این نوشتار باا
تأکید بر نشانهشیاسی ،تالششدهاست بازنیایی استکبار در اندیشه دفاعی بییانگاار انقاال
بر اساس «نیایش دیگر » یا «بازنیایی دیگار » در دیادگاه اساتورات هاال
بررسیشود.

)(Hall, 2003
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در تبیین و بررسی گفتیاان دفااعی و عوامال ماؤثر بار آن ،تاالششادهاسات از نگااه
سختافاار  ،بهمعیا بررسی ددرت ،تسلیحات ،ژئوپولویتیك و ادتصاد به سایت دیادگاه
نرمافاار  ،یعیی بررسی سامتارها معیایی زبان ،فرهیگ و گفتیان حرکت شاود .در ایان
نگاه گفتیاان دفااعی حضارت اماام (ره) ،از طریاق نشاانهشیاسای ،روانکااو و عیاصار
«بیگانهستیا » برجسته و در متن به جیبهها پیهاان در درون گفتیاان دفااعی باهگوناها
مستید پردامتهمیشود .بدین میظور در نوشتار حاضر ،آثار ایشان ،از جیله صاحیفه اماام و
دیگر آثار مرتبط واکاو شدهاست.
 -1-1تعريف سياست دفاعی
در یك تحلیل ساده ،سیاست دفاعی را باید مجیوعه روشها و تدابیر دانست کاه در
دفع یا کاهش پیآمدها حاصال از باروز یاك تهدیاد امییتای باهوسایله رهباران جامعاه
توجهمیشود .با این وصف ،در چارچو

مکاتب فکر گوناگونی کاه در مقاام تعریاف و

تبیین نظریه سیاست دفاعی درارگرفتهاند ،از زوایا متفاوتی باه ایان معیاا توجاهکارده کاه
حدادل به دو زاویه آن میتواناشارهکرد .اولی ،برداشت محدود است که سیاسات دفااعی
توجهمیکید .بر این اساس ،سیاست دفاعی با «سیاست نظامی» مترادف و مساو تلقیشاده
و در کیار دیگر سیاستها دولتی مانید سیاست ادتصاد و سیاست آموزشی درارمیگیارد
(حسییی .)50-05 :1331 ،برداشت دوم ،ریشه در دیدگاه آنانی دارد که هیگام با گساترش
دامیه تحلیل امییت و دفاع از حوزه نظامی ،راهکارها امییتزایی و دفع تهدید را از طریاق
اتکا بر تیامی عیاصر ددرت ملی توجهمیکید .بر مبیا این تفسیر موسع ،ماوارد چاون
جیگ ادتصاد  ،سالم تبلیغات و جیگ روانی ،ردابتهاا علیای و فیاوراناه ،و بازنیاایی
دشین در گفتیان ها دفاعی و غیره اباارهایی ضرور هستید که در چاارچو

فراییاد

هیاهیگکییده و انسجامآفرین به سیاست دفاعی یك دولت شکلمیدهید (نوروز .)514 :1330 ،
سیاست دفاعی هر دولت از الگو کالن برداشت آن از مقوله تهدید یا «راهبارد امییات
ملی» نشأتمیگیرد .در این ارتباام ،مفااهیم دیگار چاون «راهبارد دفااعی» و «دکتارین
3
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را فقط در حیحه رویکارد و اهتیاام یاك دولات نسابتباه مساائل و مقولاههاا نظاامی
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دفاعی» معیامییابد (زهاد  .)13 :1331 ،در هار ناوع سیاسات دفااعی ،ساحح ماصای از
«انتااعگرایی» دابلمشاهده است .بر این مبیا ،الگو برداشات فاعالشیاسایده از «ماهیات و
شدت تهدید» بر چگونگی مقابله با آن (سیاسات دفااعی) و حتای شایوه مادیریت تهدیاد
تأثیرگاار است .ناگفتهنیاند که این برداشت تحاتتاأثیر مؤلفاههاا تااریخی ،فرهیگای و
ایدئولوژیك و غیره دراردارد .سیاست دفااعی نسابتباه «رونادها فراملای» (میحقاها و
بینالیللی) از حساسیت و تأثیرپایر ماصی برموردار است (متقی.)55 :1333 ،
نظام تعامل میان سیاست دفاعی یك واحد ملی یا یك مجیوعه واحد (جهان اساالم یاا
امت اسالمی) با سحح نفوذپایر آن از رابحها معکوس حکایتمیکید .به این ترتیب ،به
هر میاان که تیهیدات و رویکرد دفاعی از جامعیت و فراگیار باارتر در رویاارویی باا
تهدید یا فشار محیحی برموردار باشد ،میاان آسیبپایر بازیگر موردنظر نیاا باا کااهش
بیشتر مواجهمواهدشد .این بحث موضوع برنامهریا دفاعی را با مقوله «عادم اطیییاان»
پیوندمیزند .بر این مبیا ،هیواره مجیوعها نامعین ،مبهم و غیردابل پیشبییی از مؤلفههاا
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تأثیرگاار وجوددارند که عقالنیت ناظر بر جریان تصییمساز دفاعی را در پیشبییی آییاده
با محدودیت ماصی روبرومیکید .به هیین دلیل اسات کاه باهزعام تحلیلگاران ،سیاسات
دفاعی باید با نوعی انعحافپایر  ،دابلیت تحبیق و استحکام ذاتی هیراه باشاد (جانساون،
 .) 03: 553نکته نهایی اییکه سیاست دفاعی دولتها هیواره با مفهوم «دیپلیاسی دفااعی»
ارتبام دارد .این مفهوم به الگویی بارا ترکیاب شاام

هاا دفااعی باا نشاانههاایی از

چانهزنی سیاسی ،ترغیب و پاداش اشاره دارد (متقی.)1 :1330 ،
 -2-1تعريف گفتمان ،معنا و ديگری
تاریخچه پیدایش و تکوین گفتیانپژوهی در محالعات فرهیگای باه کیتار از نایم دارن
میرسد که نییی از این زمان فقط شامل کوششها میشل فوکو فیلسوف و تااری شایاس
بارگ فرانسو در ارائه کارها متیایا با این روش و نظریه میشود .به اعتقاد او ،گفتیاان
مفهومی است که پیرامون تولید معیا از طریق زبان تعریفمیشود ،اما نظار باه اییکاه هیاه
اعیال اجتیاعی شامل معیا هستید ،و هیچیین «معانی» به آنچه انجاممیگیرد شکلمیدهیاد
5
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و بر آن تأثیرمیگاارند ،در نتیجه هیه اعیال جیبها گفتیانی دارند (هاال .)1331،باهطاور
کلی ،فوکو معیابخشی را محصول گفتیان و نظامها متفاوت و گوناگون معرفت میداند و
این معیا بهدستآمده را مترادف با «حقیقت» برمیشیارد (پین« .)34 :1334،هادف فوکاو
جستوجو نظامها مختلف دانش و گفتیانها و دواعد است که تعیاینمایکییاد چاه
چیا را باید گفت یا نباید گفت و کدام درست و کدام غلط» اسات (حسایییزاده1335 ،؛
فیلیون .)15-05 : 550 ،در اندیشه فوکو موضوعاتی هیچون دیوانگی و تیبیاه ،فقاط درون
گفتیانها مود بهصورت معیادار وجوددارند و مفاهیم «ماا» و «دیگار » در ایان اندیشاه
درست در جایی دراردارند که به بررسی هریك از این موضوعات میپردازد.
رکالئو و موفاه ،شاکلگیار هویاتهاا جیعای و فارد را در چاارچو

مفهاوم

«دیگر » توضیحمیدهید .باید به ماطر داشت باه عقیاده «شایتال موفاه» ،هار اجیااعی را
میتوان در راستا یك هژمونی مودت درککرد که به هیراه مود « ،نوعی طارد و حااف
دیگران را درپیدارد» (موفه.) 0 :1330،
بهطور مالصه از مجیوع بررسیها پیشین چیین برمیآید که هرچید مفهوم «دیگر »
بیشتر است ،با این وجود ،میتوان تولید «دگرسانی» را یکی از مهمترین ساازوکارها هاا
ددرت برا هویتیابی و تولید معرفت مرتبط با آن -اییکه چرا باید باه عیلای دسات زد-
(ون لوون ) 45 : 553،دلیدادکرد .هرچید میتوان در اییجا از ساویی باه توجاه فوکاو باه
مسئله مود ،یعیی نقد بهعیوان تکییکی برا شیامت مود (شارپ ) 550 ،نیا اشاارهکارد،
اما باید پایرفت «دیگر » در اندیشه فوکو نشانی است از اندیشه متفاوت ،تفکار مخاالف،
گفتیان نوین و شکلبید جدید از ددرت و نه فقط یك فرد یا گروه متفااوت باهعیاوان
«دیگر » در برابر «مود».
 -3-1نمايش «ديگری» در ديدگاه استوارت هال
مفهوم «دیگر » در این مقاله ،بهعیاوان بخشای از ساازوکارها تفااوت بخشای ،هام
بهعیوان یك مفهوم مستقل در برابر «مود» و صد البته هم بهعیوان مفهومی نیازمیاد فراییاد
0
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در میان آثار میشل فوکو جایگاه مرکا ندارد و این مرکایت حول مفاهیم ددرت و داناش
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«بازنیایی» برا معیادارشدن ،نگریستهمیشود .میظومه دالها گفتیان دفاعی حضرت امام
میییی (ره) و نظام معیایی ،درلتی و نیادین آن بخشی از فرهیگ و جهان فرهیگی جامعاه
ایران و جهان اسالم بهشیارمیآید .گفتیان دفااعی در ایان پاژوهش ،هیاناا کااربرد زباان،
نشانهها ،نیادها و استعارهها برا بیان وضعیت سوژهها گفتیان دفاعی در برابر «دیگار »
و هیچیین بازتا

دنیا نامودآگاهانه ایرانیان و جهان اسالم در نگاه به «دیگر » باه مثاباه

بیگانه است ،چراکه نشانهها ،نیادها و استعارههاا در روانکااو کلیاد ورود باه نامودآگااه
فرد و جیعی بهشیارمیرود (ادیبزاده.)4 :1333 ،
دراین پژوهش تالششدهاست بازنیایی استکبار در اندیشه دفاعی امام میییای (ره) بار
اساس "نیاایش دیگار " یاا "بازنیاایی دیگار " در چاارچو

دیادگاه اساتورات هاال

بررسی شود ،بیابراین رزم است در این دسیت مفهوم نیایش دیگر یا بازنیایی دیگر در
دیدگاه استورات هال بهطور مختصر توضیحدادهشود.
بازنیایی نقحه شروع محالعه دیگر است .استوارت هال با گار از بحث فوکاو دربااره
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گفتیان ،به نظام بازنیایی میرسد؛ جاییکه پس از شرم نظریاه گفتیاان ،چرمشای دارد از
انتااع به سو دنیا وادعی .ایده اصلی درباره بازنیایی از نظر هاال ،پاایرفتن حادود از
نسبیت فرهیگی میان یاك فرهیاگ و دیگار اسات ،جااییکاه باا فقادان دحعای تعاادل
روبهروشده و به هیین دلیل نیاز اصلی به ترجیه بهوجودمیآید ،بهنحو که «ما از مجیوعه
ذهیی ( )Mind –setیا جهان مفهومی یك فرهیگ به دیگر پیشمیرویام» (هاال.)1443 ،
بازنیایی در این معیا محلی برا بهرسییتشیامتن مفهوم «دیگر » است .بازنیایی از نظار
استوارت هال دو نظام به هم مرتبط دارد که در مرکا فرایید تولید معیا در هر فرهیگی جا
دارند :نخستین نظام ،معیابخشایدن باه جهاان را بارا بشار میکان مایساازد ،نظاام دوم،
مجیوعها از تحابقها میان نقشه مفهومی بشر مجیوعها از نشانهها را ایجادمیکیاد .ایان
روابط میان «چیاها ،مفاهیم و نشانهها ،در دلب تولید معیا در زبان » دراردارند .فرایید کاه
ایاان سااه عیصاار را بااه هاام پیوناادمیدهااد ،هیااان چیااا اساات کااه هااال «بازنیااایی»
( )Representationمینامد .دروادع ،از رابحه میان این دو نظام بازنیایی ،نشانهها تولیدشده،
درون زبان سازمان مییابید ،معیا تولیدمیکیید و میتوان آنها را برا ارجاع به اشیاء ،مردم
1
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و اتفادات در جهان وادعی استفادهکرد.
چیانچه زبان ،به تعبیر حرف و میظور انسان را برساند« ،اما این نکته نیا مهم است که
در لحظات تاریخی معین ،بعضی مردم دادرت بیشاتر در صاحبتکاردن دربااره بعضای
موضوعات نسبتبه دیگران دارند ».هال استدرلمیکید الگوها بازنیایی مورد بحاث ایان
میتقدان ،بر دضایا پهن دامیهتر داناش ( )Knowledgeو دادرت ( )Powerتیرکامایکیاد.
هال در راستا اندیشه فوکو درباره سوژه در بازنیایی میگویاد« :ساوژه در درون گفتیاان
تولیدمیشود .این سوژه متعلق به گفتیان نییتواند بیرون از گفتیان وجودداشتهباشد ،زیارا
باید تحت سلحه گفتیان باشد .سوژه باید محیع دواعاد و دراردادهاا و صاورتبیاد هاا
ددرت -دانش باشد .بهنظرمیرسد «سوژه» فوکو از طریاق گفتیاان در دو مفهاوم یاا مقاام
تولیدمیشود :اول ،گفتیان ،مود تولیدکییده «ساوژه» اسات ،دوم ،گفتیاان مکاانی را بارا
سوژه درنظرمیگیرد (موانیده یا بیییده که هیچیین تحت کیتارل گفتیاان اسات) کاه از آن
سوژه ،دانش و معیا ماص او بهصورت معیادار متبلورمیشود.
استوارت هال از این رویکرد ،بهعیوان رویکرد ناممیبرد که تأثیرات اساسی بر نظریاه
طریق آن ،مود بهصورت معیادار و مؤثر عیلمیکید .افاراد میکان اسات باه لحااه طبقاه
اجتیاعی ،جیسیت ،ویژگیها نژاد و دومی (و دیگر فاکتورها) تیایاداشتهباشید ،اما تیهاا
زمانی میتوانید بهصورت معیادار عیلکیید که در یکی از جایگاههایی درارگیرند که گفتیان
آن را تعریفکردهباشد؛ بهنحو که مود را تحت انقیاد دواعد آن گفتیان درارداده و بیابراین
سوژه ددرت -دانش آن شدهباشید .سرانجام ،اییکه هال «نیایش دیگار » را در چاارچوبی
از عیلکرد بازنیایی و با استفاده از رویکرد فوکو در با

گفتیان و ساوژه محالعاهمایکیاد.

هال «نیایش دیگر » را با کلیشهساز پیوندمیدهد .کلیشهساز از نظر او عبارت است از
امر که «افراد را به چید مصیصه ساده و ذاتی تقلیلمیدهد و ایان مصیصاههاا باه مثاباه
مصیصههایی بازنیاییمیشوند که طبیعت آنها را تثبیتکردهاسات» ساپس ،هاال از چیاد
جیبه به بررسی کلیشهساز در سامتن نیایش «دیگر » میپردازد:
.1کلیشهساز « ،تفاوت» را تقلیالمایدهاد ،ذاتایمایکیاد ،طبیعای مایساازد و درنهایات
3
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بازنیایی داشتهاست ،زیرا گفتیان در چیین دیدگاهی ،مودعیت سوژه را تعریفمیکیاد و از
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تثبیتمیکید؛
.کلیشهساز از استراتژ «دونیمکردن» بهرهمیگیرد؛
.3کلیشهساز میان ددرت ،بازنیایی و تفاوت ارتبام بردرارمیکید.
این سازوکار دیگر ساز را میتوان بهطور مالصه هیانطور که در نیودار شایاره 1
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آمدهاست ،نیایشداد:

نمودار شماره 1
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 -2روششناسی
در این پژوهش روش تحلیل گفتیان با اتکاء بر آثار امام میییی (ره) استفادهشدهاسات.
در این نوشتار با تأکید بر نشانهشیاسی تالششدهاست بازنیایی استکبار در اندیشاه دفااعی
امام میییی (ره) بر اساس "نیایش دیگر " یا "بازنیاایی دیگار " در دیادگاه اساتورات
هال بررسیشود .استوارت هال ،روش تحلیل گفتیاان ماورد اساتفاده بارا فهام عیلکارد
بازنیایی را شامل بررسی موارد ذیل میداند:
 -1-2شيوه نامگذاری
هدف از جستجو شیوه نامگاار  ،کشف امکاناات و ناوع امکاناات واژگاانی ماورد
استفاده گروهها مختلف بارا نامیادن و توصایف ویژگایهاا ماود و دیگار اسات.
بهعیوان نیونه ،استفاده حضرت امام میییای(ره) از عباارات و توصایفات ویاژها کاه باه
استکبار جهانی به مثابه «دیگر » نسبتمیدهد ،نشانمیدهد که ایشان بر پایاه طارز تلقای
مود از استکبار ،نسبتبه آن چه واکیشی داشته و چگونه آن را توصیفکردهاست ،باه بیاان
گروهی افراد است و با بررسی آن میتوان به ایان دلبساتگیهاا پایبارد» (سالحانی:1335،
.)1 3
 -2-2شيوه انتخاب واژگانی
هدف عیده انتخا
در متن است» .انتخا

واژگانی« ،محالعه شیوهها بازنیایی گروهها مود و غیرمود
واژگانی کیكمیکید تا به محالعاه فراییدیپردامتاه شاود کاه در آن،

متن ضین حفظ انساجام و یکپاارچگی ماود ،باه واساحه برگایادن واژگاان ماصای ،باه
برسامتن حقیقت به سبکی ویژه بپردازد.
 -3-2تحليل بينامتنيت
تحلیل بییامتیی در پی یافتن بخشهاایی از تلقیاات ،مشااهدات و محالاب محارمشاده
بهوسیله گوییده است (مثالً امام میییی (ره) در با
4
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دیگر «شیوهها مختلف نامگاار یاك پدیاده اجتیااعی واحاد ،نشاانگر دلبساتگیهاا
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شدهاند .اییکه کدام بخش نقلشده ،مستقیم یا غیرمساتقیم نقالشاده ،چگوناه نقالشاده و
چگونه دیگر را به چالش کشیده یا مود را نقاد کردهاسات تحلیال بییاامتیی تکییکای
است برا رسیدن به پاسخی برا این پرسشها (سلحانی.)1 4-1 3 :1335،
 -4-2تعريف عملياتی مفاهيم
در تعریف عیلیاتی نیا باید گفت در نوشتار حاضر ،میظور از استکبار به مثابه «دیگر »
در گفتیان دفاعی امام (ره) مجیوعه اعیال میفعت محور و سلحهآمیا کشاورها بیگاناه و
در رأس آنها آمریکا است .واژه «گفتیان» بهگونها مترادف و هممعیاا باا واژگاان ساخن،
نظم گفتار  ،متن ،زبان و کیش گفتار بهکاررفتهاست .گفتیاان هام ساازنده و هام برساامته
است و نه تیها در تولید و بازتولید سامتارها اجتیاعی دمیل است ،بلکاه مایعکسکییاده
آنها نیا هست .در اییجا میظور اصلی از گفتیان به شیوها از متن و گفتار بازمیگردد کاه
از زاویه دید ماص به تجربیات ما معیامیدهد« .بازنیایی» نیا در ایان نوشاتار باه معیای
تولید معیا از طریق چارچو ها مفهومی و گفتیانی است .باه ایان میظاور کاه «معیاا» از
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طریق نشانهها ،به ویژه زبان تولیدمیشود (مهد زاده.)10: 1333،
مفهوم «بیگانه» ریشه در تیایا میان انسان ملی و غیرملای دارد ،کاه باه دوگاانگیهاا
عصر مدرن معیامیدهد (ادیبزاده .)1 :1333 ،مفاهییی چون حاکییت و اصال سارزمییی
که در دوران جدید بهوجودآمده کیكمیکید تا آنچه از مفهوم بیگانه برمیآیاد درک شاود.
حاکییت به معیی کیترل سرزمییی است که در محدودهها دانونی دولتهاا مادرن ملای
وجوددارد .مفهوم عیصر «بیگانهستیا » نیا با مفهوم بیگانه مرتبط است .باا پیادایش انساان
ملی و مرزها ملی اتفادی که رخداد آن بود که دیوارها هویتی میان انسان ملای و بیگاناه
باعث احساس جدایی و بیگانگی بین این "دیگر ها" شد و برا انسان ملی ایان دیگار
به یك «هستی ناشیامته» مبدلشد .هیین مسئله به «تصویرساز ها جیعای» از بیگاناه در
سامانه معرفتی جامعه و جهان فرهیگی جامعه ،معیا و مفهاوم مایدهاد (هاال.)33 : 553 ،
دروادع در عصر مدرن و برا جوامع ملی این «دیگر » یك تصویر شدهاسات؛ تصااویر
که نیایشگر بازشیاسی بیگانه در تعامالت میان جوامع در عصر مدرن است .حال هر نوع از
15
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تصاویر میفی و نامحلو

جیعی که از «دیگر » در سامانه معرفتی و جهان فرهیگی جامعه

با تولیدشود ،یك عیصر بیگانهستیا بهشیارمیآیاد .ایان بیگاناهسااز و بازنیاایی آن در
دالب گاارهها ،استعارهها و نشانهها در گفتیان دفاعی امام میییی (ره) ،ریشهها آشاکار و
پیهان بسیار دارد که بهطور کلی میتوان آن را در تکوین و ظهور گفتیان انقال

اساالمی

تبارشیاسیکرد.
حضور غر

در دورانها دبل و دمالت آنها و نفوذشان در جامعه و سیاسات ایاران

و هیچیین در کشورها اسالمی ،با اییکه بسیار مسئلهبرانگیا بود ،اما تبدیلشدن آنهاا باه
سایههایی از یك دشین مفروض زمانی برا ایرانیان پررنگتر و موجهتر شد که آناان وارد
دوران رویارویی و کیششدهبودند .در این زمان با شکلگیر جیبش ملیگرایی و ملیشدن
صیعت نفت در ایران ،آنان برا نخستینبار اددامی فعال و کیشگرانه نسبتبه جهان غار
را در عرصه سیاست مارجی به ظهور رساندند و موفقیتهایی بهدستآوردند .ایان کایش
تقابلی با غر  ،با ظهور انقال

اسالمی ایران به رهبر امام میییای (ره) شاکل جدیاد و

شدیدتر به مود گرفت .این درحالی بود که بیشتر کشورها اسالمی در انقیاد استعیار و
دال «غر گرایی» و دال «امپریالسیمساتیا » در پرتاو تعاابیر اماام راحال و انقالبیاون
ماهبی (روحانی یا غیرروحانی) در تأسیس نظام جیهور اسالمی ایران و تثبیات گفتیاان
آن نقش اساسی داشت .این نظام سیاسی نوپاا از ساو دیگار ماورد هجیاه و حیاالت و
توطئهها در دامل و مارج شد و هیوز چید سالی از انقال

نگاشتهبود ،که جیگ تحییلای

از سو عراق ،هیت کشور را به مدت هشت سال معحوف به ماود کارد .جیگای کاه بار
اساس گاارشها مختلف بینالیللی ،جیگی تحییلشده از سو عراق و رژیام بعثای آن
بود (ویلیاما .)4 :1433 ،در این میان ،غر زدایی از جهان ایرانی در زباان رهبار انقاال

و

سوژهها انقالبی چیان شدت و حرارتی داشت که به تیاام عرصاههاا حیاات زنادگانی
ایرانی نفوذکردهبود و تیام پدیدهها انسانی به غربی و غیرغربی تقسیممیشد.
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استعیار نو بودند.
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ب -نظريه گفتمان دفاعی امام (ره)" :دفاع همهجانبه از جهان اسالم"
شالوده گفتیاان دفااعی اماام باه مفهاوم «دشاینشیاسای» باهمیظاور «دفاع تهدیاد» و
«امییتزایی» بازمیگردد .در چارچو

تفکر دفاعی امام (ره) پدیده تهدید و دشین در یك

«نظام عقیدتی -ژئوپلتیك» معیا و هویتمییابد .در بعد عقیدتی و فقهی ،تأکیاد ایشاان بار
شیامت دشین و انگیاهها آن با نوعی تکلیفگرایی شرعی ارتبام تیگاتیگ دارد.
نکته بعاد اجااا تشاکیل دهیاده یاا چاارچو

مفهاومی نظریاه دفااع هیاهجانباه را

دربرمیگیرد .بر اساس الگو استیتاجی این نوشتار ،رویکرد دفاعی امام (ره) فراتر از حوزه
امییتی -نظامی ،به عرصهها غیرنظامی نیا دابل تسر است ،باه بیاان دیگار آماوزه دفااع
هیهجانبه متأثر از اصل جامعنگر در کیار بصیرت و روشنبییی (بهعیوان بخشی از اصول
مقوم اندیشهها فقهی -سیاسی امام) ،گفتیان دفاعی را در دالب تفسیر موسع که تیاامی
ابعاد حیات اجتیاعی را دربرمیگیرد تأکیدمیکید .بر این مبیا ،گساتره مفهاومی ایان آماوزه
افاون بر بعد نظامی ،حوزهها «دفاع فرهیگی» (ایجاد مودباور و آزاد جهان اساالم از
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سلحه فرهیگی استعیار)« ،دفاع ادتصاد » (در دالب مودکفایی) و «دفاع سیاسی» (در دالاب
استقالل کشورها اسالمی) را شاملمیشود .در یك رویکرد ژئاوپلتیکی ،در صاحیه عیال
هریك از سحوم دفاعی در حوزهها ملی ،در سحح جهان اسالم و در سحح فراملای دابال
طبقهبید است.
در رویکرد دفاع هیهجانبه در گفتیان دفاعی امام میییی (ره) ،دفاع در مقابل «استکبار»
نقش برجستها دارد .در این گفتیان عرصه داملی و مارجی (در سحح کشور و در ساحح
جهان اسالم) از هم میفك و جدا نیستید ،درحالیکه نقحه اشتراک این دو عرصه را بایساتی
در بازنیایی «دیگر تهدیدکییده» به مثابه «دشاین» جساتجوکرد کاه در چاارچو

نظریاه

استوارت هال دابلتحلیل اسات .در ایان چاارچو  ،در ساحور بعاد چگاونگی بازنیاایی
«استکبار» در این گفتیان در سه ماردهگفتیاان فرهیگای ،سیاسای و ادتصااد پاژوهش و
واکاو مواهدشد.
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 -1گفتمان دفاع فرهنگی
در رویکرد ماص الهی -انسان گرایاناه اماام (ره) نسابتباه انساان و جواماع انساانی،
فرهیگ و مضامین وابسته باه آن از گساتره عییقای برماوردار اسات کاه هیاه رفتارهاا و
نگرشها در حوزه آن تعریفمیشوند .درواداع ،مقولاه فرهیاگ از اجااا بییااد راهبارد
دفاعی ایشان محسو میشود ،بهطور که امام میفرماید« :بارگترین تحولی که باید بشود
در فرهیااگ بایااد رخدهااد؛ باارا اییکااه بااارگت ارین مؤسسااها اساات کااه ملاات را بااه
تباهیمیکشد ،یا به اوج عظیت و ددرت میکشد» (صحیفه امام ،ج .)533 :3
در چارچو

در بازنیایی دشین یا در فرایید دیگرسااز

نظریه هال ،بییانگاار انقال

به تولید معیا میپردازد که در نتیجه معیابخشیدن به جهان در دالب گفتیان اسالمی را بارا
مخاطب میکن میسازد .به بیان دیگر امام مجیوعها از نشانهها را ایجاد و یا از نشانهها
موجود بهرهبردار میکید .این روابط میان "چیاها ،مفاهیم و نشاانههاا "مادنظر هاال باه
تولید معیا در دالب زبان جدید بهوسیله امام میجرمیشود .فرایید کاه ایان ساه عیصار را
بههمپیوندمیدهد ،هیان چیاا اسات کاه هاال «بازنیاایی» ( )Representationمایناماد.
برا ارجاع به اشیاء ،مردم و اتفادات در جهان وادعی استفادهمیکید .امام دیگر برا ارجااع
به دشین از واژگانی مانید امپریالیسم اساتفادهنیایکیاد ،بلکاه نشاانههاا و معاانی ماود را
تولیدمیکید که ذیالً توضیحدادهمواهدشد.
از میظر امام ،بهرهگیر از این اندومته نرمافاار یا میبع نرمافاار ددرت بارا دفاع
تهدید و افاایش امییت ،نیازمید لوازم و شرایط ماصی است .از جیله میتوان به ضارورت
هیاهیگی با پیامها و سازوکارها فرهیگ اسالمی و پرهیا از دوممدار فرهیگی اشارهکرد
که باعث تقویت «هویت» و مودباور فرهیگی در جهان اساالم باهعیاوان مجیوعاها از
امااوان مواهدشااد .در سااحح ملاای ،دفاااع فرهیگاای ،یعیاای آنچااه کااه بااه ایااران اسااالمی
مربوممیشود .در این رویکرد اصول ماصی تأکیدمیشاود کاه دربااره تاكتاك کشاورها
کاربرددارد و هم درباره جهان اسالم بهمثابه یك مجیوعه:
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درنهایت امام نشانهها را تولید ،درون زبان سازماندهیکرده ،معیاا تولیادمیکیاد و آنهاا را

بازنمايي مفهوم "استکبار جهاني" در گفتمان دفاعي امام خميني (ره) از جهان اسالم

 ضرورت تحقق استقالل فرهیگی ( صحیفه امام ،ج) 53 :10؛
 اصل مودباور و موداتکایی فرهیگی و علیی در برابر بیگانگان (صاحیفه اماام ،ج : 1
)533؛
 اهییت بهرهگیر و ساماندهی به تیامی ارکانها تعلییی و تبلیغی برا ترویج فرهیگ
اسالمی.
این نوع دفاع در سحح فراملی بهویژه در حوزه جهان اساالم باا تأکیاد ماصای هیاراه
است .دفاع از دارارسالم در گفتیان دفاعی امام میییی (ره) فقط شامل سرزمین نییشاود،
بلکه دفاع از کیان و حاوزه اساالم ،دفااع از هجاوم بار ماود و از مسالیانان ،مظلوماان و
مستضعفانی که به آنها حیلهمیشود نیا است .حضرت امام (ره) در کتا

تحریرالوسیله و

در بخش دفاع ،دفاع را بر دو دسم دانستهاند که یکی دفاع از اسااس اساالم و دلیارو آن و
دیگر دفاع از مود و مانید آن است (امام میییی ،تحریرالوسیله ،ج  .)3 4-3 3 :اییگونه
نگرش وسیع و هیهجانبه حضرت امام (ره) ناشی از آن است که اماام بایش از هرچیاا باه
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عات و آبرو اسالم و کشورها اسالمی بهامیدهد (صحیفه امام ،ج.)503 :14
بیابراین گفتیان دفاعی امام (ره) در حوزه فرهیگی ،دفاع از آموزهها اسالمی در برابار
آموزهها استکبار (دیگر سااز اساتکبار) اسات ،زیارا آماوزه اساتکبار درصادد باه
تخریبکشیدن آموزه اسالمی است ،بیابراین اماام هیاواره از تسالط فرهیاگ اساتکبار و
غربی و غربادگی سخنمیگفت و راهحل و مبارزه باا ایان فرهیاگ غربای را راهکارهاا
فرهیگی زیر میدانست:
 گسترش نفوذ اسالم در جهان (صحیفه امام ،ج )3 0 : 5؛
 دفاع از حق و عدالت (صحیفه امام ،ج ) 0 : 15؛
 مبارزه دائیی با ظلم و استکبار جهانی (صحیفه امام ،ج )3 3 : 1؛
 مبارزه با فرهیگ استعیار فکر و فرهیگی (صحیفه امام ج )515 : 1؛
 مودباور و نفی مودبامتگی و دحع وابستگی فرهیگی (صحیفه امام،ج )353 :15؛
 اتحاد ملل اسالمی (صحیفه امام،ج )105 :1؛
 غلبه بر استکبار و طاغوت با فرهیگ فداکار و شهادتطلبی (صحیفه امام ،ج.)1 1 :15
15
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هیانگونه که در سحوم ملی و فراملی محرمشد ،آنچه در نااد اماام از اهییات فاراوان
برموردار است ،حفظ اسالم و دفاع از آن است و حضرت امام (ره) نهضت مود را بر پایه
این هدف بارگ در برابر آمریکاا و غار

اساتوارکردناد .اگار تصاویر اساتکبار باه مثاباه

«دیگر » در گفتیان دفاع فرهیگی رهبر کبیر از جهان اسالم روانکاو شود ،دو تصاویر و
بازنیایی از آن بهچشممیمورد .نخست ،استکبار به میاله «ابژه ناامیی» و دوم «ابژه شیحان».
این احساس ناامیی نسبتبه استکبار در ناد اماام میییای (ره) و انقالبیاون پیارو اماام،
امر ریشهدار در نظام سیاسی اجتیاعی ایران دبل از انقال

و نظامها حاکم در بسایار

از کشورها اسالمی بهشایارمیآیاد .درواداع ایان حالات نااامنگوناه فراگیار بخشای از
ویژگیها روانشیاسی اجتیاعی آن روزگار بودهاست .با ظهاور انقاال

اساالمی ایاران و

شکلگیر گفتیان «تقابال» در آن ،ایان احسااس نااامیی مودآگاهاناه و نامودآگاهاناه در
مویشتن ایرانیان انقالبی نسبتبه اعیال و سیاستها دول بیگانه در ایاران و دیگار نقاام
جهان اسالم ،به نظم گفتار و کردار گفتیانی انقالبیون میتقلشد و استکبار به میالاه «اباژه
ناامیی» در هسته مرکا گفتیان انقال

اساالمی و باه تباع آن در هساته مرکاا گفتیاان

گفتیان دفاعی او و به تبع آن انقال

اسالمی پیوند مورد و به دال امییت معیا و مفهوم داد.

و به هیین دلیل نیا کارکرد گفتیانی ضدیت با استکبار غر

بهعیوان یاك کاردار زباانی و

گفتیانی ،کارکرد «وحشتزدا» و «امییتزا» داشت .در این مقحع امام میییی (ره) اددام به
مفهومساز و کلیشهساز میکید .در هیاین راساتا باود کاه اساتکبار باه نیااد «سایاهی و
تاریکی» در برابر «مود» ایرانی (مسلیان انقالبی) بازنیایی شد .این سیاهی به مثاباه نیااد
از غرو /شب/ظلیات/گیراهی و ضاللت تداعی میشد و در مقابل انقالبی درارمیگرفات
که نیاد اصلی آن را بایاد در نشاانه -واژه «ناور» باه مثاباه نیااد از طلاوع /روشایایی و
رستگار جستجوکرد .که این امر در زبان امام میییای (ره) و در ایان جیلاه مشاهور کاه
«انقال

ما انفجار نور بود» (صحیفه امام ،ج  )13 :1متجلایگشات .بییانگااار انقاال

در

نظم گفتار مویش از طریق واژگونساز نیادین دال استکبار غربی ،تصاویر دگرگوناه
از آن را در گفتیان دفاعی -فرهیگی مویش بازتولید و بازنیااییمایکیاد .و در ایان نظاام
10
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دفاعی امام میییی (ره) جا گرفت .دروادع این ابژه ناامیی با دال امییت در هساته مرکاا

بازنمايي مفهوم "استکبار جهاني" در گفتمان دفاعي امام خميني (ره) از جهان اسالم

معیایی ماهبی ،انسان مؤمن و انقالبی باید از جهان شر که جایگاه شیحان است دور کید و
به مقابله با این میبع هراسانگیا بپردازد .در گفتار امام (ره) این تقابل و مبارزه میاان دحاب
نور و دحب تاریکی را به موبی میتوان دید:

دو جبهه است :جبهه طاغوت و جبهه اهلل؛ جبهه اهلل را که توجه باه
مدا دارد و اییان به مدا دارند ،مدا تباارک و تعاالی آنهاا را از
هیه ظلیت ها امراجمیکید و به نور میرساند.آن ناور ،ناور ماود
حق است ...طاغوت مردم را از ناور ماارجمایکیاد و باه ظلیاات
میرساند ...راه طاغوت راه شیحان است( ...صحیفه امام ،ج.) 14 :3
در این گفتیان عیاصر چون اییان به مدا ،آموزهها شیعی -اسالمی ،اعتقاد به مباداء
و معاد ،مودباور و موداتکایی فرهیگی ،ترویج فرهیگ اسالمی و غیره؛ باعث ماروج از
سیاهی و ظلیات استکبار جهانی به میالاه شایحان مایشاود .دال امییات در ایان حاوزه از
گفتیان دفاعی امام میییی (ره) یك واکیش دفاعی برا احساس غلبه بر این ابژه نااامیی را
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فراهممیکرد .در سحح فراملی این گفتیان ،پیاهبردن به ایدهها محلاوبی چاون «حکومات
مستضعفان جهان» و «بیدار تیاام ملاقهاا مسالیان و مستضاعف جهاان» و «ناابود
آدممواران و سرمایهداران و جهانمواران و امپریالیسم جهانی» نیونههایی از این نظامهاا
گفتار است که بخشی از ادبیات گفتیان دفاعی امام محسو میشد .باه زعام محیدرضاا
تاجیك «ایران بعد از انقال  ،با محیط امییتی بهطور کامل متفااوتی مواجاهشاد ...و امییات
نظام ،امییت آرمانی تعریفشدهبود .امییت آرمانی« ،حفظ» را در گرو «بسط» درارداد .تاأمین
و تحفظ فیایکی ،به سیت فراموشی سپردهشد و در مرکا ثقل گفتیان امییتای ،پاسادار از
ارزشها را نشاند» (تاجیك.)1 1 :1335 ،
تصویر دیگر که در گفتیان دفاع فرهیگی امام (ره) میتوان از استکبار بازشیاسیکارد،
نیاد «شیحان» است .نیاد شیحان کلید اصلی ورود به جهان نیادین و استعار «اسحورهها
طاارد» در گفتیااان دفاااعی اساات .در فرهیااگ ایراناای از عهااد کهاان ،شاایحان یااا اهااریین
بازنیاییکییده روم شر و بد و میشأ تاریکی بودهاست و ایرانیان به ادوام دشاین ماویش
آن را نساابتماایدادنااد (ادیاابزاده .)11 :1333 ،شاایحان و روم شاایحانی بااه سااان ابااژه
11
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مس کییدگی انسان و روم انسانی در اغلب فرهیاگهاا بشار دادمتی بسایار دارد .ایان
عیصر ماهبی -اسحورها در گفتیان انقال

اسالمی و امام میییی (ره) ،ابژه دیگر  ،یعیی

استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا را جانشین شیحان و روم شیحانی میکید که به دصاد
مس کردن و تسخیر ایرانی و روم او آمدهاست .و در فردا انقال  ،شفافترین تصاویر
از استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا را به مثابه شیحان بارگ به زبان آورد:

در این انقال  ،شیحان بارگ که آمریکاست ،شایاطین را باا فریااد
دور مودش دارد جیعمیکید ،و چه بچه شیحانهایی کاه در ایاران
هستید و چه شیحانهایی که در مارج هساتید جیاعکاردهاسات و
هیاهو به راه اندامته است (صحیفه امام ،ج .)534 :15
این مفهومساز بهوسیله امام ،یعیی بهکاربردن مفهوم "شیحان بارگ" بارا امریکاا ،را
می توان در چارچو

پیوند میان "نیایش دیگر " با کلیشهساز بهوسیله هال تحلیلکارد.

کلیشهساز از نظر او عبارت است از امر که "افراد را باه چیاد مصیصاه سااده و ذاتای
تقلیلمیدهد و این مصیصهها به مثابه مصیصههایی بازنیاییمیشوند که طبیعات آنهاا را
تقلیلمیدهد ،ذاتیمیکید ،طبیعیمیسازد و درنهایت تثبیتمیکید .حضرت امام درواداع باا
استفاده از مفهوم درآنی شیحان ،تیامی این مراحل را عیلیاتی میسازد.
میظور بییانگاار انقال

از لفظ «بچهشیحانهایی که در ایران هستید» ،گروهها سیاسای

مخالف بود که نااعها داملی را بر علیه نظام جیهور اسالمی ایاران ایجاادمیکردناد و
بهواسحه بیگانهساز در نظم گفتار امام (ره) به میاله نیروها شیحانی از حوزه مود ها
طردمیشدند .در گفتیان دفاعی ایشان نااعها داملی از یكساو و تقابال باا بیگانگاان از
سو دیگر در پیوند با یکدیگر درک میشوند و میتوانگفت که گفتیان سیاست ماارجی
جیهور اسالمی ایران از گفتیان سیاست داملی آن دابل تیایا و تفکیك نیست و هار دو
در پیوستار فرهیگی -گفتیانی یك نظام کاالنتار ،یعیای گفتیاان تسالیمناپاایر انقاال
اسالمی دابل درک و تعبیر اسات .در حقیقات تأکیاد و پافشاار اماام میییای (ره) بارا
بازنیایی استکبار بهعیوان شیحان بارگ به ذهییت نامودآگاهانه ایرانیان از شایحان در نظاام
13
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تثبیتکردهاست ".از دید هال ،کلیشهساز در فرایید سامتن نیایش "دیگر " "تفاوت" را
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معیایی ماهبی بازمیگردد .و امام (ره) بهواسحه برموردار از سرمایه فرهیگی اسااطیر و
ماااهبی وار ،در براباار احساااس غاار زدگاای و مسا گشااتگی ،سااعی در مسا زدایاای و
غر زدایی از روم ایرانی میکید .در هیاین چاارچو

اماام میییای (ره) ساعیمایکارد

مسلیانان جهان را نسبت به نیات شیحانی اسکتبار بر علیاه کشاورها اساالمی آگااه کیاد.
ماروین زونیس مسا شادگی ایرانیاان باهواساحه غار

از نگااه اماام میییای (ره) را باه

ضایعشدن مغا ایرانیان تعبیرمیکید (زونیس .)33 :1335،به هر حال نیاد شیحان و رواج آن
در نظم گفتار ایرانیان انقالبی و بازتا

آن در گفتیاان دفااع فرهیگای اماام (ره) کاه دال

شیحان بارگ را با مدلول آن ،یعیی آمریکا -غر

بازنیاییمیکرد ،جیبها دفاعی داشات و

در حقیقت یك مکانیسم دفاعی بود.

 -2گفتمان دفاع سياسی
دفاع در حیحه امور سیاسی ،باه کاارکرد نهادهاا سیاسای جامعاه در تحقاق باارترین
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ضریب دفع تهدید و امییتزایی اطالقمیشود .امام ایران اسالمی را امالقرا جهاان اساالم
میدانست ،بیابراین در گفتیان دفاعیاش در وهله اول بایستی این امالقرا بهعیوان نخساتین
سیگر حفظ شود .اولین و مهمترین تهاجم دشییان داملی و یا مارجی حکومات اساالمی،
میتواند موضوع برانداز  ،کشانیدن حکومت به انااوا سیاسای ،کااهش اعتباار جهاانی،
زیرسؤالبردن مشروعیت ،تضعیف نهادها دولتی و موارد از ایان دبیال باشاد کاه دادر
مسلم بهمیظور دستیابی به اهداف مود از تیاامی شایوههاا میکان اساتفادهمواهیادکارد
(سهرابی .)133 :1335 ،هجوم ،سلحه و نفوذ سیاسی ،هم از طریق مهرهها دستنشانده و
ایاد داملی ،هم از طریق دشییان مارجی و با استفاده از ساازمانهاا و داوانین و ضاوابط
بینالیللی در اشکال بسیار وسیع و فراگیر نیا میکن است اعیالشود .حضرت امام (ره) در
اینباره میگویید:

اصل اساس این را مود اینها درستکردهاند ،اساس این سازمانها
سامته مود اینهاست ،اگر سامته مود اینها نبود ،به چه میاسبت
باید کشور یا چید تا کشور دلدر حق وتو داشتهباشاید  ...ایان را
13
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هم درست کردهاند برا باز دادن ملتها کوچك (صحیفه امام،
ج.)0 :10
و در جایی دیگر نیا امام میفرمایید:

«اییجانب مکررگفتهام که تیامی ایان ساازمانهاا و گاروههاا بارا
طرفدار از ددرت میدان بهوجودآمدهاست» (صاحیفه اماام ،ج :10
) 53
در سحح ملی و فراملی بهمیظور دفاع در مقابل چیین پدیدها و میثیکردن ترفیادها
گوناگون سیاسی دشییان ،نخستین و ارزندهترین ددم ،ارتقا ساحح آگااهیهاا سیاسای
آحاد ملت است .در چیین شرایحی است که هدف اصلی در این تهاجم ،یعیی ماردم ،ماود
به مبارزه پردامته و بدینگونه هر نوع حرکتی را در نحفه ازبینمایبرناد .نکتاه مهام اییکاه
دفاع سیاسی در عرصه ملی ،افاون بر حوزه داملی ،نسبتبه محایط ماارجی آنچاهکاه در
صحیه سیاست ماارجی تولیاد و صاادرمیشاود نیاا دابال تعیایم اسات .در ایان ارتباام
مالکهایی چون پایبید کامل به حفظ استقالل و آزاد بهعیوان بییان سیاست در رابحه باا
میاان دور آنان از وابستگی به استکبار ،پرهیا از اعیال سلحه بر ایران و پاایرش عادالت
مدنظر است.
در سحح فراملی ،دفاع سیاسی درصدد تبیین محوم فاصل مشخصی میان جهان اساالم
و جهان سلحه است .بر این مبیا مفااهییی چاون دفااع از میاافع باینالیللای جهاان اساالم
(صحیفه امام ،ج ) 0 :15؛ نحوه مقابله با کافران و ستیگران (صحیفه امام ،ج)3 -31 :15
و ایجاد تشکلها اسالمی (صحیفه اماام ،ج  )553 : 1محارممایشاود .در هیاین ساحح
تحلیل ،امام میییای (ره) جبهاه جهاانی محروماان و مستضاعفان را باه ساو توسال باه
راهکارهایی چون دیام ملتها در برابر ددرتها بارگ (صحیفه امام ،ج  ،) 3 : 1توجاه
به روز ددس و دابلیتها آن بهعیوان مقدمها بارا تحقاق حاا

جهاانی مستضاعفان

(صحیفه امام ،ج 33 :11؛ ج )34-33 :13فرامیمواند.
از دید هال و فوکو سوژه متعلق به گفتیان نییتواند بیرون از گفتیان وجودداشتهباشاد،
14
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بیگانگان (صحیفه امام ،ج  )314 : 5و بردرار رابحه با کشورها غیرمسالیان بار اسااس

بازنمايي مفهوم "استکبار جهاني" در گفتمان دفاعي امام خميني (ره) از جهان اسالم

زیرا باید تحت سلحه گفتیان باشد .سوژه باید محیع دواعد و دراردادها و صورتبید هاا
ددرت -دانش باشد .در هیین چارچو  ،استفاده امام میییای (ره) از مفااهیم محروماان و
مستضعفان نشانمیدهد که ایشان مفاهیم ماص ماود را کاه در چاارچو

گفتیاان ماود

اوست بهکارمیگیرد.
با تحلیل و واکاو در ریهها عییقتر ساازنده گفتیاان دفااعی اماام میییای (ره) در
سپهر سیاست ،باه دو عیصار و اباژه «آگااهی» و «اباژه فرادساتی و فرودساتی» مایرسایم.
روانکاو «آگاهی» از استکبار کلید فهم هویت در گفتیان دفاعی اسات و ایان آگااهی در
گفتیان دفاعی حضرت امام یك آگاهی تکوییی است .این آگاهی از استکبار به مثابه آگاهی
از یك «دیگر» (بیگانه) که حاصل شرایط رویارویی انقال

ایران با جهان غار

و آگااهی

پیشییی از بیگانگان و دمالتها آنان در طول تاری ایران و جهان اسالم است .در دیدگاه
بییانگاار انقال  ،استکبار جهاانی چیاا جاا یاك نظاام سالحه نیسات کاه درصادد باه
اسارتدرآوردن کشورها اسالمی بهویاژه جیهاور اساالمی ایاران اسات .اباژه سالحه-
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اسارت در گفتیان دفاعی امام به شکل «آگاهی تحات سالحه از سالحهگار» یاا از اساتکبار
بازنیاییمیشود .امام میییی (ره) در مقام رهبر انقال
گفتیانی انقال

ایران کاه گفتارهاا او در میظوماه

اسالمی ،جایگاه یك فراگفتیان را یافتاهباود ،جهاان ماارجی را در سالحه

بازنیاییمیکرد .این آگاهی به گفتیان دفاعی مسیر مشخ

داده و آن ،مقابله با ایان غار

سلحهگر بودهاست:

ما ایان وادعیات و حقیقات را در سیاسات ماارجی و باینالیللای
اسالمیمان بارها اعالمکردهایم و درصدد گساترش نفاوذ اساالم در
جهان و کمکردن سلحه جهاانماواران باوده و هساتیم .حاال اگار
نوکران آمریکا نام ایان سیاسات را توساعهطلبای و تفکار تشاکیل
امپراتور بارگ میگاارند از آن باکی نداریم و استقبالمایکیایم...
(صحیفه امام ،ج ) 33 : 5
تصویر دیگر در سپهر سیاسی گفتیان دفااعی اماام « اباژه فرادساتی -فرودساتی» باود.
وجود یك نظام بینالیللی و جایگاه آمریکا در مقام راهبر اصالی اساتکبار جهاانی در رأس
5
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سلسلهمراتب نظام بینالیلل تداعیگر «ابژه فرادستی -فرودساتی» در نامودآگااه ضادبیگانه
سوژهها انقالبی بودهاست و بهطور نامودآگاهانها واکیشی دوبااره باه مسائله احسااس
«حقارت» که بخشی از احساس اسارت نیا به حسا

میآید رخدادهاست .امام میییی (ره)

هم به هیین احساس اشارهمیکید .احساس حقاارتی کاه باه زباان ایشاان باا احسااس در
«اسارت غر » [بودن] و «حضور سلحهطلبانه» آمریکاا هیاراه باودهاسات و هیاه در کیاار
یکدیگر به یك هویت گفتیانی ضدسلحه در گفتیان دفاعی معیامیبخشاد .در نظام گفتاار
امام به روشیی میتوان این را مشاهدهکرد(ر.ک :صحیفه امام،ج .)314-313 : 5
جایگاه فرادستی و فرودستی در سلسلهمراتب نظام بینالیلال باه هویات ضدسالحه در
گفتیان دفاعی بییانگاار انقال

معیا پررنگتر میداد و گفتار و کردار ایشان را به سو

شورش علیه سلسلهمراتب نظام بینالیلل و نفی وضاعیت موجاود در سیاسات باینالیلال
سیت و سو دادهاست .بهطور که « نفی و طرد وضع موجاود و نظام باینالیللای مساتقر»
(دهقانی فیروزآباد  )43 :1335 ،به یکی از عیاصر این گفتیان مبدل گشتهبود .این امار باه
سیت نفی نهادها بینالیللی و سازمانها بینالیللی سوق یافت ،چراکاه ایان نهادهاا و

دستگاهها مارجی ،از دبیل سازمان ملال و غیاره ،جاا اشاخاص
دستنشانده نیستید برا مصاالح میالاك باارگ و اغفاال میالاك
کوچك ایجادشدهاست ( صحیفه امام ،ج )10 :
احساس نامودآگاهانه فرودستی به دال مهم دیگر در گفتیان دفاعی امام میییای(ره)
شکلدادهاست و آن دال «حیایت از مستضعفان و مظلومین جهان» در سحح فراملای اسات.
برا امام (ره) مستضعفان و مظلومان تداعیکییده احساس فرودستی آزاردهیدها باود کاه
در نامودآگاه مویش آن را احساسمیکردند .و ایان احسااس ،مادلول ماود را در جهاان
بیرونی و در نفی سلحه سیاسی ابرددرتها و حیایت از مظلوم یافتهباود .ایان حیایات تاا
حدود بسیار جیبه آرمانی و اسحورها پیداکرده و گاویی مستضاعفان جهاان باه رهبار
ایرانیان انقالبی بهطور دریبالودوع در حال پیروز بر جهان و جهانیان هستید .ایان امار را
میتوان در پارادایم فراملی رویارویی مستضعفان در برابر مستکبران مشاهدهکرد .بهرهگیار
1
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سازمانها برا امام تداعیکییده فراییدها استکبار جهانی بود.

بازنمايي مفهوم "استکبار جهاني" در گفتمان دفاعي امام خميني (ره) از جهان اسالم

از سرمایهها فرهیگی دییی نیا در گفتیانساز از آرماان حیایات از مستضاعفان جهاان
بسیار کیكکردهاست .امام میییی (ه) در حیایت از مستضاعفان جهاان بیشاترین تأکیاد را
داشت و دورنیا این آرمان انقالبی را با نظم گفتار ماهبی مویش اینچیین ترسیممیکرد:
«گویی دولت مستضعفان نادیك و وعده حق تعالی دریبالودوع اسات» (صاحیفه اماام ،ج
 .)333 :14جیبه دیگر این حیایت گفتیانی ،الگوساز برا مستضعفان جهان بود که یکای
از مهمترین ابعاد گفتیانی در گفتیان دفاعی بهشیارمیآمد.

 -3گفتمان دفاع اقتصادی
نقش ادتصاد در حفظ تعادل و پیشرفت جامعه ،امر اسات کاه از نظار اندیشاییدان و
مدیران جامعه بسیار حائا اهییت است .امروزه امور ادتصاد هر جامعاه چیاان باا مبااد
فرهیگی و اجتیاعی پیوندموردهاست کاه بادون توجاه باه آن ،ساامتار فرهیگای و نظاام
اجتیاعی نخواهدشکلگرفت .شاید بتاوان گفات کاه روشانتارین چهاره تهااجم ،هجیاه
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ادتصاد است که نیاد آن را در اباار و امکانات روزمره فرد و اجتیااعی و سیساتمهاا
تأمینکییده نیازها ماد میتوانمشاهدهکرد .امام راحل در اینباره میفرمایید:

عیالً بردگی جدید بر هیه ملتها تحییلشاده و اکثریات جواماع
بشر در زندگی روزمره مود به اربابان زر و زور پیونادموردهاناد
و حق تصییمگیر در مسائل ادتصاد جهان از آنان سلبشدهاسات
و علیرغم میابع سرشار طبیعت و سرزمینها حاصلمیا جهان و
آ ها و دریاها و جیگلها و ذماایر باه فقار و درمانادگی گرفتاار
آمدهاند (صحیفه امام.)334 : 5
بیشك طراحی و اجرا برنامهها ادتصاد نا  ،نشأتگرفتاه از فرهیاگ اساالمی و
ملی میتواند اثرات میفای سالحه ادتصااد دشاییان بار جهاان اساالم را میثایکیاد؛ اماا
ازآنجاییکه اجرا تحورت ادتصاد به برنامههاا کوتااهمادت ،میاانمادت و بلیدمادت
نیازمید است ،بیابراین بیش از هر عیل دیگر بایستی به عوامل مؤثر در نیازمید ها جامعه
و دحع وابستگی توجهشود (سهرابی .)155 :1335،شیامت امکانات محلی ،نیرو انساانی،
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میابع و ذمایر و اعیال مدیریت ،استفاده از تجار

سایر ملل موفق و بهرهبردار از داناش

نخبگان متعهد و هیکار ها ادتصاد با دول دوست مایتواناد ماا را در مسایر نیال باه
اهداف ادتصاد و توسعه پایدار یار دهد .به این دلیل رهبر کبیر ،حفظ میافع ملای ،رشاد
صیعت و فیاور و تأمین امییت مالی جامعه را در پیشرفت اهداف کلای انقاال

اساالمی

بسیار مؤثر دانسته ،هیواره بر هدایت و تقویت بییهها ادتصاد تأکیدداشتهاند.
گفتیان دفاعی حضرت امام میییی (ره) در سپهر ادتصاد مویش ،ابژه «وابساتگی» را
در مود دارد .دروادع بعد از انقال

اسالمی این ایاده فراگیار وابساتگی ،کاه یاك جامعاه

وابسته ،جامعها عقیم و غیردابل رشد است ،به گفتیان دفاعی ایشان سیتوسو داد و ایان
گفتیان را به سیت رهایی از وابستگی و حرکت به ساو یاك باومیگرایای ایادئولوژیك
رهییونکرد .امام راحل احساسمیکرد که وابستگی به ورود تکیولوژ باعاث ازباینرفاتن
شالودهها ادتصاد و عقبماندگی جهان ایرانی در برابر استکبار جهانی شادهاسات .ایان
احساس فراگیر و اضحرا زا در گفتیان دفاعی امام (ره) حضور نیایان و مسلط داشات.
پاکساز تکیولوژ و ماشین از هر ناوع بیگاانگی و تبادیل آن باه بخشای از مویشاتن،
انقالبی است .بهزعم ویلیاما و کریسین ،بومیگرایی در باورها عییق چاون مقاومات در
برابر فرهیگ غیر ،ارجنهادن به هویت «اصیل» و راستین دومی ماویش ،و آرزو بازگشات
به سیت فرهیگی آلودهنشده بومی ریشه دارد (ویلیااما و کریساین .)15 :1445 ،باه هیاین
ماطر بود که امام میییی (ره) یکی از برنامههاا آغاازین بعاد از انقاال

را نفای صایایع

مونتاژ و حرکت به سو صیایع مادر به میاله صیایع بومی میداند و آن را دال بار «صایایع
اصیل» میشیارد (صحیفه امام ،ج .) 45 :0
نکته اساسی آنکه در مسئله بومیگرایی ایدئولوژیك ،گفتیان انقال

اسالمی باه دنباال

نفی حضور بیگانه بودهاست و نه نفی تکیولوژ ؛ و گفتیان دفاعی در عرصه ادتصااد  ،باه
دنبال رهایی از دال «وابستگی» ایران و جهان اسالم بودهاست .دال «اساتقالل تکیولوژیاك»،
با دال «امییت» در گفتیان دفاعی پیوندمیمورد .استقالل تکیولوژیك یك دال چیدوجهی و
چیدمعیایی است کاه در ایان دسایت ،معیاا ادتصااد آن ماورد توجاه اسات .اساتقالل
3
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مهمترین بازنیایی بومیگرایی ایدئولوژیك (موداتکایی یا مودکفایی ادتصاد ) در گفتیاان
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تکیولوژیك در راستا ایجاد یك صیعت دفاعی غیروابسته ،مهمترین بخش از نظم گفتار
امام میییی و دیگر سوژهها انقالبی است ،بیابراین حضرت امام در سخن مویش یکی از
اهداف انقال

اسالمی را حرکت به سو صیایع پیشرفته بومی میداند" :باید بیدار بشوید،

بروید دنبال اییکه آن صیایع پیشرفته را مودتان درستبکیید" (صحیفه امام ،ج.)031 :13

نتيجهگيری
«گفتیان دفاعی امام میییی (ره)» بر پایه «دفع تهدید هیهجانبه از اسالم ،جهان اسالم و
نظام اسالمی» معیا و هویتمییابد .در این رویکرد با درهمتییدگی ساحوم ملای و فراملای
روبرو هستیم که مستلام یك تصویرساز  ،بازتولید یا بازنیایی ماص از «دیگر » به مثاباه
دشین و بیگانه میباشد .استکبار در گفتیان دفاعی اماام راحال نقاش دشاین ،دیگار یاا
بیگانه را دارد.
مفهومساز به وسیله امام ،یعیی بهکاربردن مفاهیم اساالمی بارا توصایف دشاین یاا
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دیگر را می توان در چارچو

پیوند میان "نیایش دیگار " باا کلیشاهسااز باهوسایله

استوارت هال تحلیلکرد .از دید هال ،کلیشهساز در فرایید نیایش "دیگر " "تفاوت" را
تقلیلمیدهد ،ذاتیمیکید ،طبیعیمیسازد و درنهایت تثبیتمیکید .امام میییی (ره) دروادع
با استفاده از مفاهیم درآنی ،از جیله استکبار و شیحان بارگ برا توصیف آمریکاا ،تیاامی
این مراحل را عیلیاتی میسازد.
از دید هال و فوکو سوژه متعلق به گفتیان ،نییتواند بیرون از گفتیان وجودداشتهباشد؛
زیرا باید تحت سلحه گفتیان باشد .سوژه باید محیع دواعد و دراردادها و شاکلبیاد هاا
ددرت -دانش باشد .در هیین چارچو  ،استفاده امام میییای (ره) از مفااهیم محروماان و
مستضعفان نشانمیدهد که ایشان مفاهیم ماص ماود را کاه در چاارچو

گفتیاان ماود

اوست بهکارمیگیرد.
در تصویر «استکبار» به مثابه «دیگر » دو تصویر و بازنیایی از آن به چشم مایماورد:
نخست ،استکبار جهانی به میاله «ابژه ناامیی» و دوم «ابژه شیحان» .با ظهور انقال

اساالمی

ایران و شکلگیر گفتیان «تسلیمناپایر » ،احساس ناامیی مودآگاهانه و نامودآگاهانه در
5
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مویشتن ایرانیان انقالبی و مسلیانان جهان ،این ابژه ناامیی با دال امییت در هساته مرکاا
گفتیان دفاعی امام و به تبع آن انقال

اسالمی پیوندمورد و به دال امییت معیا و مفهوم داد

و به هیین دلیل نیا کارکرد گفتیانی ضادیت باا اساتکبار باه عیاوان یاك کاردار زباانی و
گفتیانی ،کارکرد «وحشتزدا» و «امییتزا» داشت .در هیین راستا بود که استکبار جهانی
به نیاد «سیاهی و تاریکی» در برابر «مود» ایرانای (مسالیان /انقالبای) و "ماود" مسالیان
سایر کشورها جهان اسالم بازنیایی شد .در این نظام معیایی مااهبی ایان تقابال ،مباارزه
میان دحب نور و دحب تاریکی است.
این شیوه بازنیایی استکبار در گفتیان دفاعی امام میییی (ره) باا «نیاایش دیگار » در
دیدگاه استوارت هال هیخوانی دارد .دروادع ،هال معتقد است که از رابحاه میاان دو نظاام
بازنیایی ،نشانهها تولیدشده ،درون زبان سازمان مییابید معیا تولیدمیکیید و میتاوان آنهاا
را برا ارجاع به اشیاء ،مردم و اتفادات در جهان وادعی استفادهکارد .او هیچاین "نیاایش
دیگر " را با کلیشهساز پیوندمیدهد .کلیشهساز از نظر او عباارت اسات از امار کاه
"افراد را باه چیاد مصیصاه سااده و ذاتای تقلیالمایدهاد و ایان مصیصاههاا باه مثاباه
در مردهگفتیان سیاسی گفتیان دفاعی اماام ،وجاود یاك نظاام باینالیللای و جایگااه
استکبار جهانی(ابژه سلحه) در رأس سلسلهمراتب نظام بینالیلل تداعیگر «ابژه فرادساتی ا
فرودستی» بود و بیابراین واکیش به آن واکیش نامودآگاه به مسئله احسااس «حقاارت» کاه
بخشی از احساس اسارت نیا هست به حسا

میآید .احساس نامودآگاهانه فرودستی باه

دال مهم دیگر در گفتیان دفاعی امام میییی (ره) شاکلدادهاسات و آن دال «حیایات از
مستضعفان و مظلومان جهان» در سحح فراملی است .و ایان احسااس ،مادلول ماود را در
جهان بیرونی و در نفی سلحه سیاسی ابرددرتها و حیایت از مظلوم یافتهبود.
در مردهگفتیان دفاع فرهیگی امام ،استکبار جهانی نیاد «شایحان» اسات .نیااد شایحان
کلید اصلی ورود به جهان نیادین و استعار «اسحورهها طرد» در گفتیان دفااعی اسات.
این عیصار مااهبی -اساحورها در گفتیاان انقاال

اساالمی و اماام میییای (ره) ،اباژه

«دیگر » ،یعیی استکبار را جانشین شیحان و روم شیحانیمیکید که به دصد مسا کاردن و
0
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مصیصههایی بازنیاییمیشوند که طبیعت آنها را تثبیتکردهاست".

بازنمايي مفهوم "استکبار جهاني" در گفتمان دفاعي امام خميني (ره) از جهان اسالم

تسخیر روم ایرانی و روم اسالمی آن آمدهاست .رهبر کبیر در فردا انقال  ،شفافتارین
تصویر از استکبار جهانی و در رأس آن آمایکا را بهعیوان «شیحان بارگ» (دشاین شایاره
یك ایران و جهان اسالم) به زبان آورد.
گفتیان دفاعی امام میییی (ره) در مردهگفتیان ادتصاد مویش ،ابژه «وابستگی» را در
مود دارد .در نتیجه گفتیان دفاعی ایشان به سیت رهایی از وابستگی و حرکات باه ساو
یااك بااومیگرایاای ایاادئولوژیك -تکیولوژیااك از طریااق ایااران و کشااورها اسااالمی را
جهتگیر میکید .پاکساز تکیولوژ و ماشین از هر نوع بیگانگی و تبدیل آن به بخشی
از مویشتن مهمترین بازنیایی بومیگرایی ایدئولوژیك (موداتکایی یا مودکفایی ادتصااد
در میان کشورها اسالمی) در گفتیان انقالبی امام است.
نشانهشیاسی عیاصر و استعارهها و اجاا بازنیایی و دیگرساز از استکبار جهاانی در
گفتیان دفاعی امام میییی (ره) نشانمیدهد که ایشاان در ساه ساپهر سیاسای ،فرهیگای و
ادتصاد رویکردها دفاعی میحصربهفرد مود را در مقابال «دشاین یاا دیگار » ایاران و
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جهان اسالم ارائهمیدهید که تالششد در این پژوهش واکاو شود.
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Abstract
In order to defend the abode of Islam (world of Islam), Imam Khomeini
in his defense discourse, used the method of imaging and representation of
other as enemy or alien. In this method, Imam Khomeini by otherization of
the arrogance, connected the national level of security and the level of
security and defense of the world of Islam to its transnational and
international levels. The defense of the abode of Islam in Imam Khomeini’s
defense discourse did not merely include the territory, but also protection of
the dignity and field of Islam, protection of the Muslims under attack,
defense against any attack and defense of the oppressed people who are
under attack. The main objective of the present paper is to semantological
study of elements, metaphors and components of representation and
otherization of arrogance in Imam Khomeini’s defense discourse (with
regard to Iran and the world of Islam) in three fields: political, economic and
cultural. The main question of the present paper is: How is arrogance as other
represented in Imam Khomeini’s discourse? In order to answer the above
question, discourse analysis has been used and the data have been garnered
from Imam Khomeini’s works. Attempts have been made to analyze Imam
Khomeini’s representation of arrogance in his defense discourse within the
framework of the representation of other in accordance with the notion of
Stewart Hall.
Keywords: world of Islam, Imam Khomeini, representation defense
discourse, other
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