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 ؛«معنویت سیاسی و منبع الهام»

 0العالی(ای)مدظلهاهلل خامنهاز منظر امام خمینی)ره( و آیت گفتمان دفاع مقدس
 

 4راد، محمدصادق جاللی0، حسین ساری2امیرحسین تمنایی

 چكیده
عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران، از مناظر مختلف موضوعی قابل پژوهش و جنگ تحمیلی به 

گفتمانی رهبران انقالب اسالمی ایران در موضوع دفاع مقدس رو، نظام مطالعه است. در این مقاله سؤال پیش

ن های مختلف به مخاطباهای متنوع و بعضا  متعارضی از جنگ تحمیلی در رسانهاست. در شرایطی که روایت

شود، شناسایی نظام گفتمانی امام گوناگون ازجمله مخاطبان جوان که جنگ را تجربه نکردند، عرضه می

تواند راهنمایی برای چگونگی فهم های گفتمانی مییابد. این نظاممعظم انقالب اهمیت میخمینی)ره( و رهبر 

اهلل جنگ تحمیلی و ابعاد مختلف آن باشد. برای رسیدن به این مقصود، بیانات امام خمینی)ره( و حضرت آیت

 های اصلیاولیه، دالهای شفاهی و مکتوب استخراج و پس از احصا مضامین ای اعم از سخنرانی و پیامخامنه

، «رویارویی حق علیه باطل»های بندی آن تشریح شد. در گفتمان امام خمینی)ره(، دالشناسایی و نحوه مفصل

شهادت سعادت »و « پیشرفت مادی و معنوی»، «پرهیز از صلح خائنانه و تحمیلی»، «ایستادگی در برابر استکبار»

های بندی شده است و در گفتمان رهبر معظم انقالب نیز دالمفصل« معنویت سیاسی»حول دال مرکزی « ابدی

، «ایثار ایمان و»، «ایران در برابر دنیا»، «شکوفایی استعدادها و رشد معنوی»، «افروزی برای نابودی انقالبجنگ»

 بندی شده است.مفصل« بخشمنبع الهام»حول دال مرکزی « هاروایت زیبایی»و « قدرت بازدارنده»

 یدی:واژگان کل
 دفاع مقدس، تحلیل گفتمان، معنویت سیاسی، منبع الهام. 
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 مقدمه 

رو دفاع مقدس برای جمهوری اسالمی ایران تجربیات ارزشمند و غنی را به همراه داشت. ازاین

یات شود که تجربترین موفقیت گام اول انقالب اسالمی تلقی میعنوان جدیاین دستاورد به

 باشد. به دلیلبسیاری از مشکالت در گام دوم انقالب اسالمی تواند راهنما و سرمشقآن می

چنین ضرورت و ارزش استراتژیک است که دشمنان، رقبا و مخالفان نظام جمهوری اسالمی 

کنند. موضوعی که رهبری ایران در مقابل دستاورد دفاع مقدس، از سالح تحریف استفاده می

سالگرد دفاع مقدس به آن اشاره کرده و معظم انقالب نیز در آئین گرامیداشت چهلمین 

تر شویم شویم باید به معرفت آن نزدیکهر چه از زمان دفاع مقدس دورتر می»فرمودند: 

های روایت جنگ تحمیلی موضوع شبکه«. 0گر در کمین هستندهای تحریفچراکه دست

درواقع تدارک  ساله، 5ها برای ساخت مستند از جنگ زبان قرار گرفته است. اقدام آنفارسی

 شده از جنگ، در حافظه جمعیها و معانی تثبیتیک نزاع گفتمانی، برای تشکیک در روایت

شده و شناوری هستند که های تثبیتها به دنبال ایجاد معانی جدید برای دالایرانیان است. آن

مصرف  زبان، تغییر سبدهای فارسیبندی شدند. گسترش رسانهذیل گفتمان دفاع مقدس مفصل

های عملیات روانی، دسترسی به گیری از امکانات فنی و فنای مخاطبان ایرانی، بهرهرسانه

ندیده( در کنار تراکم اطالعات و به تعبیر آرشیوهای پخش نشده، تغییر نسلی )جوانان جنگ

، ازجمله عواملی است که توجه به روایت جنگ تحمیلی را «انفجار اطالعات»شهید آوینی 

ان ، ضرورت دارد تا بتوانیم گفتم«گفتمان تحریف»نماید. بر این اساس در کنار این ضروری می

مانده عنوان فررسمی را درباره دفاع مقدس شناسایی و استخراج کنیم. روایت امام خمینی )ره( به

کل قوا که آگاهی کامل و اشراف اطالعاتی جامع درباره ابعاد مختلف جنگ داشتند و نیز بررسی 

تواند منبعی مهم برای ترسیم یک نظام عنوان رهبر پساجنگ، میهای مقام معظم رهبری بهدیدگاه

بازسازی  باشد. این گفتمان رسمی در برابر گفتمان رقیب، یارای مقابله داشته باشد.گفتمانی رسمی

واند تبا استناد به روایت امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب از دفاع مقدس می« گفتمان رسمی»

عرصه نزاع گفتمانی را از خطر تحریف دور کند. بنابراین سؤال اصلی این مقاله عبارت است از 

 

 .0077 شهریور 00 مقدس؛ دفاع پیشکسوتان از تجلیل مراسم با تصویری ارتباط . 0
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ای درباره دفاع مقدس اهلل خامنهگفتمان برآمده از بیانات امام خمینی)ره( و حضرت آیت

ها و چه های پیرامونی و دال مرکزی این دو گفتمان کدام است؟ چه شباهتچیست؟ دال

 ی در این دو گفتمان وجود دارد؟هایتفاوت
 

 ادبیات پژوهش

 :Fasold, 1990)گویندشناسی، مطالعه زبان در سطح باالتر ازجمله را گفتمان یا کالم میدر زبان 

داند، از منظر او کاربرد ( گفتمان را چیزی بیشتر از کاربرد زبان می25: 0772)0فرکالف(. 65

، های اخیرشود. در سالعملی اجتماعی تلقی می زبان خواه به شکل گفتاری خواه نوشتاری

حلیل ت نامندمی« تحلیل گفتمان انتقادی»رویکرد جدیدی در مطالعات کالمی پدید آمد که آن را 

گفتمان انتقادی، ریشه در آراء میشل فوکو دارد. این نوع تحلیل، نحوه استفاده غیرمشروع از 

وشتار و گفتار در بافت اجتماعی و سیاسی قدرت جمعی، سلطه و عدم مساوات که از طریق ن

: 0075)خنیفر،  کندشود را بررسی میگیرد و یا در برابر آن ایستادگی میخاصی صورت می

 است:« انتقادی»(. تحلیل گفتمان انتقادی، به دو معنا 005

عنای مویژه کارهای هابرماس است و در های مکتب فرانکفورت، بهدر معنای اول، مبتنی بر ایده 

شود تکیه دارد. بر اساس نظر خوانده می« شناسی انتقادیزبان»دوم، بر سنت مشترکی که 

بازاندیش باشد؛ یعنی باید بر منافع و عالیقی تأمل کند که خود، -هابرماس، علم انتقادی باید خود

رفته گبر آن متکی است. همچنین در این علم الزم است که بسترهای تاریخی تعامل نیز در نظر 

« شناسیتانباس»و « تبارشناسی»خصوص متأثر از فوکو در قالب شود. نسخه انتقادی گفتمان، به

(. دیوید هوارث، 0072دانش و متون است که به تحلیل گفتمان فوکویی مرسوم است)محمدپور، 

شناسی، ه دیرینهکند کگونه بیان میشناسی را از جنبه تحلیلی اینتفاوت میان تبارشناسی و دیرینه

ها( یک گفتمان خاص ها، مفاهیم و استراتژیها، ابژهکند که عناصر)سوژهقواعدی را ترسیم می

ها را با شرح گیری آنکند. حال آنکه تبارشناسی، شکلای مشخص، تعیین میرا در دوره

 (. 01: 0072)هوارث،  کندها تحلیل میکردارهای تاریخی موجد آن

 

1. Fairclough 
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نطقی سری قواعد دستوری و متست از تفاوت میان آنچه برحسب یکگفتمان در نزد فوکو عبار

شود. گفتمان، همان چیزی است که در میانه قیدوبندهای زبان توان گفت و آنچه گفته میمی

دهد. ازنظر فوکو، گفتمان از کارکردش جدا نیست آورد؛ رخ میو امکاناتی که زبان فراهم می

 داند. گفتمان، برای فوکون را نیز پاسداشت قدرت میترین کارکردهای گفتماو یکی از مهم

های قدرت است که به زندگی های قدرت و کنشبخشی از ساختار و روابط قدرت، هسته

های فکر کردن، ها، روش(. هال نیز معتقد است، گفتمان201: 0072)ازکیا،  دهدمردم شکل می

ها دانش معناداری درباره آن نصحبت کردن یا بازنمودن موضوع یا مبحثی خاص هستند. آ

رو پیامدها و گذارد و ازاینآورند. این دانش بر کردارهای اجتماعی اثر میموضوع پدید می

توان به منافع طبقاتی تقلیل داد ولی همیشه در نسبت با ها را نمیعواقب واقعی دارد. گفتمان

)هال،  اندبر سر اعمال قدرت ها بخشی از شیوه اعمال قدرت و مبارزهکنند؛ آنقدرت عمل می

0055 :57.) 

به یک کنش مثاتحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی به ساحت تحلیل گفتمان است که زبان را به 

نش تنها نتیجه صرف ککند. در تحلیل گفتمان انتقادی، زبان، نهاجتماعی و سیاسی تلقی می

های اجتماعی در دو ره به کنشدهی دوبااجتماعی نیست، بلکه عامل و نیروی مهمی در شکل

گران (. تحلیل08: 0078پناه، شوکتی مقرب، وجه مثبت و منفی یا سلبی و ایجابی است )رضائی

نامند زیرا قائل به این موضوع هستند که زبان، عامل انتقادی گفتمان، رویکرد خود را انتقادی می

ها از ها و رفع آنشف این نابرابریها، کهای اجتماعی بوده و وظیفه آنتولید و حفظ نابرابری

شناختی به این رویکرد نظری و روش (.02: 0074طریق افزایش هشیاری مردم است)سلطانی، 

کارگیری ابزار زبان در معنایی عام و های بیان و بازنمایی ایدئولوژی و روابط قدرت با بهشیوه

همچنین واکاوی بافت و بستر  پردازد. تحلیل گفتمان انتقادی،گفتمان در معنایی خاص، می

و  «تفسیر»، «توصیف»گانه شود که فرکالف با طرح چهارچوب سهاجتماعی را نیز شامل می

بنابراین آنچه  (.05: 0078پناه، شوکتی مقرب، شود )رضائی، آغازگر آن محسوب می«تبیین»

-گفتمانی هایگران انتقادی گفتمان است، به تصویر کشیدن در هم تنیدگی کنشمدنظر تحلیل

زاده، تر قدرت و حاکمیت است )آقاگلاجتماعی در سطح گسترده-های سیاسیزبانی با ساخت

0071 :049.) 
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ی اهای نظری متفاوتی را برای ارائه نظریهپردازانی هستند که سنتالکال و موفه ازجمله نظریه

(. ازنظر 000: 0070، آمیزند)کالنتریدر باب نقش گفتمان در علوم اجتماعی نوین، به هم می

مثابه یک فرآیند اجتماعی شامل عمل تثبیت معناست. از منظر الکال و موفه، ها خلق معنا بهآن

ت به دس« معنای فراگفتمانی»ها معنای خود را در ارجاع به یک ها، اشیاء و کنشها، ابژهتمام دال

. کنندخص، کسب معنا میها و در چهارچوب یک گفتمان مشآورند؛ بلکه از نظام تفاوتنمی

ها را ثابت ندانسته و سخن از ، معنای دال«دال متعالی»ها در رویکردی پسا سوسوری با رد آن

ه یابد و برانند که مدلول و معنای موقتی خود را از متن تعارضات اجتماعی میمی« دال شناور»

ما مداوما از طریق قرار (. 004: 0070علل مختلفی، همواره در معرض تغییر هستند )کالنتری، 

 کنیم تا معنایشان را تثبیت کنیمهای دیگر، تالش میها در شبکه روابط نشانهدادن نشانه

 ها محتمل(. اما این روند نهایتا  غیرممکن است، چون تثبیت معنای نشانه98: 0059)سلطانی، 

 ,Jorgensen& Philips)پذیر است ولی ضروری نیست چه امکانو مشروط است. این کار اگر

شود چنان رایج و مرسوم میها گاه آنشود که معنای بعضی از نشانهاما چگونه می(. 25 :2002

ی صورت بندواسطه  مفصلکند؟ در نظریه گفتمان این کار بهکه ازنظرمان کامال  طبیعی جلوه می

-دهطورکلی پدینی بهها و معاگیرد. درواقع، ایده کلی نظریه الکال و موفه این است که هویتمی

گاه تمام و کامل نیستند و صورت نهایی ندارند. چنین امری، راه را برای های اجتماعی، هیچ

دهای ترتیب هر معنابخشی، پیاماینگذارد و بهها باز میتخاصم و تضاد دائمی بر سر معنای پدیده

که مدل الکال و موفه، با (. نهایتا  این08: 0074اجتماعی خاصی به دنبال خواهد داشت )نوذری، 

کند، جا را های پساساختارگرایانه، که امکان جدا شدن دال از مدلول را فراهم میاتخاذ دیدگاه

ها به در این نگاه، گفتمان(. 058: 0099)هوارث،  گذاردبرای ابهام و چندگانگی معنایی، باز می

د و شود معنابخشی برساخته میی همین فرایندهند و جهان اجتماعی درنتیجهواقعیت معنا می

ها موجب تغییر در جهان اجتماعی است. گفتمان الکالئو بسط کند. تغییر در گفتمانتغییر می

ها سخن گفته شده است )کسرایی، ی گفتمان فوکو است که در آن به جای حکم از نشانهنظریه

-ایز زیربنا و روبنا فرومی(.  در اینجا تمام قلمرو اجتماعی گفتمانی است و اساس تم040: 0057

ی جامعه و سیاست ی گفتمان الکالئو و موفه را باید در حوزهترین کارکرد نظریهریزد. مهم

ی الکالئو و موفه عدم قطعیت (. در نظریه77: 0071پردازی قدرت دید )مقدمی، ویژه در مفهومبه
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سیاست عبارت است سازد. معنا همان چیزی است که سیاست را هم ممکن و هم ضروری می

شان در کارگیری مجدداند، و بههای سیاسی قبلی نسبتا  ثابت بودهاز نزاع معناهایی که در طرح

ها زندانی معانی جدید، تالش برای ترغیب دیگران برای پذیرش اعتبارشان و تثبیت کردن آن

شوند. می ره تبدیلزندگی روزم« دستور زبان»در معانی نسبتا  قطعی که اینها در آن به بخشی از 

تش تواند تثبیت شود، اما موفقیطور قطعی نمیعالوه اگرچه گفتمان در هریک از موارد باال بهبه

ها قدرت عبارت است از قدرت تعریف به پذیرش اعتبار این معناها بستگی دارد. ازنظر آن

ه، مرزها، محدود کند و ترسیم مجددکردن و تحمیل این تعریف در برابر هر آنچه آن را نفی می

ای از سیاست به این مفهوم تلقی کرد توان تنها نمونههای دولت را میوظایف و توانایی

(Laclau & Mouffe, 1985 .)هایبه همین دلیل است که روایت جنگ تحمیلی موضوع شبکه 

 ساله، درواقع تدارک 5ها برای ساخت مستند از جنگ زبان قرار گرفته است. اقدام آنفارسی

 شده از جنگ، در حافظه جمعیها و معانی تثبیتیک نزاع گفتمانی، برای تشکیک در روایت

شده و شناوری هستند که های تثبیتها به دنبال ایجاد معانی جدید برای دالایرانیان است. آن

ره( و بندی گفتمانی امام خمینی)بندی شدند. براین اساس مفصلذیل گفتمان دفاع مقدس مفصل

 تواند در این نزاع گفتمانی، کارآمد باشد.العالی( میای)مدظلهاهلل خامنهآیتحضرت 
 

 پیشینه پژوهش

بررسی مبانی فکری راهبرد دفاعی از دیدگاه حضرت »( در مقاله 0410مجتبی صباحی و همکاران)

فاعی دبه دنبال پاسخ به این پرسش است که مبانی فکریِ اندیشه  «العالی(ای)مدظلهامام خامنه

دهد که راهبردهای ایشان در ها نشان میالعالی( چیست؟ یافتهای )مدظلهاهلل خامنهحضرت آیت

شناسی، آمادگی رزمی و تهدید در برابر تهدید است که این مبانی از سه حوزه راهبردی دشمن

 آیات قرآن، سیره معصومین )ع( و راه اندیشه امام خمینی )ره( استخراج شده است.

شناختی دفاع مقدس و تأثیر آن در تحلیل گفتمانی و جامعه»( در مقاله 0411نیا )تیامیرضا ال

درصدد تبیین نقش و کارکردهای سیاسی و اجتماعی  «تقویت همبستگی، وحدت و قدرت ملی

دفاع مقدس در جامعه ایران است.سؤال اصلی پژوهش حاضر پرداختن به این سؤال است که 

ه دهد کهای پژوهش حاضر نشان میعی دفاع مقدس چیست. یافتهکارکردهای سیاسی و اجتما
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دفاع مقدس ضمن تقویت ابعاد جغرافیایی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی عناصر ایرانی هویت 

نظیری نیز برای احیا، بازسازی و تقویت عناصر مذهبی هویت جامعه ایران ملی، فرصت بی

ت امام حسین )ع(، و نمادهای آن چون فراهم آورد. دفاع مقدس و سرمایه عاشورایی نهض

ی گذشتگطلبی،مبارزه، قیام و استقامت در راه خدا و ازجانطلبی، آزادیخواهی، شهادتعدالت

و ایثار نقش اساسی در بسیج مردم علیه تهدیدات داخلی و خارجی، احیای هویت ملی و 

 مذهبی و بازتولید قدرت و امنیت ملی در ایران ایفا نموده است.

تحلیل گفتمان رهبر معظّم انقالب اسالمی »( در مقاله 0077 ذوالفقاری کیان و لیال ثمنی)مهال

به جایگاه و وظایف زنان مسلمان ایرانی در اندیشه رهبران انقالب « های زن منتظردر شاخص

ها حاکی از لزوم ورود زنان فرهیخته جهت طراحی و مدیریت اند. یافتهاسالمی پرداخته

سازی، ایجاد که زنان با ورود به میادین ارزشطوریبوط به زنان است؛ بههای مرعرصه

ر نظر ریزی در راستای تحقق آن با دانتظارات صحیح مبتنی بر فرهنگ بازتولید شده و برنامه

های هایی همچون فعّال، جهادی، جامع و معتدل بودن و با نظر به شاخصهگرفتن شاخصه

های اجتماعی و عدم ری، دلسوزی، پشتکار حضور در عرصهالگوی سوم زن از قبیل اثرگذا

اکتفا به اصالح حریم خصوصی زندگی، امکان عمل به وظایف زنان منتظر را محقق خواهند 

 ساخت.

بازنمایی دوران دفاع مقدس )جنگ عراق »(، در پژوهشی با عنوان 0075قدیر و یاوری )غفاری

های هایی ازجمله: آسیبدهد دالنشان می « سی فارسیبیو ایران( در سایت و شبکه بی

یروزی کننده پعنوان ترسیمسازی از امریکا بهساله برای ایران، منجیاقتصادی ثمره جنگ هشت

له، ساعنوان آغازکننده جنگ هشتیا شکست عراق و ایران در جنگ، مقصر نشان دادن ایران به

 گ با ایران و... بوده استعامل تحریک عراق برای شروع جن« صدور انقالب»نظریه 

العالی( گفتمان مقام معظم رهبری )مدظله»ای با عنوان ( در مقاله0078تقی بختیاری و همکاران )

ها، آراء، نظرات،رهنمودها و تدابیر درصدد بررسی اندیشه« در امور مهاجرین و اتباع خارجی

العالی( در ای )مدظلهنهاهلل علیه(و حضرت امام خامفقیه)حضرت امام خمینی )رحمتوالیت

عنوان شاخص به« هااتحاد مسلمانان و استقالل آن»دهد امور مهاجرین است. نتایج نشان می

 باالدستی است که نقش هدایتگر را برای سایر ابعاد دارد.
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تحلیل گفتمان تلویزیون »ای با عنوان ( در مقاله0070نژاد )محمدرضا تاجیک و جواد رمضان

دهد نشان می« ی درباره جنگ عراق با ایران )مطالعه موردی دو فیلم مستند(سی فارسبیبی

سی فارسی، متمرکز بر نگاه ضدجنگ، بدون در نظر گرفتن بیای تلویزیون بیگفتمان رسانه

ویژه رهبر ایران شأن دفاعی آن است. همچنین در این مستندها اعتقادات مذهبی مردم و به

 ادامه جنگ بازنمایی شده است.یکی از عوامل اصلی آغاز و 

 

 روش پژوهش

اصّی روش تحقیق کیفی ارتباط خ»کاررفته در این پژوهش، روش تحقیق کیفی است. روش به 

« اندها متکثّر شدهجهاندار این واقعیت است که زیستبا مطالعة روابط اجتماعی دارد و وام

گفتمان الکال و موفه مورد نظر های کیفی، روش تحلیل (. و از میان روش00: 0072)فلیک، 

است. تحلیل گفتمان و باالخص نوع انتقادی آن گرچه از برخی جهات مانند توجه به 

های اجتماعی همچون متن، تأکید بر استخراج معنای بسترمند و شناخت اشکال ذهنی واقعیت

کند و یم برساختی پیروی -کند ولی اساسا  از اصول پارادایم تفسیریو مفهومی استفاده می

را  رود. شاید بتوان تحلیل گفتمان انتقادیهای پارادایم انتقادی پیش میعموما  مبتنی بر فرض

برساختی  -یک روش بین پارادایمی تلقی کرد که به ترکیب اصول فلسفی دو پارادایم تفسیری

هیم اصلی ای به مفا(. در ادامه، اشاره001: 0075و انتقادی پرداخته است )خنیفر و همکاران، 

 روش الکال و موفه خواهیم داشت. 

ای منسجم است که ابزار تحلیلی مناسبی برای تحلیل نظریه گفتمانی الکال و موفه، نظریه 

د دهد. این نظریه به دلیل تأکیسیاسی در سطح کالن، در اختیار ما قرار می -های اجتماعیپدیده

شناسی عنوان یک مدل مطلوب سیاست فرهنگی برای جامعهبر مسائلی همچون هویت، به

(. مفاهیم اصلی روش تحلیل گفتمان الکال و 49: 0054ناخته شده است)نش، سیاسی جدید ش

 موفه به شرح زیر است:
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ا و که معننحویهر عملی که میان عناصر مجزا و پراکنده ارتباط برقرار کند، به :1بندیمفصل

(. Laclau & Mouffe, 1985: 105)هویت این عناصر درنتیجه عمل فوق تعدیل شود

نند. این تثبیت کطور نسبی تثبیت میاست که معنا را به« پیوندینقاط هم»سیس بندی، تأمفصل

(. از این منظر، 008: 0070معنا، همیشه نسبی و ناقص )کالنتری به نقل از الکال و موفه، 

های گوناگون را در جهت افاده مقصود هستند که دال های معناییساختارهای گفتمانی، نظام

ها، همواره در معرض واسطه گشودگی و از جا کندگی دالدهند اما بهدر کنار هم قرار می

 (.008: 0070تهدید و گفتمان رقیب قرار دارند )کالنتری، 

ای از ها مجموعهبندی است. گفتمانکلیت ساختاردهی شده حاصل از عمل مفصل :2گفتمان

ندی بها صورتقع گفتماناند. درواای معنادار با هم مرتبط شدهها هستند که به شیوهنشانه

ای از کدها، اشیاء، افراد و ... هستند که پیرامون یک نقطه کانونی تثبیت شده و هویت مجموعه

 (.057: 0054زاده، آورند. )حسینیها به دست میای از دیگریخویش را در برابر مجموعه

ای که از گفتمان نیالکال و موفه معتقدند مجموعه معا :3گونگی)میدان گفتمان(حوزه گفتمان

هایی گیرند. درواقع تمامی مدلولگونگی یا میدان گفتمان قرار میاند، در حوزه گفتمانطرد شده

 شوند. گونگی میاند، وارد حوزه گفتمانبندی نشدهکه در گفتمان مفصل

حوزه »فرکالف را به مفهوم « نظم گفتمانی»پیشنهاد یورگنسن و فیلیپس آن است که  مفهوم 

ای اشاره دارد که در آن اضافه کنیم. نظم گفتمانی، به فضای اجتماعی« گونگیفتمانگ

دهند و هریک در رقابت های مختلف، تا حدی قلمرو واحدی را تحت پوشش قرار میگفتمان

کنند آن قلمرو را به روش خاص خودشان معنادار کنند)یورگنسن و فیلیپس، با دیگران تالش می

ار گرفته های گفتمانی به کتمامی گونه ف معتقد است نظم گفتمانی، ترکیب(. فرکال010: 0075

توان این چنین بیان بنابراین می (.Fairclough, 1995: 66)شده در یک میدان اجتماعی است 

ی های گفتمانگیرد که در آن نظمگونگی کل فضای اجتماعی را در بر میکرد حوزه گفتمان

 گوناگونی وجود دارد.

 

1. Articulation 

2. Discourse 

3. Field Of Discoursivity 
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قتا  اند و موبندی شدهها و عناصری که درون یک گفتمان مفصلها عبارتند از دالوقته :1هاوقته

ییر ها کامال  تثبیت شده نیستند و امکان تغاند. این معانی و هویتبه هویت و معنایی دست یافته

 های تازه وجود دارد.بندیها از طریق مفصلآن

ر های مختلف سعی دها تثبیت شده نیست و گفتمانآنهایی که معنای ها و نشانهدال :2عناصر

های شناوری هستند که هنوز در قالب یک گفتمان قرار ها دارند. عناصر دالمعنادهی به آن

 اند.نگرفته

گیرند که البته ها در اطراف آن نظم میای که سایر نشانهنشانه :3نقطه کانونی یا دال مرکزی

 ,Laclau & Mouffe) گیردصورت موقتی صورت میمرکزی به ها حول دالتثبیت معنای نشانه

1985: 112.) 

ارزی ترکیب های اصلی با یکدیگر در زنجیره همبندی، دالدر عمل مفصل :0ارزیزنجیره هم

ریق که از طمعنایند تا اینخود بیخودیمحتوایند؛ یعنی بههایی بیها نشانهشوند. این دالمی

کنند ترکیب شوند و در مقابل ها از معنا پر میهایی که آنیر نشانهارزی با سازنجیره هم

ا از هها باشند. گفتمانرسد تهدیدکننده آنهای منفی دیگری قرار گیرند که به نظر میهویت

 ارزی، عناصر،بخشند. در همپوشانند و نظم و انسجام میها را میارزی، تفاوتطریق زنجیره هم

دهند و در معنایی که گفتمان ایجاد عناهای رقیب را از دست میهای متفاوت و مخصلت

 (.072: 0054زاده،شوند)حسینیکند، فعال میمی

در نظریه الکال و موفه هویت، همواره گفتمانی و درنتیجه تثبیت نشده است.  :5منازعه

« یگرید»دهد. هر هویت در واکنش و در تقابل با یک آنتاگونیسم یا تنازع، به هویت شکل می

ها، هرچند روابط عینی نیستند، اما مرزهای هویتی گیرد. بنابراین تنازعات یا خصومتشکل می

گیرد. )تاجیک و روزخوش، ها شکل میکنند؛ مرزهایی که جامعه پیرامون آنرا مشخص می

 

0. Moments 

2. Elements 

3. Nodal point 

4. Chain of eQuivalence 

5. Antagonism 
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ها از طریق ایجاد مرزهای سیاسی و ضدیت میان ازنظر الکال و موفه، گفتمان (. 75: 0059

ترتیب، آنتاگونیسم)تخاصم( امری است که از اینکنند. بهکسب هویت می« دیگری»و « ما»

کنند و درواقع از طریق ها، جوامع و... مرزهای هویتی خود را تعریف میطریق آن، گروه

 (.85: 0074سازند )نوذری، ، هویت خود را می«دگرسازی»
 

 هاتحلیل یافته

ای در خصوص دفاع مقدس، اهلل خامنهو حضرت آیت تحلیل گفتمان بیانات امام خمینی)ره(

 های ایشان به شرح زیر است.ها و عناصر اصلی گفتماندهد وقتهنشان می
 

 الف( نظام گفتمانی امام خمینی)ره( درباره دفاع مقدس

ها و بیانات شــفاهی و مکتوب امام خمینی)ره( درباره دفاع مقدس و پس از مرور ســخنرانی

های پیرامونی و دال مرکزی نظام گفتمانی امام اولیه، در این بخش دالاســـتخراج مضـــامین 

 بندی آن شناسایی و تشریح شده است.خمینی)ره( و نحوه مفصل
 

 اتحاد در برابر استكبار .1وقته 

یانات امام خمینی)ره( عنصـــر کلی  ـــناور و ، به«جنگ ایران و عراق»در ب عنوان یک دال ش

های شــود. امام خمینی)ره( در ماهمی« اتحاد در برابر اســتکبار»نشــده، تبدیل به وقته تثبیت

شـــان به این نکته اشـــاره داشـــتند که نیت اصـــلی صـــدام از این ابتدایی جنگ و در بیانات

شی تکیه شگرک شورهای ل سلمانان و امرای ک ست و اگر م سلمین ا صب خالفت م زدن بر من

صدام می سالمی در همین مرحله جلوی او را نگیرند،  سیار جدی برای ا تواند به یک تهدید ب

ست. سخنرانی سالمی ا شود؛ فلذا مقابله با او وظیفه تمام کشورهای ا سالم تبدیل  هایی امت ا

 که به این دال ارجاع دارند، به شرح زیر است:
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 منبع خالصه متن

است،  بر کدام مملکت اسالمی پوشیده است این معنا که صدام به ما بغی کرده

طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسالمی و 

شریفه به  [4]فَقاتِلُوا الَّتی تَبغی حَتّی تَفِی ءَ اِلی اَمْرِ اهلل ِفرماید که ای که میآیة 

 کنند؟چرا عمل نمی

 0087مهر  25

های اسالمی در قبال وظیفة دولت

 نحملة صدام به کشور اسالمی ایرا

سالم بود که با   شند. این قدرت ا شته با سالم دا سلمین باید توجه به قدرت ا م

های بزرگ خالی یک ملتی را بر یک دولت غاصــب بزرگ و ابرقدرت دســت

سلمین از این قدرت غافل عالَم غلبه داد، این سالم بود. چرا م اند؟ چرا قدرت ا

هستند؟ چرا باید در طول سالهای  اسالم غافل های اسالمی از این قدرتدولت

صهیونیسم؟ چرا باید در تحت سلطة  های عربی سیلی بخورند ازمتمادی دولت

شوند؟ چرا به آیات مجتمع نمی های خارجی باشند؟ چرا خودشان با همقدرت

  کنند؟ چرا با هم مجتمع نیستند؟شریفة قرآن عمل نمی

 0087مهر  25

المی در قبال های اسوظیفة دولت

 حملة صدام به کشور اسالمی ایران

که چرا مسلمین ـ یعنی، ممالک اسالمی، واالّ خود مسلمین با ما  دانیمما نمی

گذارند و این آدم را به پای میز اسالمی پا میان نمی هستند ـ چرا ممالک

طوری که صدام باید محاکمه بشود همان ترسند؟کشانند. از چه میمحاکمه نمی

 کارتر باید محاکمه بشود. 

 0087مهر  25

های اسالمی در قبال وظیفة دولت

 حملة صدام به کشور اسالمی ایران

ما از دید جهانخواران و متجاوزان، دفاع از می امروز همه ند جرم واقعی  دان

ه جای نظام طاغوت حکومت جمهوری اســالمی ب اســالم و رســمیت دادن به

ـ صلی ستمشاهی است، جرم و گناه ما احیای اهلل علیه و آله و سلم سنت پیامبر 

ستورات قرآن کریم و اعالن وحدت ـــ و عمل به د شیعه و  ـ سلمانان اعم از  م

شتیبانی از ملت محروم سطین و  سنی، برای مقابله با توطئة کفر جهانی و پ فل

ستان و لبنان و  سرائیل در ایران و اعالم جنگ با این غدةافغان سفارت ا ستن   ب

ســرطانی و صــهیونیســم جهانی و مبارزه با نژادپرســتی و دفاع از مردم محروم 

قراردادهای بردگی رژیم کثیف پهلوی با امریکای جهانخوار بوده  افریقا و لغو

 است. 

 0055مرداد  5

 

پیام به مسلمانان ایران و جهان و 

بیت اهلل الحرام )برائت از  زائران

 مشرکان(

ست و این شده ا سائلی که در ایران واقع  سائلی که به مملکت ما  چرا این م م

قتل عام  ها و زنها و مردها را اینهاها و کوچکطور بچهوارد شــده اســت و آن

ند، برخالف موازین بینکرده هایا جا به  نگ   المللی و برخالف موازین ج

ــلمین در این مطلب هیچ توجهی ندارند؟ چرا  ــکونی حمله کردند، چرا مس مس

 هستند؟ ساکت

 0087آبان  05

سخنرانی در جمع مسلمانان 

پاکستانی )سکوت مسلمین در 

 مقابل تجاوزات عراق(

 . پیشرفت مادی و معنوی در جنگ2

شــود، عنصــر عنصــر و دال شــناور دیگری که در گفتمان امام خمینی)ره( تبدیل به وقته می

صر که در گفتمان« مخرب بودن جنگ» ست. این عن ای دارد، در ، جایگاه ویژه«ضدجنگ»های ا



  078  … و منبع الهام یاسیس تیمعنو 
 

 


   
 

ره 
ما
 ش
م، 
سو

ره 
دو

0
ی 
پیاپ
( ،

8
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ،)

04
10

 

« پیشـرفت مادی و معنوی در جنگ»گفتمان امام خمینی)ره( تبدیل به وقته و دال تثبیت شـده 

ــرتمی ــود؛ یعنی حض ــتی برای امام)ره( جنگ را بحرانی می ش ملت »بینند که تبدیل به فرص

شد معنوی می« ایران شرفت در تولید تجهیزات نظامی تا ر ستقالل و پی شود: از خودکفایی و ا

امام خمینی)ره( بر این باور بودند که جنگ عالوه «. حق علیه باطل»های نبرد جوانان در جبهه

دارد، نکات مثبت و خیراتی نیز دارد که نباید مغفول واقع  ها و ضــررهایی کهبر همه آســیب

شود و مردم هم سالمی غالب ن سستی بر پیکره جامعه ا شد تا  سبب  شوند وشود. جنگ   دل 

ــتن این برکات میهمچنین توانســت معنویت را در جامعه گســترش دهد. زنده نگه تواند داش

 هایی که به این منان شود. سخنرانیهای دشموجب مسلح شدن جامعه اسالمی در برابر حمله

 دال ارجاع دارند، به شرح زیر است:

 منبع خالصه متن

 شـما ببینید که در این جنگی که به ایران تحمیل کردند و اشـخاص خائن به اسـالم،

ــد،  ــالم، این جنگ را بپا کردند، ایران چه جور باز زنده ش ــخت با اس ــرس مخالف س

سرتاسر ایران. کدام کار ایران دوباره انقالب کرد و توجه کرد به یک مقصد؛  یکپارچه

 در]طور مردم را بســیج کند؟ این جنگ بود که بســیج کرد. پس که این ممکن بود

 آید.کنیم بد است، بعد خوب از کار درمیاست که ما خیال می جنگ چیزهایی[

 0087آبان  04

سخنرانی در جمع خطیبان 

 مذهبی در آستانه ماه محرم

ما پیشقدم نیستیم. برای  چیز خوبی است. البتهند مردم. جنگ یکاز جنگ خسته نشو

ست، این شده ا ستیم، لکن حاال که به ما تحمیل  شقدم نی یک آثار بزرگی  جنگ ما پی

 کرد در دنیا. دارد برای نهضت ما. یکی از آثارش این است که دشمنِ ما را رو سیاه

 0087آبان  04

سخنرانی در جمع خطیبان 

 مذهبی در آستانه ماه محرم

گذاریم که منت هیچ قدرت و کشــوری و ابرقدرتی در جنگ، بر خدا را ســپاس می

ــت... عالوه بر موفقیت ــحنهگردن ما نیس ــور های اعجاز گونه در ص های دفاع از کش

صنعتی از  شگرف  سالمی و بیرون راندن متجاوزین از هزاران کیلومتر، به تحوالت  ا

ـــاختن و اختراع دهها اندازی کقبیل راه ارخانجات و دیگرگونی در خطوط تولید و س

گونه وسایل پیشرفته و مدرن نظامی، آن هم بدون حضور هیچ مستشاری و بدون هیچ

 ایم.یافتهکمک خارجی، دست

 0055مرداد   5

پیام به مسلمانان ایران و جهان و 

 اهلل الحرامزائران بیت

 

 

 

سطح معنویت این شرق و در  شور غرب( نمیها) صور کنند که یک ک صال  ت توانند ا

ست به یک چیزی که جوان شده ا شان را میچهل میلیونی چطور متحول  دهند و های

اند و وپایشــان را از دســت دادهکنند که کاش یکی دیگر هم داشــتند. دســتگریه می

 تأثرشان به این است که من ندارم که باز ]به جبهه[ بروم!

 0050خرداد  22

نرانی در جمع فرماندهان سخ

 نیروی زمینی ارتش
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 . رویارویی حق و باطل3
 «مسائل مرزی»بر سر « منازعه دو کشور»را فراتر از « جنگ تحمیلی»امام خمینی)ره( در گفتمان خود 

«  لنبرد حق علیه باط»وقته در معنای کالسیک را تبدیل به « جنگ»داند. درواقع امام مفهوم و عنصر می

ود به های خکند. امام خمینی)ره( در سخنرانیاسالمی تفسیر می-کند و آن را در یک بستر االهیاتیمی

شاره می ساین مطلب ا صلی نظام ا شمن ا سالمی، بلکه خود تکنند که د کبار، نه ایران و نه جمهوری ا

ها از ایران شد؛ به همین خاطر است که اسالم است و این اسالم بود که سبب کوتاه شدن دست آن

ای حســاب شــده اســالم را از میان بردارند؛ ایشــان در پیام خود به کنند تا با نقشــهشــان را میتالش

سال  سبت هفته دفاع مقدس  ست و نهبیان می 51منا صدام کافر دارند که جنگ ما در برابر کفار ا تنها 

اسالم است و طبق وعده خداوند غلبه با حق است. به است، بلکه نظام او نیز مخالف صددرصدی با 

اعتقاد ایشان باید به مقاومت و نبرد در برابر باطل ادامه داد تا باطل نابود شود و ایشان هدف ایران در 

سخنرانی صدام بیان کردند.  ساقط کردن نظام  شرح زیر جنگ را  هایی که به این دال ارجاع دارند، به 

 است:
 منبع خالصه متن

سالمی خود با شید و از وطن ا شرف پایدار با شش و  در این میدان  تمام کو

شد و ست خداوند متعال پیروز خواهید  جنود  فداکاری دفاع کنید که به خوا

 ابلیس را با فضاحت تمام به عقب خواهید راند. و شما ای قوای مسلح که در

ــتان و مرزهای جنگ ــتادخوزس ــید و هزده در مقابل کفار ایس اید، بهوش باش

 به دستورات شورای دفاع عمل کنید... هماهنگ باشید و

 0087مهر  29

فرمان آماده باش به ملت 

ایران برای رفع تجاوز 

 دشمن بعثی

اسالم.  های حساب شده در کار است برای شکستنکه نقشه باید تذکر بدهم  

سیلی سالم  ست که اینها چون از ا صیل این ا صد ا اند و با قدرت خورده مق

اند، اند و دســت چپاولگرها را کوتاه کردهآنها را از ایران بیرون کرده «اکبراهلل»

صلی، شمن ا ست و نه  لهذا، د ست، نه روحانیت ا ست؛ نه ارتش ا سالم ا ا

اســالمی و نه آنهایی که در راه اســالم دارند  جمهوری اســالم و نه حکومت

 دشمن اصلی اسالم است. شمن اصلی اینها نیستند،کنند. دفداکاری می

 0087آبان  28

 

ــخنرانی در جمع فارغ  س

التحصـــیالن دانشـــکده 

 افسری

ست. این  شتر از فروع دین ا ضیة جنگ امروز برای همة ما اهمیتش بی ر طوق

ــت که ــد که دیگران با دیگران می نیس کنند. جنگی جنگ مثل امر جنگی باش

کند در مقابل نفاق و کند در مقابل کفر، اسالم دارد میدارد می است که اسالم

کنند، کنند، من باشم ادا میشرعی است که مردم ادا می این جنگ یک تکلیف

 کنند.نباشم هم ادا می

 0058آبان  05

 

سخنرانی در جمع 

 هااعضای کمیته

سال از سالم و  یک  سرزمین ا سالمی هجوم بعث کافر عراق به  جمهوری ا

و بررسـی ابعاد مختلف آن، از « هفتة جنگ»آسـتانة  ایران گذشـت. اکنون در

 0051شهریور  29
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ــتانگیزه ــتین حزب بعث کافر  هایها و پیامدها و دس جنایتکاری که از آس

ست، تا ثمرات تلخ و صدام عفلقی پیدا شیرینی که در مقابلة حق و  عراق و 

 ست، سخن است.باطل و اسالم و کفر به بار آورده ا

پیـام بـه ملـت ایران در 

هــفــتــه دفــاع مــقــدس 

عاد  لل و اب )بررســـی ع

 جنگ تحمیلی(

 . سعادت ابدی با شهادت 0

ــناور دیگری که در گفتمان امام خمینی)ره( معنایی متفاوت به خود می ــر ش رد، گیدال و عنص

صر  ست دادن جان در جنگ»عن شدن و از د شته  ست. اگرچه « ک سبت به ا امام خمینی)ره( ن

 ای دارند، اما در گفتمانها، حساسیت ویژه و سختگیرانهمدیریت جنگ و موفقیت در عملیات

صر  شان عن شدن»ای شته  شود و این وقته خود در یک معنای می« شهادت»تبدیل به وقته « ک

نیازمند شــود و نائل آمدن به این مقام، معرفی می« ســعادت ابدی»عنوان اســالمی به -دینی

شان در آستانه ماه محرم گذار جمهوری اسالمی در سخنرانیاست. بنیان« تفضل و لطف الهی»

ــال  ــهادت را فوز عظیم و بیان می 87س ــی از جنگ ندارد و ش دارند که ملت ایران هیچ ترس

 لبی وطراحتی مقابله کرد و همین روحیه شهادتتوان بهدانند. با چنین ملتی نمیآزادی ابدی می

شت سبب مقاومت ه شمن بود که  شد. در شجاعت در برابر د ساله مردم ایران در برابر عراق 

خورد که اگر مردم جهاد کنند و هایشان خطاب به ملت ایران نیز این نکته به چشم میسایر پیام

سعادت ابدی می شند، هم به  شته با شمن اتحاد دا شمن کافر در مقابل د سند و هم اینکه بر د ر

 هایی که به این دال ارجاع دارند، به شرح زیر است:آیند. سخنرانیفائق می
 منبع خالصه متن

شهدا که نمی ستاناز  شمع محفل دو شهدا  شهدا در  اند.شود چیزی گفت. 

اند؛ و از [0]عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونقهقهة مســتانه شــان و در شــادی وصــولشــان 

ستند که « ایمطمئنه نفوس» فَادخُلِی فِی عِبادِی وادخُلیِ جَنَّتِی مورد خطاب ه

صحبت عشق است و عشق؛ و قلم در ترسیمش برخود  پروردگارند. اینجا[2]

 شکافدمی

 0059مهر  0

های موضوع: تجلیل از خانواده

 شهدا و ایثارگران

ــر دوراهی می  ــالمی ایران، بر س ــما ای ملت بزرگ اس ــید؛ راکنون، ش اه باش

افتخار ابدی در ســایة پرافتخار جهاد برای خدا و دفاع از کشــور  ســعادت و

ابدی؛ اگر خدای نخواســته در این جهاد مقدس  اســالم، و راه ذلت و ننگ

 سستی و سردی از خود نشان دهید.

 0087مهر  29

فرمان آماده باش به ملت ایران 

 برای رفع تجاوز دشمن بعثی
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اســت برای شــهادت و  ما از جنگ چه ترســی داریم؟ یک ملتی که حاضــر  

سائل دارد؟ از این، از اینکه  شهادت را فوز عظیم می داند، چه باکی از این م

ست. تازه وقتی شروع میباکی نی  شود.شود، ملت ما بیدار میکه یک جنگی 

 شود.بیشتر متحرک می

 0087آبان  04

ع خطیبان سخنرانی در جم

مذهبی در آستانه ماه محرم 

 )سیاسی بودن احکام اسالم(

ــهادت و ــر حد ش ــالم دارند، جنگ را تا س  ملت عزیز ما با تعهدی که به اس

د، دهنترین آمال اولیای خدا و ارباب معرفت است ادامه میلقاءاهلل که از بزرگ

نابودی انگارند و مادی گرچه آن را قبیخبران  یان ل نابودی لقب گرا اءاهلل را 

 دهند.می

 0058مرداد  05

یت اهلل  به مردم و زائران ب یام  پ

 الحرام به مناسبت ایام حج 

قاطعیت اعالم می   با  یا  مام دن به ت ند در من  که اگر جهانخواران بخواه کنم 

ستاد و تا نابودی  مقابلِ دین ما ستند، ما در مقابل همة دنیای آنان خواهیم ای بای

شـــویم و یا به آزادی نشـــســـت، یا همه آزاد می آنان از پای نخواهیم تمام

گونه که در تنهایی و غربت و همان رســیم وبزرگتری که شــهادت اســت می

سازمان شورها و  ضایت احدی از ک شکیالت جهانی،  ها وبدون کمک و ر ت

تر از مظلومانه گونه که در جنگ نیزانقالب را به پیروزی رســاندیم، و همان

شکست  انقالب جنگیدیم و بدون کمک حتی یک کشور خارجی متجاوزان را

دادیم، به یاری خدا باقیماندة راه پر نشـــیب و فراز رابا اتکای به خدا، تنها 

ست یکدیگر را در  خواهیم پیمود و به وظیفة خویش عمل خواهیم کرد، یا د

فشاریم و یا همه به حیات ابدی و یتی میاسالم در کل گ شادی پیروزی جهان

ستقبال می آوریم و ازشهادت روی می شرافتمندانه ا کنیم ولی درهرحال مرگِ 

 کنیم.هم فراموش نمی پیروزی و موفقیت با ما است و دعا را

پیام به مسلمانان  0055مرداد  5

اهلل ایران و جهان و زائران بیت

 الحرام )برائت از مشرکان(

 

 . مقاومت و پرهیز از صلحِ خائنانه و تحمیلی8

باتوجه به نگاه االهیاتی و اســالمی حضــرت امام)ره( به موضــوع جنگ و نگاه ایشــان به جنگ 

ــناور «رویارویی حق و باطل»عنوان ایران و عراق به ــلح»، دال ش مقاومت و »تبدیل به وقته « ص

 فشاریروزهای آغازین جنگ بر این نکته پای شود. امام )ره( از همانمی« پرهیز از صلح خائنانه

سرنگونی می ست و جنگ باید تا  صدام عین خیانت ا شمن کافر و  صلح کردن با د کردند که 

ــان بیان می ــدام ادامه پیدا کند. ایش ــت و نظام ص ــلح تحمیلی از جنگ نیز بدتر اس دارند که ص

شمنان برای ذلیلصلح شوم د سخنرانیطلبی نقشه  ست.  هایی که به این دال ارجاع کردن ملت ا

  دارند، به شرح زیر است:
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 منبع الصه متنخ

صلح تحمیلی بدتر از جنگ چه معنی سازش و  ست که  برایمان  سی ا دارد؟ چه ک

ای است، که جمهوری غافلگیری طلبی دشمن برای مجهز شدن بیشتر وداند صلحنمی

شته  هزاراسالمی باید برای احتراز از آن در طول بیش از  کیلومتر قوای مجهز آماده دا

شرعیت شناختن حکومت  باشد؟ و کیست که نداند صلح با این حزب به رسمیت و

سالمی حکومت شور ا ست که با قتل و جنایت بر یک ک ست که می بعث ا کند؟ و کی

 ن است؟مسلمی ها بهترین خیانتترین گناهان است و از واضحنداند این امر از بزرگ

 0058مرداد  05

 

اهلل پیام به مردم و زائران بیت

الحرام به مناســبت ایام حج 

 )مهجوریت حج ابراهیمی(

سن و صة امام ح سن،  ق صلح تحمیلی بود؛ برای اینکه امام ح صلح، این هم  ضیة  ق

ستان خودش، یعنی آن شده بودند، او را جوری  دو شخاص خائنی که دور او جمع  ا

ست خالفشکردند که  صلحی هم که  نتوان صلح تحمیلی بود. این  صلح کرد؛  بکند، 

 است. خواهند بگویند، اینحاال به ما می

 0058شهریور  2

سئوالن  سخنرانی در جمع م

نظام به مناســـبت عید غدیر 

 )پیام غدیر(

یاد بگیریم؛ به حضــرت امیر تحمیل کردند، مقدســین  ما از تاریخ باید این امور را

شانیتحمیل کردند، آنهایی که  شت]پی سجده[ دا ، آنها تحمیل کردند به  شان[ داغ ]

تحمیل کردند آنکه حَکَم باید بشود، بعد که حضرت امیر  حضرت امیر حکمیت را و

 خواستند بکشندش اگر نکند؛می با فشار اینها نتوانست،

 0058شهریور  2

 

سئوالن  سخنرانی در جمع م

ت عید غدیر نظام به مناســـب

 )پیام غدیر(

ــاهده میهمان      ــکل زیر مش ــعادت ابدی با طور که در ش ــتکبار، س ــود، اتحاد در برابر اس ش

شرفت مادی  صلح خائنانه و پی ستادگی، پرهیز از  شهادت، رویارویی حق و باطل؛ مقاومت و ای

ـــطه جنگ، دالو معنوی به دفاع مقدس های اصـــلی نظام گفتمانی امام خمینی)ره( درباره واس

 اند؟بندی شدهها حول چه دال مرکزی مفصلهستند. این دال
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  دال مرکزی؛ معنویت سیاسی

 
 بندی گفتمان امام خمینی)ره( درباره دفاع مقدس: مفصل1شکل 

رسد که ایشان نظر میپس از بررسی بیانات امام خمینی )ره( در طول زمان دفاع مقدس، به     

دانند. گیری مقاومت ایران در برابر دشمن بعثی میترین عامل در شکلرا مهمسیاسی  معنویت

 منظور از معنویت سیاسی چیست؟

 ایاراده»درواقع میشــل فوکو، معنویت را به ســیاســت گره میزند؛ وی معنویت ســیاســی را     

داند که از طریق روش جدیدی در حکمرانی بر خود و دیگران، سعی بر آن معطوف به خلق می

ـــت که میان حق و باطل خط جدایی ایجاد کند ـــمی مدنی، « اس ؛ به نقل از امامی، 0059)هاش

خارج شــود، « حکمرانی و حاکمیت»فوکو اگر از چارچوب « ت ســیاســیمعنوی»(. درک 0411

ـــتبه ـــی از . (Carrette, 2000)راحتی گیج کننده اس ـــی فوکو بخش ـــیاس بنابراین معنویت س

سئله ست )فوکو، م شت می(. لذا از این تعریف این0752سازی دولت ا ستر گونه بردا شود که ب

ســیاســت، قدرت و تجلی آن، تشــکیل رســیدن به معنویت، ســیاســت اســت. از طرفی بازوی 

ای که هدفش حکومت اســت. لذا منظور از معنویت ســیاســی یعنی تشــکیل حکومت و جامعه

ــیاســی در اســالم، یعنی جامعه و حکومتی که هدفش  معنویت اســت. بدین ترتیب معنویت س

به  ،معنویت و پایه و اساسش مبانی اسالمی است و سعی دارد با استفاده از اجرای امور سیاسی

 (.  0411)امامی،  قرب الهی دست یابد
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ــان در همان     ــاهده اســت، در بیانات ایش طور که در نظام گفتمانی امام خمینی)ره( قابل مش

گرایی یعنی خداباوری، ایمان به غیب، های معنویتموضــوع دفاع مقدس همواره به شــاخص

ه دد. امام خمینی)ره( تأکید داشتند کگراعتقاد به معاد و باور به کتاب الهی یعنی قرآن اشاره می

صدام را بگیرند تا آنچه  سالمی باید جلوی خوی تجاوزگرانه  شورهای ا سلمانان و رهبران ک م

شان بر این اعتقاد بودند که  شود. ای سالمی تکرار ن شورهای ا سایر ک برای ایران رخ داد برای 

صف سالمی و عراق بعثی،  ست و هنگامی آرایی حق در مقابلنبرد میان ایران ا لتی که مباطل ا

ها مبارزه کند، خداوند متعال الطاف خود را بر آن ملت در مقابل کفار مقاومت کند و با آن

شتکند، بهنازل می ست که جنگ ه ستردهبر آفات و خرابیساله عالوههمین دلیل ا ای های گ

ر ول واقع شــود. در نظکه به بار آورد برکات قابل توجه و اثرگذاری نیز داشــت که نباید مغف

شتگی کند همواره پیروز  ستادگی کرده و در این راه ازخودگذ شان ملتی که در برابر کفار ای ای

گاری شود و به رستکند و یا اینکه شهید میخواهد بود، زیرا یا نظام استکباری را سرنگون می

ایرانی در برابر  ساز قدرتمندی رزمندگانترین سببرسد؛ عامل شهادت همواره اصلیابدی می

اند و بدون ترس از نبرد و با شوق نسبت به دشمن بوده است. در شرایطی که مردم متحد شده

گفتن از صلح خیانتی نابخشودنی خواهد بود کنند سخنشهادت در مقابل دشمنان ایستادگی می

 شود.که موجب ناامیدی و یأس مردم می

 دفاع مقدس ةربارای داهلل خامنه. نظام گفتمانی حضرت آیت2

ـــخنرانی ـــفاهی و مکتوب امام خمینی)ره( دربارپس از مرور س دفاع مقدس و  ةها و بیانات ش

یه، در این بخش دال ـــامین اول ـــتخراج مض مام اس های پیرامونی و دال مرکزی نظام گفتمانی ا

 ندی آن شناسایی و تشریح شده است.بخمینی)ره( و نحوه مفصل
 

 معنوی رشد و استعدادها شكوفایی 
 ، در فرآیند تثبیت معنا تبدیل«جنگ مخرب»در گفتمان رهبر معظم انقالب، عنصر و دال شناور 

شد معنوی»به وقته  ستعدادها و ر ساس بیانات آیت« شکوفایی ا ست.  بر ا ای، اهلل خامنهشده ا

ساخت تا جوانانی که در آن حضور می ستری مناسب   های مادیمندییابند، تواندفاع مقدس ب

خود را به فعلیت برســـانند. مثالی برای این مورد جوانانی هســـتند که با ســـن کم به  و معنوی
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ستراتژیک مرتبط با آن دست یافته بودند توانایی شگفت انگیزی در مدیریت جنگ و مسائل ا

سیار از  شیده بودند. رهبری در ب و در کنار آن ظرفیت معنوی و روحانی خود را نیز ارتقا بخ

الترین میراث دفاع مقدس را همین بســـترســـازی برای شـــکوفایی های خود واســـخنرانی

هایی که به این دال ارجاع دانند. ســـخنرانیاســـتعدادها در زمان جنگ و حتی پس از آن می

 دارند، به شرح زیر است:
 منبع خالصه متن

ی زمانی هشــت ســال دفاع مقدس ما صــرفا  یک امتداد زمانی و فقط یک برهه

تواند از آن های طوالنی ملت ما میی عظیمی اســـت که تا مدتگنجینهنیســـت؛ 

ی گذاری کند. حادثهاســتفاده کند، آن را اســتخراج کند و مصــرف کند و ســرمایه

سال، مجموعه شت  صفات واال، فرهنگعظیم این ه ست از  سندیده و ای ا های پ

ز، عقاید و معارف واالئی که ملت ما در طول تاریخ ارث برده یا برگزیده و ممتا

اســتعدادش را در خودش حفظ کرده بوده، که با انقالب اســالمی این اســتعدادها 

 بروز کرد

 0055شهریور  24

بیانات در دیدار فعاالن 

 عرصه هنر دفاع مقدس

ست که یک جامعه می صفاتی ا سال، مظهری از برترین  شت  ا به آنهتواند این ه

ــه  ــد. یعنی دفاع مقدس مظهر حماس ــته باش ببالد و از جوانان خودش انتظار داش

ست، مظهر آرمان ست، مظهر معنویت و دینداری ا ست، مظهر ایثار و از ا خواهی ا

ست، مظهر تدبیر و  ستادگی و پایداری و مقاومت ا ست، مظهر ای شتگی ا خودگذ

 حکمت است.

 0055شهریور  24

ر دیدار فعاالن بیانات د

 عرصه هنر دفاع مقدس

سنگین و پیچیده سیار  ست. این کمدیریت جنگ و فرماندهی جنگ، کار ب ار ای ا

یاری از بخشرا جوان ما در بســـ جام میهای نورس  تدبیر، این ها ان ند. این  داد

ـــتعدادها و حکمت، چیز بســـیار شـــگفت ـــت؛ مظهر شـــکوفایی اس آوری اس

 هاست.تظرفی

 0055شهریور  24

بیانات در دیدار فعاالن 

 عرصه هنر دفاع مقدس

 ساله، حفظ و تقویتساله و دفاع هشتترین فواید این جنگ هشتیکی از بزرگ

ی ما بود. اگر چنانچه ی انقالب و حرکت، در نســـل جوان ما و در جامعهروحیه

نه به وجود نمی انقالبی در آن اوایل  یآمد، روحیهاین حرکت جهادی و فداکارا

 گرفت.که هنوز عمق زیادی هم پیدا نکرده بود، در معرض تطاول قرار می

 0075خرداد  0

بیانات در مراسم شب 

 خاطره دفاع مقدس
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ی ابتکار و کارهای نو بود ... یکی از خصـــوصـــیّات ]دیگر[ دفاع مقدّس، روحیه

ها م توسّالت معنوی. جبههترین مسائل رزمندگان ما ابتکار بود، بعد هیکی از مهم

ــان رفتند آنجا، حقیقتا  در وادی های متعارف و معمولی وقتی میجایی بود که انس

طور قهری! این خصــوصــیّات هم[ بهشــدند، ]آنصــفا و نورانیّتِ عرفان وارد می

ســاز شــد. یعنی دفاع مقدّس موجب رزمندگان ما بود. لذا خود این جنگ، انســان

ــد که هرکدام از جو ــجو یا حاال یا دانش-انان معمولی و عادی ما ش آموز یا دانش

ی که در این بوته -ســوادکاســب یا روســتایی یا کارگر یا کشــاورز، باســواد، بی

ی آزمایش، بیشتر حرکت کردند و پیشرفت کردند، در مقامات انسانی و علوّ مرتبه

 انسانی باالتر بروند.

 0075اسفند  07

 و بیانات در دیدار نوجوانان

کننده در جوانان شرکت

 های راهیان نورکاروان

 اسالمی انقالب تحقیر و نابودی برای افروزیجنگ 
صر دیگری که در گفتمان آیت « هدف جنگ»ای در فرآیند تثبیت معنا قرار گرفته، اهلل خامنهعن

ــت، بلکه  ــائل مرزی نیس ــان، هدف و دلیل جنگ فقط مس ــت. در نگاه ایش جنگ ایران و »اس

سالمی( و با هدف  «عراق ستکبار در برابر نظام ا در مقیاس جهانی و در زمینه االهیاتی )نظام ا

ـــالمی» ـــت. عراق برای آغاز جنگ بهانه« نابودی و تحقیر انقالب اس های قابل فهم و معنا اس

خیز ایران به عراق و ... اما در حقیقت کردن مناطق نفتمتعددی را مطرح کرد، ازجمله متصـــل

 کرد و به ایران حمله کردند تا گفتمانبود که صدام را برای حمله به ایران تشویق می این آمریکا

سازند و همچنین اعتماد به سالم )گفتمان آمریکایی( را بر جهان غالب  شان از ا نفس مردم خود

کرده ایران را تخریب کنند تا توان ادعا در غرب آســیا نداشــته باشــند و بتوانند از انقالبتازه

هایی که به این دال ارجاع دارند، به شــرح چنینی جلوگیری کنند. ســخنرانیهای مردمی اینقیام

 زیر است:
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 منبع خالصه متن

ستند قطعههایی که میآن شان فقط خوا ای از خاک ایران را از ایران جدا کنند، هدف

 تر کنند. هدف این بود که ایناین نبود که ایران را از آنچه هســـت، قدری کوچک

با احســـاس حقارت ســـرِ جای  -حداقل یک قرن، دو قرن  -ها ملت را برای قرن

خود بنشــانند. و در مردمی که جرأت کرده بودند مقابل امپراتوری عظیم اســتکبار 

المللی، یک حکومت صددرصد مردمی جهانی قیام کنند؛ برخالف همه عرفهای بین

ـــر کار را که به هیچ قدرتی در دنیا باج نمی بیاورند، روحیه شـــجاعت و دهد، س

 خودباوری را بمیرانند

 0097مهر  5

یدار جمعی  نات در د یا ب

از مــدیــران و فــعــاالن 

 فرهنگی دفاع مقدس

این که شــما دیدید پشــت ســرِ عراق، غرب یکپارچه قرار گرفت؛ شــوروی و تمام 

های خلیج ند؛ عرب چه قرار گرفت پار پای شـــرقی یک متارو های فارس و حکو

شاره امریکا بودند، یکپارچه قرار گرفتند و همه به عراق کمک فارس که خلیج تابع ا

کردند؛ هدفشــان این نبود که چند شــهر را از ایران بگیرند و به عراق بدهند یا یک 

صاف کردن  ست کنند. هدف، نابود کردن ملت ایران بود. هدف،  ستقل در دولت م

ـــتگاه اقتدار امپرآن حفره ـــتکبار به وجود هایی بود که ملت ایران در دس اتوری اس

 آورده بود. اما خدا نخواست!

 0097مهر  5

بیانات در دیدار جمعی 

از مدیران و فعاالن 

 فرهنگی دفاع مقدس

له نهحم ها به ب به ایران ]هم[ اوّل  ظامی  ند و جور مییعنی این-ی این بود ی ن گفت

ـــعار می به عراق خیز را از ایران جدا خواهند مناطق نفتکه می -دادندش ند و  کن

ت خیز نبود؛ بحثِ اصلِ حکوممتّصل کنند؛ اینها ]فقط[ حرف بود؛ بحثِ مناطق نفت

 خواستند انقالب را نابود کنند.بود، اصلِ انقالب بود؛ می

 0075اسفند  07

بیانات در دیدار نوجوانان 

کننده و جوانان شـــرکت

کاروان یان در  های راه

 نور

نظام اســالمی را از بین ببرند، یا وادار به تســلیم کنند؛ جنگ را به وجود آوردند، تا 

ـــغال و کرد. میبرای آنها فرقی نمی ـــتند یا جمهوری اســـالمی به خاطر اش خواس

طوری که بیشــتر شــود، همانهای جنگ ســاقط بشــود، یا اگر ســاقط نمیگرفتاری

شـــوند و باالخره رو به یک قدرتمند ها دچار میکشـــورهایی که به این مصـــیبت

شأن این ملتکنند، شاید ملت ایران و امام عظیمکنند و پیش او دست دراز میمی  ال

هم مجبور بشوند در مقابل دشمنان تسلیم بشوند، دست دراز کنند و بگویند خیلی 

قدر ما را بکوبد. بدون تردید خوب، ما تســـلیم هســـتیم؛ نگذارید دیگر عراق این

 شان ماندهدفشان این بود؛ اما این آرزو هم به دل

 0091مهر  8

های نماز بیانات در خطبه

 جمعه
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شه شور ما همیننق شغالگران بعثی در ک ستکبار جهانی این بود که ا ا مردم جور بی ا

شه ستکبر او در دنیا این بود که ملت ایران ما رفتار کنند؛ نق ستان م ی امریکا و همد

ــدا ــدام کمک کردند؛ ص ــت اینها بود. با را ذلیل و تحقیر کنند... اینها به ص م در دس

شاره ستند ملت ایران بها سبز و کمک اینها میخوا سیلهی اینها و با چراغ  صو دام ی 

شهدا، جانبازان و خانواده شود که جوانان،  شتند؛ این تحقیر و ذلیل  شهدا نگذا های 

 یک افتخار تمام نشدنی است. این چیزی نیست که زمان بر آن بگذرد و کهنه شود.

 0050تیر  05

بیانات در دیدار جمعی 

های شهدای از خانواده

 استان همدان

توانند یقین کنند که امروز دیگر پس از گذشـــت هفت ســـال همه به روشـــنی می

ــهریور  00ی ارتش عراق در حمله ــکیل جمهوری  07یعنی  - 87ش ماه پس از تش

سالمی  صدها فروند جنگنده از زمین و هوا و دریا  -ا شگر و  شد، که با ده ل انجام 

طلبی و انضــمام بخشــی از ایران به عراق چیزی که بارها در کتب و بجز توســعه

ست انقالب و مطبوعات عراقی یا غیر عراقی جیره شک شده،  صریح  خوار به آن ت

 سرنگونی جمهوری اسالمی را هم هدف گرفته بوده است.

 0055شهریور  00

بیانات در مجمع عمومی 

 سازمان ملل

 

  بازدارنده قدرت و مقاومت 
در همه سطوح « جلوگیری از تهاجم دشمن»ای در نظام گفتمانی خود دال شناور اهلل خامنهآیت

کنند. مقام معظم رهبری بر این باورند تثبیت معنا می« مقاومت و قدرت بازدارنده»را در وقته 

دشمن نسبت ، احساس ضعفی بود که 87که مشوق اصلی صدام در حمله به ایران در شهریور 

شت و همین عامل باعث ایجاد این خوش شد که واقعا  خیال میبینی در آنبه ما دا کردند در ها 

عرض چند روز به تهران خواهند رســـید. ایشـــان راهکار جلوگیری از این مســـئله را در این 

چنین دســـت باالتری در قدرت داشـــته باشـــیم، بینند که اگر ما اظهار ضـــعف نکنیم و هممی

وانیم دشمن را از تهاجم منصرف کنیم؛ چه تهاجم نظامی و چه تهاجم فرهنگی و اقتصادی. تمی

 هایی که به این دال ارجاع دارند، به شرح زیر است:سخنرانی
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 منبع خالصه متن

ی از تاریخ کشور ... اگر این هشت سال دفاع مقدّس با آن خصوصیّات در این قطعه

شور ما وجود نمی شت، امروز ک ما و ملّت ما مطمئنّا  نه از عزّت، نه از امنیّت، نه از دا

سال  شت  ستقالل و نه از آزادی برخوردار نبود. آن ه سال -سالمت، نه از ا شت  ه

در باطن خود یک نعمت  -ظاهر جنگ و فشــار و ترس و هول و مشــکالت فراوانبه

 ت عطا شد.ی الهی بود که به این کشور و این ملّالهی بود؛ یکی از الطاف خفیّه

 0075اسفند  07

نان  نات در دیدار نوجوا یا ب

کننده در و جوانان شــرکت

 های راهیان نورکاروان

صه شور انجام گرفت در عر شور -یعنی دفاع مقدس  -ی کار بزرگی که در این ک  ک

ــعف نکرد. با اینکه ما از لحاظ نیروی نظامی، از لحاظ تجهیزات و  ــاس ض هیچ احس

 -مان که طرف مقابل ما بود، خیلی تفاوت داشتیم معمولی با دشمنهای عرفی توانائی

شد همه ضعف  -ی موجودی ما بخشی از موجودی دشمن مقابل ما نمی اما احساس 

 نکردیم.

 0059اردیبهشت  04

بیانات در دیدار بسیجیان 

 استان فارس

 خاطر این اتّفاق افتاد که دشــمن در ما احســاس ضــعف کرد. اگرجنگ تحمیلی به

شمن بعثی و محرّکینش خاطر سید د سرِ چند روز به تهران خواهند ر جمع نبودند که 

این جنگ انجام نمیگرفت؛ آنها در ما احساس ضعف  -جوری فکر میکردندآنها این-

ی به شما است؛ این یک کردند. احساس ضعف شما، موجب تشویق دشمن به حمله

تهاجم به خودتان منصرف کنید، سعی ی کلّی است. اگر میخواهید دشمن را از قاعده

 کنید اظهار ضعف نکنید.

 0078اسفند  05

بــیــانــات در دیــدار 

 اندرکاران راهیان نوردست

شوری مورد تهدید قرار گرفت، برای این سیلی ماجراجویانهاگر ک ا ی امریککه هدف 

ه وضع کو استکبار قرار نگیرد، باید چه کار کند؟ یک راه بیشتر ندارد و آن این است 

شمن یقین کند یا احتمال زیاد بدهد که اگر وارد  سازماندهی کند که د خود را طوری 

ست. یعنی شد، پیروز بیرون نخواهد آمد. این تنها راه جلوگیری از حمله شمن ا ی د

شت مردم چه ضع معی ضی نگه دارد؛ و کار کند؟ وحدتش را حفظ کند؛ مردمش را را

ــهایی را کرا روبه ــتند، ه موجب میراه کند و ارزش ــود مردم در مقابل متجاوز بایس ش

 تقویت کند.

 0052خرداد  0

بیانات در دیدار اعضـــای 

ــــت  بزرگــداش ـــتــاد  س

ــــالگرد  چهــاردهمین س

ـــرت امــام  رحلــت حض

 خمینی)ره(

 

 جنگ هنرمندانه وایتر 
ـــناور اهلل خامنهباتوجه به اینکه دوران زعامت آیت ـــت و دال ش ای پس از جنگ تحمیلی اس

موضـــوعیت دارد، ایشـــان این دال را در وقته « بررســـی و گفتگو درباره ابعاد مختلف جنگ»

نه جنگ» ندا یت هنرم نا می« روا یت مع ـــار و مملو از تثب ـــرش ـــان، جنگ س ند. ازنظر ایش کن

ست که بای« هاییزیبایی» سل جدید و جنگ نادیده، برای مردم و به« زبان هنر»د با ا صوص ن خ

روایت شـــود. مقام معظم رهبری دفاع مقدس به یک تابلوی نقاشـــی بســـیار زیبا، بزرگ و پر 
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شبیه می شتر غرق زیباییکنند که هرچه به آن نزدیک میجزئیات ت شویم. هایش میشویم بی

ه دانند کعمل برای حفظ و تقویت میراث جنگ می ترینکردن این زیبایی را مهمایشان روایت

ـــد میاگر این روایت ند اثرگذاری پیام را چندین برابر کند. گری توأم با هنر و ذوق باش توا

 هایی که به این دال ارجاع دارند، به شرح زیر است:سخنرانی
 منبع خالصه متن

بارت اســت از یکی از چیزهائی که در حفظ مرز هویت ملی تأثیر زیاد دارد، ع
 حفظ خاطرات آن دوران دفاع مقدس و دوران باشکوه

 0071مهر  20
ماع مردم  نات در اجت یا ب

 غربگیالن

ــی امروز انگیزه ــمنان این ملّت برای به فراموش ــوی دش هایی وجود دارد از س
به  یا آن را  که  کار،  ند برای این  قدّس؛ تالش میکن فاع م ـــپردن دوران د س

سپرند یا آن  شی ب سؤال ببرند یا بدنامش کنند. امروز بهفرامو ی سیلهورا زیر 
ــود برای اینکه آن را به  ــمنِ ایران برای این کار پول خرج میش قدرتمندانِ دش

ی مردمی عظیمی فراموشــی بســپرند. کاری که شــما دارید میکنید، یک مبارزه
است در مقابل کاری که دشمن میکند. تاریخ و دوران دفاع مقدّس، یک ذخیره 

شد ملّی، برای ا شور، برای ر شرفت ک ستی برای پی ست که از این ذخیره بای
 آمادگی در میدانهای فراوانی که هر ملّتی در مقابل خود دارد، استفاده کرد.

 0075اسفند  07
بیانات در دیدار نوجوانان 

کننده در و جوانان شرکت
 های راهیان نورکاروان

ست،  ساختمانی جنگ ما باید آن مجموعه را همچنان که ه که امام  -مثل آثار 
ید  ها را حفظ کن ند این ها خیلی بیشـــتر  -فرمود حفظ کنیم؛ این اهمیتش از آن

ست. ما تا آن شف و حفظ کنیم؛ که حاال جا که میا توانیم، باید آثار جنگ را ک
شما دارید این کار بزرگ را انجام میدهید. تاریخ نمیتواند اینها را بیان کند. در 

شد تاریخ خ سال جنگ  شت  شتر از این -واهند گفت ه شوددیگر بی  که نمی
 بگویند.

 0091دی  05
ــای  بیانات در دیدار اعض
دفتر پژوهش و گســترش 

 فرهنگ جبهه

ی مقاومت ملت ایران را ]دســتگاه تبلیغاتی اســتعماری آمریکا و غرب[ نشــانه
نمیکردند. منعکس نمیکنند. در دوران جنگ هم پیروزیهای ملت ما را منعکس 

شهر را پس گرفته بودند، خبر آن شور ما خرم سلح  راآن روزی که رزمندگان 
 منعکس نکردند.

 0055اسفند  22
بیانات در دیدار مسئوالن 
 و اقشار مختلف مردم

ـــینمــایمــان، در تئــاترمــان، در تلویزیون مــان، در مــا در ادبیــاتمــان، در س
ضای مجازینگاریروزنامه سیاری مان، در ف از کارها را باید انجام بدهیم مان ب
ایم؛ هر جا هم که انجام دادیم و متعهّدانه ی دفاع مقدّس که انجام ندادهدرباره

انجام دادیم، ولو در حجم کم و نســبت به مجموع کاری که باید انجام بدهیم، 
 اندک ]بوده[ امّا تأثیرگذار بوده.

 0079مهر  4
ــب  ــم ش بیانات در مراس

 خاطره دفاع مقدس

کار بشــویم، برای قهرمانهایمان باید فیلم بســازیم. ما به خود ما باید دســت 
ــت، خرّازی قهرمان  ــت، باکری قهرمان اس قهرمانهایی داریم: همّت قهرمان اس

 0079مهر  4
مراسم شب بیانات در 

 خاطره دفاع مقدس
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 ها را بشناسد، عظمتها باید معرّفی بشوند، باید دنیا این چهرهاست؛ این چهره
 اینها را بفهمد، بداند.

ی خاطرات جنگ رو آوری و افزودن بر سرمایهاگر چنانچه شما امروز به جمع
ست؛ من دارم  شما خواهد گرفت؛ این یک خطر ا شمن میدان را از  نیاورید، د

 اید؛ اگربه شــما میگویم. جنگ را شــما روایت کنید که خودتان در جنگ بوده
شم شما جنگ را روایت خواهد کرد آنشما جنگ را روایت نکردید، د طور ن 

ـــتفاده میکنند  البتّه هر حرکت -که دلش میخواهد. از یک ضـــعفهایی هم اس
شد که حتما  دارد؛ از اینها  شته با ضعفهایی دا ست  نظامی و غیرنظامی ممکن ا

ــتفاده میکنند ــازند. ما باید در این زمینه خیلی  -اس ــان میس و طبق میل خودش
 یلی کار کنیم.احساس وظیفه کنیم، خ

 0079مهر  4
بیانات در مراسم شب 
 خاطره دفاع مقدس

توقّع انقالب از هنر و هنرمند، مبتنی بر نگاه زیباشــناختی در زمینه هنر اســت، 
که توقّع زیادی هم نیســت. شــما خاطرات هشــت ســال دفاع مقدّس را مرور 

یزی از جامعه، چکنید، ببینید برای یک نگاه هنرمندانه به حالت و کیفیّت یک 
ـــما در عالیترین آثار دراماتیک دنیا، آن که به  جاییاین زیباتر پیدا میکنید؟ ش

ستایش میکنید... هزاران  سین و  سان برخورد میکنید، او را تح فداکاری یک ان
شده،  شان داده  شتر و بزرگتر از آنچه در این اثر هنری ن حادثه به مراتب باارز

س و در خود انقالب، در خانه شما اتفاق افتاد. در دوران هشت سال دفاع مقدّ
ــیه بی ــت؟ هنر میتواند از کنار این قض ؟ توقّع تفاوت بگذردآیا این زیبایی نیس

ای نیســت. میگویند چرا زیبایی دیده خواهانهانقالب این اســت و توقّعِ زیاده
 اعتناست، نمیخواهد این زیبایی را ببیند؟نمیشود! کسی که به این مقوله بی

 0051مرداد  0
بیانات در دیدار جمعی 
 از اصحاب فرهنگ و هنر

سعی بر این بوده که آن مفاهیم واال به دست فراموشی سپرده بشود؛ برای این 
ــاس اقتداری که از  ــی، احس ــده. آن عزتی، اعتماد به نفس ــده، کار ش تالش ش

سالمیی معنویت رزمندگان ما و جامعهناحیه ست  ی ا شد و توان ساس  ما اح
شگفتآن حادثه ست -انگیز ی عجیب و  شک یعنی پیروزی در دفاع مقدس و 

شمن صیات، آن  -نخوردن در مقابل تهاجم این همه د صو را رقم بزند، آن خ
شور ما، یکی از بزرگ صلتها، برای ملت ما، برای ک ست. اینها را خ ترین نیازها

 ی با تالشی که میشود برای به فراموشی سپردنم و در مقابلهبایستی نگه داری
ـــما روایت دفاع مقدس و همین مجاهدت بزرگ  آنها، مقاومت کنیم. کار ش

 است.

 0055شهریور  24
بیانات در دیدار فعاالن 
 عرصه هنر دفاع مقدس

 

  ،همبستگی و ایثار ایمان 
ار ایمان، ایث»را در نظام گفتمانی خود در قالب وقته « عامل پیروزی در جنگ»رهبرمعظم انقالب 

یت حما»، «تجهیزات جنگی»های شــناور کنند. درواقع ایشــان دالتثبیت معنا می« و همبســتگی
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ــورها ــایر کش ــازمان»، «س برند و در و... را به حوزه گفتمانگونگی می« المللیهای بیننقش س

بل قا قدرتمند  م مل  عا ـــتگی»بر  ثار و همبس مان، ای ید می« ای نهتأک یت اهلل خام ند. آ  ای درکن

 از سوی دشمن انجام بگیرد، ملّت کنند که حرکت نظامی اگرشان به این نکته اشاره میبیانات

 تواندکه با روحیه ایثار همراه شود میدلی مردم هنگامیکند. این همتر و متحدتر میرا پُرانگیزه

ــه های بی ــتگی جوانان و همچنین اتحاد آحاد مردم برای ننظیری خلق کند. از جاحماس گذش

های جنگ موجب مقاومت ایران در مقابل عراق شد. با بررسی بیانات رهبری حمایت از جبهه

کاری و  فدا خدا،  به  مان  مل پیروزی مردم ایران را، ای ـــان عوا که ایش فت  جه گر میتوان نتی

 هایی که به این دال ارجاع دارند، به شرح زیر است:سخنرانی. دانندبستگی میهم
 منبع خالصه متن

طلبی در میدان بماند، هیچ قدرتی نمیتواند ی شهادتاگر انسان مسلمان، با روحیه

های عزیز شــهدا، بر او فایق بشــود؛ این روحیه را باید حفظ کرد. من به خانواده

شان  صا  فرزندان صو صیه میکنم، هرچه  -نوجوانان عزیز این جوانان و  -مخ تو

 توانید، خودسازی کنید. همه باید خودسازی بکنند؛ اما شما اولی هستید.می

 0091دی  00

بیانات در دیدار 

های شهدای استان خانواده

 بوشهر

شمن، نقطه ضعف خودش و نقطهد شما را هم فهمیده. نقطهی  ی قوّت ی قوّت 

شما ایمان و ایثار و دل دادن به مجاهدت و همچنین همبستگی و همدلىِ شماها 

ست. نقطه ست که در مقابل نیروی ملی یک ملت هیچ با هم ا ضعف او این ا ی 

شرفتی ندارد؛ این ر شمن ابزاری ندارد. ابزار نظامی فایده و پی شمن میداند. د ا د

درصدد است این مقاومت را درهم بشکند؛ درصدد است این ایمان را تضعیف 

 کند؛ در صدد است همبستگی ملی و همدلی را از بین ببرد. 

 0054خرداد  0

بیانات در دیدار جمعی از 

های ایثارگران و خانواده

 شهدا

فاع فوق یک د ما  فاع  عادهنوع د باال ی قوی؛ در عزم و اراده ای بود؛ همراه بود 

میدانهای جنگِ ما اراده و عزم و تصـــمیم قاطع موج میزد؛ ]همراه بود[ با ایمان؛ 

 یعنی باور نسبت به حقّانیّت خود و بطالن دشمن؛

 0075اسفند  07

بیانات در دیدار نوجوانان و 

کننده در جوانان شرکت

 های راهیان نورکاروان

آمد؟ برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور! چه شد که این پیروزی به دست 

چه شد که شما پیروز شدید؟ آیا جز ایمان شما، توکل شما به خدا، تصمیم شما 

 ی شما...برای ایستادگی در مقابل دشمنان خدا، وحدت کلمه

 0091مهر  8

های نماز بیانات در خطبه

 جمعه
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کند، تر میملّت را پُرانگیزهچنانچه از سوی دشمن انجام بگیرد، حرکت نظامی اگر

ی تر میکند؛ حرکت نظامی این است؛ امّا حملهمُشت ملّت را در مقابل آنها محکم

ست؛ اگر دشمن بتواند حمله سان فرهنگی بعکس ا ی فرهنگی را انجام بدهد، ]ان

ها را تضعیف میکند، جوانهای کشور اندازد، ارادهحال میکند، از تصمیم میرا[ بی

 خاصیّت میکند؛دردبخور را بیر میگیرد؛ نیروهای بهرا از کشو

 0078اسفند  05

بیانات در دیدار 

 اندرکاران راهیان نوردست

ــتگی و تبعیّت از قدرتهای  ــتقل و بدون وابس یک کشــور اگر بخواهد آزاد و مس

اس برای یک  ظالمِ عالم زندگی کند، به ایســتادگی احتیاج دارد. در مواقع حســّ

ستادگی  سانی انجام میدهند؟ بهترین و فداکارترین و پاکترین و ملت، ای را چه ک

بااخالصــترین فرزندان یک ملت. اینها کســانی هســتند که در مواقع ســختی، 

فداکاری میکنند و ایســتادگی نشــان میدهند و از آبروی کشــور و از اســتقالل و 

 هویّت ملی خودشان دفاع میکنند.

 0099مرداد  28

از بیانات در دیدار جمعی 

 آزادگان

ه ک -شهید، یعنی انسانی که در راه آرمانهای معنوی کشته میشود و جان خود را 

ست سرمایه سانی ا صلی هر ان برای هدف و مقصدی الهی صرف میکند و  -ی ا

ضور و یاد و فکر او  شت بزرگ، ح سخ به این ایثار و گذ خدای متعال هم در پا

میماند. این، خاصیت کشته شدن در  را در ملّتش تداوم میبخشد و آرمان او زنده

اند. جســم آنها زنده راه خداســت. کســانی که در راه خدا کشــته میشــوند، زنده

 نیست؛ اما وجود حقیقی آنها زنده است.

 0055مرداد  28

بیانات در دیدار فرزندان 

ممتاز شهدا، مسؤوالن امور 

فرهنگی بنیاد شهید و 

جمعی از دانشجویان 

 ی پاکستانامامیه

 

 ایران در برابر دنیا 

شــود، ای تبدیل به وقته میاهلل خامنهدال و عنصــر شــناور مهم دیگری که در نظام گفتمانی آیت

 ایران در برابر»است. مقام معظم رهبری این دال شناور را در وقته « جنگ بین دو کشور»عنصر 

ید شده این مطلب بسیار تأک کنند. در  بیانات رهبری درمورد دفاع مقدس، برتثبیت معنا می« دنیا

است که همه دنیا در مقابل ایران متحد شده بودند تا شاهد شکست و فروپاشی ایران باشند. از 

سعودی و کویت. عالوه بر کمک شوروی تا مرتجعین منطقه نظیر   های مالی وآمریکا و ناتو و 

د؛ نیز او را یاری کردنتســلیحاتی که همه دنیا به ســوی صــدام روانه داشــتند، مراکز دیپلماتیک 

شورای سازمان ملل هیچ عکس شان نداد و حتی  العملی در مقابل تجاوز عراق به خاک ایران ن

گری و تجاوز صورت گرفته بود به حرف آمد و طرفین امنیت نیز پس از اینکه کیلومترها اشغال

ـــغالجنگ را به صـــلح و آتش ـــد. گری عراق را تقبیح کربس فراخواند بدون اینکه اش ده باش

 هایی که به این دال ارجاع دارند، به شرح زیر است:سخنرانی
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 منبع خالصه متن

شی از خاک ما را بگیرد؛ همه دنیا هم به او  ست بخ شمنی به ما حمله کرده بود و میخوا د

 اش به خاک مالیده شد و برگشت. کمک کردند؛ ما هم مردانه ایستادیم؛ ناکام شد و بینی

 0097مهر  5

با مدیران و  دیدار

 فعاالن دفاع مقدس

ی ی دنیا متّفق شدند علیه ما و با ما جنگیدند؛ این یک واقعیّتی است، همههشت سال همه

دنیا! یعنی آمریکا علیه ما بود در عمل، ناتو علیه ما بود در عمل، شـــورویِ آن روز علیه ما 

ه علیه ما بودند در هم -همین ســـعودی و کویت و بقیّه  -بود در عمل، مرتجعین منطقه 

 عمل! 

 0075خرداد  0

بیانات در شب خاطره 

 دفاع مقدس

د، کرد؛ بلکه پشت سر آن امریکا بوکه فقط یک کشور همسایه نبود که به ما حمله میبا این

 شوروی آن روز بود، دیگر قدرتهای مسلح عالم بودند؛

 0090مهر  27

بیانات در دیدار اقشار 

 مختلف

ی قراین از اول کار نشــان میداد که را فقط عراق به وجود آورد. همهنمیشــود گفت جنگ 

اســتکبار پشــت ســر عراق اســت؛ او را کمک نظامی کردند؛ از لحاظ تبلیغاتی به او کمک 

کردند و شــورای امنیت را در خدمت متجاوز قرار دادند... بنابراین، جنگ را رژیم عراق به 

ی دنیای اســـتکباری و جنگ را همه -عامل بود  رژیم عراق یک -تنهایی به وجود نیاورد 

 من تبع او به وجود آوردند؛ این امروز چیز روشنی است و احتیاج به بحث زیادی ندارد.

 0091مهر  8

به نات در خط یا های ب

 نماز جمعه

های جهانی و شرق و غرب آن روز، ی قدرت... در هشت سال دفاع مقدس است که همه

سطهکردند تا بر ضد ملت و کشور ایران اقدام کند، اما بهبه صدام مجرم کمک   ی عزم ووا

صحنه آوردن توانایی صمیم قاطع ملت برای به  سخ و ت صرت الهی ایمان را های داخلی، ن

 محقق شد

 0072دی  07

با رهبر  دیدار مردم قم 

 انقالب

 

 بخشدال مرکزی: جنگ منبع الهام

ــی بیانات آیت اهلل خامنه ــد دال مرکزینظر میدرباره دفاع مقدس اینطور به ایپس از بررس  رس

 است.بخش منبع الهامنظام گفتمانی ایشان در موضوع دفاع مقدس، جنگ به مثاله 
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 العالی(ای)مدظلهاهلل خامنهبندی گفتمان حضرت آیتمفصل .2شکل 

 

ادهای اســتعددر گفتمان رهبرمعظم انقالب، جنگ یک بســتر مناســب ایجاد کرد تا مردم بتوانند 

ستیابی ها از دبالقوه مادی و معنوی و علمی خود را به فعلیت برسانند و با استفاده از آن ظرفیت

بر نابودکردن ایران اســالمی و تحقیر ملت ایران جلوگیری کنند. یکی از دشــمن به هدفش مبنی

ـــترس روحیه مقاومت، ایثار و اتحاد، روایتراه ها و یکردن زیبایهای اصـــلی تقویت و گس

هایی که مردم و رزمندگان ایران در مقابل عراق که های دفاع مقدس اســت؛ حماســهحماســه

شــد خلق کردند و نشــان دادند که توســط همه دنیا حمایت مالی، تســلیحاتی و دیپلماتیک می

 های خود را دارند.قدرت و اقتدار حفظ حریم و ارزش
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 :گیرینتیجهبحث و 

دهد، اگرچه ره( و رهبرمعظم انقالب درباره دفاع مقدس نشـــان میتحلیل بیانات امام خمینی)

شترکی مانند دال ستعدادها»های پیرامونی م شد معنوی»، «شکوفایی ا ستادگی در براب»، «ر ر ای

شمنان ستکبار و د سی « ا سیا ستر معنویت  وجود دارد، اما جنگ در نگاه امام خمینی)ره( در ب

ــود. در این گفتمان همه اقتعریف می ــکســتها، پیروزیدامات، رخدادها، پدیدهش ها و ها، ش

ستر تقرب و نزدیکی به خدا معنا میبحران سالمی، در ب یابد؛ و جنگ نیز در چنین های نظام ا

شــود. تجاوز عراق به خاک ایران، رویارویی جبهه حق و باطل اســت. در این بســتری معنا می

کبار، امر الهی است و شهادت در این مسیر، جبهه، صلح، خائنانه است، ایستادگی در برابر است

ی ساز پیشرفت مادسعادت ابدی است. در این گفتمان، جنگ لطف خفیه الهی است که زمینه

سل مواجهیم  ست. اما در گفتمان رهبر معظم انقالب، به دلیل اینکه با تغییر ن و معنوی جامعه ا

اند، یک نگاه نگ متولد شـــدهدهند که پس از جو بدنه اصـــلی جامعه را افرادی تشـــکیل می

ــاله، هم 5بخش به دفاع مقدس وجود دارد. در نظر رهبر معظم انقالب، جنگ الهام چون منبع س

ای برای جامعه ایران اسـت که باید با رجوع به آن مسـائل زمان حال را تحلیل و تبیین و ذخیره

صمیم بگیرند و اقدام نماین قدس د. در این گفتمان، دفاع مکنند و نهایتا  منبعث از تجربه جنگ، ت

شرفت  صت از دل بحران )پی شمنان، خلق فر ستادگی در برابر د ضرورت مقاومت و ای یادآور 

ـــطه جنگ، محدودیت ها( و عدم تغییر ماهیت ها و تحریممادی و معنوی جامعه ایران بواس

ظ و ها و حفورزی اســـت. در این گفتمان، روایت زیباییدشـــمنان و اصـــرار آنان به دشـــمن

ـــرمایه معنوی جنگ در قالببهره بخش بودن این ای در الهامهای هنری نقش ویژهگیری از س

ـــه نظام گفتمانی امام خمینی)ره( و آیت  ای در چند دالاهلل خامنهمنبع غنی تاریخی دارد. مقایس

، «رویارویی حق و باطل»های بندی متفاوتی دارند. دالپیرامونی مشـــترک هســـتند اما مفصـــل

سطه جنگپی» صلح خائنانه»و « شرفت مادی و معنوی بوا در گفتمان امام خمینی)ره( « پرهیز از 

سالمیجنگ»های به ترتیب متناظر با دال ، «نیاایران در برابر د»و « افروزی برای نابودی انقالب ا

ستعدادها» ست. در « مقاومت و قدرت بازدارنده»و « شکوفایی ا در گفتمان رهبر معظم انقالب ا

ست؛ بلکه هدف  هر سائل مرزی ا سر م شور بر  دو گفتمان، علت جنگ فراتر از درگیری دو ک
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ـــت. امام خمینی)ره( این جنگ را در یک زمینه االهیاتی و قرآنی  ـــالمی اس نابودی نظام اس

ـــیر می ند و رهبرمعظم انقالب از منظر بینتفس ـــی، این جنگ را جنگ ک یاس ـــ المللی و س

ـــورهای متعدد علیه ایران می ـــطه و فرصـــتی برای کش دانند. در هر دو گفتمان، جنگ واس

( بندی متفاوتی دارند؛ در گفتمان امام)رهپیشرفت مادی و معنوی، تفسیر شده است اما مفصل

ها که ملتی در مقابل کفار مقاومت کند و با آن، هنگامی«معنویت سیاسی»بواسطه دال مرکزی 

شرفت مادی و ر آن ملت نازل میکند، خداوند متعال الطاف خود را بمبارزه می کند؛ و این پی

سیر می سطه معنوی در این زمینه معنایی، تف شود. در مقابل در گفتمان مقام معظم رهبری، بوا

ستر «بخشمنبع الهام»دال مرکزی  شرفت مادی و معنوی در ب صت»، پی با « تبدیل تهدید به فر

ـــتناد به تجربه تاریخی ملت ایران معنا می ـــاده یابد. بهاس م تر در گفتمان مقام معظعبارت س

 5رهبری، ایران امروز برای پیشرفت چه در سطح مادی و چه معنوی باید با عنایت به تجربه 

سلیم محدودیتسال جنگ تحمیلی، نه شود بلکه به اینهای تحمیلها و تحریمتنها ت  شده ن

شرفت سطه با پی ستگی های مادی )اعم از علمی، تکنولوژیکی و...( و موا شور را از واب عنوی، ک

-شــود؛ در گفتمان امام خمینی)ره( برهاند. در هردو گفتمان بر مقاومت و ایســتادگی تأکید می

شــود؛ چرا که ازنظر هرگونه صــلح خائنانه خوانده می -باتوجه به اینکه در دل جنگ قرار دارند

ند و امکان صلح با کفار پیمانانش همان کفار هستامام)ره(، در جنگ تحمیلی، صدام، ارتش وهم

وجود ندارد اما در گفتمان رهبری، بر مقاومت و ایجاد یک قدرت بازدارنده برای جلوگیری از 

ضییع حقوق ملت ایران توسط دشمنان، تأکید می ه ای که مانع از هرگونشود؛ قدرت بازدارندهت

 تهاجم نظامی، اقتصادی و فرهنگی گردد.

ــوع عنگاه امام خمینی)ره( به      ــهادت»نوان فرمانده کل قوا در جنگ تحمیلی، به موض در « ش

ـــتر  ظامی آن»بس به معنای ن ظام و در چارچوب معنایی قرآنی تجلی می« جهاد  ما در ن بد. ا یا

، جنگ فراتر از رویارویی نظامی اسـت و -عنوان رهبر پسـاجنگبه-گفتمانی مقام معظم رهبری

که  گردد. به همین دلیل استند ایمان و ایثار تأکید میتر مانبه همین دلیل بر دال و عناصر کالن

ست تا یکی از دال ضرورت روایت هنرمندانه از جنگ ا صلی گفتمان مقام معظم رهبری،  های ا

برای توده مردم و بخصوص نسل جدید یادآوری شود که عوامل اصلی پیروزی ایران در جنگ 

 ساله چه بود. 5
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شرای       سانه»طی که در مجموع باید گفت در  سیگفتمان تحریف ر  «زبان خارجیهای فار

که مفاهیم دفاع، ایثار، وطن دوستی، شجاعت، معنویت، عشق به خدا ائمه و امام خمینی)ره(، 

شـــهادت، ایمان و اعتقاد، اســـتعداد و توانمندی در نبرد، وحدت و همدلی وغیره را به حوزه 

جنگ )به جای دفاع(  دال قربانی یا تلفات )به و در مقابل، دال  گفتمانگونگی انتقال داده است

شهید و جانباز(، دال جنگ طلب)به شروعجای  شاره به  کننده جنگ(، دال تقلیل جنگ جای ا

صدام(، دال فریب جوانان )به شاره به حمایتهای جهانی از  شور )بدون ا جای به تهاجم یک ک

شهادت صلروحیه ایثار و  ست، در نزاع با این طلبی( را در نظام گفتمانی خود مف بندی کرده ا

معظم  بخش رهبرگفتمان باید گفتمان معنویت ســیاســی امام خمینی)ره( و گفتمان منبع الهام

سانه ساختهای تثبیتها قرار گیرد و دالانقالب مورد توجه ر نی شکشده گفتمان تحریف، 

 شود.
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