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 چکيده
 ید  ا تحقد   بدرا   پدردادد  مدی  در دوران دفاع مقدس  ی مل یهمبستگ گفتمان تحلیل به حاضر مقالۀ

در اید  تحقید     اسد؛   شدس   مشخصدوران دفاع مقس   در یمل یهمبستگ گفتمان ها ویژگی هسف،

 ؛ید به امن یبایاستلزامات دست  یتراد مهم یکیعنوان به ضم  مرور مبانی نظر  مربوط به همبستگی ملی

هدومی  هدایی بده تدسوی  چدارچو  مف    فرضالیسم و نقس آن، با طرح یک سر  پیشو ناسیون ساریپا یمل

  رقابد؛ بدرا   سد   موجد  شدس  ده     یلیجنگ تحمدهنس ها نشان میتحقی  حاضر پرداخته شس. یافته

ر اد دفداع مقدس  و حفدش  شدو      فضا ریثأتتح؛  ادید زانیم قسرت سیاسی در بی  نخبگان سیاسی به

بدانی  دهدا  مختلدق قدومی و    و همبستگی ملی بدی  اقشدار و گدرو     نسشته شو نار گذا گانگانیتهاجم ب

گفتمدان   تقوی؛ گردد  همچنی  ای  امر خود مأخوذ اد یک فضا  گفتمدانی بدود  اید  گفتمدان در برابدر     

ا فدراهم  رقی  ناسیونالیسم ایرانی شکل گرف؛ و موجبات ایجاد همبستگی ملی در دوران دفاع مقدس  ر 

ان دفداع  در دورو اصل مؤلق ای  گفتمدان   یمل یهمبستگ تری  عامل ایجاداصلی ر ()خمینی امامساخ؛. 

دورۀ ر د یملد  یگفتمان حا م بر همبسدتگ   دال مر زدهنس وحست، ها نشان میمقس  بود  اس؛. یافته

 بود  اس؛.   دفاع مقس 
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 مسئلهبيان 

ملی میدان   همبستگی ها بهدمان ۀها  سیاسی در همطور  لی نظامها  ملی و بهدول؛

الخصدو  در دمدان جندگ بدرا      انس  ای  موضوع علیاقشار مختلق جامعه توجه داشته

ها  سیاسی اد اهمید؛ بده مراتد  بیشدتر  برخدوردار بدود  اسد؛.  ارگردگرایدان         نظام

گیرنس  جنگ در نظر می ۀتری  پیامسها  پنهان پسیسمهم عنوان یکی ادهمبستگی ملی را به

ناسیونالیسم نیدز بدود  اسد؛.     ۀپردادن حودالبته همبستگی ملی هموار  مورد توجه نظریه

عنوان سه ر   اساسی ناسیونالیسم ندام  اسمی؛ اد همبستگی ملی و مل؛ و هوی؛ ملی به

ها  متکثر  قدرار  تلق در قال  گفتمان  ناسیونالیسم در جوامع مخ(225: 1395)اسدمی؛،  بردمی

ها  متفاوتی همچون ناسیونالیسم سیاسی، ناسیونالیسم مدسنی، ناسیونالیسدم   گیرد و اد ناممی

هدا   ایراندی اید  ناسیونالیسدم در قالد  گفتمدان      ۀشود. در جامعد قومی و ... برخوردار می

 ۀر بدود  اسد؛. در دور  هژمونیک قبل و بعس اد انقال  اسالمی اد اشکال مختلفدی برخدوردا  

گذارها  فرهنگدی  بود  ه در قال  سیاس؛ گرایانهپهلو  اول و دوم ای  ناسیونالیسم باستان

 ۀشس  اما پس اد وقوع انقال  اسالمی، متأثر اد گفتمان حدا م در دور مختلق بسان تا یس می

اسیونالیسدم  پسا انقالبی ناسیونالیسم ایرانی دچار گسس؛ شس و ای  بار خدود را در قالد  ن  

بدود  اسد؛     )ر (ها  امام خمینیاسالمی نشان داد. اصل مؤلق ای  گفتمان برگرفته اد آمود 

ها موجبات تقوی؛ همبستگی ملی در ایران را در دو سطح فراهم ساخ؛. در یک ای  آمود 

ها  مختلق اجتمداعی فدراهم   سطح موجبات ایجاد همبستگی ملی را در بی  اقشار و گرو 

 ر سطح دیگر اد میزان تنش و  شکمش در بی  نخبگان سیاسی  اس؛.  ساخ؛ و د

ا  برا  تصدرف بلدو    بعس اد فروپاشی رژیم پهلو  نیروها  سیاسی و اجتماعی عمس 

قسرت یا مشار ؛ در آن با یکسیگر به رقاب؛ برخاستنس. در دمان پیرود  انقدال  اسدالمی   

گدرا  اسدالمی شدروع    هدا  سدن؛  د گفتمانها روبروییم  ه اایران با طیفی اد خرد  گفتمان

. (139: 1397)سدلطانی، شود اسالمی ختم میگرا  سکوالر یا غیرها  تجسدشود و به گفتمانمی

گرایدان  نیروها  سیاسی گوناگونی اد چپ مار سیسد؛ گرفتده تدا راسد؛ لیبدرال و اصدول      
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اد ودن و اعتبدار  خواهان مشار ؛ در قسرت سیاسی بودنس. هر  سام اد ای  نیروهدا  متدأثر   

 خود و حوادث رخ داد  در پس اد انقال  اد سرنوش؛ خاصی برخوردار شسنس.  

برخدورد و   )ر (یکی اد وقایعی  ه در  نار اصل مؤلق گفتمان فدو  یعندی امدام خمیندی    

الشدعاع قدرار   رقاب؛ بی  نیروها  سیاسی مختلق در درون نظام سیاسی را تا حسود  تح؛

ها  قومی و دبانی مختلدق را تقوید؛   ر مختلق اجتماعی و گرو داد و همبستگی بی  اقشا

ساله و به عبارتی دفاع مقس  در برابر رژیم بعث صسام بود. جندگ   8نمود، جنگ تحمیلی 

ها  مختلق سیاسدی، اقتصداد ، اجتمداعی و فرهنگدی     سوا  اثرات گوناگونی  ه در حود 

شدود  اگدر   پسا انقال  برخوردار میداشته اد نسب؛ عمیقی با همبستگی ملی در ایران دور  

پدیش اد انقدال ، در قالد  انقدال       ۀهمبستگی ملی بی  نیروها  مختلق انقالبدی در دور 

ها  آغادی  پس اد انقال  ای  همبستگی ملی  نس در سالتعی  پیسا می 1357اسالمی سال 

ی  ایدران  ها  جنگ و دفاع اد  یان سردمبیش اد پیش در قال  حضور و مشار ؛ در جبهه

بار  قابل طرح اسد؛  اید  اسد؛    تری  مسائلی  ه در ای شود. حال یکی اد مهمگر میجلو 

ها  شناور گفتمان حا م بر همبستگی ملی در جنگ تحمیلدی و دفداع    ه دال مر ز  و دال

-بنس  برخوردار اس؛؟ و به عبارتی مهدم مقس  چه بود  اس؛؟ ای  گفتمان اد چه صورت

 آن  سامنس؟   ۀدهنسلتری  عناصر تشکی

 

 اهميت و ضرورت تحقيق

 ۀها  سیاسدی بدود  و جوامدع مختلدق در همد     همبستگی ملی هموار  مورد توجه نظام

طور  لی در هنگام جنگ بیش اد هدر  انس  البته ای  نیاد بهها محتاج همبستگی ملی بود دمان

دوران دفداع   شود.  ار ردها  مثبد؛ الگدو  همبسدتگی ملدی در    دمان دیگر  احسا  می

هدا  قدومی و   اقشار و گدرو   ۀهم ۀتوان در مشار ؛ و حضور فعاالنمقس  در ایران را می

دبانی و مذهبی در دفاع اد ار ان ایرانی اسالمی مشاهس  نمدود. الگدو  همبسدتگی ملدی در     

تواندس در  لحدا  منطقدی مدی   دوران دفاع مقس  به دلیل برخوردار  اد  ار ردها  مثب؛، به

دیگر نیز چنی  اثر بخشی مطلوبی را اد خود نشدان دهدس. مطلدو  بدودن الگدو        ها دمان
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حسدا  دفداع مقدس  شدناخ؛ آن را بدیش اد پدیش        ۀهمبستگی ملی در  شور ما در بره

تواندس:  سادد  چرا  ه آشنایی با ار ان الگو  همبستگی ملی در دوران فو  مدی ضرور  می

ها  امنیتی درونی و بیرونی مصون سدادد و ثانیداً    ما را در برابر بسیار  اد آسی ۀاوالً جامع

هدا   توانس با ایجاد حس تعل  به ایران اسالمی و ارتقا غرور ملی در بی  اقشدار و گدرو   می

ها  مختلق سیاسی، اجتماعی، فرهنگدی و  ها را در عرصهمشار ؛ فعاالنه آن ۀمختلق دمین

توان ضرورت انجدام تحقید  پیرامدون    یآن م ۀاقتصاد  فراهم نمایس. عامل دیگر   ه بر پای

همبستگی ملی در دوران دفاع مقس  را توجیه نمدود،  دم بدودن تحقیقدات صدورت       ۀمقول

 ۀباشس. مرور تحقیقات صدورت گرفتد  گرفته در ای  حود  به نسب؛ اهمی؛ موضوع فو  می

رغم پرداخت  به موضوع همبسدتگی در اشدکال مختلدق نظیدر     پیشی  گوا  آن اس؛  ه علی

پرستی، چنسان به موضوع تحلیل گفتمان همبستگی ملی آن حست ملی و پیوستگی و میه و

 هم در دوران دفاع مقس  پرداخته نشس  اس؛.  

 

 سؤاالت تحقيق

 دوران دفاع مقس  چیس؛؟ اصل مؤلق گفتمان حا م بر همبستگی ملی در 

   چه بود  دال مر ز  و دالها  شناور در گفتمان همبستگی ملی دوران دفاع مقس

 اس؛؟

 بنس  حا م بر گفتمان همبستگی ملی در دوران دفاع مقس  چه بود  اس؛؟مفصل 

 انس؟تری  اغیار گفتمانی  سامدر گفتمان فو ، مهم 

 

 تحقيق ۀپيشين

انس ا  اد مطالعات پیرامون موضوع همبستگی ملی و دفاع مقس  صورت گرفتهمجموعه

هدا مشدخص   د تفاوت تحقید  حاضدر بدا آن   شوها سعی می ه ضم  اشار  به مختصات آن

 گردد. 
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راهبردها  ارتقاء پیوستگی مردم و حکوم؛ با »ا  با عنوان در مقاله رحیمی و همکاران

در پی تسوی  راهبردها  ارتقا پیوستگی مردم و حکوم؛ در ج.ا.ا بدا   «تأ یس بر وحست ملی

تواندس اد  ه ج.ا.ا مدی دهدس  د  اندس. نتدایت تحقید  فدو  نشدان مدی      تأ یس بر وحست ملی بود 

)رحیمدی و   هدا و دور  اد تهسیدسها اسدتفاد  نمایدس    راهبردها  تسافعی برا   است  اد ضعق

 .(265: 1398همکاران، 

بخشی قدسرت دروندی   راهبردها  وحست ملی در استحکام»ا  با عنوان داود  در مقاله

در پدی شناسدایی    «(العدالی )مسظلده نظام جمهور  اسدالمی ایدران اد منظدر مقدام معظدم رهبدر       

بخشدی قدسرت دروندی نظدام جمهدور       راهبردها  مناس  نقش وحست ملی در استحکام

هدا  اید  تحقید     اسد؛. یافتده   العالی()مسظلهاسالمی ایران با تأ یس بر بیانات مقام معظم رهبر 

تدری   دهس وجود رهبر  حکیم و فردانه در رأ  حکوم؛ و تبعی؛ اد قانون مهدم نشان می

ت و راهبرد اصلی در تقوی؛ وحست ملی برا  رفع اختالف و یکپارچگی مدردم و  نقطه قو

 .(221: 1398)داود ، باشس مسئولی  می

تددأثیر دفدداع مقددس  بددر تقویدد؛ و تحکددیم »ا  بددا عنددوان در مقالدده مددنش و اوالدالهددی

بی  ایدران و عدرا     ۀبه طرح ای  سؤال پرداختنس  ه جنگ هش؛ سال «ناسیونالیسم اجتماعی

هدا  اید    ه تأثیر  بر میزان تحکیم و تقوی؛ ناسیونالیسم مثب؛ اجتماعی گذاش؛؟ یافتده چ

ا  در تقوید؛  دهس  ه سردمی ، دبان، حکوم؛ دولتی، دی  و حس عشدیر  تحقی  نشان می

 .(129: 1397منش و اوالد، )الهیانس ناسیونالیسم اجتماعی تأثیر به سزایی داشته

تحوالت قومی در مردها  ایدران قبدل و بعدس اد    »با عنوان  ا در مقاله همکاران عادلی و

 ده بدا پیدرود     حدالی یابندس  ده در  به ای  نتایت دس؛ می «جنگ تحمیلی: ابعاد و راهکارها

انقال  اسالمی در بعضی مناط  غر  و شمال غر  و نیز شدر   شدور شداهس تحر دات     

هستیم  اما اد مقطع جندگ  خواهی، خودمختار  و نیز استقالل خواهی قومی قومی و هوی؛

یابس و به نوعی شاهس  م رندگ  همبستگی و انسجام قومی افزایش می ۀتحمیلی به بعس درج

 .(31: 1397)عادلی و همکاران، شسن ای  مسئله هستیم 
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در جندگ   )ر ( تحلیل رهبر  امدام خمیندی  »ا  با عنوان در مقاله گرشاسبی و  ریمی مله

رسدنس  ده امدام بدر اسدا       بده اید  نتیجده مدی    « حساساتشناسی اتحمیلی، اد منظر جامعه

منددس  اد امددساد غیبددی، نوبنیدداد، امیددس بدده بهددر  ۀرویکردهددایی چددون الهددی دانسددت  جامعدد

نمایی بدا عاشدورا  حسدینی و صدسر اسدالم بده آدادسداد  احساسدی  شدناختی و          شباه؛

ه  دنش جمعدی   سان آندان را بد  ها  شورانگیز احساسی دام  دد و بسی ساد  انرژ مترا م

)گرشاسدبی و  تسافعی در مقابل رژیم بعثی و در نهای؛  س  پیرود  غیورانه رهنمون ساخ؛ 

 .(9: 1396 ریمی مله، 

سنجش میزان همبستگی ملی در میان اقوام »در تحقیقی با عنوان  نژاد و همکارانخجسته

ی  اقدوام  ها  همبستگی ملی و عوامل مؤثر بدر آن در بد  به بررسی شاخص «آذر  و تر م 

گرایدی  ها  ای  تحقی  بیانگر آن اس؛  ه همبسدتگی و قدوم  آذر  و تر م  پرداختنس. یافته

میدان اید  دو قدوم،     ۀدر میان اقوام آذر  و تر م  در سدطح بداالیی قدرار دارد. در مقایسد    

ندژاد و  )خجسدته گرایی قوم تر م  نسب؛ به قدوم آذر  بیشدتر اسد؛    همبستگی ملی و نیز قوم

 .(495: 1396همکاران، 

به بررسی عوامل مؤثر بدر   «نقش اقوام در همبستگی ملی»ا  تح؛ عنوان در مقاله مهر 

ها در جه؛ همبستگی ملی با تأ یدس بدر نقدش مدذه  و     افزایی آنبسیت سیاسی اقوام و هم

پدردادد. نتدایت اید     دبان در بی  شهرونسان چهار گرو  قومی ) رد، تر ، عر  و بلوچ( می

درصس اد  ل میزان بسیت سیاسی قدومی وابسدته بده متهیرهدا       78دهنس  ه می تحقی  نشان

شدناختی و  مستقل انساد  جمعی؛، احسا  تبعیض و محرومی؛، همگرایی، قوت بنیان دبان

 .(153: 1395)مهر ، یافتگی اس؛ احسا  توسعه

راطدور   نقش ناسیونالیسدم در فروپاشدی امپ  »ا  با عنوان در مقاله خویی و رضاییامامی

رسنس  ه  نار  شیسن اقدوام بالکدان و سدپس    به ای  نتیجه می «عثمانی در جنگ جهانی اول

هدا در  اعرا  اد میسان جنگ و همراهی با حکوم؛ عثمانی  یکی اد دالیل شکس؛ عثمدانی 

 .(55: 1392خویی و رضایی، )امامی ها  نبرد بود  اس؛جبهه
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أثیر وسدایل ارتبداط جمعدی بدر همبسدتگی ملدی       ت»ا  با عنوان وحیسا و همکاران در مقاله

رسنس  ه بی  میزان همبستگی ملدی  به ای  نتیجه می «ها به هوی؛ ایرانیجوانان و دلبستگی آن

ها  تلویزیدون  ها به هویّ؛ ایرانی )متهیر وابسته( و میزان تماشا  شبکهجوانان و دلبستگی آن

یدزان اسدتفاد  اد اینترند؛ و سد  جواندان      ا ، مهدا  مداهوار   ملی ایران، میزان تماشا  شبکه

 .(123: 1391)وحیسا و همکاران، معنادار  وجود دارد  ۀ)متهیرها  مستقل( رابط

ا  بدر همبسدتگی ملدی بدا تأ یدس بدر       مقسمه»ا  با عنوان در مقاله جهانیان و همکاران

ملدی   تقوی؛ همبستگی ۀدمینرسنس پیش به ای  نتیجه می «ها  فرهنگ و گردشگر مؤلفه

ها اد یکسیگر اسد؛ و دبدان فارسدی    در یک جامعه، وجود شناخ؛ مشتر  خرد  فرهنگ

)جهانیان ای  شناخ؛ را دارد ۀ ننسعنوان میراث فرهنگی مشتر  در ای  میان نقش تسهیلبه

 .(109: 1398و همکاران، 

 ۀدینسار  اجتمداعی و همبسدتگی ملدی: مقایسد    »ا  با عنوان مهسو  و انتظار  در مقاله

دهنس  ه بی  گرایش به همبستگی ملدی و گدرایش   نشان می «تطبیقی جوانان ایرانی و هنس 

دار  وجود دارد. گرایش به دینسار  در بی  جوانان ایرانی معنی ۀبه دینسار  اجتماعی رابط

 .(204: 2020)مهسو  و انتظار ، ها بیشتر اس؛ در مقایسه با همساالن هنس  آن

مهدم در   ۀپرستی  مؤلفد حس میه »ا  با عنوان در مقاله انوففرهاد و صهر  عبسالرحم

پردادنس. نتدایت اید  مقالده    به بررسی ابعاد حس میه  پرستی می «دهی به وحست ملیشکل

دهندس  قسرت مل؛ با وحست ملی مردمی  ه ای  مل؛ را تشکیل می ۀدهس  ه توسعنشان می

ر  احسا  وحست ملی اس؛ ها  مهم دهماهنگ اس؛ و حس وط  پرستی یکی اد جنبه

 .(993: 2020)فرهاد و صهر  عبسالرحمانوف، 

عنوان الگویی بدرا   ها  اجتماعی بهمعاشرت در باشگا »ا  با عنوان دنی  اپل  در مقاله

هدا  اجتمداعی ندوعی    پدذیر  در  لدو   دهس  ه چگونه جامعده نشان می  «همبستگی ملی

  احسا  آشنایی و وفدادار  را بده جامعده     نس و اد ای  طریایجاد می «صمیمی؛ عمومی»

 . (85: 2018)دنی  اپل ، دهس تر گسترش میبزرگ
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همبستگی ملی و پایسار  سیاسی در بی   شدورها   »ا  با عنوان فررا و بورلی در مقاله

اروپدا   ۀدهس  ه اوالً اتحادینشان می «اروپا بعس اد بحران اقتصاد  نخس؛ ۀموجود در اتحادی

م سادگار پیچیس  تبسیل شس  اس؛ و تدالش بدرا  بادگرداندسن وضدع موجدود      به یک سیست

مندس بده   اروپا در ترویت اصول همبستگی عالقه ۀغیرواقعی اس؛، ثانیاً رهبران معاصر اتحادی

 . (94: 2019)فررا و بورلی،  نار گذاشت  تمایالت مر زگرایانه خود نیستنس 

گرایدی  جوامدع متندوع: ورا  چندس فرهنگدی     همبستگی در»ا  با عنوان در مقاله  یملیکا

-ها  چنس فرهنگی نئدولیبرال بده  رسس  ه نظامبه ای  نتیجه می «نئولیبرال و شوونیسم رفاهی

ها  مبتنی بر شوونیسم رفاهی غالبداً بده   و نظام منظور ارتقا همبستگی ملی اد تحر  و تنوع

 .(10: 2015) یملیکا،  ننس ها حمای؛ میضرر مهاجران و اقلی؛

 ۀهمبسدتگی ملدی: اردیدابی تدأثیرات توسدع      ۀبرنام»ا  با عنوان در مقاله بیث و همکاران

پردادنس. نتدایت اردیدابی   همبستگی ملی می ۀبه اردیابی تأثیر برنام «محور در افهانستاناجتماع

همبسدتگی ملدی تدأثیر مثبتدی بدر دسترسدی بده آ          ۀدهس  ه برنامروستا نشان می 500در 

گدرش مثبد؛ نسدب؛ بده دندان داشدته       بر ، پذیرش فراینسها  دمو راتیدک و ن آشامیسنی و 

 . (302: 2015)بیث و همکاران، اس؛

تحقیقات صورت گرفته پیرامون همبستگی ملی به موضدوعاتی نظیدر توسدعه،     ۀدر عمس

هدا، اقدوام،   گرایی، ثبات سیاسی، مناسبات اجتماعی، دینسار ، گردشگر ، اثدر رسدانه   ثرت

ها با همبستگی ملدی پرداختده شدس  اسد؛  امدا نگدا        آن ۀها  سیاسی و رابطمفروپاشی نظا

گفتمانی نسب؛ به همبستگی ملی و ارتباط آن با ناسیونالیسم اسالمی موضوعی اس؛  ده در  

 ۀتحقیقات فو  بسان تدوجهی نشدس  و اید  تحقید  سدعی دارد تدا اد اید  منظدر بده مقولد          

 بپردادد.  ساله دفاع مقس   8 ۀهمبستگی ملی در دور
 

 چارچوب نظری تحقيق

توان ادبیات نظر  مربدوط بده   توان به موضوع تحقی  حاضر پرداخ؛: میاد چنس منظر می

همبستگی ملی و هوی؛ ملی و ناسیونالیسم را وا او  نمود. یا اینکده، همبسدتگی ملدی را در    

 خته شود.  شود به هر دو امر مهم پرداچارچو  گفتمانی تحلیل  رد  در ای  بخش سعی می
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شناسی چنس رویکرد  الن در ادبیات مربوط به ناسیونالیسم در علوم سیاسی و نیز جامعه

 ها و رویکرد تلفیقی.  ، رویکرد مسرنیس؛1گراییسیاسی وجود دارد: رویکرد  ه 

؛ ملدی را  ها هوی ننس ای  اس؛  ه آنگرایان بر آن تأ یس میا   ه  ه تری  نکتهاصلی

خونی،  ها ویژگی وابستگی 6داننس و همیشگی و به تعبیر  ادلی ابس  می ا   ه  وپسیس 

م هوید؛ ملدی مهد    ۀدهندس عندوان عناصدر تشدکیل   نژاد، دبان، سردمی ، مذه  و رسوم را به

 . (47: 1389)احمس ، شمارنس  ای  دیسگا  را برا  نخستی  بار ادوارد شیلز مطرح  رد می

طور  ده  دیس  به تعبیر او همی شاونس  مشابه؛ میمسرن و خوی ۀادوارد شیلز بی  جامع

طور  ه اعضدا   خویشاونس  همیشگی اس؛، ناسیونالیسم نیز امر  همیشگی اس؛ و همی 

شونس همی  امر در مورد جوامع نیدز مصدسا    عناصر  به همسیگر مرتبط می ۀخانواد  بر پای

 . (135: 1957، 2)شیلز  نسپیسا می

گرایی را بسط و گسدترش داد  اد  میالد  دیسگا   ه  50 ۀده بعسها  لیفورد گیرتز در 

ها  در حال تکوی ، تنها معیار تشدخیص واحدسها  سیاسدی    نظر گیرتز در بسیار  اد مل؛

عنوان مل؛، نه پایبنس  به قانون و موسوم بودن به شهرونس   بلکده خدون، دبدان، ندژاد و     به

یابدس  ده   سیاسی( دمدانی تحقد  مدی   تعل  به یک محل اس؛  همچنی  اد نظر و  وحست )

 . (23: 1983، 3)گیرتزعالی  و روابط  ه  اولیه ایجاد شود  ۀتر بر پایواحسها  بزرگ

س اسد؛  را وارد مطالعات ملی  رد  او معتق« دیستی اجتماعی»ها  نظریه ۀوان دن برگ

ونس ، شدا ها و تمایالت جهان شمولنس  ماننس تمایل به خوی ه در رفتار بشر برخی گرایش

شدر  در   بعنوان بخشی اد طبیع؛ تجاود، سلطه و نیز تمایل به سردمی   اینها را بایس به

چدون   گویسدانس  او میقومی؛ و نژاد را ادامه و گسترش اصل خویشاونس  می ۀ رد. برگ

خویشاونس  همیشگی و ادلی ابس  اس؛  لدذا ملید؛ نیدز امدر  ادلدی ابدس  محسدو         

 شود.می

                                        
1. premordialism 

2. Shils 

3. Geertz 



  تحلیل گفتمان همبستگی ملی در دوران دفاع مقس  پژوهشی: مقالۀ                                                                       10

 

طبیعدی حیدات بشدر  تأ یدس      ۀعندوان پسیدس  ها  سیاسی قومی؛ بهر جنبهوا ر  ونور ب 

اجدساد مشدتر  ایمدان     ۀتری  گروهی اس؛  ه به اید  افسدان  بزرگ  نس. اد نظر او، مل؛می

 . (409: 1978، 1)برگه ونور، هوی؛ ملی واقعی یک هوی؛ خویشاونس  اس؛  ۀدارد  به گفت

ید   ا ۀگیدرد  بدر پاید   هدا قدرار مدی   د مسرنیس؛گرایی، رویکرمقابل رویکرد  ه  ۀدر نقط

دیسگا  هوی؛ ملی محصول دوران مسرن اس؛ و پیش اد آن وجود نساشته اسد؛. نظریدات   

ل افراد  نظیر بنسیک؛ انسرسون، اریدک هابسدباوم، آنتدونی اسدمی؛، ارنسد؛ گلندر در ذید       

 گیرنس.رویکرد فو  قرار می

هدا   هدا  پادشداهی و جماعد؛   ل نظدام سه عنصدر، دوا  ۀانسرسون ناسیونالیسم را بر پای

م اسیونالیسدهس  و  بر ای  باور اس؛  ه اوالً نمذهبی و تهییر نوع در  اد دمان توضیح می

 ا  باستانی نیس؛ و ثانیاً برخالف نظر بیشتر مفسران در اروپا پسیس نیامس  اس؛.پسیس 

دیگر را نده خواهندس   دانس  دیرا اعضا  آن هرگز ا ثر اعضا  انسرسون مل؛ را خیالی می

شان خواهنس شنیس  با اینهمه در ذهنشدان تصدویر  اد   شناخ؛ و نه خواهنس دیس و نه دربار 

ا  اس؛  ده ملد؛ تخیدل    مل؛ شیو  ۀگردهم بودنشان همچنان دنس  اس؛  بنابرای  مشخص

شدود محدسود و متعدی     ا خیدال مدی  شدود  یعندی بدا آنکده مردهدایش متهیدر اسد؛  امد        می

 .(174: 1991 ،2)انسرسوناس؛

گیدرد و ملد؛ را واحدس    ناسیونالیسم را محصول صنعتی شسن در نظدر مدی   ارنس؛ گلنر

نظدام   دبدان،  ۀ نس  ه در آن مردم خود را شبیه به یکسیگر )در سه مؤلفد فرهنگی تعریق می

 داننس.اعتقاد  و حس تاریخی( می

ها  سیاسدی و  عنوان یک اصل سیاسی معتقس اسد؛  ده واحدس   گرایی بهاد نظر گلنر ملی

هدا را پسیدس   گرایدی اسد؛  ده ملد؛    ملی بایس متناس  باشنس  همچنی  به باور او اید  ملدی  

                                        
1. Berghe 

2. Anderson 
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ر جوامدع صدنعتی   آورد  آن هدم نده در جوامدع  شداورد  و پیشدا  شداورد   بلکده د       می

 .(165: 2006، 1)گلنرمسرن

تری  دیسگا  نظر  در ذیل رویکدرد مسرنیسدتی در مدورد هوید؛ ملدی را اریدک       جنجالی

 نس  ه بیشتر آنچده  ( استسالل می1983او در  تا  اختراع سن؛ )هابسباوم مطرح  رد  اس؛  

 سانی اس؛  ه به آن نیاد داشتنس تدا بدا جدا اندساخت  آن      ۀنامیم ساخته و پرداختمی« سنّ؛»ما 

و  ناسیونالیسم را محصول مهنسسدی اجتمداعی و امدر     ها( ما را بسوشنس  )به اصطالح سنّ؛

ها  مذهبی موجود در  ت  در آفریقا و هنس و در افسانهساد  را دانس  او ای  سن؛یابساعی م

 .(29: 1983، 2)هابسباومدهسصهیونیزم مورد بررسی قرار می ۀمقس  و م  جمل

رار هدا قد  گرایان و مسرنیس؛دیسگا  آنتونی اسمی؛ تا حسود  در حس واسط دیسگا   ه 

ی  مل؛ چن ۀاردانس  اما دربیسم را مربوط به مسرنیسم میگیرد  او اگرچه پیسایش ناسیونالمی

تحدوالت عصدر مدسرن     گرایدی را محصدول  ها هم مل؛ و هم ملید؛ نظر  نسارد. مسرنیس؛

صدول  پدذیرد ناسیونالیسدم مح   ده مدی   ننس و در مقابل آنتونی اسدمی؛ در حدالی  قلمساد می

  ندس  نیداد قلمدساد مدی   مسرنیسم و مرتبط به آن اس؛، مل؛ را موجدود  تداریخی و  هد  ب   

گا    با دیسبنابرای  اگرچه دیسگا  آنتونی اسمی؛ ذیل رویکرد مسرن آمس   اما تا حسود دیاد

صدوالً  هدا معتقسندس ا  نوگرایانی چون گلنر، انسرسون و هابسباوم متفاوت اس؛  چدرا  ده آن  

 هایی  امالً نوی  و پیامس تحوالت مسرن  گرایی پسیس ها  مل؛ و ملیپسیس 

دار  اسدد؛  امددا اد نظددر اسددمی؛ گرچدده هددا  ملددی و نظددام اقتصدداد  سددرمایهلدد؛دو

  و دارتوان محصول دوران مسرن یعندی دوران پدس اد پیدسایش سدرمایه    ناسیونالیسم را می

صدوالت  توان محها را نمیها  مذهبی و  لیسا در نظر گرف؛  اما مل؛فروپاشی امپراطور 

تدوان وحدست و   اندس  بده تعبیدر اسدمی؛ مدی     شس مسرنی دانس؛  ه توسط نخبگان طراحی 

نظدر   گرایدی در ملدی  ۀدهندس هدا  تشدکیل  تری  مؤلفهعنوان یکی اد مهمهمبستگی ملی را به

 .(358: 1391)اسمی؛،  گرف؛

                                        
1. Gelner 

2. Hobsbawm 
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اندس بدسی  قرارندس:    فرض در نظر گرفته شس عنوان پیشنکات مهمی  ه در ای  تحقی  به

امنی؛ ملی اس؛  دوم اینکه همبستگی ملی ر   نخس؛ اینکه همبستگی ملی یکی اد ار ان 

گرایی اس؛  سوم اینکه همبستگی ملی یک امر گفتمانی اس؛ و در یک فضدا   اساسی ملی

عندوان یکدی اد   بده  1گیرد  چهارم اینکه به تعبیر میشل فو دو اصدل مؤلدق   گفتمانی شکل می

  (25: 1384)فو دو،  مایدس  نها  درونی  نترل ای  گفتمان و هر گفتمانی عمل میتری  رویهمهم

تجلی عینی اصل مؤلق گفتمان حدا م بدر همبسدتگی     )ر (ها  امام خمینیپنجم اینکه آمود 

ساله دفاع مقس  اسد؛  ششدم اینکده     8 ۀالخصو  در دورطور عام و علیملی در ایران به

دفداع مقدس  و چده پدس اد آن در یدک چدارچو         ۀهمبستگی ملی در ایران چده در دور 

هدا   گیرد  ه اساسداً بدی  آن و سدایر گفتمدان    ه نام ناسیونالیسم اسالمی شکل میگفتمانی ب

  ناسیونالیستی گسس؛ وجود دارد.

بایس؛ به تعریدق متهیدر همبسدتگی ملدی     در چارچو  الگو  تحلیل گفتمانی فو  می

هدا   تدنش  ۀعنوان  م شدسن فزایندس  ، همبستگی را به3و  ارل رودبرگ 2پرداخ؛. جان  لم 

گیدرد   ا  و فرهنگی در نتیجه ایجاد یک اجتماع سیاسدی همگد  در نظدر مدی    نطقهقومی، م

ایجاد یک حدس ملدی ناشدی اد     ۀطور خا  همبستگی ملی را در اشار  به مسئلنیز به 4واینر

شدود،  ا  مدی ها  ناحیهقلمرو سردمینی  ه باعث حذف و تح؛ شعاع قرار گرفت  وفادار 

دهنس  ه بدرا  اینکده در   ای  تعاریق نشان می  (382: 1965، )واینردهس مورد استفاد  قرار می

ا  همبستگی ملی به وجود آیس بایستی  ه شمار قابل توجهی اد شهرونسان حس جامعه

بخشدی اد سدو    بخشی خود را اد یک مل؛ بگیرنس، حسی  ه جدایگزی  هوید؛  هوی؛

ها و ان اد اردششود  ه شهرونسشود و باعث میها  قومی، مذهبی و فرهنگی میگرو 

ا   ه نگرش مطلوبی در بی  افراد متعل  به گونههنجارها  مشتر ی برخوردار شونس  به

                                        
1. principle author 

2. John coleman 

3. Carl Rosberg 

4. Weiner 
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وجود آیدس  بدا   ها  مختلق نسب؛ به ابراد و نمایش رفتارها  همبستگی بخش بهگرو 

توجه به اینکه در ای  تحقی  به همبستگی ملی نگا  گفتمانی وجود دارد  لدذا بایدس در   

بندس   ها  شدناور و مفصدل  تعریق متهیرهایی نظیر گفتمان، دال مر ز  و دالادامه به 

 پرداخ؛.

هددایی اسدد؛  دده بددا یکددسیگر دارا  وحددست  ددار رد  و  گددزار  ۀ، مجموعددگفتمددان

هدا  مدرتبط بدا    گزار  ۀ ننس. مجموعانس و نظم خاصی را بر هستی اعمال میشناختیمعرف؛

هدا و...(  نشدی   ها، تألیفات، اطالعیهها، گزار بیانیه )شعارها،توانس، نوشتار  یک گفتمان می

)نظیدر سدخنرانی،   گفتدار   -ها و  شدتارها و...( و گداهی بیدانی   ها، مجادات)انواع خشون؛

 نشس؛ و...( باشنس.

هدا،  نظدر خواهدس بدود  همچندی  دال    گفتار  مس-ها ِ بیانیدر ای  تحقی ، تحلیل گزار 

گفتمدانی   ایی انتزاعی یا حقیقی هستنس  ده در چدارچو   اشخا ، مفاهیم، عبارات و نماده

نمایدس   ننس. معنا و مصساقی  ه یک دال بر آن دالل؛ میخا ، بر معناییِ خاصی دالل؛ می

ا  اس؛  ه ما با دیسن آن، دال مورد نظدر برایمدان معندا    شود  مسلول نشانهمسلول نامیس  می

 در هدا نشدانه  سایر  ه ا  اس؛  دال مر ز  نشانه  همچنی(61: 1388) سرایی و شیراد ،شود می

 . (74: 1993)ال الئو و موفه، گیرنس می نظم آن اطراف

هدا   )غیرثاب؛( اس؛  به عبارت دیگر، مسلول دال شناور دالى اس؛  ه مسلول آن شناور

هاى مختلق سیاسى براى انتسا  مسلول مورد نظر خدود بده آن بدا هدم     متعسد دارد و گرو 

  نهایتاً هر عملی  ه میان عناصدر پرا ندس  در درون   (62: 1388) سرایی و شیراد ،  ننس مى رقاب؛

ا   ه هوید؛ و معندا  عناصدر یداد شدس ، اصدالح و       گونهیک گفتمان، رابطه برقرار  نس به

 .(87: 1993)ال الئو و موفه، شود بنس  نامیس  میتعسیل شود، مفصل

ا م بر همبستگی ملدی در دوران دفداع مقدس  اد یدک     آنچه ذ ر شس، گفتمان ح ۀبر پای

مر دز  و دالهدا     ۀعنوان هستبنس  برخوردار اس؛  ه بی  دال مر ز  آن گفتمان بهمفصل

بنس  پدیش فدرض اصدلی    سادد. برخوردار بودن اد مفصلشناورش ارتباط منطقی برقرار می
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 دال مرکزی

 دال شناور 

 

 
 
 دال شناور  

 دال شناور

 دال شناور 

 

هدا  مر دز  و شدناور آن    لای  مسل مفهومی اس؛  اما با توجه به ا تشافی بودن تحقی ، دا

 پس اد تحلیل گفتمان مشخص خواهنس شس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ساله دفاع مقدس 8بندی گفتمان حاکم بر همبستگي ملي در دوره : مدل مفهومي مفصل1 ۀشکل شمار

 

 روش تحقيق

حا م  منظور مشخص ساخت  گفتماندر ای  تحقی   ه اد نوع  یفی و ا تشافی اس؛، به

ی دوران دفاع مقس  اد بی  رویکردها  موجود در تحلیدل گفتمدان یعندی    بر همبستگی مل

تحلیل گفتمان ال الو و موفه، تحلیل انتقداد  گفتمدان و روانشناسدی گفتمدانی، تلفیقدی اد      

 تحلیل گفتمان ال الئو و موفه و تحلیل انتقاد  گفتمان فر الف استفاد  شدس  اسد؛    ۀنظری

فدر الف، بندا بده ضدرورت      ۀه با برخی اد عناصدر نظرید  ال الو و موف ۀواقع تلفی  نظری در

عنوان مفاهیم  انونی اید   بنس ، هژمونی بهتحقی  صورت گرفته اس؛. مفاهیمی نظیر مفصل

ال دالو و   ۀشونس و ای  چیز  اس؛  ده در نظرید  تحقی  در سطح انتزاعی و  الن مطرح می

ک مناسد  بدرا  بررسدی اید      اس؛  ده تکنید  حالی گیرد  ای  درموفه مورد توجه قرار می

بایسد؛ اد  فو  وجود نسارد  لدذا بدرا  بررسدی اید  مفداهیم الجدرم مدی        ۀمفاهیم در نظری

ابزارها  تحلیلی مناس  استفاد  نمود  در ای  تحقی  برا  رفدع نقیصده فدو  اد ابزارهدایی     
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دهدس.  را در اختیار مدا قدرار مدی    جوییم  ه روش تحلیل گفتمان انتقاد  فر الف آنمسد می

عندوان ابدزار تحلیدل    شود تا اد تحلیل گفتمان انتقاد  فر الف بهدیگر   ه موج  می ۀنکت

شناسی بهر  گرفته شود  آن اس؛  ه تحلیل فو  صدرفاً در سدطح یدا مدت ،     در بخش روش

 رسس.مانس و به سطح تبیی  یا پر تیس اجتماعی نیز میتفسیر یا پر تیس گفتمانی باقی نمی

 

 تحقيقآماری  ۀجامع

گی ملدی  در ارتباط با همبسدت  )ر (ها  امام خمینیسخنرانی ۀآمار  ای  تحقی   لی ۀجامع

ور گیر  هسفمنس و نظدر  ضدم  مدر   در دوران دفاع مقس  اس؛. با استفاد  اد روش نمونه

دیگدر، بیشدتری    بیان انس و یا به نمونه و معرف داشته ۀهایی  ه جنبها، آنها  سخنرانیمت 

انس انتخا  شسنس. بدرا  اید  امدر    در بادنمود گفتمان حا م بر همبستگی ملی داشتهنقش را 

   13، مدت  دوم ج  192   6امدام )مدت  اول ج    ۀپنت مورد اد بیانات ایشدان در صدحیف  

 210-20   13و مت  پنجم ج  153   13، مت  چهارم ج 462   6، مت  سوم ج 209

 ( انتخا  شسنس.163و   

 

 واحد تحليل

 ها  مربوط به همبستگی ملی اسد؛  ده اد سدو    ی  تحقی  واحس تحلیل، سخنرانیدر ا

 در دوران دفاع مقس  ایراد شس  اس؛.  )ر (امام خمینی

 

 گيرینمونه ۀشيو

-اس؛  در ای  شدیو  اد نمونده   1گیر  در ای  تحقی  اد نوع هسفمنس و نظر نمونه ۀشیو

گونده یدا سدنا را بده     بدود  و بتوانندس آن   2ینمدای شونس  ه گونههایی انتخا  میگیر ، نمونه

                                        
1. Theoretical 

2. Modal type 
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 1 ندس  ده اشدباع   گیر  تا آنجا ادامه پیدسا مدی  نمونه ۀبهتری  نحو نماینسگی  ننس  در ای  شیو

 حاصل شود و بررسی نمونه جسیس، اطالعاتی بر اطالعات قبلی اضافه نکنس.  

 

 هاتکنيک و ابزار گردآوری و تحليل داده

 .  شودم میها اد طری  تحلیل گفتمان انتقاد  انجالیل داد در ای  تحقی ، گردآور  و تح

 

 زماني مورد مطالعه ۀدور

 دهس.  دمانی تحقی  حاضر را تشکیل می ۀدفاع مقس ، دور ۀسال 8دوران 

 

 اهداف تحقيق

 دوران دفاع مقس   شناخ؛ عناصر گفتمانی همبستگی ملی در 

 در  م بر همبسدتگی ملدی   فتمان حاها  مر ز  و شناور در گمشخص ساخت  دال

 دوران دفاع مقس  

 بنس  حا م بر گفتمان همبستگی ملی در دوران دفاع مقس .تعیی  مفصل 

 

 های تحقيقیافته

 دفاع مقدس: ۀسال 8 ۀتوصیف گفتمان حاکم بر همبستگي ملي در دور

تدوان در  سداله دفداع مقدس  را مدی     8 ۀاصول گفتمان حا م بر همبستگی ملدی در دور 

سدتگی  منظور مشخص ساخت  گفتمان حا م بر همبپیگیر  نمود  به )ر (مام خمینی بیانات ا

بده   امدام  ده در آن   ۀملی در ای  دور  سعی شس تا اد مت  چنس سخنرانی ایشدان در صدحیف  

 موضوع همبستگی پرداخته شس  استفاد  شود. 

 باشس.  می 192 ۀصفح 6امام ج  ۀمت  اول برگرفته اد صحیف 

                                        
1. Saturation 
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طدور عدسال؛   طور انسانی، بهها همیشه بهمطمئ  باشنس  ه اسالم با اقلی؛ها اقلی؛ ۀهم»

هدا جزئدی اد ملّد؛ مدا     رفتار  رد  اس؛ و همه در رفا  هستنس و اینها هم مثل سدایر اقلید؛  

اهلل و رفدا  همده حاصدل    شداء  ندیم ان ها با هم در ای  مملک؛ دنسگی مدی هستنس و ما و آن

وحست  لمه اس؛ بایس حفش بشود  ما در محل خودمان، خواهس شس و رمز ای  پیرود   ه 

هدا هسدتیس و همیشده    طور ... شما هم  ه درتشتیشما در محل خودتان، سایر طبقات همی 

خسمتگزار ای  ملّ؛ و ای  مملک؛ بودیس، بایس به  ار خودتان ادامه بسهیس و وحدست  لمده   

 (192: 6امام، ج  ۀ)صحیف« خواهانم.را حفش  نیس اد خساونس تعالی توفی  همه ملّ؛ ایران را 
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 192ص  6امام ج  ۀ، بر گرفته از صحیفمربوط به توصیف متن اول: 1 ۀجدول شمار
واژگان 

 کانوني

واژگان 

 سلبي

-قطب

 هابندی

نقش 

 فاعلي
 هافرضپيش جان کالم وجه دستوری

اسالم، اقلی؛، 

عسال؛، رمز 

پیرود ، 

وحست  لمه، 

خسمتگزار، 

درتشتی، سایر 

قات، مل؛ طب

 ایران

بی  اقلی؛ و 

ا ثری؛ در 

ایران فرقی 

 وجود نسارد.

 

اقلی؛ و 

ا ثری؛، 

درتشتی 

ومسلمان، 

مل؛ و سایر 

طبقات، ما و 

 شما.

اسالم، 

مل؛، 

مملک؛، ما، 

 خسمتگزار

وجه دستور  با 

بایس » افعالی نظیر

مورد  «باشنس

استفاد  قرار 

گرفته  ه بیانگر 

ا  معنا  رابطه

اجبار و وجه 

بیانی حقیق؛ 

 مسلم اس؛.

رمز پیرود  

 ه همان 

وحست 

 لمه اس؛ 

بایس حفش 

شود، بایس 

به  ار 

خودتان 

ادامه دهیس، 

وحست 

 لمه را 

 حفش  نیس

ها اسالم با اقلی؛

طور انسانی و به

طور عسال؛ به

رفتار  رد  

ها اس؛. اقلی؛

جزئی اد مل؛ 

ایران هستنس، 

وحست  لمه 

رمز پیرود  

 اس؛.

 :اس؛ 209   13امام ج  ۀدر مت  دوم  ه برگرفته اد صحیف

 نندس و عمدال   در مسائلی  ه طراحان برا  ایجداد اخدتالف بدی  مسدلمانان طدرح مدی      »

 هاسد؛ انس، قومی؛ و ملی؛ اس؛  ه دول؛ عرا  سدال استعمارگران در تبلیغ آن به پا خاسته

اندس و مسدلمانان را در   دنس و بعضی اد طوایق هم همان را  را در پیش گرفتهبسان دام  می

انس، غافل اد آنکه ح  وط ، ح  اهل وط  انس و حتی به دشمنی  شیس مقابل هم قرار داد 

گرایدی در مقابدل   ا  اس؛  ده در آن حرفدی نیسد؛ و ملید؛    و حفش و حسود  شور مسئله

 ) (م و قرآن  ریم و دستور نبدی ا درم  ا  دیگر اس؛  ه اسال، مسالهها  مسلمان دیگرمل؛

گرایی  ه به دشمنی بی  مسلمانان و شکاف در صفوف مومنان بر خالف آن اس؛ و آن ملی

ها  اجان  اس؛  ه اد اسالم شود  برخالف اسالم و مصلح؛ مسلمانان و اد حیلهمنجر می

یسا شسنس و خواستنس بدا تبلیهدات سوءشدان    برنس  اگر یک اشخاصی پو گسترش آن رنت می

اختالفی بی  شما برادرها ایجاد  ننس، بی  برادرها  عر  و عجم، بی  برادرها   رد و غیر 

 .(209: 13امام، ج ۀ)صحیف«  رد، تر  و غیر تر ، بسانیس  ه توطئه اس؛
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 209ص 13امام ج  ۀ: مربوط به توصیف متن دوم ، بر گرفته از صحیف2 ۀجدول شمار
واژگان 

 کانوني

واژگان 

 سلبي

قطب 

 هابندی
 هاپيش فرض جان کالم وجه دستوری نقش فاعلي

ایجاد اختالف 

بی  مسلمانان، 

استعمارگران، 

قومی؛ و 

ملی؛، ح  

-وط ، ملی

گرایی، دشمنی 

بی  مسلمانان، 

ها  حیله

اجان ، 

تبلیهات سو، 

برادرها  

عر  و عجم، 

برادرها   رد 

و غیر رد تر  

ر ، و غیرت

 توطئه.

 

ایجاد 

اختالف 

بی  

مسلمانان، 

گرایی ملی؛

در مقابل 

ها  مل؛

مسلمان 

دیگر، 

دشمنی بی  

مسلمانان، 

اختالف 

بی  برادران  

عر  و 

عجم 

برادرها  

 رد و 

غیر رد، 

تر  و 

 غیرتر 

برادرها  

عر  و 

عجم، 

برادرها  

 رد و 

غیر رد، 

تر  و 

 غیرتر .

 

در مت  فو  اد 

 ، «طراحان »واژگان 

عمال »

، در  «استعمارگران

نقش فاعلی استفاد  

ها نشس    و اد آ

طور صریح به

عنوان عوامل به

-ایجاد حس ملی؛

گرایی گرایی و ملی

و ایجاد اختالف 

بی  مسلمانان یاد 

 شس  اس؛. 

همچنی  در مت  فو ، 

وجه دستور  با 

طرح » افعالی نظیر

دام  می »، « ننسمی

به دشمنی »، «دننس

منجر » ،«انس شیس 

شروع   «شودمی

شود و در نهای؛ می

به وجه دستور  

شود ختم می «بسانیس»

 ه بیانگر وجه 

اخبار  و آگاهی 

 بخشی مت  فو  دارد.

 

جان  الم 

ای  مت ، 

جس  

گرفت  

موضوع 

وحست و 

اخوت و 

برادر  و 

همبستگی 

بی  اقوام 

مسلمان و 

پرهیز ار 

گرایی تفرقه

و 

گرایی ملی

 اس؛.

 

السم و ناسیون

گرایی با قومی؛

روح اخوت و 

برادر  و 

همبستگی  ه 

ها  در آمود 

اسالمی بر آن 

تا یس شس  

اس؛ مهایرت 

دارد. ای  

ها فرضپیش

مشخص 

 ننس  ه می

ناسیونالیسم به 

عنوان اغیار در 

سپهر گفتمانی 

 )ر (امام خمینی

خود را نشان 

 دهس.می

 اس؛: 462   6امام ج  ۀمت  سوم برگرفته اد صحیف

ها احتدرام قائدل هسد؛،    شود. اسالم برا  آنشان رعای؛ میها  مذهبی حقو اقلی؛ » 

اقشار احترام قائل اس؛.  ردها و سایر چیزهدا د سدایر دسدتجاتی  ده هسدتنس و         ۀبرا  هم

هدا بدا مدا    هدا هسدتیم و آن  برادرها  ما هستنس و ما بدا آن  ۀها  مختلق دارنس  اینها همدبان

ل یک مل؛ و اهل یک مذه  هستیم و م  امیسوارم  ه در بعضی جاهدا   اه ۀهستنس و هم

 نندس و مدردم   جو رفتنس و آنجا تبلیهات سدوء مدی  مختلفی  ه در ایران بعضی عناصر مفسس 

 ننس به اینکه شلوغ  ننس و برادر شی  ننس، خدود مدردم بیدسار بشدونس و     بیچار  را وادار می

جا بکننس. ما همه برادر هستیم. ما بدا اهدل سدن؛ بدرادر     نگذارنس ای  خائنی  ای   ارها را آن
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السدواء هسدتیم   ها را مالحظه نکنیم  ما در حقو  علیهستیم و ما نبایس... نبایس حقو  بعضی

اقشدار   ۀخواهس برسس، در قانون هدم، همد  و قانون هم  ه ان شاءاهلل بعس به تصوی  ملّ؛ می

شدان  نسوان  دیگدر اقشدار همده حقدو      ها  مذهبی،حقوقشان مالحظه شس  اس؛ و اقلی؛

مالحظه شس  اس؛ و هیچ فرقی ما بی  گرو  و گروهی در اسالم نیس؛..... ما خادم بدرادران  

خواهیم شدما  طبقات. ما می ۀ ردستانی هستیم و خادم برادران بلوچستانی و سیستانی و هم

ا اد خود دور  نیس، ها رها، شما هم  مک  نیس ای  خائ را نجات بسهیم اد دس؛ ای  خائ 

نسارنددس  اینهددا بددا قددرآن  سددران اینهددا را بگیریددس تحویددل بسهیددس  اینهددا بدده اسددالم عقیددس  

 .(462: 6امام، ج ۀصحیف)«مخالفنس

 
 462ص 6امام ج  ۀ، بر گرفته از صحیف: مربوط به توصیف متن سوم3 ۀجدول شمار

واژگان 

 کانوني
 جان کالم وجه دستوری نقش فاعلي قطب بندیها واژگان سلبي

پيش 

 هافرض

خادم، برادران 

 ردستانی، 

برادران 

بلوچستانی و 

سیستانی، خادم 

همه طبقات، 

نجات دادن، 

ها، سران، خائ 

عسم اعتقاد به 

اسالم، مخالق 

 قرآن.

 

و  «هاخائ »

 ه  «سران آنها»

حال به در عی 

اسالم و قرآن نیز 

اعتقاد  نسارنس، 

در برابر اقسامات 

حکوم؛ برا  

ها  ات اقلی؛نج

قومی نظیر  ردها 

ها و و بلوچ

ها سیستانی

اختالل ایجاد 

  ننس.می

 

خائنی  و 

ها در سران آن

یک سو و ما 

)حکوم؛( و 

شما اقوام( در 

 سو  دیگر

استفاد  اد ضمایر 

در  «آنها»، «ما»

مت  فو  حا ی 

اد آن اس؛  ه 

هرگونه اقسام 

برا  بهبود 

شرایط دنسگی 

ها  قومی اقلی؛

در  شور  سا  

منوط به 

همکار  بی  

حکوم؛ )ما( و 

ها  قومی اقلی؛

 )شما( اس؛.

وجه دستور  با 

 مک »افعالی نظیر 

، «دور  نیس»،  « نیس

تحویل »،«بگیریس»

مورد  «بسهیس

استفاد  قرار گرفته 

 ه بیانگر معنا  

تکلیفی و وجه 

بیانی حقیق؛ مسلم 

 اس؛.

هرگونه اقسامی 

منظور  ه به

تضعیق جایگا  

ها  قومی قلی؛ا

در  شور انجام 

شود نتیجه می

فعالی؛ خائنی  

به مل؛ و عمال 

استعمارگران 

 اس؛.

جمهور  

اسالمی 

ایران 

خسمتگذار 

ها  اقلی؛

قومی اس؛ 

و در فراینس 

خسمتگذار  

-به اقلی؛

ها  قومی 

فرقی قائل 

 شود.نمی

 

 

در جمدع   )ر (ی باشدس. امدام خمیند   می 153  13امام ج  ۀمت  چهارم برگرفته اد صحیف

  ننس:چنی  بیان می 1359 6 4اقشار مختلق مردم در 
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امرود رود  اس؛  ه همه به دستور اسالم، به دستور قرآن  ریم با هدم متحدس باشدنس،    »

ا  باشس، به حس  قرآن  ریم ممنوع اسد؛  تنادع نکننس  اگر تنادع با هم بکننس، بر هر شیو 

بدرد   ورد و رنگ و بو  انسان را و مل؛ را اد بی  میآای  تنادع و اگر تنادع بکننس غش می

 نندس تفرقده بینسادندس و تندادع     ای  دستور خسا   ریم اس؛  اینهائی  ه دارنس  وشدش مدی  

 ننس  اینها آن اسالمی را  ده قدرآن  تدا  اوسد؛، آن     ایجاد  ننس و معذلک ادعا  اسالم می

انس  آنهدائی ایمدان   نس و به آن اسالم نیاورد اقبله اوس؛ آن اسالم را نیافته ۀاسالمی را  ه  عب

فرمایس  ده  انس  ه قرآن را و محتوا  قرآن را قبول دارنس، محتوا  قرآن  ه میبه اسالم آورد 

 ندس اینهدا بایدس انجدام     هستنس، برادر هستنس با هم، برادر  هر چه اقتضا مدی « مؤمنون اخو »

 .(153، 13امام، ج  ۀ)صحیف« دهنس.

 
 153ص 13امام ج  ۀ، بر گرفته از صحیف: مربوط به توصیف متن چهارم4 ۀجدول شمار

واژگان 

 کانوني

واژگان 

 سلبي

قطب 

 هابندی

نقش 

 فاعلي
 هاپيش فرض جان کالم وجه دستوری

دستور اسالم، 

دستور قرآن 

 ریم، عسم 

تنادع، انسان، 

مل؛، دستور 

خسا   ریم، 

تفرقه انساخت ، 

قرآن،  عبه، 

 ایمان به اسالم

 

تنادع، 

غش، 

تفرقه، 

اسالم 

نیافت ، 

اسالم 

 نیاوردن.

 

-تفرقه

انسادها، 

مسعیان 

اسالم در 

سو و یک

مومنون و 

ها  ه آن

اسالم 

انس در آورد 

 سو  دیگر

اسالم، 

قرآن، 

آنهایی 

 ه اسالم 

انس، آورد 

 مومنون

وجه دستور  با 

متحس »افعالی نظیر 

تنادع »، «باشنس

بایس انجام »، «نکننس

رد استفاد  مو «دهنس

قرار گرفته  ه 

-بیانگر معنا  رابطه

ا  تکلیفی و وجه 

بیانی حقیق؛ مسلم 

 اس؛.

جس  گرفت  

مسئله وحست و 

همبستگی بی  

اقوام گوناگون 

مسلمان و اینکه 

هرگونه حر ؛ در 

راستا  ایجاد 

تفرقه و تعارض 

بی  اقوام مسلمان 

-برخالف آمود 

 ها  اسالم اس؛

تری  مسئله مهم

حفش مسلمانان 

وحست اس؛. ملتزم 

بودن به مسئله 

وحست منطب  بر 

ها  اسالمی و آمود 

قرآنی اس؛ و تمامی 

 سانی  ه به ای  

مسئله اعتقاد  نسارنس 

معنا  واقعی قرآن و 

-اسالم را در  نکرد 

 انس.

 

 

باشدس،  مدی  163و    201-209صدص   13امام ج  ۀدر مت  پنجم  ه برگرفته اد صحیف

 فرماینس:امام می
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گرایی خطرنا تر و غم انگیزتر، ایجاد خالف بی  اهل سدن؛ و جماعد؛ بدا    اد ملی»

سداد بدی  بدرادران اسدالمی و ایمدانی      انگیز و دشمنیشیعیان اس؛ و القا  تبلیهات فتنه

اس؛ و بحمساهلل تعالی در انقال  اسالمی ایران هیچ اختالفی بی  ای  دو طایفه وجدود  

 ننس و اهل سن؛  ده در ایدران    نار هم دنسگی می نسارد و همه با دوستی و اخوت در

هدا  شمارنس ... و دارا  علما و مشایا بسیار هستنس، با ما برادر و ما با آناش بیجمعی؛

ا   ه بعضی جنایتکاران و وابسدتگان بده   افکنانهها  نفا برادر و برابریم و آنان با نهمه

م  امیسوارم  ده تمدام برادرهدا  مدا در      انس، مخالفنس...صهیونیسم و آمریکا، ساد نمود 

اطراف ایران، چه برادرها  اهل سن؛ و چه برادرها  اهل تشیع و تمامی  سانی  ه در 

ها  مذهبی همه با هم مجتمع باشنس و همه مثل برادر بدا هدم   ای  مل؛ هستنس اد اقلی؛

دعوت  نندس  ها را رفتار  ننس ... علما  اعالم و خطبا  محترم  شورها  اسالمی دول؛

ها  بزرگ خارجی خود را رها  ننس و بدا ملد؛ خدود تفداهم      ه اد وابستگی به قسرت

هدا را دعدوت بده     ننس  در ای  صورت پیرود  را در آغوش خواهنس  شیس و نیز ملد؛ 

وحست  ننس و اد نژادپرستی  ه مخالق دسدتور اسدالم اسد؛، بپرهیزندس و بدا بدرادران       

نژاد   ه هستنس، دس؛ برادر  دهنس  ه اسالم بزرگ ایمانی خود در هر  شور  با هر 

هدا و بدا تأییدس    ها و ملد؛ آنان را برادر خوانس  و اگر ای  برادر  ایمانی با هم؛ دول؛

خساونس متعال رود  تحق  یابس، خواهیس دیس  ه بزرگتری  قدسرت جهدان را مسدلمی     

 .(163و    201-209صص  13امام ج  ۀ)صحیف« دهنس...تشکیل می
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 163و ص  210-20ص  13امام ج  ۀ، بر گرفته از صحیف: مربوط به توصیف متن پنجم5 ۀدول شمارج
واژگان 

 کانوني

واژگان 

 سلبي
 هاپيش فرض جان کالم وجه دستوری نقش فاعلي قطب بندیها

برادرها  ما 

برادرها  اهل 

سن؛، برادرها  

اهل تشیع، 

ها  مل؛، اقلی؛

مذهبی،وابستگی 

ها  به قسرت

گ خارجی، بزر

دعوت به 

وحست، 

نژادپرستی، 

مخالق دستور 

اسالم، بردادران 

 ایمانی

 

وابستگی 

به 

ها  قسرت

بزرگ 

خارجی، 

 نژادپرستی.

وحست در 

برابر 

نژادپرستی، 

وابستگی به 

ها  قسرت

بزرگ خارجی 

 در برابر مل؛

برادرها  ما 

در اطراف 

ایران، چه 

برادرها  اهل 

سن؛ و چه 

برادرها  اهل 

؛، تشیع، مل

اقلی؛ ها  

مذهبی، 

مجتمع، برادر، 

علما  اعالم، 

خطبا  

محترم، 

 هادول؛

به لحا  وجه 

دستور  مت  فو  

در ابتسا با افعالی 

مجتمع »نظیر 

 ،«رفتار ننس» ،«باشنس

،  ه «دعوت  ننس»

بیانگر وجه امر  

جمالت فو  

باشس شروع و می

سپس به افعالی 

در آغوش »نظیر

، «خواهنس  شیس

 ه  «خواهیس دیس»

دارا  وجه اخبار  

 یابس.اس؛، پایان می

 

جان  الم ای  مت ، اد 

یک سو تا یس بر 

مسئله وحست بی  

اقوام اسالمی و اد 

سو  دیگر تا یس بر 

 ننس  نقش تعیی 

علما  اسالم در تذ ر 

دادن و نهایتاً رهانیسن 

ها  اسالمی اد دول؛

وابستگی به 

ها  بزرگ قسرت

خارجی و نتیجتاً  

اد اتخاذ پرهیز 

سیاستها   نژادپرستانه 

اد سو  دولتها  

 مذ ور اس؛.

مسلمانان اد هر 

نژاد و قومی  ه 

باشنس به مثابه 

برادر یکسیگرنس 

و بایس  ه هماننس 

برادران ایمانی 

یکسیگر رفتار 

نماینس. در نتیجه 

بخشی آگاهی

علما  اسالمی و 

ها اد تذ رات آن

میزان وابستگی 

ها  دول؛

اسالمی به 

ها  رتقس

خارجی  استه 

 خواهس شس.

 

 دفاع مقدس:   ۀسال 8 ۀتفسیر گفتمان حاکم بر همبستگي ملي در دور

تری  معیارها برا  تشخیص دال مر دز  در تحقیقداتی اید  چنیندی  ده اد      یکی اد مهم

شود، مسئله تکدرار  طور توأمان استفاد  میروش تحلیل گفتمان فر الف و ال الئو و موفه به

ا   ه بیشتر مدورد تأ یدس قدرار گرفتده باشدس، طبعدًا نقدش        ی  اسا  دال یا نشانهاس؛  بر ا

ها  دیگدر بدر    نیم  ه دالا  دال مر ز  اطال  میتر  دارد  عالو  بر ای  به آن نشانهمهم

ا  شکل گرفته باشس  با توجه بده آنچده  ده    ها رابطهاسا  آن تعریق شس  باشنس و میان آن

سداله دفداع مقدس      8 ۀر گفتمان حا م بدر همبسدتگی ملدی در دور   گفته شس دال مر ز  د

هدا  شدناور بده عناصدر و     باشس. در ارتباط با دال شناور نیز بایس گفد؛  ده دال  وحست می

هدا  مختلدق سدعی در    ها تثبی؛ شس  نیسد؛ و گفتمدان  شود  ه معنی آنهایی گفته میدال
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اندس و  بنس  شس در درون یک گفتمان مفصل انس  ههاییها دالها را دارنس  آنمعنادهی به آن

اقوام،  ۀانس  بر ای  اسا  نفی تفرقه و تنادع، برابر  همموقتاً به هوی؛ و معنایی دس؛ یافته

 8 ۀها  شناور گفتمان حا م بر همبستگی ملی در دوردال ۀگرایی و برادر  در دمرنفی قوم

مربوطدده بدده روشددنی در مددت  هددا  مر ددز  و شددناور باشددنس. دالدفدداع مقددس  مددی ۀسددال

، 209   13، مت  دوم ج 192   6نور در )مت  اول ج  ۀدر صحیف )ر (ها  امام سخنرانی

و    210-20   13و مت  پدنجم ج   153  13، مت  چهارم ج 462   6مت  سوم ج 

طور مثال تأ یس بر  لماتی نظیر ام؛ بزرگ، امد؛ اسدالم، اجتمداع بدزرگ     ( پیساس؛  به163

ن، قشرها  مسلم )مت  اول(، متحس باشنس، تنادع نکننس )مدت  چهدارم(، دعدوت بده     مسلمانا

باشدس   طور ضمنی بیانگر دال مر ز  ای  گفتمان یعنی وحدست مدی  وحست )مت  پنجم( به

طور تأ یس بر  لماتی نظیر برادرها  عر  و عجم، برادرها   رد و غیر درد، تدر  و   همی 

انی، بدرادران بلوچسدتانی و سیسدتانی )مدت  سدوم(،      غیرتر  )مدت  دوم(، بدرادران  ردسدت   

 برادرها  ما در 

اطراف ایران، برادرها  اهل سن؛، برادرها  اهل تشدیع، بدرادران ایمدانی )مدت  پدنجم(      

 ۀسال 8 ۀبنس  گفتمان حا م بر همبستگی ملی در دوردالل؛ بر دال شناور برادر  در مفصل

توان ای  رویده را  بنس  نیز میدیگر در ای  مفصلها  شناور دفاع مقس  دارد. در مورد دال

 در پیش گرف؛.

 

 

 

 

 

 
 

 ساله دفاع مقدس 8بندی گفتمان حاکم بر همبستگي ملي در دوره : مفصل2شکل شماره 

 وحدت

برابری همه 
 اقوام

 
 
 
 

-نفي قوم

 گرايي

نفي تفرقه و 
 تنازع

 برادری
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 ساله دفاع مقدس:   8تبیین گفتمان حاکم بر همبستگي ملي در دوره 

 ۀگیر  ام؛ واحدس ان شکلاخوت اسالمی و آرم ۀانقال  اسالمی در ایران با شعار و ایس

اسالمی پیرود شس و اد آنجا  ه مخاطبان پیام انقال  در دنیا  اسالم و  شدورها  همسدایه   

مردمانی بودنس  ه قراب؛ قومی، دبانی و مذهبی با اقوام ایرانی، عر ، تر م ، بلوچ،  درد و  

-اسد؛ وحست دنیا  اسالم در سیاس؛ خدارجی بدا سی   ۀآذر  داشتنس، در عمل پیگیر  ایس

ها  قومی مذهبی  شورمان گر  خورد. گذار  هویتی در داخل و نوع برخورد نظام با گرو 

ا  اد د تری  وحست تنها وجه شعار  و صور  نساش؛ و گویا  طرد تلقی طیفی گسدترد  

هدا و مبدانی   رهبران انقال  اد مبانی و وفا  ایرانیان و تعریدق و برداشد؛ آندان اد شناسده    

بخدش و ایجداد   انیان بود. برداشتی  ه بر اسا  آن اسدالم عامدل هوید؛   هوی؛ ایرانی و ایر

 ۀها  هوید؛ ایراندی اعدم اد دبدان، سدردمی  و دیریند      همبستگی ملی بود  و بر دیگر مؤلفه

تمسنی پیش اد اسالم و یا باور به تبار مشتر  رجحان داش؛  در واقع غیری؛ گفتمدانی در  

 ۀبخش ناسیونالیسم قدوم گرایاند  گفتمان هوی؛ دفاع مقس ، ۀگفتمان همبستگی ملی در دور

-دعم طرفساران آن بهایرانی و مبلهان داخلی و خارجی آن بود  اس؛. ناسیونالیسم ایرانی به

یافد؛. طبعداً   ها  مادون ملی گسترش میهوی؛ ۀبایس؛ بر فراد همعنوان هویتی فراگیر می

تی  نسدل روشدنفکران ایراندی در    هدا  نخسد  گفتمان مسرنیسم به ای  معنا به انسیشده  ۀپیشین

دول؛ ملدی در اروپدا بودندس و در اید       ۀگردد  ه ستایشگر تجربنوددهم باد می ۀاواخر سس

در طدی تداریا اهمید؛ خاصدی پیدسا       عنوان رشته پیونس مل؛ ایراندی گفتمان دبان فارسی به

ترش هوید؛  اندساد گسد   رد  در همی  رابطه طبعاً تاریا پیش اد اسالم ایران نیز اد چشممی

 ۀها در مر ز توجه روشنفکران قرار گرفد؛ و در عدوض تجربد   ایرانی در مقابل دیگر هوی؛

تاریخی ایران در دوران پیش اد اسالم تحقیر شس. روشنفکران نسل اول به درجات مختلدق  

بر ضرورت ددودن هوی؛ ایرانی اد دنگارهایی  ه آنهدا را در طدی تداریا فراگرفتده اسد؛      

دبان فارسی، نژاد آریایی و مذه  درتش؛ در نزد برخی روشنفکران تنسرو، تأ یس گذاشتنس. 

آمسنس  سدردمی  ایدران نیدز طبعداً     شمار میاصلی هوی؛ اد دس؛ رفته مل؛ ایران به ۀسه پای

داد. در گفتمان هوی؛ ملدی  چارچو  جهرافیایی طبیعی هوی؛ ملی هر ایرانی را تشکیل می
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دور  ۀبایس؛ با ایرانی دیگر در گوشا  اد ای  سردمی  میدور افتاد  ۀهر ایرانی در هر گوش

دیگر  احسا  همبستگی و هوی؛  نس و در عی  حال با همسایگان نزدیک خود در  ۀافتاد

تعلقدات هوید؛    ۀفراسو  مردها  ملی احسا  بیگانگی داشته باشس  در ای  میان بایس هم

قوام مختلق سا   در سدردمی  ایدران   معنا شونس. در نتیجه ابخش دیگر رنگ ببادنس و یا بی

اعتبدار  ان اد حیدث تعلد  ملدی بدی    ها  دیگرشد هوی؛ ۀآینس و همشمار میهمگی ایرانی به

   .شونسمی

ها  هوی؛ بخش در دوران دفداع مقدس  در راسدتا  تقوید؛     بنابرای  پیگیر  سیاس؛

ر دوران ددایدی د وا نشی داش؛ و پاسخی بده روندس اسدالم    ۀهمبستگی ملی تا حسود  جنب

ایرانیان اعم اد  رد، تدر ،   ۀعنوان مخرج مشتر  قاطبپهلو  نیز بود  بسی  وصق اسالم به

سداله دفداع    8 ۀگفتمان حا م بر همبستگی ملدی در دور  ۀبلوچ، عر  و فار  مبنا و شالود

مقس  قرار گرف؛ و پیونسها  دیگر فرهنگی دبدانی و ندژاد   ده آندان را در چهدارچو       

آورد در مراتد  بعدس  قدرار    فرهنگی و تمسن ایران دمی  گردهم می ۀحودهوی؛ ایرانی و 

در موضع مؤلق گفتمان همبستگی و رهبدر سیاسدی و مدذهبی     )ر (گرف؛  در ای  میان، امام

ا  در بدی  تمدامی اقشدار    انقالبی، نقش بسیار مؤثر  در ایجاد وحست و بسیت تود  ۀجامع

 دفاع مقس  داش؛.  ۀسال 8 ۀدر دور ها  قومیجامعه و اد جمله در بی  اقلی؛

 

 گيرینتيجه

پدردادد.  ای  تحقی  به تحلیل گفتمان حا م بر همبستگی ملی در دوران دفاع مقس  مدی 

طدور مثدال در   بده )سزایی در حفش انسجام و همبستگی ملدی  ایرانی نقش به ۀاقوام در جامع

 برود تنش و چالش بدا حکومد؛   و یا احیاناً( انقال  اسالمی ایران یا در دوران دفاع مقس 

در  1325-1324یدا بحدران مهابداد     1325-1324نظیر بحدران آذربایجدان   )انس مر ز  داشته

  در واقع مرور  بر تاریا معاصر ایران نشان خواهدس داد  ده   (دوران قبل اد انقال  اسالمی

برخدوردار  اقوام اد چه نقش اثرگذار  در وقوع تحوالت سیاسی و اجتماعی در ای   شدور  

 انس. بود 
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ا ، در قال  عنوان متهیر متأثر اد مناسبات و روابط قومی در هر جامعههمبستگی ملی به

ها  مختلدق  هایی را در عرصهگیرد و موجبات تسوی  سیاس؛یک گفتمان خا  شکل می

سادد. در نگا  گفتمانی به همبسدتگی ملدی   فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصاد  فراهم می

یدک   ۀگفتمان بدر پاید   ۀمثاب نس  نخس؛ اینکه همبستگی ملی بهنکته برجستگی پیسا می چنس

 نندس  دارد  دوم اینکده اید  گفتمدان دارا      گیرد  ه ماهیتاً وجه  نترلاصل مؤلفی شکل می

سدادد  سدوم اینکده اید      بنس  اس؛  ه بی  عناصر مختلق آن ارتباط برقرار مدی یک مفصل

ها  شناور برخوردار اسد؛ و نهایتداً اینکده     ا  اد دال  و مجموعهگفتمان اد یک دال مر ز

ای  گفتمان در برابر اغیار گفتمانی شکل گرفته اس؛  ای  تحقی  در پدی آن بدود تدا ضدم      

بنس  حا م بر گفتمان همبستگی ملی در دوران دفداع  لق و مفصلمشخص ساخت  اصل مؤ

ها مشخص ساختنس  ده در طدی   . یافتهمقس ، دالها  مر ز  و شناور آن را مشخص سادد

اصل مؤلق گفتمان حا م بر همبسدتگی   ر ()خمینی  دفاع مقس  شخصی؛ امام ۀسال 8 ۀدور

بنس  گفتمانی حا م بر همبسدتگی ملدی شدکل    ها  ایشان مفصلملی بود  و متأثر اد آمود 

هدا  شدناور   ها در قالد  دال مر دز  و دال  ا  اد دالبنس  بی  مجموعهگرف؛  ای  مفصل

ارتباط منطقی برقرار نمود  بر اید  اسدا  وحدست بده دال مر دز  در گفتمدان حدا م بدر         

 ۀدفاع مقس  بسل گردیس  چنی  وحستی، وحست بر پای ۀسال 8 ۀهمبستگی ملی در طی دور

شناسدس   ها  قومی را به رسمی؛ مدی توحیس  اس؛ و  ثرت و به عبارتی تنوع گرو  ۀآمود

-عنوان توطئه در نظدر گرفتده مدی   منظور برهم ددن وحست مسلمی  بهبهگونه تالشی لذا هر

گرایدی،  هایی نظیر نفی تفرقه و تنادع، نفدی قدوم  شود. در تساوم منطقی ای  دال مر ز ، دال

شدونس  در  ها  شدناور در گفتمدان فدو  در نظدر گرفتده مدی      عنوان دالبرابر  و برادر  به

ها  گفتمانی الزاماً بایس بدسان توجده   اس؛  ه در تحلیل ا حال اغیار گفتمانی نیز مؤلفهعی 

 نندس  گفتمدان حدا م بدر     عندوان اصدل مؤلدق و  نتدرل    بده – )ر (نمود. اد منظر امام خمینی 

استعمار چه اد نوع غربدی و چده اد ندوع شدرقی آن      -همبستگی ملی در دوران دفاع مقس 

هدا   اغیار گفتمدانی اسد؛ و توطئده   عنوان گرایی بهساد پیسایش ناسیونالیسم و قومی؛سب 

هدا پسیدس   صورت گرفته، جه؛ سس؛ نمودن وحست بدی  مسدلمی  اد بطد  اید  گفتمدان     
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مقابل ناسیونالیسم شوینیسدتی و   ۀآیس. ناسیونالیسم اسالمی در دوران دفاع مقس  در نقطمی

؛ دهی به گفتمانی را فراهم ساخ؛  ه بعستر منجر به مشدار  گرایی، موجبات شکلقومی؛

هدا  مختلدق قدومی و ندژاد  در دفداع      بسیار  اد افراد متعل  به گدرو   ۀفعاالنه و همسالن

تر الگو  وحست در عی   ثرت، پرهیدز اد اجحداف و   عبارت دقی ساله گردیس  به 8مقس  

ها  قومی، برابر و برادر پنساشت  اقوام و نیز بده رسدمی؛   عسالتی و رواج تفرقه بی  گرو بی

ها مأخوذ اد گفتمان حا م بر همبستگی ملی، همگدی موجبدات ایجداد و    نشناخت  حقو  آ

تعمی  حس تعل  به هوی؛ ملی و تحکیم و تثبی؛ همبستگی ملی در دوران دفاع مقس  را 

 فراهم ساخ؛.

 

 پيشنهادهای تحقيق

گدذار  در  تدری  ر د  سیاسد؛   شود مهدم عنوان یک الگو  راهبرد  پیشنهاد میبه -1

ننس گفتمان حا م بر همبستگی ملی در دوران دفاع مقس  تالش برا  اد ها  آتی همادول؛

 ها  قومی باشس   بی  بردن احسا  تبعیض و ایجاد احسا  وحست در بی  گرو 

-ها  آتی تا سر حس امکان اد برود تفرقه و تنادع در بی  گرو شود دول؛پیشنهاد می .2

 ه ای  امر موجبات تقوی؛ همبسدتگی   ها  قومی و نژاد  و مذهبی جلوگیر  نماینس  چرا

 ملی را در بی  مردم فراهم خواهس ساخ؛    

هدا   ها در بذل توجه و احترام به عناصر فرهنگدی گدرو   گردد  ه دول؛پیشنهاد می .3 

ای  امر اد تقابل بدی    ایرانی سعی و اهتمام بیشتر  نماینس  ۀمختلق قومی و نژاد  در جامع

واهس  اس؛ و سب  تعمی  حس همبستگی ملی در بی  اقدوام  هوی؛ قومی و هوی؛ ملی خ

 ایرانی خواهس شس 

ها  آمایش سردمینی و اعمدال تبعدیض   ها  آتی اد طری  توجه بیشتر به طرحدول؛ .4 

ها به توسعه و پیشرف؛ مناط  قومی توجده بیشدتر  داشدته باشدنس و     مثب؛ در مورد قومی؛

را فدراهم سدادنس  بدسی  صدورت  ده در       طری  موجبات تقوی؛ حس همبستگی ملیبسی 

ها  تبعدیض  شس اد طری  سیاس؛گذار   متر میا   ه تا پیشتر اد ای  سرمایهمناط  قومی
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مثب؛ توجه بیشتر  صورت بگیرد، تا احسا  محرومی؛ نسبی اد بی  برود  در واقع دمانی 

برابدر هدر تهداجم     شان شداهس باشدنس در   ه اقوام رشس و بهبود شرایط اقتصاد  را در مناط 

هدا   خارجی یا تهسیس داخلی  ه باعث تخرید  اید  عمدران و آبدادانی در قالد  گدرایش      

 واگرایانه شود، مقاوم؛ می نماینس.

ها  موجود در انجام تحقی ، طبیعتداً برخدی اد عوامدل و    همچنی  با توجه به محسودی؛

شدود در قالد    هاد مدی ابعاد مربوط به همبستگی ملی مورد توجده قدرار نگرفتده  لدذا پیشدن     

 تحقیقات دیگر به بررسی عوامل دیر پرداخته شود:

هدا   تدری  مؤلفده  عندوان یکدی اد مهدم   بده  -شود تا در مدورد غدرور ملدی   پیشنهاد می -

ها  مختلق قومی، نژاد ، دبانی و مدذهبی تحقید  تجربدی    گرو  -همبستگی ملی در ایران

 صورت گیرد.

گانده سیاسدی، اجتمداعی،     دسام اد عوامدل چهدار   شود در مورد سدهم هدر   پیشنهاد می -

 فرهنگی و اقتصاد  در تقوی؛ همبستگی ملی اقوام در ایران تحقی  تجربی صورت گیرد.
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