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 چكیده:

نخبگاان   فيكشور نوع نگاه و تعر کي یخارج استیس یریگدهنده به جهتشكل میمفاه نيتراز مهم یكي

 یبا مفهوم مناافع ملا   یتنگاتنگ است كه رابطه یگريمفهوم كالن د زین تياست. هو یو مسئوالن از منافع مل

 یرهبار مقاام معظام    شهينددر ا تيو هو یمنافع مل انیم است كه رابطه نيمقاله ا یاصل سثال دارد.

 تيا و هو یمناافع ملا   میلاه در ماورد مفااه   معظّام  اناات یمنظور ب نيا یبرا ست؟ی( چالعالیمدظله)

اند. قرارگرفته یمورد بررس MAXQDA افزارنرمدر  یمضمون لیاستخراج و با استفاده از روش تحل

اسات.   یفا یك یهاهموجود در داد یو گزارش الگوها لیشناخت، تحل یبرا یروش یمضمون لیتحل

 یغن يیهاپراكنده و متنوع را به داده یهااست و داده یمتن یهاداده لیتحل یبرا ینديروش فرآ نيا

 . كندیم ليتبد یلیو تفص

 یمنافع ملا  یربنايز یمل تيرهبر معظم انقالب هو شهيپژوهش در اند نيحاصل از ا جيطبق نتا

خاود از عناصار    ت،يا دارد. هو مسائوالن  یهاا یریا گمیرا در تصم یاصل گاهيجا یاست و منافع مل

بار طباق    زیا ن ی. منافع ملا دهدیشكل م یمنبعث شده و به منافع مل یخيسابقه تارنقالب و اسالم، ا

شادن   داریرهبار انقاالب معنا    شهي. در اندردیقرار گمسئوالن  یریگمیتصم یمبنا ديبا شانيا اناتیب

باشاد موجاب    تيا دنبال شود كاه جادا از هو   ینافعاست و اگر م تيدر تطابق آن با هو یمنافع مل

 خواهد شد. یتيهویب
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116   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

  مقدمه:

سااخت   یهاا ناه یزم عناوان به ینيو د یالب ملقآن در دو  نییكشور و تب کي تيهو نیفهم رابطه ب

 یخاارج  اسات یس یآن ناوع رفتارهاا   یو در پ یفراوان در شناخت منافع مل یتیاهم یدارا ت،يهو

 قیا فهام دق  ازمندین یاسالم -یرانيا یمل تيبا هو ترازهم یبه منافع مل یابیدست برای نيبنابرا؛ است

باا   یصورت گرفته در منابع مختلف تااكنون پژوهشا   یهایررس. با بمیدو مورد هست نيا نیب ابطهر

هويات و مناافع    رابطاه  یبررسا  یصورت نگرفته است. برا حاضر پژوهش عنوانبه کينزدعنوانی 

شاته  را دا ینظام اساالم  یدر سطوح باال جراو ا نییتب تیكه قابل یو كاربرد قیبع دقامن ازمندین ملی

 پرداخت.  می( خواهیالعالمدظله) یرهبرمقام معظم  شهياند یسمنظور به برر نيا ی. برامیهستباشد 

اسات. اوالً باا    تیاز چند جهت حائز اهم تيو هو یمعظم له در حوزه منافع مل شهياند یبررس

اين جايگاه  هیفقتيوالرهبر و بر اسا  نظريه  عنوانبه یاسالم یدر جمهور شانيا گاهيتوجه به جا

. اباد يیما كه در سطح سیاسی و اجتماعی امكان بروز و ظهاور   مشروعیت بخش تمام اعمالی است

جايگاه رهبری نظام چه از بُعد شرعی و چه از بُعد قانونی محل مراجعه تمام جريانات فكاری   اًیثان

تاوان مواضاع، تصامیمات و    مای  نيبناابرا  .باشاد سااز مای  و سیاسی درون نظام و نهادهای تصمیم

 العااده فاوق مه نظرات كارشناسی دانست كه طبیعتااً از غناای   ايشان را عصاره جامع ه یهااستیس

پشتوانه نظری مناسبی برای شناخت، نسابت باه    تواندیمبااليی برخوردار خواهد بود و از اين معنا 

 یجمهاور  یخاارج  اسات یس یدرک بهتار مباان   یبرا شانيا اناتیباشد. ب یگذاراستیامور كالن س

فار  از موارد فوق كه ناشی از جايگاه حقوقی رهباری نظاام    لثاًثادارد.  یاديز تیاهم رانيا یاسالم

، شخصیت حقیقی ايشان از جامعیت بسیار بااليی برخوردار است. عمق انديشه ايشان قبال  باشدیم

 یتعاال حقعنايات  واسطهبهاز دوران رهبری نیز زبانزد جامعه نخبگانی بوده و بعد از دوران رهبری 

فار  از مبانی حقوقی و شرعی نظرات ايشان در  نيبنابرا؛ افزوده شده استبر گستره و عمق آن نیز 

كه شايسته رجوع به آن خواهد باود.   باشدیم اتكاءنظر كارشناسی متقن و قابل  هاحوزهبسیاری از 

 شاان يتاكنون، ا رانيا یاسالم یجمهور یو سپس رهبر یجمهور استير با توجه به پشتوانه تجربه

 یخاارج  استیدر حوزه س شانيو استخراج نظرات ا شوندیم یحوزه تلق نير اد نظرصاحب یفرد

 الزم است. یامر

افازار  مضمون با استفاده از نارم  لیاستفاده از روش تحل ؛پژوهش نيدر ا ینكات نوآور يكی از

متون اسات و   یبر رو یپژوهش یهااز روش یكيمضمون  لیاست. تحل MAXQDA یفیك لیتحل
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روش  نيا . باا اساتفاده از ا  میهاا روبارو باشا   از داده یما یدارد كه با حجم عظ دبركار یهنگام شتریب

 یبازساز یاگونهبهو سپس  گردندیم صیو تلخ یبندمقوله ،یبندبخش افته،يمتن كاهش  یهاهداد

پاژوهش   نيا ها اساتخراج گردناد. در ا  موجود در متن از درون داده یو الگوها میكه مفاه شوندیم

( یالعاال مدظلاه ) یرهبار مقاام معظام    شاه يدر اند تيو هو یمنافع مل انیم تا رابطه گرددیتالش م

 ی، به بررسسثال نيبه ا يیپاسخگو نديشود. در فرآپژوهشِ حاضر پاسخ داده  یاصل سثال عنوانبه

پرداختاه خواهاد    زی( نیالعالمدظله) یمقام معظم رهبر شهيدر اند تيو مفهوم هو یمفهوم منافع مل

 شد.

دفتار حفاظ و نشار     ینترنتا يا گاهياز پا یموضوع صورتبهله معظم اناتیمنظور ابتدا ب نيا یابر

 يیهاشیمرحله ف نياحصاء شده در ا یهاشیف ی. با توجه به حجم باالدي، استخراج گردشانيآثار ا

 ینادامه پاژوهش انتخااب شاد و ساپس باا فراخاوا       یمورد نظر برا میبا مفاه« باال اریبس»با ارتبا  

باه   تيآمده در نها به دست یاهيپا نیو مضام رفتيصورت پذ هیاول یافزار، كدگذاردر نرم هاشیف

باه شاكل    نیمضام نيا يینها یكه در مرحله ديمنتج گرد ریسازمان دهنده و فراگ نیاستخراج مضام

 شد. یبنددوباره مفصل ديجد

 :قیتحقشناسی  نهیشیپ

به سبک پژوهش  یكه تاكنون پژوهش دهدیع متعدد نشان ممقاالت و مناب نیو جستجو در ب یبررس

وجود  نيانجام نگرفته است. با ا ق،یتحق نهیو چه به لحاظ موضوع و زم یحاضر چه به لحاظ روش

 .گرددیم یبه پژوهش حاضر در ادامه بررس کينزد یهاپژوهش یبرخ

 كارد يبار رو  هیا باا تك  یاساالم  یجمهاور  یخاارج  اسات یو مناافع در س  تيا مقاله رابطاه هو 

 شاان ي. ایالمللنیبو  یاسیس قاتیارجمند در فصلنامه تحق یمحمدجعفر جواد یاز آقا یانگارسازه

 اسات یباودن رفتاار س   یباه هنجاار   با توجاه انگارانه سازه كرديمقاله به دنبال نشان دادن رو نيدر ا

ماورد هساتند.    نيا ا یبه دنبال بررس هينظر نيمختلف ا كردهايرو یهستند و با بررس رانيا یرجخا

مختلف زمان اشاره دارناد   یهادر برهه یخارج استیدر س رانيبودن رفتار ا یبه چندهنجار شانيا

 ديا ت باي. در نهاكنندیم لیتحل یانگارسازهاز منظر  المللنیبنبودن جهان  ستايموضوع را با ا نيو ا

هساتند. در پاژوهش    یانگاار سازه هيبا نظر رانيرفتار ا لیو تحل قیبه دنبال تطب شانياشاره كرد كه ا

قابال   قیا تحق یو چارچوب نظار  ینظر اتیادب عنوانبه ینوعبهارجمند  یجواد یحاضر مقاله آقا
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و  تيا هو قیا رابطاه دق  یرهبر معظم انقالب و بررس شهيپرداختن به اند ثیاما از ح؛ استفاده است

 .كندیرا دنبال م یگريبا پژوهش حاضر متفاوت است و اهداف د شانياز منظر ا یمنافع مل

و  ینوشته دكتار ابوالقاسام طااهر    رانيا یاسالم یجمهور یخارج استیو س یمل تيمقاله هو

در  تيهو یمقاله به دنبال بررس ني. االمللنیبو روابط  یاسیفرد در فصلنامه علوم س یميكر نیحس

مقاله با  ني. ااست یانگارسازه ،مقاله کياست و چارچوب تئور یاسالم یجمهور یخارج استیس

را بار اساا     رانيا یخارج استیو در ادامه س پردازدیم یرانيا تيهو یهابه مثلفه تيهو یبررس

 یرانا يا یملا  تيبه هو یدهدر جهت یمقاله به نقش انقالب اسالم ني. ادينمایم نییتبها مثلفه نيا

 یجمهور یخارج استیس رفتارپس از انقالب را در نوع  یتيهو ديجد یهامثلفه یپرداخته و برخ

 یخارج استیس یرفتارها یبرا یتيمهم هو هيمقاله سه ال نيدر ا سندهي. نودينمایم یبررس یاسالم

پرداختن به عناصر  ثیمقاله از ح ني. ايیو تجددگرا يیگرااسالم ،يیگرارانيا رد؛یگیدر نظر م رانيا

ظهور و بروز دارد  یخارج استیر سد رانيا انهيكه در رفتار هنجارگرا یاسالم یجمهور سازتيهو

مقام معظم  اتیاحصاء شده مقاله در ادب یهامثلفه یبرخ یدارد و حت يیهابا پژوهش حاضر قرابت

اماا وجاه تفااوت آن در    ؛ اشااره شاده اسات    هاا آنوجود دارد و در پژوهش حاضر به  زین یرهبر

باه مناافع    یملا  تيا زدن هو ن گرهیرهبر معظم انقالب و همچن شهيپرداختن پژوهش حاضر به اند

 رابطه پرداخته نشده است. نيشده، به ا یاست كه در مقاله بررس یمل

و اعظام   یمظااهر  یمعاصر نوشته محمدمهاد  رانيدر ا یخارج استیو س تيمقاله دولت، هو

 ینظار  كارد يو رو تيا هو یمقاله باا بررسا   ني. ااستیس یراهبرد یهادر فصلنامه پژوهش يیموال

از زماان   یرانا يا یهاا مساتقل دولات   تيبه دنبال نشان دادن هو ،ینظر دیتمه عنوانبه یانگارسازه

 تيا ناوع هو  نيكه ا دهدیمقاله نشان م نياز ملت است. ا یاسالم یپس از جمهور یو حت یپهلو

. پاردازد یما  زیا علت فاصله گرفتن آن ن یفاصله دارد و به بررس رانيملت ا یاصل تياز هو ینوعبه

 یبا پژوهش حاضر اشاتراكات  یمل تيهو یانگارانه و بررسسازه یچارچوبداشتن  ثیمقاله از ح نيا

نماوده و باه دنباال     یدولات و ملات بررسا    نیرا در نسبت ب تيبحث هو نكهياز جهت ا ماا ،دارد

نپرداختاه، باا پاژوهش     یبوده است و به منافع ملا  یرانيا یهادولت گرفتهشكل یهاتيهو یبررس

رهبر نظاام   عنوانبه یمقام معظم رهبر شهيپژوهش حاضر با توجه به اند اكهچرحاضر تفاوت دارد. 

 استیس یبه رفتار واقع دنیجهت رس یو منافع مل تيهو نیرابطه ب ریو تفس نییتبدنبال  هب یاسالم

 است. المللنیب در صحنه رانيا یاسالم یجمهور یخارج
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 پژوه  یشناسروش

از  یریا گو باا بهاره   یفا یك یهاا لیا مضمون از انواع تحل لیپژوهش تحل نياستفاده شده در ا روش

هاا  الزم اسات داده  ،یفا یك قاات یدر تحق دیا مف جاه یبه نت یابیدست یاست. برا MAXQDAافزار نرم

 قیا از تحق یاتیا ح مرحلاه  کيا ها داده لی. تحلرندیقرار گ لیو تحل یروشمند مورد بررس صورتبه

 یانتزاعا  میها با مفااه ها و مرتبط نمودن آنداده یرجهت گردآو یو مستلزم اقدام اساس تاس یفیك

 .هستسطح باالتر 

متاون اسات و    یبار رو  یپژوهشا  یهااز روش یكيمضمون  لیتحل: مضمون لیتحل یهايژگیو

روش  نيا . باا اساتفاده از ا  میهاا روبارو باشا   از داده یما یدارد كه با حجم عظ دكاربر یهنگام شتریب

 یبازساز یاگونهبهو سپس  گردندیم صیو تلخ یبندمقوله ،یبندبخش افته،يمتن كاهش  یهاداده

 ها استخراج گردند.در متن از درون داده جودمو یو الگوها میكه مفاه شوندیم

 یفا یك یهاا موجاود در داده  یو گازارش الگوهاا   لیشناخت، تحل یبرا یمضمون روش لیتحل

پراكناده و متناوع را باه     یهاا داده اسات و  یمتنا  یهاا داده لیا تحل یبرا ینديروش فرآ نياست. ا

 لیا گفتماان، تحل  لیا مثال تحل  یفا یك یهاا روش بارخالف . كندیم ليتبد یلیو تفص یغن يیهاداده

كه از قبل وجود داشته باشد وابساته   ینظر یمضمون به چارچوب لیو ... تحل ادیبنداده هيمحتوا، نظر

اماور مختلاف اساتفاده كارد      یمتفااوت و بارا   ینظار  یهاا در چاارچوب  تاوان یو از آن م ستین

 .(1512 -8: 1391زاده،خی)ش

فهم درست آن  در صورتاست كه  یمیو مفاه هادهيا یداده دارا ايمتن  هر: مضمون یيشناسا

مهام   یانكتاه  دربردارناده تام   ايآورد. مضمون  به دستمتن را  یساختار و چارچوب اصل توانیم

 يیهاا را بازنماا  از داده یقا یعم یست و مفهاوم و معناا  ها در رابطه با پرسش پژوهش اداده درباره

. مضمون روح حاكم بر متن اسات  هاستآن انیدر روابط م یظمنم یالگو شفكه حاصل ك كندیم

مختلف متن داده و در قالب كلماات و اصاطالحات    یهاامر تكرار مضمون در بخش نيا كه نشانه

 مختلف است.

 ليا تما سانده ياست كه در حول و حوش آن جهاان نو مند نظام ینیطرح و اصل ع کي مضمون

 تيا اسات، آن هو  یكند. اسا  در آن، همان ارتباطات پنهاان  دایدارد خود را سازمان داده و بسط پ

و آشاكار كارد.    دیكشا  رونیب ،كه آن را دربرگرفته است یاز پوشش ساختار ديكه با یو خف یپنهان
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نظام آن را باه ماا    دیبتوانند كل ديو با آورندیجود موپنهان آن را به یاثر، معمار کي یلاص نیمضام

خبار از   ،یریا . تكرار و از سر گشوندیغالباً در اثر بسط داده شده و از سر گرفته م نیبدهند. مضام

 .(86: 1394 ،نیمع) دهدیم سندهينو یناخودآگاه یِذهن یهادغدغه

 یكه برخا  شدئه شد، روشن كه از مضمون ارا یفيتوجه به تعر با: نیشناخت مضام یهاروش

 یكارد. ولا   دایا پ ديرا با مداقه در متون با یآشكار در متن وجود دارند و برخ صورتبه نیاز مضام

 نكاه يكرد؟ با ا يیآن را شناسا ديدارد و از كجا با يیهایژگياست كه مضمون چه و نيا یاصل سثال

را ناام بارد كاه     یهاا یژگا يو نتوایم یداد ول یحيپاسخ روشن و صر توانینم یفیك قاتیدر تحق

موجاود در ماتن    یهاا یژگا يو یما باشند. در شناخت مضمون توجه به برخ یبرا یمناسب یراهنما

 ،یها عبارتند از: توجه باه كلماات تكارار   از آن یرساند كه برخ یاري نیبه شناخت مضام تواندیم

وش موضاوعات مهام،   كاا  ،یسانج و هام  سهيمقا ،یدیتوجه به كلمات مكنون، توجه به كلمات كل

 .(162: 1391، زادهخیش)اطالعات مفقود و ...  یجستجو

، ماثالً بار   شاده اسات  ارائاه   نیاز مضاام  یمتفاوت یهایبندطبقه: نیمضام یبندو طبقه نیعناو

 ن،یمضمون در متن، سلسله مراتب مضامون در قالاب مضاام    تیاسا  زمان شناخت مضمون، ماه

مضامون، نقاش    يیمشاهده مضمون در متن، منشأ شناسا تیابل، قنیمضاممضمون در شبكه  گاهيجا

از  یكااي كااه اناادكاارده یبناادطبقااه را نیمضاامون؛ مضااام تیااموقع تیااتثبو  لیاامضاامون در تحل

 است: نیمضاممضمون در شبكه  گاهيبا توجه به جا یبندآن، طبقه یهاروش نيپركاربردتر

 متن یدینكات كل اي هيپا -3  واسط اي دهندهسازمان -2  كانون شبكه اي ریفراگ -1
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را  یساه مرحلاه اساسا    یمضامون  لیبا روش تحل یانجام پژوهش یبرا: مضمون لیتحل ندیفرآ

 يیو در مرحلاه نهاا   یماتن و كدگاذار   یماتن، ساپس بررسا    هيا پشت سر گذاشت؛ اول تجز ديبا

شاش  مضامون را در   لیا تحل ناد يمثل براون و كاالرک فرآ  ی. برخيیگزارش نها دیو تول یبازساز

 .(77-111: 2116)بروان و كالرک،  اندداده حیمرحله توض

 
 :میو مفاه یچارچو  نظر

هاا و  هستند كه طرز نگاه به آن یهر كشور یخارج استیدر س یاساس میمفاه ،یو منافع مل تيهو

 نيتار كوچاک  و كناد  نیای را تع الملال نیدر روابط ب یاسیس گرانينوع كنش باز تواندیم فشانيتعر

 فيا خواهد شد. در تعر گرانيدر رفتار باز یاعمده راتییباعث تغ میمفاه نياز ا کير هر د یرییتغ

 ف،يتعر نياند. در ادانسته «یگريد»در مقابل « خود یستیك فيتعر» اي« خود فيتعر»آن را  ت،يوه

آن اشااره   ريو نظاا  یفرهنگا  ،ینیسارزم  گاهيجا ،یحافظه مشترک جمع خ،يموجودِ خودآگاه، به تار

- 48: 1381ناز، ی)جنك كناد یما  زيمتما ستندیها نخصلت نيا یكه دارا یگرانيو خود را از د ندكیم

هار   یازهاا ین نيتار یاتیا اهاداف و ح  نيتار یها، عالو ارزش هازهیانگ نيترمهم زین یمنافع مل .(33

 تيشاكل داده و هادا   یالمللنیبآن را در عرصه  یخارج استیهستند كه كنش و رفتار س یكشور

 .(212: 1395 ،یروزآبادیف ی)دهقان كندیم

در  یالمللا نیدر عرصاه با   رانيا یاسالم یبودن رفتار جمهور یپژوهش با توجه به هنجار نيا

آن شاكل گرفتاه اسات در     یتيرا كه با توجاه باه عناصار هاو     یاسالم ینظر دارد تا رفتار جمهور

رواباط   ديا جد اتيا از نظر یكا ي نعناوا باه  یانگاار سازه كند. لیانگارانه تحلسازه هيچارچوب نظر

 الملال نیبا در رواباط   یانگارسازه. داندیم گرانيدهنده رفتارها و كنش بازرا شكل تيهو المللنیب

غالاب   انيا جر یحاصل تناقضات درون ینوعبهدر مناظرات است و  ديجد ینظر یبندصورت کي

 یبرخا  ساه ياسات. مقا  لملال انیبا آن در روابط  یهاینیبشیپو ضعف  یخردگرا در معادالت جهان
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 انيا كماک خواهاد كارد. جر    هينظر نيما را در فهم بهتر ا یانگارسازهخردگرا با  انيجر یهامثلفه

قادرت   مراتاب سلساله هستند كاه در   یو عقالن یاذره یخردگرا معتقد است كه كنشگران واحدها

نسابت باه    دگاهيا د نيا كنشاگران در ا  فعمناا » باشاند. مای محدود خود  یبوده و به دنبال منافع ماد

 كنناده نیای تع عامل مهام  یتعامالت اجتماع قتیدارد و در حق زابرونجنبه  هاآن یتعامالت اجتماع

  .(279: 1393 ت،یاسم-سي)رو «شودینم یتلق هاآنمنافع 

و هنجارهاا را در   یفرهنگ یهاارزشكرده و  یتلق یانگاران كنشگران را اجتماعدر مقابل سازه

منافع كنشگران قائل باشند،  یبرا زابرون نیآنكه تع یجابهانگاران سازه. »نندیبیم ثثرم هاآن نيكوت

 زاددرونتعاامالت   نيبدانند، منافع را به نسبت ا یمنافع را مقدم بر تعامل اجتماع یریگشكل یعني

 رهارتباطاات، تأمال درباا    ناد يفرآ قيا اسات و از طر  تيا كساب هو  جهیبر آنند كه نت یعني ،نندیبیم

 .(288: 1393 ت،یاسم-سي)رو «نقش آموخته شده است یو اجرا هاتجربه

رو،  نيا و از ا دهاد یرا شكل م گرانيمنافع و كنش باز ،هاتيهوباورند كه  نيانگاران بر اسازه 

اسات.   یاتیا ح گرانيبااز  یالمللا نیو رفتاار با   یخاارج  اسات یس لیا ها بارای تحل درک درست آن

 اسات یس لیا و هنجارهاا در تحل  یو الگوهای ذهنا  هادهيوشمند نقش ار اییاح یانگاری در پسازه

 اسات یباه س  یدها شاكل در  گرانياز خود و د «یذهن رهایيتصو»خواهد بود. مسئله نقش  یخارج

مسائله   قارار گارفتن   قيا مسائله از طر  نيا انگار باوده اسات. ا  سازه یهالیتحلمورد توجه  یخارج

 تيا هو قرار گارفتن . با محور ابديیمتحقق  یخارج استیس لیدر مركز تحل یاسینظام س «تيهو»

 اباد يیما نظام تحقق  بخشقوام عنوانبه تیذهن قرار دادنبر  یانگاری مبنمركزی سازه دهياست كه ا

خاط   .(219-221: 1386 ،یو كااظم  ی)متقا  شاود یمانگاری ممكن سازه یخارج استیس هيو نظر

 داد: شيصورت نما نيا به توانیم یكل صورتبهرا  یانگارسازه یفكر

 
زيارا رفتاار   ؛ اسات  رانيا ا یاسالم یچون جمهور يیرفتار كشورها لیتحل یگشاراه هينظر نيا

گیرد. اين مناافع بار اساا     بر اسا  قدرت و منافع مادی شكل نمی صرفاًجمهوری اسالمی ايران 



                                   ها آن نیو رابطه ب یو منافع مل تيمفهوم هو یبررس.................. 113 

در همین قالاب، قابال    های تاريخی ملت ايران بوده ويافته از اسالم و انقالب و زمینههويت تكوين

 تحلیل و تفسیر است.

مشاتركی را باه ذهان خوانناده و      باًيتقرمفاهیم هويت و منافع ملی با اينكه در وهله اول معنی 

سازند ولای باا تادقیق بیشاتر مشاخص خواهاد شاد كاه مفااهیمی باا معاانی و            شنونده متبادر می

كنون حاصل نشده است. در ذيل ها تاهای مختلف هستند و اجماعی در خصوص معانی آنبرداشت

 خالصه خواهیم پرداخت. صورتبهترين معانی اين دو مفهوم به توضیح مهم

 ايا  یژگا يو تاوان یما را  تي، اما در مجموع هواندكردهذكر  یمتعدد یمعان تيهو یبرا :تیهو

 درواقاع . شاود یما  گريكاد ياز  یاجامعاه  ايا فرد، قاوم   يیو شناسا زيدانست كه موجب تما یتیفیك

 یزماان ) كناد یما مجزا  گريرا از گروه د یو گروه یاست كه فرد را از فرد یعوامل ايعامل  ت،يهو

است كاه بحاث فارد را مطارح      نيا یدر سطح فرد تيهو فيتعار یژگيو .(31: 1385محجوب، 

 تيا دارد و هو دیا تأكبر ما  یجمع تيدر هو یول كندیم دیتأكبودن  یو بر احسا  چه كس كندیم

ماا خاود را متعلاق،     ریكه فرد با ضم داندیم یاجتماع اتیاسه آن حوزه و قلمرو از حرا شن یجمع

: 1374 ،ی)عبادالله  كناد یما  فیا و در برابر آن احسا  تعهاد و تكل  داندیمبدان  ونيمنتسب و مد

71). 

 تیا امر، دو عنصر اهم نياست. در تحقق ا یو همانند یوستگیپ جاديا ت،يكاركرد هو نيترمهم

 ن،يبناابرا ؛ شاود یما مطرح  «ریغ»در مقابل  یدر هر سطح تي. هویگريما از خود و د فيدارد: تعر

است كه تعلق فارد را باه    یاست و احساس «یگريد»و  «ریغ»با « ما» اي« من» نیب زيوجه تما تيهو

 تيا معتقاد اسات مفهاوم هو    ناز یجنك چاارد ي. ردهدمیجامعه و مجموعه خاص نشان  كشور، کي

طارف شاباهت و از    کيا : از ساازد یمدو نسبت محتمل برقرار  اء،یاش ايافراد  نایزمان مهم طوربه

 .(21: 1393 ،یتفاوت )افتخار گريطرف د

آن  یخيو تاار  يیایا جغراف اسات یس طيبا توجاه باه شارا    یدر هر كشور یمل منافع :يمنافع مل

اصاول   نيا ا. شاود یما  نییو مورد قبول جامعه تب یاصول اساس ،یاتیح یهاكشور منطبق بر ارزش

ملت است، خود برگرفته از فلسفه و عرفاان، فرهناگ و    کيساخته شده  تيهو ینوعبهكه  یاساس

در  یملت هستند. مناافع ملا   کي یو هنجارها هاارزشآداب و سنن و گذشته و در مجموع  خ،يتار

 .شودیمكشور  تياست كه ملحوظ داشتن آن موجب حفظ موجود یزیواقع چ
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 یخاارج  اسات یس نییو تب نییتع یبرا یكل يیو راهنما يیشاخص غا ،یادیبن یهدف یمل منافع

كشاور را   یازهاا ین نيتار یاتیحاست كه  یاز عناصر یحاصل درک و برداشت كل یاست. منافع مل

 تیا و حاكم یچون حفظ وجود خود اعم از جان مردم و نظاام اجتمااع   ی، عناصردهندیم لیتشك

در ساطوح   یو اعتباار ملا   یو رفااه اقتصااد   ینظاام  تیا امن ،یارضا  تیتمام ل،كشور، استقالل كام

 .(12-28: 1387 ات،یب ،یبخش یعل) یالمللنیب

قابال   ثیا ح نيا الملل است و از انیب طیرفتار كشورها در مح یاصل زهیهدف و انگ ،یمل منافع

است. اگار درک   یالمللنیو ب یالزمه تعامل خارج زین آن حیاما شناخت صح؛ ستیو مذاكره ن رییتغ

باه عقاب بااز نخواهاد      گااه چیهآن وجود داشته باشد، كشور  یو كاركردها یاز منافع مل یحیحص

مقالاه،   نيا از ماوارد مهام در ا   یكا يخواهاد باود.    شرفتیرو به جلو و در حال پ ارهگشت و همو

اسات كاه راهبردهاا و     یكسا  عناوان باه رهبر معظام انقاالب    دگاهياز د یمنافع مل حیشناخت صح

ضارورت   نيا . اندينمایم نییرا مشخص و تب یخارج استیدر س یمنافع مل یلاص یهایریگجهت

و اقادامات   هاا یریگمیتصمبا  میدر ارتبا  مستق یمنافع مل میبدان كهمورد توجه است  شتریب یزمان

 یپلماسا ياقدامات دستگاه د نديكشور در گرو فرآ کي ندهيكشور بوده و آ یپلماسيدر حوزه د یعمل

 .هستكشور 

نیاز بارهاا    (یالعاال مدظله) یرهبرمقام معظم  ری رابطه بین هويت و منافع ملی در بیاناتبرقرا

باا اشااره باه معاانی مناافع ملای        مسئوالن نظام داريدر د. ايشان گرفته استمورد اشاره ايشان قرار 

 یِبا انقال تيا هوباا   ران،يا ا ملت ملی تيهوهستند كه با  ملیمنافع  یوقتآن ملیمنافع »فرمايند: می

در تعاار    ملات  تيهوهستند كه با  ملیمنافع واقعاً منافع  یوقتدر تعار  نباشند. آن رانيا ملت

 ماال يرا پا ملای  تيهولكن  ميریگیمدر نظر  ملیعنوان منافع را به یزیكه ما چ يیآنجا واالنباشند، 

داده  قیا تطب ملای  تيا هوا ب یستيبا ملیمنافع ... ستین ملیمنافع  نيا م،ياقطعاً اشتباه كرده ،میكنیم

ای، خامناه  اماام « )اسات  یلیّكه قهراً منافع تخ ردیقرار بگ ملیتابع منافع  ملی تيهو نكهيبشود، نه ا

ابتادا   (یالعاال مدظلاه ) یرهبار مقام معظام  در اين پژوهش سعی داريم تا با بررسی بیانات  .(1396

باه  میان ايان مفااهیم قائال هساتند،      ای را كه ايشانتعاريفِ هويت و منافع ملی و سپس نوع رابطه

 آوريم. دست
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 (یالعالمدظلهها در اندیشه مقام معظّم رهبری )مفهوم هویت و منافع ملی و رابطه آن

هاای ساابق   با توجه به پاژوهش  :بررسي مفاهیم هویت و منافع ملي در بیانات و کدگذاری اولیه

، ابتدا بیانات ايشان در حاوزه مفااهیم   (یلعالا)مدظله یرهبرنگارندگان در حوزه بیانات مقام معظم 

باه مفااهیم   . در اين مرحله بیش از صد فیش موضوعی مارتبط  منافع ملی و هويت استخراج گرديد

ها صورت پاذيرفت. از  فراخوان شدند و كدگذاری اولیه روی آن MAXQDAافزار احصاء و در نرم

فیش با درجه ارتبا  بسیار  37آن  تناسببهای و مضمون پايه 37های كدگذاری شده میان كل فیش

 زياد منتخب شد.

 مضامین پایه فیش ردیف

7 
گانه و همه فعاالن سیاسی و فرهنگی بدانند كه حفاظ مناافع ملای    مسئوالن كشور در قوای سه

 (23/11/1381در وحدت كلمه و پرهیز از تفرقه و اختالف است. )

حفظ منافع ملی در 

گروی وحدت كلمه 

 شورمسئوالن ك

۹ 

با دشمن مطارح اسات، مواظاب باشاند اختالفاات را كناار        جايی كه منافع ملت و مواجههآن

جايی كه منافع ملات مطارح   طور نباشد كه در تیم ملی، آنبگذارند و مثل يک تیم كار كنند. آن

 اها دلمختلف باشد، اماا   هانامشود، عیبی ندارد؛ خودی گل بزنند! اگر اين می است، به دروازه

يكی؛ بر محور دين، بر محور نظام، بر محور اسالم و بار محاور مناافع ملای      هادليكی باشد. 

 (15/15/1379باشد. )

 اتحاد 

 در مواجهه با دشمن

9 

اگر ما در دنیا ارتشی را پیادا كنایم كاه اعتقااداتش مثال اعتقاادات ماردم، احساسااتش مثال          

لكه در خدمت ماردم و در خادمت   احساسات مردم، خودش نه در خدمت اشخاص و افراد، ب

. مان ماورد   ديیشاما منافع ملی به معنای حقیقی باشد، اين ارتش خیلی ارزش دارد؛ اين ارتش 

 (13/12/1391)ديگری را واقعاً سرا  ندارم. 

 ارتش 

 حامی منافع ملی

۸ 

را تكرار كنناد، نسابت باه     هاآنچرا كسانی كه همیشه چشم به دهان بیگانگان دارند تا حرف 

تشريف و تعظیم و تحسین اسات، ماورد    درخورگشايند و بسیج را كه سیج زبان به ناسزا میب

دهند؟ چون نقش بسیج را در حفظ استقالل ملای، در حفاظ غارور    مهری قرار میاهانت و بی

ملی، در حفظ افتخارات ملی، در تأمین منافع ملی و باالخره و باالتر از هماه در اعاالء پارچم    

 (29/17/1379) .دانندمهوری اسالمی میاسالم و نظام ج

 بسیج

 حامی منافع ملی 

۶ 
ی رفاه ملت، رفااه خودشاان را   جابهاگر امروز در جامعه ما، كسانی به فكر سوءاستفاده باشند؛ 

 (21/11/1368اند. )تقوايی كردهاعتنا به منافع ملت باشند، بیدر نظر بگیرند و بی
ترجیح منافع ملی بر 

 روهیگمنافع شخصی و 

۰ 

حاق دارناد از ايان     تيبشار ی نیست؛ همه خاصی بشری مال همه است، مال كَس هاشرفتیپ

تار باشاد، بلادتر باشاد، بیشاتر اساتفاده       تر باشد، زرنگی عاقلهركساستفاده كنند.  هاشرفتیپ

شاءاهلل بیشاتر هام اساتفاده خاواهیم كارد. ايان       تر و بلدتر باشیم، ان؛ ما مايلیم كه عاقلكندیم

تعريف منافع ملی 

به دور از 

 ی خارجیهادخالت



116   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

ی خارجی نبايد قرار بگیرد. ماا  هااستیسما ذيل تلقین  ملیرف معنايش اين است كه منافع ح

 (22/13/1396) .باشدرا تعريف كنیم؛ تحمیل نبايد وجود داشته  ملیبايد خودمان منافع 

1 

خواهند، عكس آن بايد عمل ملت میالبته يكی از معیارها هم اين است كه هرچه دشمنان اين 

[ ]...كنناد.  منافع خودشان را دنبال می هاآنخواهند، خیر ملت نیست. می هاآنكرد. چیزی كه 

دنبال منافع خودشان هستند. اگر جهتی را نشان دادند و به جايی تمايلی داشاتند، معلاوم    هاآن

افع ملت و نظام جمهاوری اساالمی   مقابل من در آن است؛ كه درست نقطه هاآناست كه منافع 

 (15/13/1384است و بايد با آن مخالفت كرد؛ همان معیاری كه امام )ره( به ما گفتند. )

تعريف منافع ملی 

درست در نقطه 

 مقابل منافع دشمنان

۴ 

مناافع انگلایس، بعاد هام در ايان سای، چهال ساال اخیار،           الشعاعتحتمنافع ملت، اوّلِ كار 

ای باود،  در چیزی بود، در كااری باود، در معاملاه    آمريكا. اگر منافع مريكاآمنافع  الشعاعتحت

كردناد.  رفتاار مای   هاآن طبق نظراين كشور برخالف آن رفتار كنند؛ بر  مسئوالنمحال بود كه 

را باه   باار ذلات ی بسیار تحقیرآمیز و غلط و اين رابطه انقالب آمد، اين بسا  غلط، اين معادله

 (12/18/1377هم زد. )

استقالل دادن 

انقالب به تعريف 

 منافع ملی

3 

، چه منافع مدتكوتاهاست؛ حاال چه منافع  ملی، تأمین منافع هادولتگیری برای مالک تصمیم

ی شناساايی  چاه جاور  ی تعريف كنیم، چه جوررا  ملی. مسئله اينجا است كه منافع بلند مدّت

 (22/13/1396چیزی را نه. )بدانیم و چه  ملیكنیم؛ چه چیزی را واقعاً منافع 

 منافع ملی، 

گیری مالک تصمیم

 هادولت

7۶ 

اگر دردسری وجود دارد، ناشی از طبیعت نظام جمهوری اسالمی است. ايان طبیعات عباارت    

قرار نگارفتن در كوچاک و بازرگِ     هاقدرتاست از نگاه مستقل به مسائل عالم و تحت تأثیر 

آموزش اسالم است، اين هم دستوری است كه اسالم به  مسائل. اين از تعالیم اسالم است، اين

، در حاركتش، در  اشیریا گجهات ما داده است. اسالم نخواسته است كاه ملات مسالمان در    

هايش تابع مراكزی باشد كه مصالح استكباری خودشان و نگااه  گیری، در تصمیمشيهااستیس

ه مناافع ملات و امات اساالم اقتضااء      خودشان را دارند. بايد نگاه كند آنچه را ك طلبانهمنفعت

، مسائوالن حكومات مثظفناد آن را رعايات كنناد. ماا بار ايان اساا  تحات تاأثیر            كناد یم

 (24/12/1388ی مستكبر و مسلط قرار نگرفتیم. )هاقدرتی هااستیس

 لزوم توجه 

 به منافع ملی 

 هاگیریدر تصمیم

77 

شود، به معنای حقیقای كلماه مناافع    های خارجی در كشور فراهم میاگر امكان جذب سرمايه

طاور نباشاد كاه ياک     ملی را در نظر بگیرد و مصالح كشور را قربانی نكند. اين تيهوملت و 

هاای خاارجی   جهت را مورد توجه قرار دهیم و جهات ديگر را فراموش كنیم. جذب سارمايه 

رشادها و   بايد به شكلی باشد كاه اقتصااد كشاور از آن ساود ببارد، ناه زياان. ماا بعضای از         

ماالزی در   ريا وزنخسات ی بادكنكی را در برخی از كشورهای شرق آسیا دياديم.  هايیشكوفا

تهران به من گفت كه ما در مدّت چند روز، از يک كشور ثروتمند به يک كشاور فقیار تباديل    

شديم. اين خوب است؟ يعنی سرنوشت اقتصاد كشور در دست يک تاجر فرنگی باشد كه اگر 

ای، در ظرف چناد روز باه خااک    اند كشوری را با میلیاردها دالر گردش سرمايهاراده كرد، بتو

 (11/14/1381) .سیاه بنشاند و فلج كند

لزوم توجه به منافع 

ملی در جذب 

 سرمايه خارجی
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7۹ 

كنایم. ماا ملات اياران در     در دنیاا معاملاه نمای    كاس چیها ما روی منافع كشور و ملتماان باا   

چاه مناافع علمای، چاه مناافع       -دستی كه به سمت منافع ما  چهارديواری كشور خودمان، هر

درناگ آن را قطاع   باه تجااوز دراز شاود، بای     -طبیعی، چه منافع انسانی، چه مناافع فنااوری   

 (15/14/1383خواهیم كرد. )

قطع دست تجاوزگر 

 به منافع ملی

79 

وقایح   رهو در مقابال چها   ملت ما نشان داده است كه در مقابل چناین زورگاويی و تهديادی   

گويد ماا باا هار كاس كاه اساتقالل و       كند؛ میهای خودش را گره میمشت آمريكازمامداران 

كاوبیم.  كنیم و بر دهان او مشات مای  هويت و منافع ملی و حیثیت ما را تهديد كند، مقابله می

(11/12/1384) 

 لزوم دفاع قاطع

 از منافع ملی 

7۸ 

دارند برای صیانت و حراست از خود و برای دفااع  وظیفه  هاملتی دارند؟ افهیوظچه  هاملت

از كیان، عزت و هويت خود، خود را آماده نگه دارند. آن ملتی كه در اين راه غفلت كند، نابود 

شده است؛ آن ملتی كه نتواند نیاز خود را به دفاع، به ايستادگی و به مقاومت، بهنگاام بفهماد،   

كاه دچاار چناین غفلتای نشاده و نخواهاد شاد؛        پامال شده است... ملت ما نشان داده اسات  

ی دچاار  الحظاه اند كه در میدان دفاع از منافع ملت و كشورشاان  نیروهای مسلح ما نشان داده

 (18/14/1383سستی و درنگ نخواهند شد. )

وظیفه ملت در 

 حراست از 

 منافع ملی

7۶ 

ت از خود و برای دفااع  وظیفه دارند برای صیانت و حراس هاملتی دارند؟ افهیوظچه  هاملت

از كیان، عزت و هويت خود، خود را آماده نگه دارند. آن ملتی كه در اين راه غفلت كند، نابود 

شده است؛ آن ملتی كه نتواند نیاز خود را به دفاع، به ايستادگی و به مقاومت، بهنگاام بفهماد،   

و نخواهاد شاد؛    پامال شده است... ملت ما نشان داده اسات كاه دچاار چناین غفلتای نشاده      

ی دچاار  الحظاه اند كه در میدان دفاع از منافع ملت و كشورشاان  نیروهای مسلح ما نشان داده

 (18/14/1383سستی و درنگ نخواهند شد. )

نیروهای مسلح 

 حامی منافع ملی

7۰ 

؛ كناد یمجمهوری اسالمی، جهت را صد و هشتاد درجه تغییر داد. ملت ايران احسا  هويت 

از هماین هويات اساالمی اسات. احساا        گرفتاه كه هويت ايرانی هم نشأتهويت اسالمی 

ای است كه بايستی ايان ملات دوبااره آن را باه     كه ايران اسالمی همان هويت گمشده كندیم

ريزی كند و تاالش و مجاهادت   ی خود را معین و برنامههاآرماندست بیاورد و بر اسا  او، 

. دهاد یمی انجام داده است و دارد انجام خوببهت ما خود را شكل دهد. اين كاری است كه مل

(16/12/1378) 

عنصر هويت ملی: 

 اسالم

71 

ی هاميتحرهمه مشكالت، با تحمیل جنگ، با تحمیل با اين مسائلی كه برای كشور پیش آمد، با اين

را باه  دنیا، كشور توانسته است اين دستاوردها  مسلطی هاقدرتی، با دشمنیِ صريح و واضحِ يكذا

خاودش را   تيا هواياران   ملات كارد؛   تيهونیست جز اينكه كشور احسا   هانيادست بیاورد، 

چنین  تيهواين احسا   .كرد، با قوّت و قدرت حركت كرد تيموجودفهمید، شناخت، احسا  

 (22/13/1396) .دهدیمنفس را به انسان به؛ اين اعتماددهدیمحالتی را به انسان 

اعتماد به نفس، 

اورد تكیه بر دست

 هويت



118   1397، شماره بیست و هشتم، تابستان هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال                              

7۴ 

های مصاداقی  با استفاده از شاخص توانیمفرهنگ و هويت يک ملت و سمت و سوی آن را 

 همچون عقايد، اخالق، آداب، رفتارهاای فاردی و اجتمااعی و خَلقیاات ملای تشاخیص داد.      

(23/13/1391) 

آداب فردی، اجتماعی 

و ملی شاخص 

 تشخیص هويت

73 

كه ملیت را محتارم و  ا حتی از ملیت هم فراتر است. ما با اينهويت ملی و جمعی در كشور م

به معنای مثبت آن، نه به معنای منفای آن؛ هماان    -و بسیار هم روی ملیت  ميشماریممقد  

كنایم؛ اماا هويات    تكیه می -شود گفته می« ناسیونالیسم»چیزی كه در عرف سیاسی دنیا به آن 

ست كه حتی از ملیت ايرانی، كارايی و جذابیت بیشتر جمعی و ملی ملت ايران، نظام اسالمی ا

ی دارد. اهمیت اين هويت جمعی به اين است كه هم در مقیاا  ايرانای   ترعیوسو حوزه تأثیر 

دارای بازده و تأثیر است، هم در مقیا  اسالمی چنین تاأثیری دارد و هام در مقیاا  جهاانی     

را ندارند؛ ياک چیاز فراملای اسات.      هانيا كدامچیه هاتیملمثثر است؛ يعنی چیزی كه ديگر 

(12/18/1381) 

 ی بودن فرامل

 هويت ما

۹۶ 

آيم تا هويت ملی شما مردم را انكاار كانم؛   گويد من میشود، نمیاستكبار اوّل هم كه وارد می

شود. وقتی وارد شد، آن چیزی را كه هادف  های مختلف وارد میآيد؛ به بهانهطور كه نمیاين

يعنی فرهنگ، اعتقادات، دين، اراده، استقالل، حكومات، اقتصااد و   ؛ ت ملی استگیرد، هويمی

گیرد؛ همان چیزی كه در اياران قبال   كند و در مشت خود میهمه چیز را از آن ملت سلب می

 (12/18/1378از انقالب اتّفاق افتاده بود. )

فرهنگ، اعتقادات، 

دين، اراده، استقالل، 

حكومت، اقتصاد از 

 تعناصر هوي

۹7 
گیرد. هويت هر ملتی، فرهنگ اوست؛ اين را نبايستی زخمی شكل می« فرهنگ»هويت ملی با 

 (13/11/1377دار كرد. علت مقابله ملت ايران با فرهنگ غربی اين است. )و جريحه

شكل گرفتن هويت 

 ملی با فرهنگ

۹۹ 

كه با تكیاه باه    ما است. انقالب يعنی آن حركت تحوّلیِ عمیقی تيهوی از مهمانقالب بخش 

را از حاشایه   ملتآن، اين بود كه  مهمم لكشور را عو  كند و يک ق تیوضعاسالم توانست 

اياران، در طاول    ملات كااره باود؛   در كشور، هیچ ملتكشور كرد.  بیرون آورد، وارد متن اداره

 هاا حكومات ، نقشای در ايجااد ]  شاد یما تعرياف   هاحكومتی متمادی، اصالً در ذيل هاقرن

 (22/13/1396ت[. )نداش

عناصر هويت ملی: 

 انقالب

۹9 

-اناد  داریِ ما در تاريخ يعنی نیروهای انسانی ما در طول تاريخ، دارای افكار بلندی بودهريشه

 تیا موقعحساب  و در طول تااريخ باه   -ی مختلف: در فلسفه، در علم، در فنّاوریهابخشدر 

اند؛ اين را توجّه داشته باشاید.  حركت داده تيبشراند و به زمانی، كارهای بزرگی را انجام داده

اسات و از   هاا آنفنّاوریِ نو و ابتكار، متعلّق به غرب و اروپا و مربو  باه  »اينكه ما خیال كنیم 

يی پیشرو و پیشتاز در فنّااوری باوديم؛   هادوران، نخیر، اين خطا است. ما در «اوّل اينجور بوده

 (22/13/1396های متناسب روز. )فنّاوری

عناصر هويت ملی: 

 تاريخ

۹۸ 

بخش ملای )ايرانای، اساالمی، انقالبای( و ارتقااء وفااق و همگرايای        های هويتتقويت مثلفه

در میااان مرزنشااینان و ايرانیااان خااارج از كشااور.    ژهيااوبااهاجتماااعی در پهنااه ساارزمینی  

(31/12/1393) 

ی هامثلفهتقويت 

در مناطق  بخشتيهو

مرزنشین و ايرانیان خارج از 

 كشور
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۹۶ 

روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوين برنامه در  ملی مبتنای بار فلسافه تعلایم و     

ی علمای و فنااوری   هاشرفتیپتربیت اسالمی و متناسب با نیازهای كشور و انطباق محتوی با 

 (11/12/1392ايرانی. ) -و اهتمام به تقويت فرهنگ و هويت اسالمی

ی هامثلفهتقويت 

ر د بخشتيهو

 تعلیم تربیت

۹۰ 

های رهبری مطارح  های نظام و مطالبات و سیاستعنوان سیاستساله بهانداز بیستسند چشم

اياران كشاوری اسات    »آياد كاه   طاوری مای  اناداز، ايان  وقت در پیشانی اين چشمشود؛ آنمی

«. مبخاش در جهاان اساال   با هويت اسالمی و انقالبی و الهاام »رسد به اينجا تا می «افتهيتوسعه

تعبیاری  آورده باود، خاواب بای    به وجاود امید  هاآنی كه در دل اآشفتهشود خواب معلوم می

شروع خواهد شد و بار اساا  ساند     1384ی كه از سال اسالهپنجهای يعنی همه برنامه؛ است

ساله خواهد بود، بايد در اين خط و در اين جهات باشاد؛ هماه باياد اساالم      انداز بیستچشم

بخاش  ايران اسالمی را به معنای واقعی كلماه دنباال كنناد و در جهاان اساالم الهاام      انقالبی و 

 (27/12/1383باشند. )

لزوم توجه به 

هويت در 

 هاگیریتصمیم

۹1 

انسانی اسات، زيار هار ناامی.      آنچه مهم است، حفظ هويت جمعیِ يک ملت يا يک مجموعه

قالب اسالمی، به بركات حضاور ماردم    اسالمی مردم ما و ملت ما، به بركت ان -هويت ايرانی 

در صحنه و دخالت و شراكت مردم در مساائل اساسای نظاام، ياک واقعیات جاافتااده اسات.        

(25/17/1391) 

حفظ هويت 

اسالمی ملت -ايرانی

با حضور مردم 

 تاكنون

۹۴ 

تر كنیم و از پارداختن باه اماور فرعای خاودداری      روز مستحكمما بايد وحدت خود را روزبه

اصلی، حفظ هويت جمهوری اسالمی و هويت اسالمی اين كشور اسات.   مسئلهامروز نمايیم. 

ايد يک الگو در دنیاا نشاان   ی دنیای اسالم و امت اسالم نگران اين است. شما توانستههاچشم

خواهد اين الگاو را در هام بشاكند. مقصاود، شكسات اياران نیسات؛ بلكاه         دهید؛ دشمن می

 (12/17/1382شكست دنیای اسالم است. )

شكست هويت ملی 

ما يعنی شكست 

 هويت دنیای اسالم

۹3 

ی نیست، دوران جنگ مسلحانه دفاع از كشور يدرست است كه امروز دفاع از مرزهای جغرافیا

امروز در اينجا مطرح نیست، اما دفاع از مرزهای هويت ملی چرا؛ اين مطارح اسات؛ دفااع از    

ماان  هست. هماه  هانيامرزهای عقیدتی چرا؛ مرزهای شخصیت دينی و اسالمی چرا؛ دفاع از 

مسئولیم. جوانِ امروز اگر در آن دوره نبوده است تا در مقابال دشامن بايساتد و از هجاوم او     

در میادان شارف و افتخاارِ     تواندیمخود و شهر خود دفاع كند، امروز  هممانعت كند و از خان

مساتحكم اساالمی نقاش ايفااء      هدفاع از شخصیت ملی، از عزت ملی، از هويت ملی، از عقید

 (23/17/1391) كند.

مسئولیت همگان در 

 حفظ هويت ملی

9۶ 

و در مقابال چهاره وقایح     ملت ما نشان داده است كه در مقابل چناین زورگاويی و تهديادی   

گويد ماا باا هار كاس كاه اساتقالل و       كند؛ میهای خودش را گره میمشت آمريكازمامداران 

كاوبیم.  كنیم و بر دهان او مشات مای  ت ما را تهديد كند، مقابله میهويت و منافع ملی و حیثی

(11/12/1384) 

دفاع مردم از هويت 

 در مقابل دشمن
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. آن چیازی كاه ظااهرش    شاود یما و ترجماه   شودیم، معنا ملی تيهودر رابطه با  ملیمنافع 

نیسات؛   ملای ع ناسازگار يا معار  است، در واقع مناف ملی تيهومنفعت است، امّا باطنش با 

 (31/13/1396است. ) ملیی هاانيز

 معنادارشدن 

منافع ملی در رابطه 

 با هويت ملی

9۹ 

اياران   ملتانقالبیِ  تيهوايران، با  ملت ملی تيهوهستند كه با  ملیوقتی منافع آن ملیمنافع 

باشاند،  در تعار  ن ملت تيهوهستند كه با  ملیوقتی منافع واقعاً منافع در تعار  نباشند. آن

را پايماال   ملای لكان هويات    ميریگیمدر نظر  ملیعنوان منافع آنجايی كه ما چیزی را به واال

 (22/13/1396نیست. ) ملیايم، اين منافع ، قطعاً اشتباه كردهمیكنیم

لزوم تعار  

نداشتن منافع ملی 

 با هويت ملی
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سرنوشت همیشاگی كشاور    نهمتأسفااين چیزی است كه از دوران مشروطه تا قبل از انقالب، 

را زير پا لگدمال كردناد. البتّاه از قبال از دوران پهلاوی، از اواخار دوران       ملیما بوده؛ هويت 

عناوان مناافع   همیشه پامال چیزهايی شده است كه به ملیقاجار، اين حالت پیش آمده. هويت 

؛ اين يعنی كردندیما و اجر دهیرسیمسازان گیران و تصمیمايران به نظر مديران و تصمیم ملت

 ملای تطبیق داده بشود، نه اينكه هويت  ملیبايستی با هويت  ملیمعكو  كردن نسبت. منافع 

 (22/13/1396كه قهراً منافع تخیّلی است. ) قرار بگیرد ملیتابع منافع 

لزوم تطبیق منافع 

 ملی با هويت ملی

9۸ 

پا بايد فرنگی بشويم تاا اينكاه بتاوانیم     ما از فرق سَر تا ناخن»اينكه يک نفری بیايد بگويد كه 

 ی با سابقهملتيعنی به يک ؛ است ملی، اين همان پامال كردن هويت «پیشرفت كنیم، ترقّی كنیم

های گونااگون معناوی   همه سرمايههمه اعتقادات، با اينتاريخی، با فرهنگ غنی و قوی، با اين

 زيد دور، از فرق سَر تا ناخن پا بشويد غربای شما بیايید همه چیزتان را رها كنید، بري»میگويند 

بارای   كنناد یما و ترسیم  كنندیميعنی يک منافعی را تصوير ؛ «وقت بتوانید پیشرفت كنیدتا آن

و  ملات كاردن   تيا هویبا اسات؛ ايان هماان     ملای اش جادا شادن از هويات    كه الزمه ملت

د؛ البتّه عر  كاردم، از  است؛ كه در دوران پهلوی، به حدّ اعلی رسی ملتموجوديّت كردن بی

اواخر دوران قاجاار شاروع شاده باود. انقاالب آماد، ايان نگااه را عاو  كارد، تغییار داد.            

(22/13/1396) 

شدن ملت  تيهویب

در صورت عدم 

ملی با  منافعتطبیق 

 هويت ملی

9۶ 

تعريف كرد و بار   ملتی برای تيهويكی از كارهای بزرگ انقالب اسالمی همین است كه يک 

آن اساتخراج كارد و اساتنبا  كارد و ترسایم كارد و        بر اسا را  ملیشاری كرد؛ منافع آن پاف

 (22/13/1396تصديق كرد و دنبال كرد. )

استخراج منافع ملی 

 از هويت ملی

9۰ 

نیست، ولو ما تصوّر كنیم كاه ايان    ملیهر آن چیزی كه با اين هويت در تعار  باشد، منافع 

هرچه با اسالم ما، با انقالب ماا، باا    نه؛ ملتاست برای  يا منفعتی ملتيک سودی است برای 

 آياد. حسااب نمای  باه  ملای منافع  ءما، معارضه داشته باشد، جز تاريخی ديرينه گذشته و سابقه

(22/13/1396) 

شر  بودن هويت و 

عدم شرطیت سود 

 در تعیین منافع ملی
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ای نداشته باشاد و از آن  عارضهگونه مايران هیچ ملتآن چیزی است كه با هويت  ملیمنفعت 

 اياران.  ملات منفعات   شاود یما بركنار هم نباشد؛ يعنی برخاساته از ايان هويات باشاد؛ ايان      

(22/13/1396) 

برخاستن منافع ملی 

 از هويت ملی
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ای احصااء شاده در مرحلاه قبال، باا      در اين مرحله مضامین پايه :مضامین یگذارنامبندی و دسته

و ساه   ساازمان دهناده  بنادی شاده و ياازده مضامون     ها دساته گی بین آنتوجه به ارتبا  و همبست

 گرديد. یگذارناممضمون فراگیر تولید و 

 مضامین پایه سازمان دهندهمضامین  مضامین فراگیر

 منافع ملي

 مصاديق منافع ملی
 حفظ منافع ملی در گروی وحدت كلمه مسئوالن كشور

 اتحاد در مواجهه با دشمن

 ینالزامات تعی

 منافع ملی 

 ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی

 های خارجیتعريف منافع ملی به دور از دخالت

 تعريف منافع ملی درست در نقطه مقابل منافع دشمنان

جايگاه منافع ملی در 

 هاگیریتصمیم

 استقالل دادن انقالب به تعريف منافع ملی

 هاتگیری دولمنافع ملی، مالک تصمیم

 هاگیریلزوم توجه به منافع ملی در تصمیم

 لزوم توجه به منافع ملی در جذب سرمايه خارجی

 لزوم حفظ منافع ملی

 ارتش حامی منافع ملی

 بسیج حامی منافع ملی

 قطع دست تجاوزگر به منافع ملی

 لزوم دفاع قاطع از منافع ملی

 وظیفه ملت در حراست از منافع ملی

 نیروهای مسلح حامی منافع ملی

 هویت

 تعريف هويت

 آداب و رفتارهای فردی، اجتماعی و ملی شاخص تشخیص هويت

 ی بودن هويت مافرامل

 فرهنگ، اعتقادات، دين، اراده، استقالل، حكومت، اقتصاد از عناصر هويت

 شكل گرفتن هويت ملی با فرهنگ

 رد تكیه بر هويتاعتماد به نفس، دستاو اهمیت هويت

 عناصر هويت ملی

 اسالم

 انقالب

 سابقه تاريخی

ی هامثلفهلزوم تقويت 

 ملی بخشتيهو

در مناطق مرزنشین و ايرانیان خارج  بخشتيهوی هامثلفهتقويت 

 از كشور

 در تعلیم تربیت بخشتيهوی هامثلفهتقويت 
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بندی و پس از طی مراحل تبديل متن به جمالت و نیز به مضامین، دسته :گزارش و توصیف نتایج

بنادی دوبااره و جدياد و در    ، در اين مرحله باه مفصال  ریو فراگ سازمان دهندهمضامین  یگذارنام

 نهايت تولید گزارش نهايی خواهیم پرداخت.

يكی از سه مضامون فراگیار در پاژوهش حاضار از بیاناات       یمنافع مل :گیرِ منافع مليمضمون فرا

مصاديق، الزامات تعیین و تعريف، جايگااه در   دهندهرهبری است كه خود از چهار مضمون سازمان

 گیری و لزوم حفظ منافع ملی تشكیل شده است.تصمیم

 

جايگاه هويت در 

 هاگیریتصمیم
 هاگیریيت در تصمیملزوم توجه به هو

 لزوم حفظ هويت ملی

 تاكنوناسالمی ملت با حضور مردم  -حفظ هويت ايرانی

 شكست هويت ملی ما يعنی شكست هويت دنیای اسالم

 مسئولیت همگان در حفظ هويت ملی

 دفاع مردم از هويت در مقابل دشمن

رابطه هویت و 

 ملي منافع

 هويت زيربنای

 منافع ملی 

 ارشدن منافع ملی در رابطه با هويت ملیمعناد

 لزوم تعار  نداشتن منافع ملی با هويت ملی

 لزوم تطبیق منافع ملی با هويت ملی

 شدن ملت در صورت عدم تطبیق منافع ملی با هويت ملی تيهویب

 استخراج منافع ملی از هويت ملی

 ملیشر  بودن هويت و عدم شرطیت سود در تعیین منافع 

 برخاستن منافع ملی از هويت ملی
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لاای اهمیاات و جايگاااه خاصاای در ( منااافع میالعااالمدظلااهدر انديشااه مقااام معظاام رهبااری )

 یبارا  یریا گمیماالک تصام  »فرمايناد:  های مسئوالن دارد. ايشان در اين خصوص مای گیریتصمیم

 ای:اماام خامناه  ) «بلندمادّت ، چه مناافع  مدتكوتاهاست؛ حاال چه منافع  ملیمنافع  نی، تأمهادولت

مسئول دانسته و لازوم حفاظ آن    ايشان آحاد ملت و مسئوالن را در برابر منافع ملی .(22/13/1396

ماان باا   مناافع كشاور و ملات    یما رو» شوند:توسط مردم، نیروهای مسلح و مسئوالن را يادآور می

كاه باه    یكشور خودمان، هار دسات   یواريدر چهارد راني. ما ملت امیكنیمعامله نم ایدر دن كسچیه

به تجاوز  - یچه منافع فناور ،یسانچه منافع ان ،یعیچه منافع طب ،یچه منافع علم -سمت منافع ما 

 .(15/14/1383 ای:امام خامنه) «كرد میآن را قطع خواه درنگیدراز شود، ب

كنناد؛ اول اينكاه در   مقام معظم رهبری در تعیین و تعريف منافع ملی به سه نكته مهم اشاره می

معی و كشور را به مناافع  تعیین و تعريف منافع ملی بايد هويت ملی را در نظر گرفت، ثانیاً منافع ج

گروهی و شخصی ترجیح داد، ثالثاً در تعريف منافع ملی بايد كامالً مساتقل عمال كارد و زيار باار      

از  یكيالبته »فشارهای خارجی قرار نگرفت و حتی بايد منافع ملی در تضاد با منافع دشمنان باشد: 

كاه   یزیا عمل كرد. چ ديآن باعكس  خواهند،یملت م نياست كه هرچه دشمنان ا نيهم ا ارهایمع

دنبال منافع خودشان  هاآن. كنندیمنافع خودشان را دنبال م هاآن. ستیملت ن ریخ خواهند،یم هاآن

در آن است؛  هاآنداشتند، معلوم است كه منافع  یليتما يیرا نشان دادند و به جا یهستند. اگر جهت

با آن مخالفت كارد؛ هماان    دياست و با یماسال یمقابل منافع ملت و نظام جمهور كه درست نقطه

   .(15/13/1384ای: امام خامنه) «( به ما گفتندرهكه امام ) یاریمع

ترين مصداق منافع ملی كه نیازمند توجه بیشاتر اسات را اتحااد و وحادت     همچنین ايشان مهم

بدانند كه حفاظ   یو فرهنگ یاسیگانه و همه فعّاالن سسه یمسئوالن كشور در قوا» دانند:داخلی می

 .(23/11/1381ای: امام خامنه) «از تفرقه و اختالف است زیدر وحدت كلمه و پره یمنافع مل

 : مضمون فراگیرِ هویت ملي

 است: سازمان دهندهمضمون هويت ملی دارای شش مفهوم 

 تعريف هويت .1

 اهمیت هويت .2

 عناصر هويت .3

 جايگاه هويت .4
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 بخشهويت یهامثلفهلزوم تقويت  .5

 يتلزوم حفظ هو .6

 
 

( هويت جمهوری اساالمی اياران، ياک هويات     یالعالمدظلهبا نظر مقام معظم رهبری ) ما طبق

هار   تيا . هوردیگیشكل م« فرهنگ»با  یمل تيهو»گیرد: فراملی است و با فرهنگ كشور شكل می

 .(13/11/1377ای: امام خامنه) «فرهنگ اوست ،یملت

تااريخی   به سه عامل اسالم، انقالب و سابقه ساز جمهوری اسالمیايشان در بیان عناصر هويت

و  هاارزش یعنيبودن ما  یاسالم»پردازند: در ادامه می مثلفهسپس به تبیین هر سه  و كنندیماشاره 

آن  یعنيما است. انقالب  هويتاز  یمهمانقالب بخش  ما است. هويت دهندهلیاصول اسالم، تشك

قلام مهامّ    کيا كشور را عو  كند و  تیوضعالم توانست به اس هیكه با تك یقیعم یِحركت تحوّل

 كااره چیدر كشور، ها  ملتكشور كرد.  آورد، وارد متن اداره رونیب هیرا از حاش ملتبود كه  نيآن، ا

 جاديدر ا ینقش ،شدیم فيتعر هاحكومت لياصالً در ذ ،یمتماد یهاقرندر طول  ران،يا ملتبود؛ 

افكاار   یدارا خ،يما در طول تار یانسان یروهاین یعني خيا در تارم یِدارشهير نداشت[. هاحكومت]

حساب  باه  خيو در طول تار -یمختلف: در فلسفه، در علم، در فنّاور یهابخشدر -اند بوده یبلند

را توجّاه داشاته    نيا اناد؛ ا حركت داده تيبشراند و به را انجام داده یبزرگ یكارها ،یزمان تیموقع

اسات و از   هاآننو و ابتكار، متعلّق به غرب و اروپا و مربو  به  یِفنّاور» میكن الیما خ نكهيا. دیباش

 م؛يباود  یدر فنّااور  شاتاز یو پ شارو یپ يیهاا دورانخطا است. ماا در   نيا ر،ی، نخ«بوده جورنيااوّل 
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ويت گانه بايد مستمراً تقسه یهامثلفهاين  .(22/13/1396ای: امام خامنه) «متناسب روز یهایفنّاور

 شوند.

 
باه هويات    هامثلفهتوان از طرق اين دانند كه میمی يیهامثلفهايشان همچنین هويت را دارای 

باا اساتفاده از    تاوان یما آن را  یوساو سامت ملات و   کيا  تيا فرهناگ و هو : »برد یپيک كشور 

 یملا  اتیا و خَلق یو اجتمااع  یفرد یاخالق، آداب، رفتارها د،يهمچون عقا یمصداق یهاشاخص

مان   ديا گوینما  شاود، یاستكبار، اوّل هم كه وارد ما » .(23/13/1391ای: امام خامنه) «داد صیختش

. شودیمختلف وارد م یهابه بهانه د؛يآیكه نم طورنيشما مردم را انكار كنم؛ ا یمل تيتا هو ميآیم

 ن،يا فرهناگ، اعتقاادات، د   یعني؛ است یمل تيهو رد،یگیرا كه هدف م یزیوارد شد، آن چ یوقت

 رد؛یا گیو در مشت خود ما  كندیرا از آن ملت سلب م زیچهمهاراده، استقالل، حكومت، اقتصاد و 

 .(12/18/1377ای: امام خامنه) «قبل از انقالب اتّفاق افتاده بود رانيكه در ا یزیهمان چ

 
 

 هویت و منافع ملی مضمون فراگیرِ رابطه

ترين مضمون فراگیر در پژوهش حاضر است بطه میان هويت ملی و منافع ملی مهمتوان گفت رامی

( به اين رابطه در طی دو سخنرانی متوالی یالعالمدظلههمین اهمیت مقام معظم رهبری ) به خاطرو 

 فرهنگ

 آداب  اراده اقتصاد حكومت

 اعتقادات دين اخالق

 هویت
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ها و اهمیتش است ايشان هويت ملی زيربنای منافع ملی با تمام ويژگی فرمايند. در انديشهاشاره می

ر ايشان مالک تشخیص درستی و نادرستی منافع ملی، میزان سازگاری و انطباق آن باا هويات   از نظ

 ملات  یِانقالبا  هويات باا   ران،يا ملت ملی هويتهستند كه با  ملیمنافع  یوقتآن ملیمنافع »است: 

د، در تعار  نباشن ملت هويتهستند كه با  ملیمنافع واقعاً منافع  یوقتدر تعار  نباشند. آن رانيا

 ،میكنا یم ماليرا پا ملی هويتلكن  ميریگیمدر نظر  ملیعنوان منافع را به یزیكه ما چ يیآنجا واال

 .(22/13/1396ای: امام خامنه) «ستین ملیمنافع  نيا م،ياقطعاً اشتباه كرده

منافع ملی در انديشه رهبری اوالً بايد مستخرج از هويت ملی باشد، ثانیاً با هويت ملی ساازگار  

دار شدن منافع ملی در تطابق آن با هويت است و اگر منافعی و مطابق باشد. در انديشه ايشان معنی

كاه   ديا بگو ديا ایب ینفر کي نكهيا»هويتی خواهد شد. دنبال شود كه جدا از هويت باشد موجب بی

هماان   نيا ا ،«میكن یترقّ م،یكن شرفتیپ میبتوان نكهيتا ا ميبشو یفرنگ ديما از فرق سَر تا ناخن پا با»

 همهنيبا ا ،یو قو یبا فرهنگ غن ،یخيتار با سابقه یملت کيبه  یعني؛ است ملی هويتپامال كردن 

 د،یا را رهاا كن  زتاان یهمه چ ديیایشما ب» نديگویم یمعنو نگوناگو یهاهيسرما همهنياعتقادات، با ا

 یمنافع کي یعني؛ «دیكن شرفتیپ دیوقت بتوانتا آن یغرب ديدور، از فرق سَر تا ناخن پا بشو ديزيبر

 نيا اسات؛ ا  ملای  هويات اش جدا شادن از  كه الزمه ملت یبرا كنندیم میو ترس كنندیم ريرا تصو

 یباه حادّ اعلا    ،یاست كاه در دوران پهلاو   ملتكردن  تيّموجودیو ب ملتكردن  تيهویبهمان 

نگااه را عاو     نيا ب آماد، ا البتّه عر  كردم، از اواخر دوران قاجار شروع شده بود. انقال د؛یرس

 .(22/13/1396ای: امام خامنه) «داد رییكرد، تغ

 گیرینتیجه

 ( در حوزه مفاهیم هويت ملی، منافع ملای و رابطاه  یالعالمدظلهبررسی انديشه مقام معظّم رهبری )

شت. گذاری و نیز تجربه ايشان، نتايج قابل توجهی را در پی داها، با توجه به جايگاه سیاستبین آن

 آمد. به دستهويت و منافع ملی  در پژوهش حاضر سه مضمون فراگیر هويت، منافع ملی و رابطه

كلای اساالم،    ( دارای ساه زمیناه  یالعالمدظلهمفهوم هويت ملی در انديشه مقام معظم رهبری )

 گیاری و تكاوين  ها در كنار هم باعث شاكل انقالب و سابقه تاريخی است كه هر كدام از اين زمینه

هويت ملت ايران گرديده است. ايشان برخی موارد نظیر فرهناگ، اعتقاادات، ديان، اخاالق، ناوع      

دانند. دهنده هويت ملی مردم ايران میحكومت، اقتصاد و آداب و رسوم ملت ايران را عناصر شكل

ناپاذير اسات و   هويت تكوين يافته اسالمی، انقالبی و تاريخی ملت اياران در نگااه ايشاان خدشاه    
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شاود  اهمیتی تصمیمات مای ها نه تنها موجب بیگیریگذاری و تصمیمديده گرفتن آن در سیاستنا

هويتی ملت بیانجامد. هويت در نگاه ايشان از جمله عواملی است كاه  تواند به بیبلكه در نهايت می

هويات بخشای ملات دائمااً حفاظ و       یهامثلفهگیری اعتماد به نفس ملی است و بايد باعث شكل

همگان بوده لكن ايشاان   بر عهدهيت شوند. مسئولیت حفظ و تقويت هويت ملی از نگاه ايشان تقو

ملی در مناطق مرزنشین و ايرانیان خارج از كشاور و نیاز در    بخشتيهو یهامثلفهبر لزوم تقويت 

 بخش تعلیم و تربیت همگانی بیش از ديگر موارد اشاره دارند.

انويه نسبت به هويت ملی دارد، به عبارت ديگر برای تعريف منافع ملی در نگاه ايشان جايگاه ث

نگريسات. در   كنناده نیای تعاصاول   عناوان بهآن  و تعیین منافع ملی بايد به هويت و عناصر سازنده

ايشان منافع ملی دارای اهمیت بسیار باال بوده و غیرقابل معاملاه و ماذاكره اسات؛ در واقاع      انديشه

 دیا تأككالن كشور در حوزه سیاست خارجی بار روی مناافع وجاودی     گذارايشان در مقام سیاست

 :هایدارند. ايشان شاخص

 هويت   الف( سازگاری با

 جای منافع شخصی و گروهیهدر نظر گرفتن منافع ملت ب ب(

 ج( استقالل از بیگانگان  

ی را در تعريف منافع ملی مطرح كرده و حتی ضديت با منافع دشامنان را در تعیاین مناافع ملا    

( برای اتخاذ تصامیم در  یالعالمدظلهدهند. در نگاه مقام معظم رهبری )قرار می دیتأكمورد توجه و 

های مختلف كشوری حتماً بايد منافع ملی را مورد توجه قرار داد و از نگاه ساودآوری مطلاق   حوزه

آن باا مناافع   تواند تضااد  زيرا احتمال سودبخشی يک امر نمی ؛بدون توجه به منافع ملی پرهیز كرد

 ملی را جبران كند.

هويت ملی و منافع ملی در انديشه مقام معظم  توان به يک مدل مفهومی از رابطهكلی می طوربه

العالی( رسید. در انديشه ايشان هويت ملی زيربنای منافع ملای اسات و مناافع ملای     رهبری )مدظله

اه ايشان، هويت ملت اياران كاه دارای   های مسئوالن دارد. طبق نگگیریجايگاه اصلی را در تصمیم

گیری منافع ملی جمهوری اساالمی اياران   های اسالمی، انقالبی و تاريخی است باعث شكلساحت

 كند.گیری تصمیمات مسئولین را تعیین میو اين منافع نوع و جهت شده است
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