بررسی مفهوم هویت و منافع ملی و رابطه بین آنها در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظلّهالعالی)
ابوذر گوهری مقدم
رضا

فیضی2

محمدباقر باباهادی

تاريخ دريافت1396/11/15 :

تاريخ پذيرش1397/12/18:

چكیده:
يكی از مهمترين مفاهیم شكلدهنده به جهتگیری سیاست خارجی يک كشور نوع نگاه و تعريف نخبگاان
و مسئوالن از منافع ملی است .هويت نیز مفهوم كالن ديگری است كه رابطه تنگاتنگی با مفهوم مناافع ملای

دارد .سثال اصلی مقاله اين است كه رابطه میان منافع ملی و هويت در انديشه مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) چیست؟ برای اين منظور بیاناات معظّاملاه در ماورد مفااهیم مناافع ملای و هويات
استخراج و با استفاده از روش تحلیل مضمونی در نرمافزار  MAXQDAمورد بررسی قرارگرفتهاند.
تحلیل مضمونی روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای كیفای اسات.
اين روش فرآيندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراكنده و متنوع را به دادههايی غنی
و تفصیلی تبديل میكند.
طبق نتايج حاصل از اين پژوهش در انديشه رهبر معظم انقالب هويت ملی زيربنای منافع ملای
است و منافع ملی جايگاه اصلی را در تصمیمگیاریهاای مسائوالن دارد .هويات ،خاود از عناصار
اسالم ،انقالب و سابقه تاريخی منبعث شده و به منافع ملی شكل میدهد .منافع ملای نیاز بار طباق
بیانات ايشان بايد مبنای تصمیمگیری مسئوالن قرار گیرد .در انديشه رهبار انقاالب معنایدار شادن
منافع ملی در تطابق آن با هويت است و اگر منافعی دنبال شود كاه جادا از هويات باشاد موجاب
بیهويتی خواهد شد.
کلیدواژهها :آيتاهلل خامنهای ،هويت ،منافع ملی ،سیاست خارجی ،سازهانگاری
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مقدمه:

فهم رابطه بین هويت يک كشور و تبیین آن در دو قالب ملی و دينی بهعناوان زمیناههاای سااخت
هويت ،دارای اهمیتی فراوان در شناخت منافع ملی و در پی آن ناوع رفتارهاای سیاسات خاارجی
است؛ بنابراين برای دستیابی به منافع ملی همتراز با هويت ملی ايرانی -اسالمی نیازمند فهام دقیاق
رابطه بین اين دو مورد هستیم .با بررسیهای صورت گرفته در منابع مختلف تااكنون پژوهشای باا
عنوانی نزديک بهعنوان پژوهش حاضر صورت نگرفته است .برای بررسای رابطاه هويات و مناافع
ملی نیازمند منابع دقیق و كاربردی كه قابلیت تبیین و اجرا در سطوح باالی نظام اساالمی را داشاته
باشد هستیم .برای اين منظور به بررسی انديشه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) خواهیم پرداخت.
بررسی انديشه معظم له در حوزه منافع ملی و هويت از چند جهت حائز اهمیت اسات .اوالً باا
توجه به جايگاه ايشان در جمهوری اسالمی بهعنوان رهبر و بر اسا

نظريه واليتفقیه اين جايگاه

مشروعیت بخش تمام اعمالی است كه در سطح سیاسی و اجتماعی امكان بروز و ظهاور مایياباد.
ثانیاً جايگاه رهبری نظام چه از بُعد شرعی و چه از بُعد قانونی محل مراجعه تمام جريانات فكاری
و سیاسی درون نظام و نهادهای تصمیمسااز مایباشاد .بناابراين مایتاوان مواضاع ،تصامیمات و
سیاستهای ايشان را عصاره جامع همه نظرات كارشناسی دانست كه طبیعتااً از غناای فاوقالعااده
بااليی برخوردار خواهد بود و از اين معنا میتواند پشتوانه نظری مناسبی برای شناخت ،نسابت باه
امور كالن سیاستگذاری باشد .بیانات ايشان برای درک بهتار مباانی سیاسات خاارجی جمهاوری
اسالمی ايران اهمیت زيادی دارد .ثالثاً فار از موارد فوق كه ناشی از جايگاه حقوقی رهباری نظاام
میباشد ،شخصیت حقیقی ايشان از جامعیت بسیار بااليی برخوردار است .عمق انديشه ايشان قبال
از دوران رهبری نیز زبانزد جامعه نخبگانی بوده و بعد از دوران رهبری بهواسطه عنايات حقتعاالی
بر گستره و عمق آن نیز افزوده شده است؛ بنابراين فار از مبانی حقوقی و شرعی نظرات ايشان در
بسیاری از حوزهها نظر كارشناسی متقن و قابل اتكاء میباشد كه شايسته رجوع به آن خواهد باود.
با توجه به پشتوانه تجربه رياست جمهوری و سپس رهبری جمهوری اسالمی ايران تاكنون ،ايشاان
فردی صاحبنظر در اين حوزه تلقی میشوند و استخراج نظرات ايشان در حوزه سیاست خاارجی
امری الزم است.
يكی از نكات نوآوری در اين پژوهش؛ استفاده از روش تحلیل مضمون با استفاده از نارمافازار
تحلیل كیفی  MAXQDAاست .تحلیل مضمون يكی از روشهای پژوهشی بر روی متون اسات و
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بیشتر هنگامی كاربرد دارد كه با حجم عظیمای از دادههاا روبارو باشایم .باا اساتفاده از ايان روش
دادههای متن كاهش يافته ،بخشبندی ،مقولهبندی و تلخیص میگردند و سپس بهگونهای بازسازی
میشوند كه مفاهیم و الگوهای موجود در متن از درون دادهها اساتخراج گردناد .در ايان پاژوهش
تالش میگردد تا رابطه میان منافع ملی و هويت در انديشاه مقاام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی)
بهعنوان سثال اصلی پژوهشِ حاضر پاسخ داده شود .در فرآيند پاسخگويی به اين سثال ،به بررسی
مفهوم منافع ملی و مفهوم هويت در انديشه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز پرداختاه خواهاد
شد.
برای اين منظور ابتدا بیانات معظمله بهصورت موضوعی از پايگاه اينترنتای دفتار حفاظ و نشار
آثار ايشان ،استخراج گرديد .با توجه به حجم باالی فیشهای احصاء شده در اين مرحله فیشهايی
با ارتبا «بسیار باال» با مفاهیم مورد نظر برای ادامه پاژوهش انتخااب شاد و ساپس باا فراخاوانی
فیشها در نرمافزار ،كدگذاری اولیه صورت پذيرفت و مضامین پايهای به دست آمده در نهايت باه
استخراج مضامین سازمان دهنده و فراگیر منتج گرديد كه در مرحلهی نهايی اين مضامین باه شاكل
جديد دوباره مفصلبندی شد.
پیشینه شناسی تحقیق:

بررسی و جستجو در بین مقاالت و منابع متعدد نشان میدهد كه تاكنون پژوهشی به سبک پژوهش
حاضر چه به لحاظ روشی و چه به لحاظ موضوع و زمینه تحقیق ،انجام نگرفته است .با اين وجود
برخی پژوهشهای نزديک به پژوهش حاضر در ادامه بررسی میگردد.
مقاله رابطاه هويات و مناافع در سیاسات خاارجی جمهاوری اساالمی باا تكیاه بار رويكارد
سازهانگاری از آقای محمدجعفر جوادی ارجمند در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی .ايشاان
در اين مقاله به دنبال نشان دادن رويكرد سازهانگارانه با توجاه باه هنجااری باودن رفتاار سیاسات
خارجی ايران هستند و با بررسی رويكردها مختلف اين نظريه به دنبال بررسی ايان ماورد هساتند.
ايشان به چندهنجاری بودن رفتار ايران در سیاست خارجی در برهههای مختلف زمان اشاره دارناد
و اين موضوع را با ايستا نبودن جهان بینالملل از منظر سازهانگاری تحلیل میكنند .در نهايت باياد
اشاره كرد كه ايشان به دنبال تطبیق و تحلیل رفتار ايران با نظريه سازهانگااری هساتند .در پاژوهش
حاضر مقاله آقای جوادی ارجمند بهنوعی بهعنوان ادبیات نظری و چارچوب نظاری تحقیاق قابال
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استفاده است؛ اما از حیث پرداختن به انديشه رهبر معظم انقالب و بررسی رابطاه دقیاق هويات و
منافع ملی از منظر ايشان با پژوهش حاضر متفاوت است و اهداف ديگری را دنبال میكند.
مقاله هويت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران نوشته دكتار ابوالقاسام طااهری و
حسین كريمی فرد در فصلنامه علوم سیاسی و روابط بینالملل .اين مقاله به دنبال بررسی هويت در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی است و چارچوب تئوريک مقاله ،سازهانگاری است .اين مقاله با
بررسی هويت به مثلفههای هويت ايرانی میپردازد و در ادامه سیاست خارجی ايران را بار اساا
اين مثلفهها تبیین مینمايد .اين مقاله به نقش انقالب اسالمی در جهتدهی به هويت ملای ايرانای
پرداخته و برخی مثلفههای جديد هويتی پس از انقالب را در نوع رفتار سیاست خارجی جمهوری
اسالمی بررسی مینمايد .نويسنده در اين مقاله سه اليه مهم هويتی برای رفتارهای سیاست خارجی
ايران در نظر میگیرد؛ ايرانگرايی ،اسالمگرايی و تجددگرايی .اين مقاله از حیث پرداختن به عناصر
هويتساز جمهوری اسالمی كه در رفتار هنجارگرايانه ايران در سیاست خارجی ظهور و بروز دارد
با پژوهش حاضر قرابتهايی دارد و حتی برخی مثلفههای احصاء شده مقاله در ادبیات مقام معظم
رهبری نیز وجود دارد و در پژوهش حاضر به آنهاا اشااره شاده اسات؛ اماا وجاه تفااوت آن در
پرداختن پژوهش حاضر به انديشه رهبر معظم انقالب و همچنین گره زدن هويات ملای باه مناافع
ملی است كه در مقاله بررسی شده ،به اين رابطه پرداخته نشده است.
مقاله دولت ،هويت و سیاست خارجی در ايران معاصر نوشته محمدمهادی مظااهری و اعظام
مواليی در فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست .اين مقاله باا بررسای هويات و رويكارد نظاری
سازهانگاری بهعنوان تمهید نظری ،به دنبال نشان دادن هويت مساتقل دولاتهاای ايرانای از زماان
پهلوی و حتی پس از جمهوری اسالمی از ملت است .اين مقاله نشان میدهد كه اين ناوع هويات
بهنوعی از هويت اصلی ملت ايران فاصله دارد و به بررسی علت فاصله گرفتن آن نیاز مایپاردازد.
اين مقاله از حیث داشتن چارچوبی سازهانگارانه و بررسی هويت ملی با پژوهش حاضر اشاتراكاتی
دارد ،اما از جهت اينكه بحث هويت را در نسبت بین دولات و ملات بررسای نماوده و باه دنباال
بررسی هويتهای شكلگرفته دولتهای ايرانی بوده است و به منافع ملای نپرداختاه ،باا پاژوهش
حاضر تفاوت دارد .چراكه پژوهش حاضر با توجه به انديشه مقام معظم رهبری بهعنوان رهبر نظاام
اسالمی به دنبال تبیین و تفسیر رابطه بین هويت و منافع ملی جهت رسیدن به رفتار واقعی سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ايران در صحنه بینالملل است.
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روششناسی پژوه

روش استفاده شده در اين پژوهش تحلیل مضمون از انواع تحلیالهاای كیفای و باا بهارهگیاری از
نرمافزار  MAXQDAاست .برای دستیابی به نتیجاه مفیاد در تحقیقاات كیفای ،الزم اسات دادههاا
بهصورت روشمند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند .تحلیل دادهها ياک مرحلاه حیااتی از تحقیاق
كیفی است و مستلزم اقدام اساسی جهت گردآوری دادهها و مرتبط نمودن آنها با مفااهیم انتزاعای
سطح باالتر هست.
ویژگيهای تحلیل مضمون :تحلیل مضمون يكی از روشهای پژوهشای بار روی متاون اسات و
بیشتر هنگامی كاربرد دارد كه با حجم عظیمای از دادههاا روبارو باشایم .باا اساتفاده از ايان روش
داده های متن كاهش يافته ،بخشبندی ،مقولهبندی و تلخیص میگردند و سپس بهگونهای بازسازی
میشوند كه مفاهیم و الگوهای موجود در متن از درون دادهها استخراج گردند.
تحلیل مضمون روشی برای شناخت ،تحلیل و گازارش الگوهاای موجاود در دادههاای كیفای
است .اين روش فرآيندی برای تحلیال دادههاای متنای اسات و دادههاای پراكناده و متناوع را باه
دادههايی غنی و تفصیلی تبديل میكند .بارخالف روشهاای كیفای مثال تحلیال گفتماان ،تحلیال
محتوا ،نظريه دادهبنیاد و  ...تحلیل مضمون به چارچوبی نظری كه از قبل وجود داشته باشد وابساته
نیست و از آن میتاوان در چاارچوبهاای نظاری متفااوت و بارای اماور مختلاف اساتفاده كارد
(شیخزاده.)1512 -8 :1391،
شناسایي مضمون :هر متن يا داده دارای ايدهها و مفاهیمی است كه در صورت فهم درست آن
میتوان ساختار و چارچوب اصلی متن را به دست آورد .مضمون يا تام دربردارناده نكتاهای مهام
درباره دادهها در رابطه با پرسش پژوهش است و مفهاوم و معناای عمیقای از دادههاا را بازنماايی
میكند كه حاصل كشف الگوی منظمی در روابط میان آنهاست .مضمون روح حاكم بر متن اسات
كه نشانه اين امر تكرار مضمون در بخشهای مختلف متن داده و در قالب كلماات و اصاطالحات
مختلف است.
مضمون يک طرح و اصل عینی نظاممند است كه در حول و حوش آن جهاان نويسانده تمايال
دارد خود را سازمان داده و بسط پیدا كند .اسا

در آن ،همان ارتباطات پنهاانی اسات ،آن هويات

پنهانی و خفی كه بايد از پوشش ساختاری كه آن را دربرگرفته است ،بیرون كشاید و آشاكار كارد.
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مضامین اصلی يک اثر ،معماری پنهان آن را بهوجود میآورند و بايد بتوانند كلید نظام آن را باه ماا
بدهند .مضامین غالباً در اثر بسط داده شده و از سر گرفته میشوند .تكرار و از سر گیاری ،خبار از
دغدغههای ذهنیِ ناخودآگاهی نويسنده میدهد (معین.)86 :1394 ،
روشهای شناخت مضامین :با توجه به تعريفی كه از مضمون ارائه شد ،روشن شد كه برخای
از مضامین بهصورت آشكار در متن وجود دارند و برخی را با مداقه در متون بايد پیادا كارد .ولای
سثال اصلی اين است كه مضمون چه ويژگیهايی دارد و از كجا بايد آن را شناسايی كرد؟ با اينكاه
در تحقیقات كیفی نمیتوان پاسخ روشن و صريحی داد ولی میتوان ويژگایهاای را ناام بارد كاه
راهنمای مناسبی برای ما باشند .در شناخت مضمون توجه به برخی ويژگایهاای موجاود در ماتن
میتواند به شناخت مضامین ياری رساند كه برخی از آنها عبارتند از :توجه باه كلماات تكاراری،
توجه به كلمات مكنون ،توجه به كلمات كلیدی ،مقايسه و هامسانجی ،كااوش موضاوعات مهام،
جستجوی اطالعات مفقود و ( ...شیخزاده.)162 :1391 ،
عناوین و طبقهبندی مضامین :طبقهبندیهای متفاوتی از مضاامین ارائاه شاده اسات ،ماثالً بار
اسا

زمان شناخت مضمون ،ماهیت مضمون در متن ،سلسله مراتب مضامون در قالاب مضاامین،

جايگاه مضمون در شبكه مضامین ،قابلیت مشاهده مضمون در متن ،منشأ شناسايی مضامون ،نقاش
مضاامون در تحلیال و تثبیات موقعیات مضاامون؛ مضااامین را طبقااهبناادی كااردهانااد كااه يكای از
پركاربردترين روشهای آن ،طبقهبندی با توجه به جايگاه مضمون در شبكه مضامین است:
 -1فراگیر يا كانون شبكه  -2سازماندهنده يا واسط  -3پايه يا نكات كلیدی متن
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فرآیند تحلیل مضمون :برای انجام پژوهشی با روش تحلیل مضامونی ساه مرحلاه اساسای را
بايد پشت سر گذاشت؛ اول تجزياه ماتن ،ساپس بررسای ماتن و كدگاذاری و در مرحلاه نهاايی
بازسازی و تولید گزارش نهايی .برخی مثل براون و كاالرک فرآيناد تحلیال مضامون را در شاش
مرحله توضیح دادهاند (بروان و كالرک.)77-111 :2116 ،

چارچو نظری و مفاهیم:

هويت و منافع ملی ،مفاهیم اساسی در سیاست خارجی هر كشوری هستند كه طرز نگاه به آنهاا و
تعريفشان میتواند نوع كنش بازيگران سیاسی در روابط بینالملال را تعیاین كناد و كوچاکتارين
تغییری در هر يک از اين مفاهیم باعث تغییرات عمدهای در رفتار بازيگران خواهد شد .در تعرياف
هويت ،آن را «تعريف خود» يا «تعريف كیستی خود» در مقابل «ديگری» دانستهاند .در اين تعريف،
موجودِ خودآگاه ،به تاريخ ،حافظه مشترک جمعی ،جايگاه سارزمینی ،فرهنگای و نظااير آن اشااره
میكند و خود را از ديگرانی كه دارای اين خصلتها نیستند متمايز مایكناد (جنكیناز- 48 :1381،
 .)33منافع ملی نیز مهمترين انگیزهها و ارزشها ،عالیتارين اهاداف و حیااتیتارين نیازهاای هار
كشوری هستند كه كنش و رفتار سیاست خارجی آن را در عرصه بینالمللی شاكل داده و هادايت
میكند (دهقانی فیروزآبادی.)212 :1395 ،
اين پژوهش با توجه به هنجاری بودن رفتار جمهوری اسالمی ايران در عرصاه باینالمللای در
نظر دارد تا رفتار جمهوری اسالمی را كه با توجاه باه عناصار هاويتی آن شاكل گرفتاه اسات در
چارچوب نظريه سازهانگارانه تحلیل كند .سازهانگااری باهعناوان يكای از نظرياات جدياد رواباط
بینالملل هويت را شكلدهنده رفتارها و كنش بازيگران میداند .سازهانگاری در رواباط باینالملال
يک صورتبندی نظری جديد در مناظرات است و بهنوعی حاصل تناقضات درونی جرياان غالاب
خردگرا در معادالت جهانی و ضعف پیشبینیهای آن در روابط باینالملال اسات .مقايساه برخای
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مثلفههای جريان خردگرا با سازهانگاری ما را در فهم بهتر اين نظريه كماک خواهاد كارد .جرياان
خردگرا معتقد است كه كنشگران واحدهای ذرهای و عقالنی هستند كاه در سلسالهمراتاب قادرت
بوده و به دنبال منافع مادی محدود خود مایباشاند« .مناافع كنشاگران در ايان ديادگاه نسابت باه
تعامالت اجتماعی آنها جنبه برونزا دارد و در حقیقت تعامالت اجتماعی عامل مهام تعیاینكنناده
منافع آنها تلقی نمیشود» (رويس-اسمیت.)279 :1393 ،
در مقابل سازهانگاران كنشگران را اجتماعی تلقی كرده و ارزشهای فرهنگی و هنجارهاا را در
تكوين آن ها مثثر میبینند« .سازهانگاران بهجای آنكه تعین برونزا برای منافع كنشگران قائل باشند،
يعنی شكلگیری منافع را مقدم بر تعامل اجتماعی بدانند ،منافع را به نسبت اين تعاامالت درونزاد
میبینند ،يعنی بر آنند كه نتیجه كساب هويات اسات و از طرياق فرآيناد ارتباطاات ،تأمال دربااره
تجربهها و اجرای نقش آموخته شده است» (رويس-اسمیت.)288 :1393 ،
سازهانگاران بر اين باورند كه هويتها ،منافع و كنش بازيگران را شكل میدهاد و از ايان رو،
درک درست آنها بارای تحلیال سیاسات خاارجی و رفتاار باینالمللای باازيگران حیااتی اسات.
سازهانگاری در پی احیای روشمند نقش ايدهها و الگوهای ذهنای و هنجارهاا در تحلیال سیاسات
خارجی خواهد بود .مسئله نقش «تصويرهای ذهنی» از خود و ديگران در شاكلدهای باه سیاسات
خارجی مورد توجه تحلیلهای سازهانگار باوده اسات .ايان مسائله از طرياق قارار گارفتن مسائله
«هويت» نظام سیاسی در مركز تحلیل سیاست خارجی تحقق میيابد .با محور قرار گارفتن هويات
است كه ايده مركزی سازهانگاری مبنی بر قرار دادن ذهنیت بهعنوان قوامبخش نظام تحقق مایياباد
و نظريه سیاست خارجی سازهانگاری ممكن میشاود (متقای و كااظمی .)219-221 :1386 ،خاط
فكری سازهانگاری را بهصورت كلی میتوان به اين صورت نمايش داد:

اين نظريه راهگشای تحلیل رفتار كشورهايی چون جمهوری اسالمی اياران اسات؛ زيارا رفتاار
جمهوری اسالمی ايران صرفاً بر اسا

قدرت و منافع مادی شكل نمیگیرد .اين مناافع بار اساا
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هويت تكوينيافته از اسالم و انقالب و زمینههای تاريخی ملت ايران بوده و در همین قالاب ،قابال
تحلیل و تفسیر است.
مفاهیم هويت و منافع ملی با اينكه در وهله اول معنی تقريباً مشاتركی را باه ذهان خوانناده و
شنونده متبادر می سازند ولای باا تادقیق بیشاتر مشاخص خواهاد شاد كاه مفااهیمی باا معاانی و
برداشتهای مختلف هستند و اجماعی در خصوص معانی آنها تاكنون حاصل نشده است .در ذيل
به توضیح مهمترين معانی اين دو مفهوم بهصورت خالصه خواهیم پرداخت.
هویت :برای هويت معانی متعددی ذكر كردهاند ،اما در مجموع هويت را مایتاوان ويژگای ياا
كیفیتی دانست كه موجب تمايز و شناسايی فرد ،قاوم ياا جامعاهای از يكاديگر مایشاود .درواقاع
هويت ،عامل يا عواملی است كه فرد را از فردی و گروهی را از گروه ديگر مجزا مایكناد (زماانی
محجوب .)31 :1385 ،ويژگی تعاريف هويت در سطح فردی اين است كاه بحاث فارد را مطارح
میكند و بر احسا

چه كسی بودن تأكید میكند ولی در هويت جمعی بر ما تأكیاد دارد و هويات

جمعی را شناسه آن حوزه و قلمرو از حیات اجتماعی میداند كه فرد با ضمیر ماا خاود را متعلاق،
منتسب و مديون بدان میداند و در برابر آن احسا

تعهاد و تكلیاف مایكناد (عباداللهی:1374 ،

.)71
مهمترين كاركرد هويت ،ايجاد پیوستگی و همانندی است .در تحقق اين امر ،دو عنصر اهمیات
دارد :تعريف ما از خود و ديگری .هويت در هر سطحی در مقابل «غیر» مطرح مایشاود؛ بناابراين،
هويت وجه تمايز بین «من» يا «ما» با «غیر» و «ديگری» است و احساسی است كه تعلق فارد را باه
يک كشور ،جامعه و مجموعه خاص نشان میدهد .ريچاارد جنكیناز معتقاد اسات مفهاوم هويات
بهطور همزمان میان افراد يا اشیاء ،دو نسبت محتمل برقرار میساازد :از ياک طارف شاباهت و از
طرف ديگر تفاوت (افتخاری.)21 :1393 ،
منافع ملي :منافع ملی در هر كشوری با توجاه باه شارايط سیاسات جغرافیاايی و تااريخی آن
كشور منطبق بر ارزشهای حیاتی ،اصول اساسی و مورد قبول جامعه تبیین مایشاود .ايان اصاول
اساسی كه بهنوعی هويت ساخته شده يک ملت است ،خود برگرفته از فلسفه و عرفاان ،فرهناگ و
تاريخ ،آداب و سنن و گذشته و در مجموع ارزشها و هنجارهای يک ملت هستند .مناافع ملای در
واقع چیزی است كه ملحوظ داشتن آن موجب حفظ موجوديت كشور میشود.
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منافع ملی هدفی بنیادی ،شاخص غايی و راهنمايی كلی برای تعیین و تبیین سیاسات خاارجی
است .منافع ملی حاصل درک و برداشت كلی از عناصری است كه حیاتیتارين نیازهاای كشاور را
تشكیل میدهند ،عناصری چون حفظ وجود خود اعم از جان مردم و نظاام اجتمااعی و حاكمیات
كشور ،استقالل كامل ،تمامیت ارضای ،امنیات نظاامی و رفااه اقتصاادی و اعتباار ملای در ساطوح
بینالمللی (علی بخشی ،بیات.)12-28 :1387 ،
منافع ملی ،هدف و انگیزه اصلی رفتار كشورها در محیط بینالملل است و از ايان حیاث قابال
تغییر و مذاكره نیست؛ اما شناخت صحیح آن نیز الزمه تعامل خارجی و بینالمللی است .اگار درک
صحیحی از منافع ملی و كاركردهای آن وجود داشته باشد ،كشور هیچگااه باه عقاب بااز نخواهاد
گشت و همواره رو به جلو و در حال پیشرفت خواهاد باود .يكای از ماوارد مهام در ايان مقالاه،
شناخت صحیح منافع ملی از ديدگاه رهبر معظام انقاالب باهعناوان كسای اسات كاه راهبردهاا و
جهتگیریهای اصلی منافع ملی در سیاست خارجی را مشخص و تبیین مینمايند .ايان ضارورت
زمانی بیشتر مورد توجه است كه بدانیم منافع ملی در ارتبا مستقیم با تصمیمگیریهاا و اقادامات
عملی در حوزه ديپلماسی كشور بوده و آينده يک كشور در گرو فرآيند اقدامات دستگاه ديپلماسای
كشور هست.
برقراری رابطه بین هويت و منافع ملی در بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) نیاز بارهاا
مورد اشاره ايشان قرار گرفته است .ايشان در ديدار مسئوالن نظام باا اشااره باه معاانی مناافع ملای
میفرمايند« :منافع ملی آنوقتی منافع ملی هستند كه با هويت ملی ملت اياران ،باا هويات انقالبایِ
ملت ايران در تعار

نباشند .آنوقتی منافع واقعاً منافع ملی هستند كه با هويت ملات در تعاار

نباشند ،واال آنجايی كه ما چیزی را بهعنوان منافع ملی در نظر میگیريم لكن هويت ملای را پايماال
میكنیم ،قطعاً اشتباه كردهايم ،اين منافع ملی نیست ...منافع ملی بايستی با هويات ملای تطبیاق داده
بشود ،نه اينكه هويت ملی تابع منافع ملی قرار بگیرد كه قهراً منافع تخیّلی اسات» (اماام خامناهای،
 .)1396در اين پژوهش سعی داريم تا با بررسی بیانات مقام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) ابتادا
تعاريفِ هويت و منافع ملی و سپس نوع رابطهای را كه ايشان میان ايان مفااهیم قائال هساتند ،باه
دست آوريم.
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مفهوم هویت و منافع ملی و رابطه آنها در اندیشه مقام معظّم رهبری (مدظلهالعالی)

بررسي مفاهیم هویت و منافع ملي در بیانات و کدگذاری اولیه :با توجه به پاژوهشهاای ساابق
نگارندگان در حوزه بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،ابتدا بیانات ايشان در حاوزه مفااهیم
منافع ملی و هويت استخراج گرديد .در اين مرحله بیش از صد فیش موضوعی مارتبط باه مفااهیم
احصاء و در نرمافزار  MAXQDAفراخوان شدند و كدگذاری اولیه روی آنها صورت پاذيرفت .از
میان كل فیشهای كدگذاری شده  37مضمون پايهای و بهتناسب آن  37فیش با درجه ارتبا بسیار
زياد منتخب شد.
فیش

ردیف

7

مسئوالن كشور در قوای سه گانه و همه فعاالن سیاسی و فرهنگی بدانند كه حفاظ مناافع ملای
در وحدت كلمه و پرهیز از تفرقه و اختالف است)1381/11/23( .

مضامین پایه
حفظ منافع ملی در
گروی وحدت كلمه
مسئوالن كشور

آن جايی كه منافع ملت و مواجهه با دشمن مطارح اسات ،مواظاب باشاند اختالفاات را كناار
بگذارند و مثل يک تیم كار كنند .آنطور نباشد كه در تیم ملی ،آنجايی كه منافع ملات مطارح
۹

است ،به دروازه خودی گل بزنند! اگر اين میشود ،عیبی ندارد؛ نامها مختلف باشد ،اماا دلهاا
يكی باشد .دلها يكی؛ بر محور دين ،بر محور نظام ،بر محور اسالم و بار محاور مناافع ملای

اتحاد
در مواجهه با دشمن

باشد)1379/15/15( .
اگر ما در دنیا ارتشی را پیادا كنایم كاه اعتقااداتش مثال اعتقاادات ماردم ،احساسااتش مثال
9

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

ارتش

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

حامی منافع ملی

ديگری را واقعاً سرا ندارم)1391/12/13( .
چرا كسانی كه همیشه چشم به دهان بیگانگان دارند تا حرف آنها را تكرار كنناد ،نسابت باه
بسیج زبان به ناسزا میگشايند و بسیج را كه درخور تشريف و تعظیم و تحسین اسات ،ماورد
۸

اهانت و بیمهری قرار می دهند؟ چون نقش بسیج را در حفظ استقالل ملای ،در حفاظ غارور
ملی ،در حفظ افتخارات ملی ،در تأمین منافع ملی و باالخره و باالتر از هماه در اعاالء پارچم

بسیج
حامی منافع ملی

اسالم و نظام جمهوری اسالمی میدانند)1379/17/29( .
۶

۰

اگر امروز در جامعه ما ،كسانی به فكر سوءاستفاده باشند؛ بهجای رفاه ملت ،رفااه خودشاان را
در نظر بگیرند و بیاعتنا به منافع ملت باشند ،بیتقوايی كردهاند)1368/11/21( .

ترجیح منافع ملی بر
منافع شخصی و گروهی

پیشرفتهای بشری مال همه است ،مال كَس خاصی نیست؛ همه بشاريت حاق دارناد از ايان

تعريف منافع ملی

پیشرفتها استفاده كنند .هركسی عاقلتر باشد ،زرنگتار باشاد ،بلادتر باشاد ،بیشاتر اساتفاده

به دور از

میكند؛ ما مايلیم كه عاقلتر و بلدتر باشیم ،انشاءاهلل بیشاتر هام اساتفاده خاواهیم كارد .ايان

دخالتهای خارجی
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حرف معنايش اين است كه منافع ملی ما ذيل تلقین سیاستهای خارجی نبايد قرار بگیرد .ماا
بايد خودمان منافع ملی را تعريف كنیم؛ تحمیل نبايد وجود داشته باشد)1396/13/22( .
البته يكی از معیارها هم اين است كه هرچه دشمنان اين ملت میخواهند ،عكس آن بايد عمل
1

كرد .چیزی كه آنها میخواهند ،خیر ملت نیست .آنها منافع خودشان را دنبال میكنناد]...[ .

تعريف منافع ملی

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

درست در نقطه

است كه منافع آنها در آن است؛ كه درست نقطه مقابل منافع ملت و نظام جمهاوری اساالمی

مقابل منافع دشمنان

است و بايد با آن مخالفت كرد؛ همان معیاری كه امام (ره) به ما گفتند)1384/13/15( .
منافع ملت ،اوّلِ كار تحتالشعاع مناافع انگلایس ،بعاد هام در ايان سای ،چهال ساال اخیار،
۴

تحتالشعاع منافع آمريكا .اگر منافع آمريكا در چیزی بود ،در كااری باود ،در معاملاهای باود،

استقالل دادن

محال بود كه مسئوالن اين كشور برخالف آن رفتار كنند؛ بر طبق نظر آنها رفتاار مایكردناد.

انقالب به تعريف

انقالب آمد ،اين بسا غلط ،اين معادله غلط و اين رابطهی بسیار تحقیرآمیز و ذلاتباار را باه

منافع ملی

هم زد)1377/18/12( .
3

مالک تصمیم گیری برای دولتها ،تأمین منافع ملی است؛ حاال چه منافع كوتاهمدت ،چه منافع

منافع ملی،

بلند مدّت .مسئله اينجا است كه منافع ملی را چه جوری تعريف كنیم ،چاه جاوری شناساايی

مالک تصمیمگیری
دولتها

كنیم؛ چه چیزی را واقعاً منافع ملی بدانیم و چه چیزی را نه)1396/13/22( .
اگر دردسری وجود دارد ،ناشی از طبیعت نظام جمهوری اسالمی است .ايان طبیعات عباارت
است از نگاه مستقل به مسائل عالم و تحت تأثیر قدرتها قرار نگارفتن در كوچاک و بازرگِ
مسائل .اين از تعالیم اسالم است ،اين آموزش اسالم است ،اين هم دستوری است كه اسالم به
7۶

ما داده است .اسالم نخواسته است كاه ملات مسالمان در جهاتگیاریاش ،در حاركتش ،در
سیاستهايش ،در تصمیمگیریهايش تابع مراكزی باشد كه مصالح استكباری خودشان و نگااه
منفعتطلبانه خودشان را دارند .بايد نگاه كند آنچه را كه مناافع ملات و امات اساالم اقتضااء
میكناد  ،مسائوالن حكومات مثظفناد آن را رعايات كنناد .ماا بار ايان اساا

لزوم توجه
به منافع ملی
در تصمیمگیریها

تحات تاأثیر

سیاستهای قدرتهای مستكبر و مسلط قرار نگرفتیم)1388/12/24( .
اگر امكان جذب سرمايههای خارجی در كشور فراهم میشود ،به معنای حقیقای كلماه مناافع
ملت و هويت ملی را در نظر بگیرد و مصالح كشور را قربانی نكند .اينطاور نباشاد كاه ياک
جهت را مورد توجه قرار دهیم و جهات ديگر را فراموش كنیم .جذب سارمايههاای خاارجی
77

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

لزوم توجه به منافع

شكوفايیهای بادكنكی را در برخی از كشورهای شرق آسیا دياديم .نخساتوزيار ماالزی در

ملی در جذب

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

سرمايه خارجی

شديم .اين خوب است؟ يعنی سرنوشت اقتصاد كشور در دست يک تاجر فرنگی باشد كه اگر
اراده كرد ،بتواند كشوری را با میلیاردها دالر گردش سرمايهای ،در ظرف چناد روز باه خااک
سیاه بنشاند و فلج كند)1381/14/11( .

 بررسی مفهوم هويت و منافع ملی و رابطه بین آنها 117 ..................
ما روی منافع كشور و ملتماان باا هایچكاس در دنیاا معاملاه نمایكنایم .ماا ملات اياران در
7۹

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

قطع دست تجاوزگر

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

به منافع ملی

خواهیم كرد)1383/14/15( .
ملت ما نشان داده است كه در مقابل چناین زورگاويی و تهديادی و در مقابال چهاره وقایح
79

زمامداران آمريكا مشتهای خودش را گره میكند؛ میگويد ماا باا هار كاس كاه اساتقالل و

لزوم دفاع قاطع

هويت و منافع ملی و حیثیت ما را تهديد كند ،مقابله میكنیم و بر دهان او مشات مایكاوبیم.

از منافع ملی

()1384/12/11
ملتها چه وظیفهای دارند؟ ملتها وظیفه دارند برای صیانت و حراست از خود و برای دفااع
از كیان ،عزت و هويت خود ،خود را آماده نگه دارند .آن ملتی كه در اين راه غفلت كند ،نابود
7۸

شده است؛ آن ملتی كه نتواند نیاز خود را به دفاع ،به ايستادگی و به مقاومت ،بهنگاام بفهماد،
پامال شده است ...ملت ما نشان داده اسات كاه دچاار چناین غفلتای نشاده و نخواهاد شاد؛
نیروهای مسلح ما نشان داده اند كه در میدان دفاع از منافع ملت و كشورشاان لحظاهای دچاار

وظیفه ملت در
حراست از
منافع ملی

سستی و درنگ نخواهند شد)1383/14/18( .
ملتها چه وظیفهای دارند؟ ملتها وظیفه دارند برای صیانت و حراست از خود و برای دفااع
از كیان ،عزت و هويت خود ،خود را آماده نگه دارند .آن ملتی كه در اين راه غفلت كند ،نابود
7۶

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

نیروهای مسلح

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

حامی منافع ملی

نیروهای مسلح ما نشان داده اند كه در میدان دفاع از منافع ملت و كشورشاان لحظاهای دچاار
سستی و درنگ نخواهند شد)1383/14/18( .
جمهوری اسالمی ،جهت را صد و هشتاد درجه تغییر داد .ملت ايران احسا

هويت میكناد؛

هويت اسالمی كه هويت ايرانی هم نشأتگرفتاه از هماین هويات اساالمی اسات .احساا
7۰

میكند كه ايران اسالمی همان هويت گمشده ای است كه بايستی ايان ملات دوبااره آن را باه
دست بیاورد و بر اسا

او ،آرمانهای خود را معین و برنامهريزی كند و تاالش و مجاهادت

عنصر هويت ملی:
اسالم

خود را شكل دهد .اين كاری است كه ملت ما بهخوبی انجام داده است و دارد انجام میدهاد.
()1378/12/16
با اين مسائلی كه برای كشور پیش آمد ،با اينهمه مشكالت ،با تحمیل جنگ ،با تحمیل تحريمهای

71

كذايی ،با دشمنیِ صريح و واضحِ قدرتهای مسلط دنیا ،كشور توانسته است اين دستاوردها را باه

اعتماد به نفس،

هويت كارد؛ ملات اياران هويات خاودش را

دستاورد تكیه بر

دست بیاورد ،اينها نیست جز اينكه كشور احسا
فهمید ،شناخت ،احسا

موجوديت كرد ،با قوّت و قدرت حركت كرد .اين احسا

حالتی را به انسان میدهد؛ اين اعتمادبهنفس را به انسان میدهد)1396/13/22( .

هويت چنین

هويت
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فرهنگ و هويت يک ملت و سمت و سوی آن را میتوان با استفاده از شاخصهای مصاداقی

آداب فردی ،اجتماعی

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

و ملی شاخص

()1391/13/23

تشخیص هويت

هويت ملی و جمعی در كشور ما حتی از ملیت هم فراتر است .ما با اينكه ملیت را محتارم و
مقد

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

چیزی كه در عرف سیاسی دنیا به آن «ناسیونالیسم» گفته میشود  -تكیه میكنایم؛ اماا هويات
73

جمعی و ملی ملت ايران ،نظام اسالمی است كه حتی از ملیت ايرانی ،كارايی و جذابیت بیشتر
و حوزه تأثیر وسیعتری دارد .اهمیت اين هويت جمعی به اين است كه هم در مقیاا

ايرانای

اسالمی چنین تاأثیری دارد و هام در مقیاا

جهاانی

دارای بازده و تأثیر است ،هم در مقیا

فراملی بودن
هويت ما

مثثر است؛ يعنی چیزی كه ديگر ملیتها هیچكدام اينها را ندارند؛ ياک چیاز فراملای اسات.
()1381/18/12
استكبار اوّل هم كه وارد میشود ،نمیگويد من میآيم تا هويت ملی شما مردم را انكاار كانم؛
اينطور كه نمیآيد؛ به بهانههای مختلف وارد می شود .وقتی وارد شد ،آن چیزی را كه هادف
۹۶

میگیرد ،هويت ملی است؛ يعنی فرهنگ ،اعتقادات ،دين ،اراده ،استقالل ،حكومات ،اقتصااد و
همه چیز را از آن ملت سلب میكند و در مشت خود میگیرد؛ همان چیزی كه در اياران قبال
از انقالب اتّفاق افتاده بود)1378/18/12( .

۹7

هويت ملی با «فرهنگ» شكل می گیرد .هويت هر ملتی ،فرهنگ اوست؛ اين را نبايستی زخمی
و جريحهدار كرد .علت مقابله ملت ايران با فرهنگ غربی اين است)1377/11/13( .

فرهنگ ،اعتقادات،
دين ،اراده ،استقالل،
حكومت ،اقتصاد از
عناصر هويت
شكل گرفتن هويت
ملی با فرهنگ

انقالب بخش مهمی از هويت ما است .انقالب يعنی آن حركت تحوّلیِ عمیقی كه با تكیاه باه
اسالم توانست وضعیت كشور را عو
۹۹

كند و يک قلم مهم آن ،اين بود كه ملت را از حاشایه

بیرون آورد ،وارد متن اداره كشور كرد .ملت در كشور ،هیچكااره باود؛ ملات اياران ،در طاول
قرنهای متمادی ،اصالً در ذيل حكومتها تعرياف مایشاد ،نقشای در ايجااد [حكوماتهاا

عناصر هويت ملی:
انقالب

نداشت])1396/13/22( .
ريشه داریِ ما در تاريخ يعنی نیروهای انسانی ما در طول تاريخ ،دارای افكار بلندی بودهاناد -
در بخشهای مختلف :در فلسفه ،در علم ،در فنّاوری -و در طول تااريخ باهحساب موقعیات
۹9

زمانی ،كارهای بزرگی را انجام دادهاند و به بشريت حركت دادهاند؛ اين را توجّه داشته باشاید.

عناصر هويت ملی:

اينكه ما خیال كنیم «فنّاوریِ نو و ابتكار ،متعلّق به غرب و اروپا و مربو باه آنهاا اسات و از

تاريخ

اوّل اينجور بوده» ،نخیر ،اين خطا است .ما در دورانهايی پیشرو و پیشتاز در فنّااوری باوديم؛
فنّاوریهای متناسب روز)1396/13/22( .
تقويت مثلفههای هويت بخش ملای (ايرانای ،اساالمی ،انقالبای) و ارتقااء وفااق و همگرايای
۹۸

اجتماااعی در پهنااه ساارزمینی بااهويااژه در میااان مرزنشااینان و ايرانیااان خااارج از كشااور.
()1393/12/31

تقويت مثلفههای
هويتبخش در مناطق
مرزنشین و ايرانیان خارج از
كشور

 بررسی مفهوم هويت و منافع ملی و رابطه بین آنها 119 ..................
روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوين برنامه در
۹۶

ملی مبتنای بار فلسافه تعلایم و

تربیت اسالمی و متناسب با نیازهای كشور و انطباق محتوی با پیشرفتهای علمای و فنااوری
و اهتمام به تقويت فرهنگ و هويت اسالمی -ايرانی)1392/12/11( .

تقويت مثلفههای
هويتبخش در
تعلیم تربیت

سند چشمانداز بیستساله بهعنوان سیاستهای نظام و مطالبات و سیاستهای رهبری مطارح
میشود؛ آنوقت در پیشانی اين چشماناداز ،ايانطاوری مایآياد كاه «اياران كشاوری اسات
توسعهيافته» تا میرسد به اينجا «با هويت اسالمی و انقالبی و الهاامبخاش در جهاان اساالم».
۹۰

معلوم میشود خواب آشفتهای كه در دل آنها امید به وجاود آورده باود ،خاواب بایتعبیاری
است؛ يعنی همه برنامههای پنجسالهای كه از سال  1384شروع خواهد شد و بار اساا

ساند

چشمانداز بیست ساله خواهد بود ،بايد در اين خط و در اين جهات باشاد؛ هماه باياد اساالم

لزوم توجه به
هويت در
تصمیمگیریها

انقالبی و ايران اسالمی را به معنای واقعی كلماه دنباال كنناد و در جهاان اساالم الهاامبخاش
باشند)1383/12/27( .

۹1

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

حفظ هويت

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

ايرانی-اسالمی ملت

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

با حضور مردم

()1391/17/25

تاكنون

ما بايد وحدت خود را روزبه روز مستحكمتر كنیم و از پارداختن باه اماور فرعای خاودداری
۹۴

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

شكست هويت ملی

چشمهای دنیای اسالم و امت اسالم نگران اين است .شما توانستهايد يک الگو در دنیاا نشاان

ما يعنی شكست

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

هويت دنیای اسالم

شكست دنیای اسالم است)1382/17/12( .
درست است كه امروز دفاع از مرزهای جغرافیايی نیست ،دوران جنگ مسلحانه دفاع از كشور
امروز در اينجا مطرح نیست ،اما دفاع از مرزهای هويت ملی چرا؛ اين مطارح اسات؛ دفااع از
مرزهای شخصیت دينی و اسالمی چرا؛ دفاع از مرزهای عقیدتی چرا؛ اينها هست .هماهماان
۹3

مسئولیم .جوانِ امروز اگر در آن دوره نبوده است تا در مقابال دشامن بايساتد و از هجاوم او
ممانعت كند و از خانه خود و شهر خود دفاع كند ،امروز میتواند در میادان شارف و افتخاارِ

مسئولیت همگان در
حفظ هويت ملی

دفاع از شخصیت ملی ،از عزت ملی ،از هويت ملی ،از عقیده مساتحكم اساالمی نقاش ايفااء
كند)1391/17/23( .
ملت ما نشان داده است كه در مقابل چناین زورگاويی و تهديادی و در مقابال چهاره وقایح
9۶

زمامداران آمريكا مشتهای خودش را گره میكند؛ میگويد ماا باا هار كاس كاه اساتقالل و

دفاع مردم از هويت

هويت و منافع ملی و حیثیت ما را تهديد كند ،مقابله میكنیم و بر دهان او مشات مایكاوبیم.

در مقابل دشمن

()1384/12/11
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منافع ملی در رابطه با هويت ملی ،معنا میشود و ترجماه مایشاود .آن چیازی كاه ظااهرش
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منفعت است ،امّا باطنش با هويت ملی ناسازگار يا معار

است ،در واقع منافع ملای نیسات؛

زيانهای ملی است)1396/13/31( .

9۹

منافع ملی در رابطه
با هويت ملی

منافع ملی آنوقتی منافع ملی هستند كه با هويت ملی ملت ايران ،با هويت انقالبیِ ملت اياران
در تعار

معنادارشدن

نباشند .آنوقتی منافع واقعاً منافع ملی هستند كه با هويت ملت در تعار

نباشاند،

واال آنجايی كه ما چیزی را بهعنوان منافع ملی در نظر میگیريم لكان هويات ملای را پايماال
میكنیم ،قطعاً اشتباه كردهايم ،اين منافع ملی نیست)1396/13/22( .

لزوم تعار
نداشتن منافع ملی
با هويت ملی

اين چیزی است كه از دوران مشروطه تا قبل از انقالب ،متأسفانه سرنوشت همیشاگی كشاور
ما بوده؛ هويت ملی را زير پا لگدمال كردناد .البتّاه از قبال از دوران پهلاوی ،از اواخار دوران
99

قاجار ،اين حالت پیش آمده .هويت ملی همیشه پامال چیزهايی شده است كه بهعناوان مناافع

لزوم تطبیق منافع

ملت ايران به نظر مديران و تصمیمگیران و تصمیمسازان میرسیده و اجرا میكردند؛ اين يعنی

ملی با هويت ملی

معكو

كردن نسبت .منافع ملی بايستی با هويت ملی تطبیق داده بشود ،نه اينكه هويت ملای

تابع منافع ملی قرار بگیرد كه قهراً منافع تخیّلی است)1396/13/22( .
اينكه يک نفری بیايد بگويد كه «ما از فرق سَر تا ناخن پا بايد فرنگی بشويم تاا اينكاه بتاوانیم
پیشرفت كنیم ،ترقّی كنیم» ،اين همان پامال كردن هويت ملی است؛ يعنی به يک ملتی با سابقه
تاريخی ،با فرهنگ غنی و قوی ،با اينهمه اعتقادات ،با اينهمه سرمايههای گونااگون معناوی
میگويند «شما بیايید همه چیزتان را رها كنید ،بريزيد دور ،از فرق سَر تا ناخن پا بشويد غربای
9۸

تا آنوقت بتوانید پیشرفت كنید»؛ يعنی يک منافعی را تصوير میكنند و ترسیم مایكنناد بارای
ملت كه الزمهاش جادا شادن از هويات ملای اسات؛ ايان هماان بایهويات كاردن ملات و
بیموجوديّت كردن ملت است؛ كه در دوران پهلوی ،به حدّ اعلی رسید؛ البتّه عر
اواخر دوران قاجاار شاروع شاده باود .انقاالب آماد ،ايان نگااه را عاو

كاردم ،از

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

كارد ،تغییار داد.

()1396/13/22
يكی از كارهای بزرگ انقالب اسالمی همین است كه يک هويتی برای ملت تعريف كرد و بار
9۶

آن پافشاری كرد؛ منافع ملی را بر اسا

آن اساتخراج كارد و اساتنبا كارد و ترسایم كارد و

تصديق كرد و دنبال كرد)1396/13/22( .
هر آن چیزی كه با اين هويت در تعار
9۰

باشد ،منافع ملی نیست ،ولو ما تصوّر كنیم كاه ايان

يک سودی است برای ملت يا منفعتی است برای ملت؛ نه هرچه با اسالم ما ،با انقالب ماا ،باا
گذشته و سابقه تاريخی ديرينه ما ،معارضه داشته باشد ،جزء منافع ملای باهحسااب نمایآياد.
()1396/13/22
منفعت ملی آن چیزی است كه با هويت ملت ايران هیچگونه معارضهای نداشته باشاد و از آن
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بركنار هم نباشد؛ يعنی برخاساته از ايان هويات باشاد؛ ايان مایشاود منفعات ملات اياران.
()1396/13/22

استخراج منافع ملی
از هويت ملی
شر بودن هويت و
عدم شرطیت سود
در تعیین منافع ملی
برخاستن منافع ملی
از هويت ملی
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دستهبندی و نامگذاری مضامین :در اين مرحله مضامین پايهای احصااء شاده در مرحلاه قبال ،باا
توجه به ارتبا و همبستگی بین آنها دساتهبنادی شاده و ياازده مضامون ساازمان دهناده و ساه
مضمون فراگیر تولید و نامگذاری گرديد.
مضامین فراگیر

مضامین سازمان دهنده

مصاديق منافع ملی
الزامات تعیین
منافع ملی

مضامین پایه

حفظ منافع ملی در گروی وحدت كلمه مسئوالن كشور
اتحاد در مواجهه با دشمن
ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی
تعريف منافع ملی به دور از دخالتهای خارجی
تعريف منافع ملی درست در نقطه مقابل منافع دشمنان
استقالل دادن انقالب به تعريف منافع ملی

منافع ملي

جايگاه منافع ملی در

منافع ملی ،مالک تصمیمگیری دولتها

تصمیمگیریها

لزوم توجه به منافع ملی در تصمیمگیریها
لزوم توجه به منافع ملی در جذب سرمايه خارجی
ارتش حامی منافع ملی
بسیج حامی منافع ملی

لزوم حفظ 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
آداب و رفتارهای فردی ،اجتماعی و ملی شاخص تشخیص هويت

تعريف هويت

فراملی بودن هويت ما
فرهنگ ،اعتقادات ،دين ،اراده ،استقالل ،حكومت ،اقتصاد از عناصر هويت

شكل گرفتن هويت ملی با فرهنگ
اهمیت هويت

اعتماد به نفس ،دستاورد تكیه بر هويت
اسالم

هویت
عناصر هويت ملی

انقالب
سابقه تاريخی

لزوم تقويت مثلفههای
هويتبخش ملی

تقويت مثلفههای هويتبخش در مناطق مرزنشین و ايرانیان خارج
از كشور
تقويت مثلفههای هويتبخش در تعلیم تربیت
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جايگاه هويت در



لزوم توجه به هويت در تصمیمگیریها

تصمیمگیریها

حفظ هويت ايرانی -اسالمی ملت با حضور مردم تاكنون
شكست هويت ملی ما يعنی شكست هويت دنیای اسالم

لزوم حفظ هويت ملی

مسئولیت همگان در حفظ هويت ملی
دفاع مردم از هويت در مقابل دشمن
معنادارشدن منافع ملی در رابطه با هويت ملی
لزوم تعار

رابطه هویت و

هويت زيربنای

منافع ملي

منافع ملی

نداشتن منافع ملی با هويت ملی

لزوم تطبیق منافع ملی با هويت ملی
بیهويت شدن ملت در صورت عدم تطبیق منافع ملی با هويت ملی
استخراج منافع ملی از هويت ملی
شر بودن هويت و عدم شرطیت سود در تعیین منافع ملی
برخاستن منافع ملی از هويت ملی

گزارش و توصیف نتایج :پس از طی مراحل تبديل متن به جمالت و نیز به مضامین ،دستهبندی و
نامگذاری مضامین سازمان دهنده و فراگیر ،در اين مرحله باه مفصالبنادی دوبااره و جدياد و در
نهايت تولید گزارش نهايی خواهیم پرداخت.
مضمون فراگیرِ منافع ملي :منافع ملی يكی از سه مضامون فراگیار در پاژوهش حاضار از بیاناات
رهبری است كه خود از چهار مضمون سازماندهنده مصاديق ،الزامات تعیین و تعريف ،جايگااه در
تصمیمگیری و لزوم حفظ منافع ملی تشكیل شده است.
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در انديشااه مقااام معظاام رهبااری (مدظلااهالعااالی) منااافع ملاای اهمیاات و جايگاااه خاصاای در
تصمیمگیریهای مسئوالن دارد .ايشان در اين خصوص مایفرمايناد« :ماالک تصامیمگیاری بارای
دولتها ،تأمین منافع ملی است؛ حاال چه منافع كوتاهمدت ،چه مناافع بلندمادّت» (اماام خامناهای:
 .)1396/13/22ايشان آحاد ملت و مسئوالن را در برابر منافع ملی مسئول دانسته و لازوم حفاظ آن
توسط مردم ،نیروهای مسلح و مسئوالن را يادآور میشوند« :ما روی مناافع كشاور و ملاتماان باا
هیچكس در دنیا معامله نمیكنیم .ما ملت ايران در چهارديواری كشور خودمان ،هار دساتی كاه باه
سمت منافع ما  -چه منافع علمی ،چه منافع طبیعی ،چه منافع انسانی ،چه منافع فناوری  -به تجاوز
دراز شود ،بیدرنگ آن را قطع خواهیم كرد» (امام خامنهای.)1383/14/15 :
مقام معظم رهبری در تعیین و تعريف منافع ملی به سه نكته مهم اشاره میكنناد؛ اول اينكاه در
تعیین و تعريف منافع ملی بايد هويت ملی را در نظر گرفت ،ثانیاً منافع جمعی و كشور را به مناافع
گروهی و شخصی ترجیح داد ،ثالثاً در تعريف منافع ملی بايد كامالً مساتقل عمال كارد و زيار باار
فشارهای خارجی قرار نگرفت و حتی بايد منافع ملی در تضاد با منافع دشمنان باشد« :البته يكی از
معیارها هم اين است كه هرچه دشمنان اين ملت میخواهند ،عكس آن بايد عمل كرد .چیازی كاه
آنها میخواهند ،خیر ملت نیست .آنها منافع خودشان را دنبال میكنند .آنها دنبال منافع خودشان
هستند .اگر جهتی را نشان دادند و به جايی تمايلی داشتند ،معلوم است كه منافع آنها در آن است؛
كه درست نقطه مقابل منافع ملت و نظام جمهوری اسالمی است و بايد با آن مخالفت كارد؛ هماان
معیاری كه امام (ره) به ما گفتند» (امام خامنهای.)1384/13/15 :
همچنین ايشان مهمترين مصداق منافع ملی كه نیازمند توجه بیشاتر اسات را اتحااد و وحادت
داخلی میدانند« :مسئوالن كشور در قوای سهگانه و همه فعّاالن سیاسی و فرهنگی بدانند كه حفاظ
منافع ملی در وحدت كلمه و پرهیز از تفرقه و اختالف است» (امام خامنهای.)1381/11/23 :
مضمون فراگیرِ هویت ملي:
مضمون هويت ملی دارای شش مفهوم سازمان دهنده است:
 .1تعريف هويت
 .2اهمیت هويت
 .3عناصر هويت
 .4جايگاه هويت
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 .5لزوم تقويت مثلفههای هويتبخش
 .6لزوم حفظ هويت

ما طبق با نظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) هويت جمهوری اساالمی اياران ،ياک هويات
فراملی است و با فرهنگ كشور شكل میگیرد« :هويت ملی با «فرهنگ» شكل میگیرد .هويات هار
ملتی ،فرهنگ اوست» (امام خامنهای.)1377/11/13 :
ايشان در بیان عناصر هويتساز جمهوری اسالمی به سه عامل اسالم ،انقالب و سابقه تااريخی
اشاره میكنند و سپس به تبیین هر سه مثلفه در ادامه میپردازند« :اسالمی بودن ما يعنی ارزشها و
اصول اسالم ،تشكیلدهنده هويت ما است .انقالب بخش مهمی از هويت ما است .انقالب يعنی آن
حركت تحوّلیِ عمیقی كه با تكیه به اسالم توانست وضعیت كشور را عو

كند و ياک قلام مهامّ

آن ،اين بود كه ملت را از حاشیه بیرون آورد ،وارد متن اداره كشور كرد .ملت در كشور ،هایچكااره
بود؛ ملت ايران ،در طول قرنهای متمادی ،اصالً در ذيل حكومتها تعريف میشد ،نقشی در ايجاد
[حكومتها نداشت] .ريشهداریِ ما در تاريخ يعنی نیروهای انسانی ما در طول تاريخ ،دارای افكاار
بلندی بودهاند -در بخشهای مختلف :در فلسفه ،در علم ،در فنّاوری -و در طول تاريخ باهحساب
موقعیت زمانی ،كارهای بزرگی را انجام دادهاند و به بشريت حركت دادهاناد؛ ايان را توجّاه داشاته
باشید .اينكه ما خیال كنیم «فنّاوریِ نو و ابتكار ،متعلّق به غرب و اروپا و مربو به آنها اسات و از
اوّل اينجور بوده» ،نخیر ،اين خطا است .ماا در دورانهاايی پیشارو و پیشاتاز در فنّااوری باوديم؛
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فنّاوریهای متناسب روز» (امام خامنهای .)1396/13/22 :اين مثلفههای سهگانه بايد مستمراً تقويت
شوند.

ايشان همچنین هويت را دارای مثلفههايی میدانند كه میتوان از طرق اين مثلفهها باه هويات
يک كشور پی برد« :فرهناگ و هويات ياک ملات و سامتوساوی آن را مایتاوان باا اساتفاده از
شاخصهای مصداقی همچون عقايد ،اخالق ،آداب ،رفتارهای فردی و اجتمااعی و خَلقیاات ملای
تشخیص داد» (امام خامنهای« .)1391/13/23 :استكبار ،اوّل هم كه وارد مایشاود ،نمایگوياد مان
میآيم تا هويت ملی شما مردم را انكار كنم؛ اينطور كه نمیآيد؛ به بهانههای مختلف وارد میشود.
وقتی وارد شد ،آن چیزی را كه هدف میگیرد ،هويت ملی است؛ يعنی فرهناگ ،اعتقاادات ،ديان،
اراده ،استقالل ،حكومت ،اقتصاد و همهچیز را از آن ملت سلب میكند و در مشت خود مایگیارد؛
همان چیزی كه در ايران قبل از انقالب اتّفاق افتاده بود» (امام خامنهای.)1377/18/12 :
فرهنگ

اعتقادات

دين

اخالق

حكومت

اقتصاد

اراده

آداب

هویت
مضمون فراگیرِ رابطه هویت و منافع ملی

میتوان گفت رابطه میان هويت ملی و منافع ملی مهمترين مضمون فراگیر در پژوهش حاضر است
و به خاطر همین اهمیت مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به اين رابطه در طی دو سخنرانی متوالی
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اشاره میفرمايند .در انديشه ايشان هويت ملی زيربنای منافع ملی با تمام ويژگیها و اهمیتش است
از نظر ايشان مالک تشخیص درستی و نادرستی منافع ملی ،میزان سازگاری و انطباق آن باا هويات
است« :منافع ملی آنوقتی منافع ملی هستند كه با هويت ملی ملت ايران ،باا هويات انقالبایِ ملات
ايران در تعار

نباشند .آنوقتی منافع واقعاً منافع ملی هستند كه با هويت ملت در تعار

نباشند،

واال آنجايی كه ما چیزی را بهعنوان منافع ملی در نظر میگیريم لكن هويت ملی را پايمال میكنایم،
قطعاً اشتباه كردهايم ،اين منافع ملی نیست» (امام خامنهای.)1396/13/22 :
منافع ملی در انديشه رهبری اوالً بايد مستخرج از هويت ملی باشد ،ثانیاً با هويت ملی ساازگار
و مطابق باشد .در انديشه ايشان معنی دار شدن منافع ملی در تطابق آن با هويت است و اگر منافعی
دنبال شود كه جدا از هويت باشد موجب بیهويتی خواهد شد« .اينكه يک نفری بیاياد بگوياد كاه
«ما از فرق سَر تا ناخن پا بايد فرنگی بشويم تا اينكه بتوانیم پیشرفت كنیم ،ترقّی كنیم» ،ايان هماان
پامال كردن هويت ملی است؛ يعنی به يک ملتی با سابقه تاريخی ،با فرهنگ غنی و قوی ،با اينهمه
اعتقادات ،با اينهمه سرمايههای گوناگون معنوی میگويند «شما بیايید همه چیزتاان را رهاا كنیاد،
بريزيد دور ،از فرق سَر تا ناخن پا بشويد غربی تا آنوقت بتوانید پیشرفت كنید»؛ يعنی يک منافعی
را تصوير میكنند و ترسیم میكنند برای ملت كه الزمهاش جدا شادن از هويات ملای اسات؛ ايان
همان بیهويت كردن ملت و بیموجوديّت كردن ملت است كاه در دوران پهلاوی ،باه حادّ اعلای
رسید؛ البتّه عر

كردم ،از اواخر دوران قاجار شروع شده بود .انقالب آماد ،ايان نگااه را عاو

كرد ،تغییر داد» (امام خامنهای.)1396/13/22 :
نتیجهگیری

بررسی انديشه مقام معظّم رهبری (مدظلهالعالی) در حوزه مفاهیم هويت ملی ،منافع ملای و رابطاه
بین آنها ،با توجه به جايگاه سیاستگذاری و نیز تجربه ايشان ،نتايج قابل توجهی را در پی داشت.
در پژوهش حاضر سه مضمون فراگیر هويت ،منافع ملی و رابطه هويت و منافع ملی به دست آمد.
مفهوم هويت ملی در انديشه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) دارای ساه زمیناه كلای اساالم،
انقالب و سابقه تاريخی است كه هر كدام از اين زمینهها در كنار هم باعث شاكلگیاری و تكاوين
هويت ملت ايران گرديده است .ايشان برخی موارد نظیر فرهناگ ،اعتقاادات ،ديان ،اخاالق ،ناوع
حكومت ،اقتصاد و آداب و رسوم ملت ايران را عناصر شكلدهنده هويت ملی مردم ايران میدانند.
هويت تكوين يافته اسالمی ،انقالبی و تاريخی ملت اياران در نگااه ايشاان خدشاهناپاذير اسات و
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ناديده گرفتن آن در سیاستگذاری و تصمیمگیریها نه تنها موجب بیاهمیتی تصمیمات مایشاود
بلكه در نهايت میتواند به بیهويتی ملت بیانجامد .هويت در نگاه ايشان از جمله عواملی است كاه
باعث شكلگیری اعتماد به نفس ملی است و بايد مثلفههای هويات بخشای ملات دائمااً حفاظ و
تقويت شوند .مسئولیت حفظ و تقويت هويت ملی از نگاه ايشان بر عهده همگان بوده لكن ايشاان
بر لزوم تقويت مثلفههای هويتبخش ملی در مناطق مرزنشین و ايرانیان خارج از كشاور و نیاز در
بخش تعلیم و تربیت همگانی بیش از ديگر موارد اشاره دارند.
منافع ملی در نگاه ايشان جايگاه ثانويه نسبت به هويت ملی دارد ،به عبارت ديگر برای تعريف
و تعیین منافع ملی بايد به هويت و عناصر سازنده آن بهعناوان اصاول تعیاینكنناده نگريسات .در
انديشه ايشان منافع ملی دارای اهمیت بسیار باال بوده و غیرقابل معاملاه و ماذاكره اسات؛ در واقاع
ايشان در مقام سیاستگذار كالن كشور در حوزه سیاست خارجی بار روی مناافع وجاودی تأكیاد
دارند .ايشان شاخصهای:
الف) سازگاری با هويت
ب) در نظر گرفتن منافع ملت بهجای منافع شخصی و گروهی
ج) استقالل از بیگانگان
را در تعريف منافع ملی مطرح كرده و حتی ضديت با منافع دشامنان را در تعیاین مناافع ملای
مورد توجه و تأكید قرار میدهند .در نگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برای اتخاذ تصامیم در
حوزههای مختلف كشوری حتماً بايد منافع ملی را مورد توجه قرار داد و از نگاه ساودآوری مطلاق
بدون توجه به منافع ملی پرهیز كرد؛ زيرا احتمال سودبخشی يک امر نمیتواند تضااد آن باا مناافع
ملی را جبران كند.
بهطور كلی میتوان به يک مدل مفهومی از رابطه هويت ملی و منافع ملی در انديشه مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) رسید .در انديشه ايشان هويت ملی زيربنای منافع ملای اسات و مناافع ملای
جايگاه اصلی را در تصمیمگیریهای مسئوالن دارد .طبق نگاه ايشان ،هويت ملت اياران كاه دارای
ساحت های اسالمی ،انقالبی و تاريخی است باعث شكلگیری منافع ملی جمهوری اساالمی اياران
شده است و اين منافع نوع و جهتگیری تصمیمات مسئولین را تعیین میكند.
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