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Abstract: 
The main objective of present study is to analyze the discourse of Imam Khomeini's thoughts 

on the issue of self-sufficiency. In this study which the approach of Laclau and Mouffe have been 

used, “Belief in one's ability” was identified as central signifier and the main role of Imam's 

discourse in this field. Based on the conducted analysis, it is cleared that the Imam Khomeini's 

discourse on self-sufficiency has been articulated with high influence of economic sanctions and 

war which caused the signifier of this discourse offer more serious definitions, more detailed and 

more avant-garde about self-sufficiency, more than other approaches. This discourse for 

expressing signifiers refers to basic notions such as independence, freedom, resistance and deism 

in order to develop its meaningful hegemony. In addition, different social agencyes are present 

within dispute of Imam's discourse such as super powers especially western powers as its opposing 

discourse, Pahlavi II as alliance of western powers in inducing dependency. Eastern countries that 

have recently developed as pattern maker, weak countries as pattern recipient and Iranian nation 

as people possessing huge potential of self-sufficiency. Imam Khomeini's discourse in self-

sufficiency field has a frequent emphases on self-sufficiency in military affairs. This emphasis is 

presesnt more in self-sufficiency in industrialization of military forces. “Belief in one's ability”, as 

central signifier of this discourse, is highly highlighted in self-sufficiency of military affaits as well 

and plays a determining role in military success or failure. In addition, one should note that in 

Imam Khomeini's discourse besides emphasizing on self-sufficiency in structuring and military and 

defensive industry, there is deeper emphasis in utilizing self-sufficiency as “non-military defense” 

which in fact specifies the main defensive application of self-sufficiency in Imam Khomeini's 

discourse. In the last section of present study, comparison of Imam Khomeini's self-sufliciency 

discourse with discourses of “resistive economy” and “negotiation and cooperation with global 

powers” is briefly done. 
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  )ره(امام خمینیتحلیل گفتمان خودکفایی در بیانات 
 با تأکید بر بعد نظامی و دفاعیِ خودکفایی

  
  ) 23/05/1396: تاریخ پذیرش 01/08/95: تاریخ دریافت(  

   
  2ابوطالب شفقت ،*1تفرشیامیرعلی 

 
  چکیده

 کـرد یکـه از رو  پـژوهش  نیادر  .است ییخودکفا مسئله حوزه در) ره(ینیخم امام يها شهیاند گفتمان لیتحل پژوهش، نیا یاصل هدف
ـ ا در امـام  گفتمـانِ  یِاصل گریباز و يعنوان دال مرکز به »خود توانستن به باور« ،شده است  الکال و موف به گفتمان استفاده  حـوزه  نی

 طیاز شـرا  متـأثر  اریبسـ  ییخودکفـا  حـوزه در  ینیامام خم گفتمان شد، مشخص گرفته، صورت لیتحلبه  توجه با. شده است ییشناسا
 از شتریب اتیجزئ يحاو تر، يجد اریبس يها فیگفتمان تعر نیا يها دالکه باعث شده  است، شده يبند مفصلو جنگ  يمحاصره اقتصاد

ـ بن يهـا معرفـت  بـه  هـا،  دال انیدر ب ،گفتمان نیا. کند هیارا کردهایرو گرینسبت د به ،ییخودکفا  ،»يآزاد« ،»اسـتقالل «چـون   ینیادی
 در یاجتمـاع  مختلـف  يروهاین ،نیهمچن. دهد یمارجاع  خود ییِمعنا یهژمون جادیادر جهت ... و  »ییخداگرا« ،»یستادگیمقاومت و ا«
گفتمان  عنوان به، »یغرب يها قدرت« خصوصهببزرگ  يها قدرت به توان یآن م ازجملهحاضر هستند که  ینیگفتمان امام خم نزاع انهیم

نقـش الگـو    عنوان به افتهی توسعه راًیاخ یِشرق يکشورها ،یوابستگ يلقادر جهت ا آنان مانیپ همعنوان  به» دوم يپهلو«متخاصم خود، 
 دارنـد،  ییخودکفـا  يبـرا  ياریبس لیکه پتانس یمردم عنوان به رانیا مردم تینها درو  رندهیالگوگ عنوان بهمستضعف  يدهنده، کشورها

ـ از هـر چ  شتریب دیتأک نیا. دارد یدر مسائل نظام ییبر خودکفا ياریبس دیتأک ،ییخودکفا حوزه در ینیامام خم گفتمان. کرد اشاره در  زی
 زین یامور نظام ییِخودکفادر  ،گفتمان نیا يِدال مرکز عنوان به يخودباور. بروز و ظهور دارد ینظام يقوا »شدن یصنعت«در  ییخودکفا

 عالوه ینیخم امام گفتمان درالزم به ذکر است،  نیهمچن. دارد یشکست نظام ای يروزیدر پ يا کننده نییتعاست و نقش  گر جلوه اریبس
 پدافنـد « عنـوان  بـه  ییخودکفـا  از اسـتفاده  در يتریبطن دیکتا ،یدفاع و ینظام »صنعت«و  »يساختارساز« در ییخودکفا بر دیتأک بر
 يپژوهش حاضر گذر یِانیبخش پا در. کند یم روشن را گفتمان نیا در ییخودکفا یِدفاع یِاصل کارکرد واقع در که دارد وجود »رعاملیغ

 است، شده زده »یجهان يها با قدرت يمذاکره و همکار«و  »یاقتصاد مقاومت« يها گفتمان و ینیخم امام ییخودکفا گفتمان قیتطببه 
 و محصـوالت  بـه  یابیدست نحوه« یِگفتمان نظممنازعه در  به رانیا جامعه امروزِ تیوضع در که ییها گفتمان با امام گفتمان نسبت تا

  .  ردیقرار گ لیمورد تحل پردازند،یم »کشورها در خدمات
  :واژگان کلیدي

 گفتمان لیتحل ،ینظام ،يخودباور ،ییخودکفا ،ینیخم امام
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  مقدمه -1

 يو جمهور يآزاد استقالل،«: بود همراه اصلی شعار سه با 1357 سال در اسالمی انقالب پیروزي
 یدآن استقرار نظام جد یو در پ یانقالب اسالم یاصل مؤلفهسه  یقتسه شعار که در حق ینا. »یاسالم

را در سال یاسالم ينظام جمهور یکل هاي مشی خطو  یکردهارو خوبی بهبوده است،  یراندر ا یاسیس
  .است کرده مشخص بعد هاي

 یعدم وابستگ مسئلهدارد،  يو اقتصاد یاسیس یکه دو بعد اصل »استقالل« یعنیاساس شعار نخست  بر
 یزن یاستقالل نظام ی،عدم وابستگ سیاسیِ گفتمان در. شود میمطرح  یاسیو س ياقتصاد هايدر عرصه
  .»خودکفایی«: شود میطرح  یادینو بن یاساس مفهوم یکابعاد  ینا درمجموع. وجود دارد

در حوزه  باألخص دهد؛ می یلرا تشک یرانا یاسالم ياستقالل جمهور یمفهوم شاکله اصل این واقع در
... و  یریتیمد انسانی، نیروي تسلیحاتی، ابعاد رد را خود یی،حوزه مفهوم خودکفا یندر ا. یو دفاع ینظام

  .دهد میشکل  یتیو امن یگوناگون نظام يدر قوا
 توان یممنظر  کیاز  قتیحق درابعاد مختلف استقالل بدان حد است که،  انیدر م یاستقالل نظام تیاهم
 یاسیاستقالل س ادیز احتمال به د،نداشته باش یاستقالل نظام ياگر کشور یگفت که در جهان کنون نیچن

  .داشت  دهم نخواه يو اقتصاد
 ی،استقالل نظام يبرا) ره(ینیامام خمکشور بود که  یداخل هاي توانمندينگاه به درون و  ینهم یهپا بر

مختلف  یدارهايو د ها سخنرانیدر  ایشان. قائل بودند یارزش فراوان کشور یاسیو س یفرهنگ ي،اقتصاد
کشور  یدر راه تحقق استقالل نظام یدداشتند که با تأکیدنظام همواره  رتبه عالیخود با مردم و مسئوالن 

  .نمودتالش 
کشور  ی،اسالم يو استقرار نظام جمهور یانقالب اسالم یروزيو پس از پ یرسال اخ وهفت سیطول  در

 خصوص بهگوناگون  ياز جانب کشورها غیرنظامیو  یاعم از نظام یگوناگون تهدیدهايما همواره آماج 
 یجنگ یلبود و منجر به تحم ینظام یشترکه در دهه اول انقالب ب یدهاتهد ینا. بوده است یغرب

 يجنبه اقتصاد یکه گاه یدهاییتهد. به خود گرفت تر پیچیده يبعد ابعاد هاي دههشد در  ساله هشت
  .گرفت میبه خود  یزن ینظام يرنگ و بو مجدداً یو گاه حت یابعاد فرهنگ یداشت و گاه

اوج گرفته است،  یگربار د ینظام یداتو تهد یحاتیتسل ي،اقتصاد هاي تحریمکه  یراخ هاي سال در
در دوران سخت و ) ره(خمینی امامگفتمان  نهایت درو نظرات و  ها دیدگاه تر عمیقو شناخت  یبازخوان

 مفاهیم هدربار ی،اسالم يجمهور یاتح یگرد هاي دوران ینپرمخاطره هشت سال دفاع مقدس و همچن
گیريو جهت ها ریزي برنامه کننده هدایتراهگشا و  یکنون زماندر  تواند می خودکفایی همچون کلیدي

  .باشد یدر حوزه نظام باألخصکالن نظام  هاي
 هاي منجر به بروز رشته یزن )خمینی امام(گفتمان ینهم رسد میکه به نظر  جاستاهمیت این مسئله از آن

کمبود و  ها سالبعد از  یرانی،و جوانان ا یرانا يوجود یاتدر ح یعمل ییو خودکفا نفس اعتمادبهپرقدرت 



 53   با تأکید بر بعد نظامی و دفاعیِ خودکفایی )ره(امام خمینیتحلیل گفتمان خودکفایی در بیانات 

 
 یشپ یروين عنوان بهشناخت گفتمان امام  یتوضع یندر ا. نقش کمرنگ آن در قبل از انقالب شد

مختلف،  یاییِجغراف زمانی شرایط در استفاده يآن برا یگفتمان یو درك معان یت،وضع ینا ي برنده
 یدر حوزه نظام باألخص راهبردي،نقشه  تبیین يبرا-گوناگون  یگفتمان هاي نظمو  ها حوزهدر  ینهمچن

کاربرد  الزاماً ی،گفتمان یمعان ینالزم به توجه است که ا. کند می پیدا مضاعف اهمیت -یو دفاع
در  یانو مک یمالحظات زمان است الزم ،مصداق و عمل یصندارد و در مقام تشخ جایی همهو  زمانی همه

 معانی درك دهد، یکه پژوهش حاضر بدان پاسخ م یمشخص سؤال یتوضع یندر ا. نظر گرفته شود
  .است ،...دفاع مقدس و  انقالب، زمانی شرایط در خودکفایی، یدر نظم گفتمان) ره(خمینی امام یگفتمان

 
  ادبیات مرور -2

  ادبیات نظري -1-2
 ينظر چارچوبو در ادامه  شودپرداخته می ییدر حوزه خودکفا اتینظر یبرخ مرور بهبخش ابتدا  نیا در
     ، مورد بررسی قرار گفتمان الکال و موف هینظر ،نیو همچن ییاسالم به خودکفا کردیرو اساس بر

  .گیردمی
  ییخودکفا اتینظر - 1-1-2
 اشاره یحالت بهمفهوم  نیا. است يازمندین مخالف و یخودبسندگ ،يازینیب استغنا، يمعنا به ،1ییخودکفا

 از ینوع ییخودکفا نیبنابرا نباشد؛ ازین بقا يبرا یتعامل ای ت،یحما ،یخارج کمک چیه به که دارد
 جهان با که خودکفا کامالً ياقتصاد حالت به بزرگ، اسیمق در. است یجمع ای یشخص يخودمختار

  .]29[ شود یم گفته »یخودبسندگ« ندارد، یتجارت خارج
  سمیلیمرکانت ياقتصاد هینظر - 
 با و بود توجه مورد يالدیم 18 و 17 يها سده در ها ستیمرکانتال زمان در هدف، کی عنوان به ییخودکفا
 از است عبارت 2سمیلیمرکانت. رفت هیحاش به ک،یکالس اقتصاددانان شیدایپ و اقتصاد علم ظهور

 نظام« اصطالح تیاسم آدام. قدرتمند و ثروتمند جامعه جادیا هدف به یابیدست جهت ياقتصاد ییگرا یمل
 محدود با که است آن یپ در که کرد وضع یاسیس اقتصاد نظام از ینوع فیتوص يبرا را 3»یلیمرکانت
 هجده قرن اواخر تا شانزده قرن از نظام نیا. دیفزایب کشور ثروت به صادرات قیتشو و واردات کردن

 هااستیس نیا هدف معلوم قرار از. بود حاکم یغرب ياروپا ياقتصاد يها استیس و تفکر بر يالدیم
. کند حفظ را یداخل اشتغال و کرده وارد کشور به را نقره و طال که بود »یمطلوب« يتجار تراز به یابیدست

 نظام ستم،یب قرن يابتدا و نوزدهم قرن »فرلسه«  ستمیس ای ها وکراتیزیف يکشاورز نظام برخالف

                                                        
١ Self-sufficiency 
٢ Mercantilism 
٣ Mercantile system 
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 دولت توسط شانیها تیفعال که یشرق هند یسیانگل یکمپان مثل ییها کننده دیتول و تجار منافع یلیمرکانت

  ].19[ ساخت یم برآورده را دیگرد یم قیتشو ای شد یم تیحما
 يخصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصاد یِتهاجم خصلت جادیا در را سهم نیشتریمکتب ب نیا

روزافزون  تیاگرچه متناسب با رونق تجارت و اهم ستیلیمکتب مرکانت اتینظر. داشت يدار هیسرما
 یو حت يتجار يدار هیسرما ينوبه خود در تکامل نظام اقتصاد است اما به شکل گرفته یالملل نیمبادالت ب

  ].24[در خور توجه داشت  ینقش یصنعت يدار هیسرما ينظام اقتصاد شیدایپ يبرا نهیزم جادیا
 نییاست و به تع یاسیاقتصاد س یدهنده نوع ارایه شتریرد و بمنسجم ندا یاتیمکتب مجموعه نظر نیا

 و ثروت به کشور دنیرس در مکتب نیا ياقتصاد يهااستیس هدف. پردازد یم ياقتصاد استیجهت س
 نیت را در همامقرر نیشتریب داند، یم تجارت را ثروت جادیا عامل تنها چون و شود، یم خالصه شهرت

مثبت است که خود موجب مثبت شدن  يتراز تجار جادیمقررات در جهت ا نیتمام ا. دینما یوضع م نهیزم
شدن طال  يجار قیاز طر ها، ستیلیمرکانت دیکشور از د يمثبت شدن تراز تجار. شود یها م تراز پرداخت

شته گاز آن خارج  طال  که يکشور فیزمان موجبات تضع است که هم يبه کشور خود گرید ياز کشورها
 ها ستیاساس مرکانتل نیبر هم. شود یم ،ن وارد گشتهآکه طال به  يکشور افتنیو قدرت 

 :دمتمرکز بو نهیبر سه زم شانیها تیممنوع
  .شد یدر کشور م يکاریشده که باعث ب صورت آماده و ساخته ورود کاالها به تیممنوع. 1
 کشور داخل در هیاول مواد نبود علت به صنعت فیتضع باعث که کشور از خام مواد صدور تیممنوع. 2
 .شد یم
 .کشور از خارج به متخصص يروهاین مهاجرت تیممنوع. 3

حفظ و  يبرا دیکه دولت با کردند یم هیتوص رو نیازابودند و  یاز اقتصاد مل یتیحما استیطرفدار س ها آن
 دیمثبت، با یبه تراز بازرگان لین يدر داخل کشور بکوشد و برا هیمواد خام و اول دیمصنوعات و تول تیحما

 يریلوکس به داخل کشور جلوگ ياز ورود کاالها دیبا نینموده و بنابرا نیرا تدو ياراد یگمرک استیس
  .کند

  :بود متمرکز مورد سه بر طبعاً زین شانیا يشنهادهایپ نیهمچن
  .شد یدر داخل کشور م ییزا شده و آماده مصرف به خارج که موجب اشتغال ساخته يصدور کاالها. 1
 .دیتول شیافزا تیقرار دادن و در نها يدیتول ياه بنگاه اریاخت در يبرا هیواردات مواد خام اول. 2
به پسرفت کشور  یداخل دیتول شرفتیزمان با پ به کشور که هم یمتخصص خارج يروهایجذب ن. 3

  ].18[ شد یمهاجر فرست منجر م
  راتسل ییخودکفا هینظر - 

 او. است »انسانى جغرافیاى« مکتب گامانشیپ از آلمانى، جغرافیدان ،)1904 -1844( راتسل فریدریش
 یشناس انسان جغرافیا،« از ترکیبى معناى به که ساخت مطرح را انسانى جغرافیاى اصطالح بار، اولین براى
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 رشته این. شد متولد آلمان در ،19 قرن در سیاسى جغرافیاى جدید رشته سان، نیبد. بود »سیاست علم و

 از. دهد قرار موردمطالعه زنده موجودات عنوان به را جهان و کشورها ها، انسان که بود آن درصدد جدید
 یافته، رشد کرده، اشغال فضایى که شوند یم تلقى يا زنده موجودات از يا مجموعه کشورها راتسل، نظر

  ].12[ رندیم یم سرانجام و روند یم تحلیل
 یملت توسط که ییفضا. است یزندگ يبرا ییفضا و یاتیح يفضا يمعنا به یآلمان يا واژه ،»لبنسروم«

 گذار انیبن ،)1901( راتسل چیفردر شهیاند در واژه نیا. شود یم اشغال است یفزون به رو آن تیجمع که
 بر. داشت میمستق نقش) جانور( زنده موجود مانند به دولت يپرداز هینظر و آلمان، در یاسیس يایجغراف
 يا دهیپد که نیا تا استدرك  قابل بهتر ،یستیز و یعیطب يا دهیپدمثابه  به دولت دگاه،ید نیا اساس

 يکارکردها. دارد یمختلف يکارکردها مختلف مؤسسات قیطر از دولت. شود قلمداد یاجتماع و یکیمکان
 راتسل، موردنظر لبنسروم. است دولت دهنده لیتشک يها بخش تمام صحت دهنده نشان مناسب،

 در هیتغذ به انسان و اهیگ همانند یاتیح يفضا در ها دولت. دارد کیارگان يا کرهیپ که است ینیسرزم
  ].16[ هستند رقابت در هم با وستهیپ ها دولت اساس، نیا بر. دارند ازین منابع و ینیسرزم گسترش قالب

  هوفر هاوس ییخودکفا هینظر - 
بزرگ و  يها قدرت یاقتصاد مل یلزوم خودبسندگ يبه معنا »ییخودکفا«هاوس هوفر مبدع مفهوم 

  .است یها از تجارت جهان آن يازین یب
 گرفت یقرار م ها برالیطلبانه لصلح هیدر مقابل نظر »ییخودکفا« یستیناز هینظر ؛و آلتون نویپل ریتعب به

باشد، حفظ صلح  شتریتجارت ب قیاز طر گریکدیمتقابل کشورها به  یکه معتقد بودند هرچه وابستگ
  ].5[ گردد یتر و امکان جنگ کمتر م آسان

هدف  نیا. آلمان قرار دهد یِنظام امپراتور اریاخت در ایجغراف از یمنظم نییتب تا کرد یم یهاوس هوفر سع
  :افتی یتحقق م لیذ وهیبه ش
 ییایجغراف عوامل و یمل قدرت انیرابطه م جادیا .1
 مربوط يایاطالعات جغراف يآور جمع. 2
 ها يناز يو تجاوزگر یطلب توسعه يبرا یمنطق غاتیارایه تبل. 3

 میمفاه. دیگرد مترادف »قدرت استیس«و » کیتیژئوپل« روانش،یهوفر و پ هاوس شهیاند در سان، نیبد
 تلرینگرش ه يریگ در شکل ،»ایپو يمرزها« و »یاتیح يفضا« لیهاوس هوفر، از قب» کیتیژئوپل«

 .ددوم کمک کر یگذاشت و به بروز جنگ جهان رینسبت به جهان تأث
جهان  يراز رهبر گفت یمتأثر بود که م ندریمک اتینظر گریو د »نیقلب زم« هیاز نظر قاًیهاوس هوفر عم

 يبرا ،يآلمان ناز یطلب توسعه يبرا یانیبن يو يبرا »نیقلب زم« هینهفته است و نظر »نیقلب زم«در 
  .شد لیتبد »یاتیح يفضا«کسب 
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 :بود لیذ میمفاه يس هوفر حاوهاو تا راتسل از آلمان ییایجغراف ـ یاسیس شهیدر هر حال، اند

 ت؛یاز نظر مواد خام، بازار، صنعت و رشد جمع ییخودکفا 
 کشور؛ تیجمع يبرا یکاف یعیطب منابع و نیسرزم ای یاتیح يفضا 
  ؛یمحدود مل يمرزها يجا به يتر عیوس ییایمناطق جغراف ایمناطق متحد 
 ؛)عتیطب دستساخته ( یعیطب يحق کشورها نسبت به مرزها 
 قدرت  نیتر از گسترده يبرخوردار لیبر جهان به دل قایفرآ -ایاوراس عیوس نیفرض تسلط سرزم

  ]5[ ینیزم
  ینیگفتمان امام خم به دهنده اصالت مرجع عنوان به اسالم، در ییخودکفا - 2-1-2
 صورت بهموضوع پژوهش حاضر، محل اصالت خود را اسالم و  عنوان به ینیامام خم ییخودکفا گفتمان
 که ردیگ یم صورت یحال در یگفتمانارجاع  نیا. دهد یم قرار عهیمذهب ش امامان و عیتش تر یانضمام
 نکته نیا به توجه با. است عهیش یسنت فقه چارچوب در یهیفق خود ،ینیخم امام یعنی گفتمان، واضع

در اسالم و  ییارجاع، خودکفا نیهم يپژوهش حاضر بر مبنا يِنظر یِکل چارچوب که گفت توان یم
 میاز مفاه یالزم است درک ییگفتمان امام در حوزه خودکفا یبررس يبرا ه این دلیل،ب. است عیمذهب تش
  .میداشته باش یاسالم یحوزه، در متون اصل نیمرتبط با ا

که  داند یم نیاسالم کمال مطلوب انسان را در ا. ارزش مطرح است کی عنوان بهدر اسالم  یوابستگ قطع
  .رها شود بار انیز یتا از وابستگ ردیگ شیرا پ يروند یمشروع و عقالن يسازوکارهااز  يریگبا بهره یآدم
  .»1ستین يزیمالک چ شیمحصول کوشش خو جز انسان«: است آمده میکر قرآن در

   ].8[ »سازد ینمانسان را سعادتمند  گران،یامکانات د«: ندیفرما یم) ع( یعل امام
 ندیناخوشا يامر ،یوابستگ يهادارد؛ و رگه کیرابطه نزد ییبا خودکفا یتوسعه واقع ،ینید نشیب در

  .اند پرداخته ییو خودکفا ییفرهنگ خوداتکا جیهمواره به ترو نیبزرگان د. شمرده شده است
تحمل و زحمت و  شده، داده اریارزش بس گرانیاز د يازین یبدر جهت  تیبه کار و فعال یاسالم اتیروا در

 ثیاحاد به توانیم ات،یروا نیاز جمله ا. عبادت به شمار آمده است يازین یببه غنا و  دنیرس يرنج برا
  .کرد اشاره لیذ

درشت بر تن داشت و در  یدر دست و پوشش یلیکه ب دمیرا د) ع(امام صادق«: دیوگمی یبانیش ابوعمرو
تا  دیرا به من بده لیب! شوم تیفدا: عرض کردم. ختیر یمو عرق از بدنش فرو  کرد یمباغ خود کار 

 نیتأم يآزاردهنده آفتاب، برا يمن چنان دوست دارم که شخص، در گرما: فرمود. شما کار کنم يجا به
  .»2خود رنج بکشد یزندگ يازهاین

                                                        
  .39قرآن کریم، سوره نجم، آیه   1
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به کار مشغول بود و در پاسخ معترض که  شینامناسب در مزرعه خو و گرم اریبس يهوا در) ع(باقر امام«

من : دیفرما یمو قصد موعظه آن حضرت را دارد،  ردیگ یمرا بر آن حضرت خرده  يریکار کردن در سن پ
در حال طاعت  رمیحالت بم نیعبادت است و اگر در ا نیو ا کنم یماز تو و مردم کار  يازین یببه قصد 

  ].1[ »ام رفته ایخداوند از دن
  گفتمان لیتحل و گفتمان - 3-1-2

 دیگر هايدیدگاه با را فوکو گفتمان مفهوم سیاسی، فلسفه حوزه در موف، شانتال و الکال ارنستو
 سوسور، هايدیدگاه آمیختن هم به با ها آن. دادند شکل را خود گفتمان نظریه و درآمیختند اندیشمندان

 آن اساس بر که اندداده ارایه پساساختارگرایانه اينظریه دیگران و فوکو آلتوسر، گرامشی، الکان، دریدا،
  ].11[ گیرند می شکل گفتمانی فرایندهاي تاثیر تحت اجتماعی هايپدیده همه

 معناي. است هویت ايرابطه شخصیت مؤید دارند، گفتمان از موف و الکال که برداشتی گوید؛می هوارث
 هستند آن از بخشی خود ها این که ايکلی بافت به توجه با را نهادها و اعمال گفتارها، کلمات، اجتماعی

 توجه با را عملی هر و است وقوع حال در که ايکلی عمل به توجه با تنها را معنایی هر. فهمید توانمی
 در عمل که را گفتمانی و را عمل بتوانیم اگر پس. شناخت باید ،)دارد قرار آن در که( خاصی گفتمان به
 موف و الکال]. 26[ کنیم ارزیابی و تبیین درك، را فرایندي توانیم می کنیم، توصیف شود می واقع آن

    نظر در مفهومی مثابه به بلکه است؛ زبان دربرگیرنده تنها که مفهومی عنوان به نه را گفتمان مفهوم
  ]28 ،11[ است کرده احاطه را اجتماع حوزه کل که گیرندمی

 باشند، مفهومبی شاید هم از جدا که متفاوتی عناصر. دارد گفتمان نظریه در مهمی نقش بنديمفصل
 خود موف و الکال. کنندمی کسب را نوینی هویت آیند،می گرد گفتمان یک قالب در هم کنار در وقتی

 عناصر میان که کنیم می اطالق کرداري هر به را بندي مفصل«: کنندمی تعریف گونهاین را بنديمفصل
. کند می تغییر بندي مفصل کردار این نتیجه در ها آن هویت آن طی که کند می ایجاد اي رابطه}مختلف{

  ].20[» نامیم می گفتمان شود، می حاصل بندي مفصل کردار نتیجه در که را کلیتی
 بعد یا پیرامونی دال باشند شده بندي مفصل گفتمان یک قالب در که زمانی تا تفاوت بر مبتنی مواضع
 و اند ماهیگیري تور هاي گره همان ها آن. هستند پیرامونی دال گفتمان یک هاينشانه تمامی. هستند
 و اند نظام یک ابعاد ها نشانه تمامی. است شده تثبیت »شان تفاوت بر مبتنی مواضع« اساس بر شان معناي
  ].28[ کندمی تعیین ها نشانه دیگر با آن رابطه را نشانه هر معناي
 حوزه در است، آن از خارج و شودمی حذف گفتمان یک از که چیزي هر شد، گفته تر پیش که طور همان

 این همیشه دارند قرار خود از خارج حوزه با تقابل در همیشه هاگفتمان چون اما. دارد قرار ،گونگیگفتمان
 در معنا تثبیت دیگر هايشیوه توسط گفتمان یک در هانشانه معناي تثبیت شیوه که دارد وجود احتمال
 گفتمان یک. کندمی پیدا کاربرد اینجا در شناور دال یا 1عنصر مفهوم. دربیابد چالش به دیگر هايگفتمان

                                                        
١ Element 
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 کامالً معناي یک به شانمعنایی چندگانگی تقلیل طریق از بعدها به عناصر تبدیل براي است تالشی
 نشده تثبیت هنوز شان معناي و دارند حضور گفتمان میدان در که اند هایی نشانه عنصرها]. 11[ شده تثبیت
 کند می تالش گفتمان). اند چندمعنایی مثال براي( دارند متعددي معنی بالقوه که هایی نشانه یعنی است؛

  .کند بدل باشند داشته ثابتی معناي که وضعیتی به شان چندمعنایی حالت از کاستن با را عنصرها
 ها، نشانه این ترین مهم. نیستند برخوردار برابر ارزش از گفتمان یک در شده بندي مفصل هاي نشانه همه

 اطراف در ها نشانه سایر. دهد می تشکل را گفتمانی منظومه مرکزي هسته که است مرکزي دال یا گرگاه
 جاذبه قلمرو در را ها آن و کند می جذب را ها نشانه سایر هسته این جاذبه و گیرند می نظم نشانه این

  ].6[ دارد می نگه خود معنایی
 یک شدن هژمونیک]. 20[ اند دانسته خود تحلیل گر هدایت رشته را هژمونی مفهوم تغییرات موف و الکال
 یا و است گرفته قرار پذیرش مورد عمومی افکار در وسیعی سطح در آن معناي که معناست این به نشانه

  ].11[ است آمده وجود به نشانه معناي در -موقتی هرچند- انسداد نوعی واقع در
 يبرا يدیتهد عنوان به ،گرفته شده است تیبه عار ،دایکه از در یمفهوم ،»يواساز« ای یساختارشکن
امر  نینقطه مقابل انسداد و توقف است و بر ا واقع درمفهوم  نیا. اندینمایگفتمان رخ م ییثبات معنا

 نهیبرد تا زم نیآن را از ب ییثبات معنا دیگفتمان با کیو سلطه  یبردن هژمون نیاز ب يدارد که برا دیتأک
 آمده، دیپد ملتهب و ناآرام يفضا نیا در بتوانند بیرق يها گفتمان و دیفراهم آبه دال شناور » بعد« رییتغ

  ].17[ دکنن تیرا تثب شیخو ییموردنظر الصاق و نظام معنا يمدلول خاص خود را به دال مرکز
  یتجربمرور -2-2

  مرور روشی - 1-2-2
اندیشه نحله  گفتمان در نظامسعی داشته است تا با بررسی مفهوم گفتمان و تحلیل  ،]10[خوشروزاده 

وتحلیل قرار  خصوص میشل فوکو، انقالب اسالمی را بر اساس این روش مورد تجزیهپسامدرنیسم و به
هاي  ازجمله نتایج پژوهش مذکور این بوده است که در بستر جنبش انقالبی مردم ایران، گفتمان. دهد

صدایی نبود بلکه متنی  نده و بستري تکمختلفی حضور داشتند و در حقیقت این جنبش متنی تک نویس
  .ها بوده است هاي سیاسی متعدد و کثرت خرده گفتمان مبتنی بر ریز بدنه

اي به تحلیل گفتمانی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در طول  در مقاله ،]2[ابراهیمی  لهنبی ا
زجمله نتایج پژوهش مذکور این ا. جنگ عراق علیه ایران، طبق نظریه گفتمان الکال و موف پرداخته است

گرایی و  است که در سیاست خارجی دوره جنگ، ما شاهد تقویت دال مرکزي اسالم شیعه در مقابل بعثی
  . گرایی در منطقه توسط امام خمینی هستیم به حاشیه بردن عرب
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  مرور موضوعی - 2-2-2

به » امام و خودکفایی نظامی« اي با عنوان ، در مقاله]22[موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی 
تأکید مقاله بر این . پردازد هاي امام خمینی در مورد خودکفایی نظامی و تسلیحاتی می تبیین دیدگاه

هاي قرآنی، سنت  هاي امام درمجموع در مورد امور دفاعی، نشات گرفته از آموزه موضوع است که اندیشه
  .صدر اسالم تا به امروز است هاي تاریخی از و درس) ع( پیامبر، ائمه معصومین

. اي به مطالعه خودکفایی و استقالل اقتصادي از دیدگاه امام خمینی پرداخته است ، در مقاله]3[احمدي 
شناس حق محور در مورد استقالل و خودکفایی در عرصه  عنوان یک اسالم وي نظرات امام خمینی را به

  .ه حکومتی، مورد بررسی و مداقه قرار داده استاقتصادي، در طی حدود یک دهه رهبري ایشان در عرص
آوري رهنمودهاي امام در حوزه خودباوري و  ، در کتابی به جمع]21[خمینی  امام آثار نشر و تنظیم موسسه

ها و تبلیغات،  ها و علل خودباختگی، تالش مباحثی چون زمینهدر این کتاب به . خودکفایی پرداخته است
هاي الزمِ  خودباوري، فرهنگ ازخودبیگانگی، تحول فرهنگی راه مقابله، زمینه اهمیت استقالل، تأکید بر

  .شود خودکفایی و تاریخ خودباوري پرداخته می
به مفهوم قاعده » حمایت از تولیدات ملی در قاعده نفی سبیل«نامه خود با عنوان  ، در پایان]27[یزدانی 

بر مبناي . پردازد عنوان یکی از ارکان اصلی استقالل و خودکفایی از منظر دین اسالم می نفی سبیل به
» قاعده نفی سبیل«اصل مهم و اساسی  ،یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسالماین پژوهش، 

استقالل . هاست تمام زمینهاین اصل و قاعده محکم فقهی ضامن حفظ استقالل کشور اسالمی در . است
... معنا همان عدم سلطه و سبیل است، داراي ساحتی اعم از استقالل سیاسی، اقتصادي و که به یک 

  .به دست آمدن این اصل مبتنی بر عدم وابستگی به دیگران است. است
انات ، به بررسی بی»ارتش جمهوري اسالمی ایران جهاد خودکفایی«، در کتاب ]15[محمدرضا کارشکی 

عنوان تبلور یکی  در این کتاب، جهاد خودکفایی به. استرهبري پیرامون جهاد خودکفایی ارتش پرداخته 
از شعارهاي اصلی انقالب اسالمی یعنی شعار استقالل آمده است و سعی شده است که تجلی آن در 

  .عرصه ارتش بررسی شود
مند و علمی در حوزه  الیِ پژوهشی روششده در بستر موضوعی، جاي خ مرور تجربی انجام با توجه به

شده، در عموم موارد  مطالعات انجام. شود مطالعه گفتمان خودکفایی از منظر امام خمینی، احساس می
هاي علمی، به این حوزه  مند و بر اساس اسلوب آوري و توصیفی بوده و نگاهی روش صورت جمع به

محوري که رویکردهاي مختلف تحلیل گفتمانی  گر و ایدهن فارغ از این، با توجه به دید کالن. اند نداشته
دهد، ضرورت انجام پژوهشی با  باألخص رویکرد الکال و موف براي توصیف یک گفتمان به دست می

بندي گفتمانی امام خمینی در حوزه خودکفایی،  یابی به مفصلاستفاده از این نظریه و روش، براي دست
  .رسد ضروري به نظر می
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  تحقیق روش -4

 چندان تفکیک و نظریه مثابه به هم و گیرندمی نظر در روش مثابه به هم را گفتمان تحلیل نظریات عمدتاً
 حقیقت در]. 34[ کرد جدا هم از را دو این توان نمی و ندارد، وجود گفتمان تحلیل در دو این بین روشنی
 تحلیل براي هایی روش عنوان به گیرد، می قرار تحلیل مبناي نظریه عنوان به که مفاهیمی همان
 از استفاده و خود شخصیِ عمل ابتکار با باید پژوهشگر اینجا در. شود می استفاده نیز، اجتماعی هاي کنش

  .کند پیدا دست نتیجه به شود، می استفاده هم روش عنوان به بعضاً که نظریه، مفاهیم
 در کند؛ می پیدا نمود موف و الکال گفتمان نظریه در باألخص) محقق عمل ابتکار از استفاده( مسئله این
 و موضوع به نسبت عمقی درك باید محقق روش، نظریه این بر مبتنی تحلیل براي واقع

  . کند کشف را آن هاي دال بتواند تا باشد داشته گفتمان عملکرد نحوه و گفتمانی، هاي بندي صورت
 با و پساساختارگرا، ذهنیت نوع یک ایجاد واسطه به گفتمانی، هاي بندي صورت و گفتمان عملکرد فهمِ

 درك همچنین. شود می انجام 3»تعویض« و »مقایسه« ،2»اپوخه« چون 1واسازي هاي تکنیک از استفاده
 آوردن دستبه آن، تبع به و نظري، مرور واسطه به عموماً نیز، موضوع و مفهومی حوزه به نسبت

 که گفتمان تحلیل دیگرِ رویکردهاي که است حالی در این. گردد می حاصل نظري و مفهومی حساسیت
 گفتمان انتقادي گران تحلیل رویکرد مانند ،]35 ،33 ،32 ،31 ،30[ اند بوده بسیاري هاي پژوهش مبناي

 که کنند می تاکید ها گفتمان شناخت براي روشی هاي اسلوب بر بیشتر ،...) و وداك دایک، ون فرکالف،(
  .کاهد می وي نظريِ درك از استفاده و محقق توسط عمل ابتکار از حدي تا کار این
 در سپس. است شده مطالعه بار چندین متون ابتدا گفتمانی، هاي دال استخراج براي حاضر، پژوهش در

 گفتمانیِ هاي دال بعد مرحله در. است گشته استخراج آن گفتمانیِ هاي دال متعدد هاي وبرگشت رفت
 در. شود می تثبیت ها آن از مشترك مفهوم یک و شده داده قرار هم کنار شباهت، حسب به شده، استخراج

 مورد گفتمان مرکزي دال ،)ره(خمینی امام گفتمانیِ پیوندهاي از پژوهشگر کلی درك حسب به ادامه،
 امام گفتمانیِ بنديِ مفصل ها، دال باقی همراه به مرکزي دال این نهایت، در. گیرد می قرار شناسایی

  .دهند می شکل را خودکفایی حوزه در خمینی
 هدف بلکه نبوده، ها یافته تعمیم گفتمان تحلیل هدف جاکهازآن حاضر؛ پژوهش گیريِ نمونه با رابطه در

 استفاده »نظري گیري نمونه« روش از است شده سعی حاضر پژوهش در است، ها داللت به یابیدست
 باشند نظریه مبین که عینی مقوالت به یابیدست براي محقق نظري گیري نمونه در واقع، در. است شده

                                                        
  .معنایی خارج کردنِ طبیعی بودن چنین پیونديقطع پیوند دو دال گفتمانی و از ثبات  1
نهد و این کار را براي خلق فضایی تازه گر تجارب پیشین خود را تا جایی که ممکن است به کناري میدر اپوخه، پژوهش 2

  .]4[دهد در مورد پدیده مورد بررسی، انجام می
گر خود  نوعی مقایسه است که در آن تحلیل(تعویض  و) کلی متفاوت هاي به مقایسه متن با موقعیت(هاي مقایسه  تکنیک 3

دهند و به ساختارشکنیِ ذهن  هر دو مانند اپوخه، عمل واسازي را انجام می) کند متنی جدید براي مقایسه خلق می
 .کند کمک می -کند هایی که خود پژوهشگر نیز بدیهی فرض می باالخص دال- هاي گفتمانی  پژوهشگر براي شناسایی دال
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 مقوالت نظري اشباع روش این در گیري نمونه یافتن پایان مالك. زند می دست هایی نمونه انتخاب به

 اساس بر موارد، از هاییگروه یا موارد انتخاب از است عبارت نظري گیرينمونه اساسی اصل]. 23[ است
 موردها بودن مرتبط مبناي بر گیري نمونه. شناختیروش انتزاعی معیارهاي از استفاده با نه و شانمحتواي

 شخصی نظر روش، این در ها نمونه انتخاب معیار]. 14[ گیردمی انجام بودنشان نمایان نه و تحقیق با
  ].7[ است استوار پژوهش هدف و وي قبلی تجارب بر نظر این البته که است محقق

 هاي واژه و »خودکفایی« واژه که، است صورت این به حاضر پژوهش گیري نمونه روش اساس، این بر
 کتاب تیترهاي میان و تیترها محتواي میان در) داخلی هاي توانمندي وابستگی،: مانند( متضاد و مترادف
 اولیه، بررسی با و کارشناسی نظر از که ها آن شده، یافت عبارات میان از و شده جستجو ،1امام صحیفه

 ادامه در همچنین،. شدند برگزیده تحلیل براي شد، داده تشخیص موضوع با بیشتري ارتباط حائز
 عبارات تمام تحلیل و آوردن از متعدد، عبارات از آمده دست به »داده اشباع« به توجه با اولیه، هاي بررسی

  .است گشته انتخاب نهایی تحلیل و بررسی براي »متن 20« از بیش نهایت در و شده خودداري
 بوده تفسیري مسئله یک همواره گفتمان تحلیل گفت، باید گفتمان تحلیل روایی و اعتبار بحث مورد در

 پس. داریم سروکار اند، شده آوري جمع گفتمان تحلیل طول در که هایی داده با مشخصاً جااین در ما. است
 تحلیل اعتبار. دارد وجود که است منطقی هاي بحث به وابسته آن هاي یافته و تحقیق یک پایایی و اعتبار

 جاي به کیفی، تحقیقات در است، ذکر به الزم]. 13[ است وابسته بیان و نطق قدرت کیفیت به گفتمان
]. 25[ دارد کاربرد هم »اعتماد قابلیت« مفهوم است، رایج کمی تحقیقات در که روایی و پایایی بر تأکید

 بازیابی« هدف با که مداومی هاي وبرگشت رفت اساس بر اعتماد قابلیت حاضر، پژوهش در مبنا این بر
 روایی داراي حاضر پژوهش همچنین،]. 25[ آید می دست به است، گرفته صورت »اطالعات کسب مسیر

  .است محتوایی روایی واجد نیز و صوري
  
  پژوهش هاي یافته -5

  خودکفایی حوزه در خمینی امام گفتمان -5-1
 یاج،است، و در صورت احت یربه غ یاجکه اصل بر عدم احت شود می یرتصو گونه ینا ینیگفتمان امام خم در

 مستقل تواند نمى که داشت احتیاج اگر غیر، به باشد نداشته احتیاج«  :شود میاستقالل کشور محقق ن
 هاي بندي مفصل به توجه با غیر به احتیاج عدم این. »2است]  سیاسى[ بستگى یک خودش احتیاج،. باشد

احتیاجِ به دشمن؛  این«  شود نمی دشمن به احتیاج عدم شامل تنها کند، می پیدا گفتمان این که دیگري

                                                        
مرکز تحقیقات علوم کامپیوتري اسالمی «محصول » )ره(مجموعه آثار امام خمینی«افزار  وسیله استفاده از نرم کار به این 1
  .انجام شده است» نور
  443: ص ،10 ج امام، صحیفه 2
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 شود می شامل نیز را دوستان به احتیاج عدم بلکه »1چیزهایى است که در ذائقه انسان باید باشد ینتر تلخ

 چنین رسد می نظر به. »2انسان احتیاج دارد به برادرهاى خودش؛ این هم خوب نیست وقت یک«
 براي اي منطقه و جهانی سطح در سازي گروه و سازي جبهه رویکردهاي برخالف رویکردي
اگر  ما«  »شقوق همه در« خودکفایی، از تعریفی چنین راستا، این در. ست ملیتی بین هاي همکاري

 »3باشیم خودکفا که کنیم جدیت چیزمان، همهدر  چیز، همهبخواهیم که یک مملکت مستقل باشیم، باید 
 استفاده بر و شکند می را قاعده این امام نیز مواردي در اما. کند می پیدا صدق »4از خود ما باشد چیز همه«
 جدید علوم از باید و اند، داشته نگه عقب را ما هرحال به: که استدالل این با- پیشرفته کشورهاي علم از

  .کند می تأکید -کنیم استفاده
 این بر را بنایش دانشگاهى«  :کند می تاکید »داخلی نیاز تأمین در خودکفایی« بر خمینی امام ادامه، در

 آن بتواند]  است[ محتاج خودش مملکت که مقدارى آن که بکند کارى خودش دانشگاه در که بگذارد
 نیز را صادرات دیگر، کشورهاي از الگوگیري واسطه به و تر بلندمدت افقی در اما. »5بکند درست را مقدار

که ما  بشودبعد جورى  هاي سالامیدواریم که  ما«  :کند می تصویر خودکفایی از باالتر اي نقطه عنوان به
 اول -خب- ژاپن ژاپن، مثل توانستند که ممالکى آن«  ؛»6محتاج به ما باشند ها آنصادرکننده باشیم و 

 امریکا در او]  مصنوعات[ از بسیارى. کند مى مقابله امریکا با حاال اینکه تا. کردند کوشش. نبود چیزى
 یابد ارتقا تواند می اي مرحله در خودکفایی که کنیم می درك مجموع در وضعیت، این در. »7رود مى فروش

 کند؛ پیدا بروز صادرات مانند اي جلوه در و حداکثري ماهیت یک به شود تبدیل داخل نیازهاي تأمین از و
 گفتمان به ذهنیتی چنین. است خود به دیگران کردن وابسته کننده، خوشحال نقطه یک حال این در و

  .است نزدیک بسیار خودکفایی باب در ها مرکانتالیست
 لزوم« با »وطن به نسبت غیرتمندي« به نزدیک چیزي میان ها وضعیت از بسیاري در امام گفتمان

 بگوید امریکا به که بیاید عارش که بکند پیدا را تحول این ما ملت باید« کند  برقرار ارتباط »خودکفایی
 حوایج و کند قیام باید خودش باشد، خودش کار دنبال باید خودش بده، ما به مستشار یا بده، ما به گندم

 که باشند این درصدد باید ملت، قشرهاى همه ملت، یعنى بکنیم؛ کمک هم با باید همه. برآورد را خودش
 گفتمان این و کند می حرکت »گرایی ملی« هاي گفتمان نزدیکیِ در رویکردي چنین. »8باشند خودکفا

 »گرایی ملی« با را »بودن خودکفا« حاضر، عصر در گرایی ملی نشانه بودن هژمونیک حسب به دارد سعی
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 به نسبت غیرتمندي« همان »خودکفایی به نسبت غیرتمندي« برساخت تثبیت آن تبع به و دهد، پیوند
 .دهد صورت است، »ملیت

 »دیگر کشورهاي از گرفتن الگو« به طرفی از. گذارد می صحه نیز مفهوم یک سوي دو بر حاضر گفتمان
 از لکن بعد. گرفتند هم از غیر مى ها اینبعض ممالک بودند که  خوب« :کند می تشویق را خود هاي سوژه
خوب، ما هم باید . بود طور اینهندوستان . بود طور اینژاپن . خودشان بهتر از دیگران شدند کم کمآن 

 الگوي« توانند می خود گفتمان به معتقدان که کند می منتقل را معنا این دیگر، طرفی از .»1درست کنیم
 ،مستضعف هم هاي ملتمستضعف و  هاي دولت به«؛ 2»شوند مختلف هاي فعالیت در دیگر کشورهاي

 جاستآن جالب. »3خوار ایستادگى کردخوار و شوروى جهانشود در مقابل امریکاى جهان باوراندید که مى
 کشورهاي میان بگوید، سخن دیگر کشورهاي از الگوگیري از خواهد می کهزمانی گفتمان این که جاست

 نظر از که »یافته توسعه اخیراً« کشورهاي و آمریکا و غربی اروپاي کشورهاي مانند- »یافته توسعه کامالً«
 الگوگیري و شود می قائل تفاوت ژاپن، و هند چین، کشورهاي مانند هستند جلوتر ایران کشور از صنعتی

 درك را ها دال این بندي مفصل گونهاین توان می. کند می »طلب یافته توسعه اخیراً« کشورهاي از تنها را
  . شود می مطرح آن تغییرات درك بودنِ ملموس و زمانی تأخر جهت به الگوهایی چنین که، کرد
 در بلکه باشد گفتمان این در الگوگیري بر مؤثر متغیر تنها »یافتگی توسعه اخیراً« رسد نمی نظر به البته
- دیگر کشورهاي استثمار و استعمار سابقه که غربی یافته توسعه کشورهاي دیگر، بندي تقسیم یک

 چین، مانند شرقی یافته توسعه اخیراً کشورهاي و شوند می رانی حاشیه دارند را -ایران با ارتباط در باالخص
 این. شوند می سازي برجسته ندارند، ایرانی افراد ذهنیت در باالخص اي سابقه چنین که هندوستان و ژاپن

 »چین« چون کشورهایی استثمار سابقه نیز ژاپن مانند کشوري تاریخی، بررسی لحاظ به که ست حالی در
 را »کشمیر« استثمار سابقه »هند« یا خود، اطراف کشورهاي استثمار سابقه »چین« کشور یا ،»کره« یا

 با و اند، داده رخ دورتر تاریخیِ وضعیت یک در استثمارهایی چنین که دلیل این به رسد می نظر به اما. دارد
 رخ گفتمان این در دوگانگی چنین ندارند، جایی ما تاریخی حافظه در و کنند نمی پیدا ارتباطی نیز ایران

  . دهد می
 میان به سخن نیز دیگر کشورهاي براي ایران بودن الگو درباره گفتمان این در شد، ذکر کهطورهمان

 یکی بويِ و رنگ که شود می مطرح »مستضعف کشورهاي« براي عموماً بودن، الگو زمان، این در. آیدمی
 از حمایت و مستضعفین، انقالب بر تأکید و اسالمی، انقالب ابتداییِ دوران محوري هاي دال از

  . دارد مستضعفان

                                                        
  228: ، ص11 ج امام، صحیفه 1
در به خود متکی بودن و رهایی از  و کند، می پیدا معنا »مستکبران علیه قیام« کلی ساحت در عموماً بودن، الگو این 2

  .ساز، نوعی از خودکفایی است سیاسی و قیام علیه کشور وابستهوابستگی 
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 بودن الگو« به توان می است، »بودن الگو« مفهومی فضاي با مرتبط که دیگري گفتمانی هاي دال ازجمله

کنید،  شرق، همین مدرسه فیضیه که مالحظه مى بناهاى«  :کرد اشاره» )پیشرفته کشورهاي( خارج براي
براى من نقل کردند که از متخصصین ... شوند به صحن  در این درى که از مدرسه فیضیه وارد مى

... خارجى آمدند و این را دیدند گفتند این دیگر قابل این نیست که کسى بتواند مثل این درست کند 
 نداریم ما که کردند مى تصدیق ها آن که بوده طور این ما، کاري یکاش ما، بنّاهاى. بودند طور این مااساتید 

 مستضعف کشورهاي و ها ملت با ارتباط در پیشین، گفتمانیِ پیوند برخالف الگویی، چنین. »2و1این مثل
 درك با. است پیداکرده موضوعیت پیشرفته کشورهاي برابر در بلکه است، نشده بندي صورت

 فضاي برخالف را »بودنی الگو« چنین توان می است، شده مطرح بیان این که فضایی از پدیدارشناسی
 الگو( معنا این واقع در. کرد درك -شد بیان مستضعف کشورهاي براي که- بودن الگو دیگر مفهومی

 طب« :کند می پیدا بروز حکومتی و ملی نه و فردي هاي هویت قالب در) پیشرفته کشورهاي براي بودن
 این به ؛»3بکنند تدریس شاید هم حاال اروپا در را، رازى و را على ابو طب شاید هم حاال تا اروپا در را ما

 مطرح خارجی کشورهاي الگوي عنوان به اند توانسته که اند بوده شاخص فرديِ هاي هویت عموماً که معنی
 مستضعف کشورهاي براي بودن الگو از متفاوت کامالً فضایی در بودن الگو این که است مشخص. شوند
 مطرح »پیشرفته کشورهاي برابر در خود قدرت نمایش« معناي تثبیت براي بیشتر و شود می بیان
  .شود می

 گذشته موضوعات به و شود می فرض »تاریخی ماهیت« نوع یک داراي بودن الگو نوع این همچنین،
 حضور هایی موقعیت در گذشته، در که معنا این به. ندارد روز موضوعات به ارتباطی و است مرتبط
 از استفاده با حاضر، حال تا حتی یا گذشته زمانِ همان در) پیشرفته کشورهاي( ها خارجی که ایم داشته

 در که شود نمی صحبت هایی موقعیت از وضعیت این در. گرفتند می الگو ما، پیشینِ »فرديِ« هاي موقعیت
 الگو ما فرديِ شاخصِ هاي هویت یا ما کشور از دیگر پیشرفته کشورهاي و باشیم داشته »حاضر عصر«

 حال« داخلیِ عامالن و علمی هاي شخصیت براي گفتمان این که، است ذکر به الزم البته. بگیرند
 براي افراد این بودن الگو از شد، گفته که طورهمان اما شود می قائل زیادي اعتبار و ارزش ایران، »حاضر

 رژیم در -کند عمل را اى لوزه یک خواهد مى وقتى« :آید نمی میان به صحبتی »پیشرفته هاي خارجی«
 که آورند مى اروپا از کنند عمل خواست مى را بستگانش از یا دانم، نمى هایش، بچه از یکى لوزه سابق
 یک ما که بدهند نمایش طور این دنیا به و ما به خواستند مى را وضعى همچو یک. کنند عمل را اش لوزه

  .» 4داریم که را این خوب، کهآن حال و نداریم لوزه طبیب
                                                        

  437: ص ،10 ج امام، صحیفه 1
ایم که متخصصان خارجی نیز به تخصص ما در آن  و پیشرفت کرده  چنان به خودکفایی رسیدهدر واقع در این وضعیت، آن 2

  . اند زمینه نرسیده
  437: ص ،10 ج امام، صحیفه 3
  437-436: صص ،10 ج امام، صحیفه 4



 65   با تأکید بر بعد نظامی و دفاعیِ خودکفایی )ره(امام خمینیتحلیل گفتمان خودکفایی در بیانات 

 
 به که است گفتمانش مخاطبانِ بر ذهنیت این ایجاد خمینی، امام گفتمان دیگر هاي کنش از دیگر یکی

این معنا در قلب همه  باید« :دارد خود در خودکفایی بروز براي مختلفی هاي ظرفیت کشور مختلف، جهات
 غنى کشور این...  هست هم غنى کشورمان...  که باشیمطور ایمان وارد بشود؛ مؤمن به این مطلب  ما به

 و آن کلی ساحت در زمانی را ها ظرفیت این وي. » 1بایستد خودش پاى سر خودش که کند کوشش
 تعدد با- و آمده بیرون کلی ساحت از دیگر زمانی و کند، می مطرح تر جزئی مصادیق به اشاره بدون
این کشاورزها این  اگر«  :کند می تأکید مصادیقش از یکی عنوان به انسانی هاي ظرفیت وجود بر -بسیار

دهند، خود کشاورزها کار را انجام  بشود، باورشان بشود که خارج به ما چیزى نمى شان یمعنا را حال
 ایجاد براي گفتمان این رجوع محل هم کشور طبیعی هاي ظرفیت. »2دهند دهند؛ خود ملت انجام مى مى

 درست اگر خراسانش یک«: است خودکفایی به رسیدن براي »داخلی ظرفیت« گفتمانی دال در تثبیت
 مشابه توانایی بر تأکید میان این در. »3بکنیم صادر باید را بقیش ما است؛ کافى برایمان بشود، کشاورزى

 مغزهاى :است توجه به الزم هم) اروپایی کشورهاي از یافته انتزاع( غربی پیشرفته کشورهاي و ایران ملت
  .»4ندارند فرقى ایران مغزهاى با اروپا
 پرتکرار بسیار خمینی امام گفتمانی منظومه در »هویت تغییر« و »جدید یابی هویت لزوم« گفتمانی دال

 شود شستشو باید مغزها« :»کنیم عوض را مغزمان باید« چون الفاظی از استفاده با کرات به ایشان. است
 پهلوي گفتمان( رقیب گفتمان رانی حاشیه به. » 5بگیرد را آن جاى است متکى خود به که مغزهایى و

 گفتمان این. کند می برقرار پیوند وابستگی و گفتمانی هویت این بین و پردازد می کشور اداره باب در) دوم
-این و کند،  دوم پهلوي دوره در نامناسب تربیت به اشاره خواهد می واقع در »مغز کردن عوض« بیان با

) خود هویت از درك( را مان تربیت و مغزمان باید خودکفایی به رسیدن براي که کند می بندي مفصل گونه
مطلب همین است که در رژیم سابق جورى عمل کرده بودند  اشکال«   . کنیم عوض قبل دوره به نسبت

 گفتند مى و چیز، همهدیدند از  بودند که خودشان را تهى مى کرده تربیتما را  هاي جوانو جورى ما را و 
 گفتمان دوره تربیت که کند می تأکید مسئله این بر مذکور گفتمان بیان، دیگر به .»6ما کنیم مصرف

 باید مردم سبب همین به و بود ایران مردم در وابسته ذهنیت ایجاد ریشه -پهلوي دوره-خود متخاصم
  .یابند دست خودکفا ذهنیت به وابسته، ذهنیت از و شوند فکري تحول درگیر

 ،»است مطلوب هویتی نوع چه« اینکه و »هویت نوع کردن پیدا« فکر، تغییر و هویت مبحث ادامه در
 ایرانی هویت« خودکفایی به دستیابی براي مطلوب هویت گفتمان این در. کند می پیدا موضوعیت
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بزرگ خوردیم، باید بگوییم که باالترین  هاي قدرتاى که از  آن صدمه ما«  :شود می تصویر »اسالمی
شخصیت  يجا کوشش کردند که شخصیت ما را از ما بگیرند، و به ها آن. صدمه شخصیت بوده ،صدمه
  .»بگذارند یشجا ابسته اروپایى، شرقى، غربى بهاسالمى، یک شخصیت و -ایرانى
 و ها ریزي برنامه به توجه« خمینی امام خودکفایی گفتمان در پرقدرت گفتمانیِ هاي دال از دیگر یکی

 القاي دنبال به ریزي برنامه با دشمنان که شود می بازنمایی گونه این گفتمان این در. است »دشمن تبلیغات
 پیش را خود برنامه این تبلیغات، واسطه به و هستند، ایران ملت در خودباختگی از روحیه ایجاد و وابستگی

 که بودند این دنبال قدرتمند کشورهاى سایر و امریکا او از بعد و انگلستان سابق در و غربیان«  :برند می
 هیچ توانند نمى ها این که بباورانند اند، ناتوان که بباورانند ضعیف ممالک به خودشان دار دامنه تبلیغات با

 این در. » 1شد پیاده ممالک این درزدگان  غرب تبلیغات وسیله به که باور این...  بدهند انجام کارى
  .شود می خواستار تبلیغات و ها ریزي برنامه گونه این با مواجهه در را خود مخاطبان هشیاري امام وضعیت

 سمت به حرکت وضعیت این در گوید؛ می سخن نیز مقدس امر و خودکفایی میان پیوندي از خمینی امام
کردن براى اینکه ما محتاج به اجانب نباشیم  خدمت« :کند می پیدا بروز الهی خدمتی عنوان به خودکفایی،

وقتى . کوشش کنید که کارتان براى خدا باشد. خدمت بزرگى است؛ خدمت الهى است؛ براى خداست این
 نعمتی عنوان به خودکفایی همچنین .»2باشید؛ خدا همراه شماست  باك نداشته چیز یچبراى خدا باشد، از ه

 آن تحقق صورت در خدا خواست و گردد می خداوند شکر مستوجب آن، به رسیدن که شود می مطرح
  .پذیرد می صورت

 این گرچه کند؛ می کمک مردم به آن به رسیدن براي خداوند که ست ماهیتی داراي خودکفایی همچنین
 عالم موجودات سایر مثل هم ما که بیاید باورمان«  :شود می انجام مردم اراده و خواست صورت در کمک

که  يطور به شما کمک کند، همان یوتعال خداى تبارك ،... ا شاء ان...  بدهیم انجام کارهایى توانیم مى
  .»3بوده است یوتعال غیبى خداى تبارك يها تاکنون کمک

 داشته باور اینکه و ها، آن کوشش و تالش خودکفایی، به رسیدن براي خداوند کمک و مردم اراده کنار در
 این. کند می روشن را خودکفایی به رسیدن براي راه مسیر آیند، نائل خودکفایی به توانند می که باشند

 آن از توان می که دارد پررنگ حضور گفتمان این مختلف هايدال در چنان آن »خود توانستن به باور«
 مرحله هر در. ست خودکفایی به راه شروع نقطه توانستن به باور. داشت را گفتمان این مرکزيِ دال تلقی

 به دهنده رنگ و مقدمه و کند نمی پیدا تحقق هدف باشد، نداشته وجود »خودباوري« این اگر مسیر از
 چیزى، هر اول. توانیم مى خودمان که کنیم باور ما که است این عمده« :است گفتمان این هاي دال باقی
 که پیروزى این . 4کنیم مى اراده آمد، باور این وقتى. بدهیم انجام را کار این توانیم مى که است باور این
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 به اقدام دشمن که نیز درجایی .»1توانید مى که بود آمده باورتان است که این براى آوردید، دست به شما

 و گرفته هدف را مردم »خودباوري« همان حقیقت در کند، می خودکفایی علیه تبلیغات و ریزي برنامه
 خودباوري نیز تربیت و تعلیم مسئله در. است ایران جامعه معنایی فضاي در وابستگی تثبیت دنبال به

 کند جدا وابستگی روحیه از ،»مغز کردن عوض« و »فکري تحول« با را مردم تواند می که دارد، محوریت
  .رساند خودکفا درنهایت و خودباور ذهنیت به و

 با رویکردي چنین و کند پیدا بروز مردم قشرهاي همه در باید خودباوري این امام، گفتمان در
. کند می جدي تفاوتی داند، می نخبگان سطح در معنا تثبیت را ایده تحقق الزمه که دیگري هاي گفتمان

 چنین که درصورتی. است طبقاتی هاي بندي تقسیم از فارغ که ست مردمی رویکرد یک رویکردي، چنین
باور اسباب  این«  :باشد دشمن مقابل در ایستادگی مقدمه تواند می باور همان شود، ایجاد مردم در باوري

  .»2کنند بزرگ ایستادگى مى هاي قدرتکنند و در مقابل  شود که توانایى پیدا مى این مى
 گذشته به باور« چون اي نشانه خمینی امام گفتمانی منظومه در شد، گفته تر پیش که طور همان

 خودباوري از نوعی بار این اما ست خودباوري ایجاد درصدد هم باز که دالی کند؛ می پیدا نمود »افتخارآمیز
 انتزاعیِ وضعیت از فارغ. تاریخی خودباوري یعنی است؛ خورده گره ایرانی ملیت و کشور ي گذشته با که
 گذشته عالمان و مفاخر کنند، می بیان گذشته مفاخر عنوان به خمینی امام که مصادیقی از یکی دال، این

  3.شود می تقویت خود توانستن به باور آنان، شناخت واسطه به که است ایرانی
 گفتمان در نیز آینده به نگاه یک ایشان افتخارآمیز، گذشته به خمینی امام نگاه بر عالوه زمانی، بعد از

 با موافق خودکفایی که شود می بندي صورت گونه این آینده به نگاه این. کند می بندي مفصل خود
مستغنى بشویم، از همه کس  چیز همهدر طول یک مدت دراز ما از  توانیم مى« :است نیز نگري آینده

را مستغنى کنیم، باید  یمانها توانیم خودمان را مستغنى کنیم، جوان ما مى که یوقت. مستغنى بشویم
 در شده تثبیت هاي معرفت از جزئی »بودن نگر آینده« اینکه به توجه با وضعیت این در. » 4کوشش بکنیم

 به- خودکفایی چون اي مسئله شود، می تلقی بدیهی معرفت و اپیستمه یک عنوان به و است مدرنیته دوره
  .شود هژمونیک نیز معنا این تا خورد می پیوند آن به -معرفتی هاي رویه در بودن بدیهی کمتر جهت

 سمت به محرك که ستانسانی نیروي کند، می پیدا باالیی اهمیت انسانی نیروي خمینی امام گفتمان در
 و متخصصان از استفاده حوزه در لحاظ همین به. برساند سرانجام به را آن تواند می و است خودکفایی

                                                        
  308: ص ،14 ج امام، صحیفه 1
  308: ص ،14 ج امام، صحیفه 2
نشان دادن دست برتر خود » باور به گذشته افتخارآمیز«اي چون  تر گفته شد، که یکی از معانیِ مطرح کردن نشانه پیش 3

شود که همانا باور به توانستن خود با هدف  در اینجا معناي دیگري از این نشانه ظاهر می .است در برابر کشورهاي پیشرفته
هاي گفتمانی عالوه بر شناسایی صراحت متن، درك  هاي شناسایی دال الزم به ذکر است یکی از راه. مخاطبان داخلی است

  .تمانی استدال گفتمانی و پدیدارشناسی و شناسایی چرایی بودن آن در پرکتیس گف
  432: ص ،15 ج امام، صحیفه 4
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 جدي تأکید خودکفایی به داخلی متخصصان و دانشمندان دستیابیِ لزوم بر خمینی امام دانشمندان،

 تعهد کشور به که ست دانشمندانی تنها به دادن اهمیت قید این و دارند قیدي اما تأکید این در. اند داشته
 عنوان به نیستند، متعهد کلی صورت به یا روند می خارج به که متخصصانی و مانند، می کشور در و دارند

طبیب از خود ما باشد، مهندس از خود ما  باید«  :شوند می رانی حاشیه »خورند نمی ما درد« به که کسانی
احتیاج به این نداشته باشیم که ما از خارج وارد کنیم؛ مغز از خارج وارد . از خود ما باشد چیز همهباشد، 
هم به درد  ها اینروند  گذارند مى این مغزهایى هم که مى. ما خودمان باید داراى مغز صحیح باشیم. کنیم

  .»1 خورند ما نمى
 از که وضعیت این انقالب؛ اولیه دوران در جنگ و اقتصادي محاصره تحریم، سخت شرایط به توجه با

 شرایط این در شده باعث و گذاشته تأثیر نیز خمینی امام گفتمان بر آید، برمی جامعه واقعی فضاي
 بسیار وضعیت این در که گفتمانی پیوندهاي ازجمله. دهند قرار مدنظر خودکفایی، از جدیدي بندي مفصل

اعتقادم است که اگر ما در  من «: »است سختی در استعدادها شدن شکوفا« گرفته، قرار توجه مورد
کنیم؛ یعنى همه  محاصره اقتصادى یک ده سال، پانزده سال واقع بشویم شخصیت خودمان را پیدا مى

 از استفاده با. »2افتند توانستند فعالیت بکنند به فعالیت مى و نمى وقت آنمغزهایى که راکد بودند در 
  . است »خودباوري و خودکفایی به رسیدن مقدمه سختی« که کرد، تفسیر گونه این توان می دیگر هاي دال

 شرایط از مصداقی« عنوان به هم را تحریم وضعیت خمینی امام کشور، شدن تحریم به توجه با همچنین
ابتکارات از  این«  :کند می تعریف »خودکفایی شکوفاییِ براي محملی« عنوان به و کرده مطرح »سخت

ما دیگر  هاي جوانفرستادند،  خواستیم مى اگر ما هر چیزى مى. برکات این محاصره اقتصادى بود
را که  اقتصادىاین محاصره . خواهیم چه کنیم مى! هست دیگر. خودمان بکنیم کهرفتند دنبال این نمى

اینکه محاصره اقتصادى دانم براى کشور خودمان، براى  اى مى ترسند، من یک هدیه خیلى از آن مى
ما یحتاج را به ما ندادند، خودمان  که وقتی. دهند ما را به ما نمى» ما یحتاج«معنایش این است که 

  .» 3رویم دنبالش مى
 لزوم بر ایشان،. اند کرده تأکید دارند، هم با مستقیم ارتباط که نیز دیگر گفتمانیِ دال دو بر خمینی امام

 شما«  :اند داشته تأکید »خارج در« چه و »کشور داخلی فضاي در« چه کشور، »بودن خودکفا نمایش«
از یک همچو ... از خارج طبیب آوردند ... دیدید که در زمان محمدرضا براى یک مرض خیلى جزئى 

اى براى مملکت ایجاد  اى و چه فاجعه یک همچو عملى، چه غائله» بزرگ«شخصیت به قول خودشان 
چنانچه طبیب  ها اینرا که  مطلب کند این در خارج ایجاد مى. و در نظر داخل کند در نظر خارج مى

در داخل هم، . خوب، دیگر الزم نبود از خارج بیاید. متخصصى راجع به یک همچو امرى هم داشتند

                                                        
  444: ص ،10 ج امام، صحیفه 1
  114: ص ،14 ج امام، صحیفه 2
  116- 115: ص ،14 ج امام، صحیفه 3



 69   با تأکید بر بعد نظامی و دفاعیِ خودکفایی )ره(امام خمینیتحلیل گفتمان خودکفایی در بیانات 

 
 مواظبت و توجه« معناي با ارتباط تواند می دال این بیان دلیل. »1داعتبار کردن اطبا و دکترهاى ما بو بى
 »خودباوري« یعنی گفتمان، این مرکزيِ دال بر خدشه نهایت در که باشد »دشمنان تبلیغات مقابل در

  .کند می ایجاد
 معنا این همچنین. است »خودکفایی در ابتکار داشتن لزوم« حوزه، این در دیگر گفتمانی پیوندهاي ازجمله

 حتی یادگیري این و گیرد صورت آن در یادگیري باید ها، حوزه بعضی در ماندگی عقب صورت در که
گویم که علم را از خارج  نمى من«  :شود انجام نیز) پیشرفته کشورهاي( خارج از وضعیتی در تواند می

 این بیان. »2ما را عقب نگه داشتند. اآلن خیلى از ما جلویند ها آن. خوب، عقب نگه داشتند ما را. نگیریم
 گونه این و شود محقق خودکفایی سپس شود، گرفته خارج از ابتدا که شود می مطرح نیز شرط این با دال

 :برسیم ماندگی عقب هاي حوزه در خودکفایی به اي نقطه در باید و شود، تکرار فرایند این همواره که نباشد
 .»3باشیم داشته خودمان که باشیم این فکر به. بکنیم درست خودمان که باشیم این فکر به لکن... «

 وارد فهم« و »نبودن تولیدکننده« ،»صرف گرایی مصرف« مذمومیت گفتمان، این دیگر هاي دال ازجمله
 توجه و فعلی موفقیت به نکردن اکتفا لزوم« ،»خودکفایی مسیر در نشدن ناامید«. است »خارج از نکردن

 هاي دال »خودکفایی و خودباوري به مردم تشویق در فرهنگی فعاالن اهمیت« و »بیشتر هاي پیشرفت به
  .است خودکفایی گفتمانی نظم در خمینی امام گفتمان دیگر

  
  
  
  
  

                                                        
  114-113: ص ،14 ج امام، صحیفه 1
  228: 11 ج امام، صحیفه 2
  228: 11 ج امام، صحیفه 3
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  1خودکفایی حوزه در) ره(خمینی امام گفتمان اصلی هاي دال بندي مفصل - 1 شکل

  
  اسالمی انقالب و امام گفتمانی کلی منظومه با خمینی امام خودکفایی گفتمان نسبت -5-2

 گفتمانیِ هاي دال که معنا این در کنیم کندوکاوي است الزم خمینی، امام خودکفایی گفتمان مرور از بعد
 ظهور و بروز »اسالمی انقالب« و »خمینی امام« گفتمان کلیِ منظومه در بندي مفصل چه از گفتمان این

 چه بروز واسطه به اینکه، تر صریح گونه به کنند؛ می نمایندگی خود بطن در را معنایی چه و اند پیداکرده
                                                        

به همین . در حوزه خودکفایی نمایش داده شوند) ره(هاي اصلی گفتمان امام خمینی در این مدل سعی شده است، دال  1
ها پیوند داده شده،  هاي بنیادینی که خودکفایی بدان ها یا معرفت دلیل از آوردن تمام دال هاي گفتمانی، باالخص اپیستمه

    .خودداري شده است



 71   با تأکید بر بعد نظامی و دفاعیِ خودکفایی )ره(امام خمینیتحلیل گفتمان خودکفایی در بیانات 

 
 است الزم مسئله این شرح از قبل. است کرده پیدا وقوع امکان خودکفایی مسئله درباره بحث مفاهیمی،

 و بندي مفصل مواقع در ها گفتمان. بزنیم ها گفتمان معناییِ تثبیت هاي مکانیسم به کوتاه گذري مجدداً
 توسط پیوند این. کنند می برقرار پیوند گفتمانی دال چند یا دو میان خود، هاي ایده سازيِ هژمونیک

 ها دال آن از هرکدام میان دیگر، هاي گفتمان در که پیوندهایی و شود می فرض طبیعی و بدیهی گفتمان
 معرفتیِ منظرِ در خورده، پیوند هاي دال از یکی عموماً وضعیت این در. شود می رانده حاشیه به ایجادشده،

 بدیهی کمتر دال حقیقت در. بدیهی کمتر دیگر دال و شود می تلقی تر طبیعی و بدیهی هدف، ي جامعه
 یا بودن مذموم یا مطلوب سر بر مختلف هاي گفتمان و است دیگر هاي گفتمان نزاع محل بیشتر

 برقرار دال دو این میان مذکور گفتمان که پیوندي با وضعیت این در. اند مناقشه داراي آن دیگرِ پیوندهاي
  .کند فرض بدیهی ایجادشده، پیوند واسطه به نیز را بدیهی کمتر دال دارد سعی کند، می
 همه در سازي بدیهی سطح اما. است صادق مسئله همین نیز خمینی امام گفتمانی هاي دال مجموعه در

  .نیست یکسان گفتمان سطوح
 ،)خودکفایی گفتمانی نظم یعنی( کند می برخورد خمینی امام گفتمان با حاضر پژوهش که سطحی در

 کلی چارچوب در که) اپیستمه/حکم/ گزاره(=  بنیادین هاي معرفت به باید قاعدتاً مجموعه این هاي دال
 نیز حاضر جامعه نزد در تواند می هایی دال چنین که- بخورد پیوند هستند، حاضر خمینی امام گفتمان
 هستند ها دال گونه این درواقع. باشد آن بودنِ بنیادین القاي دنبال به گفتمان یا باشد شده تصویر بنیادین

  .اند نموده ممکن را خودکفایی مفهوم طرح امکان که
 چه در خودکفایی که مسئله این به باشیم داشته کوتاهی اشاره است الزم بحث این به ورود از قبل

ماحصل رابطه د خودکفایی. شد پدیدار انقالب از بعد ایرانِ در بدوي وضعیتواقع یالکتیکيفشارها« یت 
 و انقالب از بعد. است »اسالمی انقالب و ینیگفتمان امام خم یاصل يها دال«و » بعد از انقالب یِخارج

 وضع ایران علیه شدیدي هاي تحریم امام، خط پیرو دانشجویان توسط آمریکا سفارت تسخیر باألخص
 يا گونه به یداشتند و حت یرانا يدر انزوا یبا جهان غرب سع یمانپ مختلف هم يکشورها ینهمچن. 1شد
 این و شد وضع ایران علیه هایی تحریم تحرکات، این راستاي در. فراخواندند ایران از را خود سفیران که

 شما«  :شد ساز مسئله بیشتر بود، سختی جنگ درگیر کشور که مقدس دفاع وضعیت در باألخص مسئله
 به احتیاج این در هست مردم نان که اقتصاد رشته این خصوصاً اقتصاد، در مملکتى یک اگر که دانید مى

 کنند، اداره را او دیگران باید و را، خودش کند اداره خودش نتواند که مبرمى احتیاج یک و بکند، پیدا خارج
 تسلیم ایران، مملکت ایران، ملت که شود مى این موجب رشته، این درهم  آن اقتصادى، وابستگى این

 دور راها  قدرت همه که است آورده پیش اآلن که مطلبى این در بشود موفق امریکا اگر. دیگران به بشود
 طرف باید ما لکن. شود نمى موفق اللَّه شاء ان ایران، به نسبت بکند اقتصادى حصر و کند جمع خودش
 قرار مختلفه جهات از اقتصادى حصر در را ایران و بشود موفق نخواسته، خداى اگر. بگیریم را احتیاط

                                                        
  .ها توسط آمریکا و علیه ایران وضع شد تسخیر سفارت آمریکا اولین تحریم روز بعد از 11در حدود  1
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 قاعدتاً ما خوب، داریم، آن به احتیاج ما که است خواربارهایى قضیه همین هم جهتش یک که بدهد
 اسالم به ضربه که خورد مى ما نهضت به که است اى ضربه یک این و کنیم، مقاومت دیگر توانیم نمى
 1کند کوشش امر این در دارد قدرت که مقدارى هر به کس هر که هست ماها همه تکلیف پس. است

شد،  یدارپد یانقالب یرانِکه در جهان واقع بر ا یت،وضع یندر مواجهه با ا ینیامام خم راستا، این در. »2و
 محاصره این برکات از ابتکارات این«  :برگرفته از گفتمان خود کرد یدجد يبند مفصل یک یجاددر ا یسع

 اینکه دنبال رفتند نمى دیگر ما يها جوان، فرستادند مى خواستیم مى چیزى هر ما اگر. بود اقتصادى
 من، ترسند مى آن از خیلى که را اقتصادى محاصره این. کنیم چه خواهیم مى! دیگر هست. بکنیم خودمان

 ما« که است این معنایش اقتصادى محاصره اینکه، براى خودمان کشور براى دانم مى اى هدیه یک
 هاي ریشه. »3دنبالش رویم مى خودمان، ندادند ما به را یحتاج ما که وقتی. دهند نمى ما به راما  »یحتاج

 هاي یفتعر یت،وضع ینوجود داشته، اما بعد از قرار گرفتن کشور در ا یزن یندر قبل از ا يبند مفصل ینا
  .یدگرد ارایه ییاز خودکفا تر روانه یشو پ یشترب یاتجزئ يحاو تر، يجد

 دلیل به( یتیمالحظات موقع یالزم باشد برخ یداست که، شا ینبخش، ا یندر ا یقابل بررس یگرِد نکته
در  ییدر حوزه خودکفا ینیامام خم یِگفتمان یتفهم هو يرا برا )تحریم و جنگ شرایط در گرفتن قرار

 يها دال یبعض یانبر ب) یمجنگ و تحر یطشرا( یطیشرا ینکه چن رود یاحتمال آن م. نظر گرفت
در همه  ییخودکفا« یبه دال گفتمان توان یم ،طور مثال به. ذاشته باشدگ یرحوزه تأث یندر ا یگفتمان
شده است؛  یانو جنگ ب یمسخت تحر یطناظر به شرا یدال ینچن رسد یاشاره کرد که به نظر م» شقوق

را هم در  یدال ینچن یانب توان یم »یاساس یازهاين«با  یونددر پ» همه شقوق«گرچه با انحصار نشانه 
 بعضی در که استثنائاتی همچنین کرد؛ درك »وابستگی از یشگیريپ«و به جهت » عام یطشرا«

 و لفظی ساحت از را دال معناي که اند، کرده مطرح »خارج از علم« گرفتن براي امام، هاي سخنرانی
  .کند می خارج آن افراطیِ

 منظومه در بندي مفصل چه از سخنان این گفتمانیِ هاي دال که معنا این در کنیم می  کندوکاوي ادامه، در
  .کنند می نمایندگی خود بطن در را معنایی چه و اند پیداکرده ظهور و بروز خمینی امام گفتمان کلیِ

 قرار نیز اسالمی انقالب گفتمان چارچوب در که( خمینی امام کلیِ گفتمان در بنیادین هاي معرفت ازجمله
 شعار دو اسالمی، انقالب آن تبع به و خمینی امام گفتمان در. است »آزادي« و »استقالل« ،)گیرد می

 آزادي، استقالل،. است شده می مطرح »اسالمی جمهوري« کنار در که است بوده توجه مورد محوري

                                                        
  414- 413: ص ،11 ج امام، صحیفه 1
 این از پیش، شد گفته که طور همان. آمریکا سفارت تسخیر از بعد ماه دو از کمتر، 1358 دي 4 در خمینی امام سخنرانی 2
 بسیار طور به تأکیدات این مقدس دفاع زمان در و تحریم وضعیت از بعد اما است کرده اشاره خودکفایی به خمینی امام نیز

 مقاطعی چنین در بیشتر جامعه، رهبري منصب در امام حضور دوران اینکه به توجه با البته. خورد می چشم به تري جدي
  .داد ارائه فضا این از فارغ شرایط از دقیقی تعریف نتوان شاید، است بوده
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! امام اي پیامت«: است آمده گونه بدین نیز ایران اسالمی جمهوري ملی سرود در و اسالمی جمهوري

 خودکفایی درباره که بسیاري هاي برهه در امام وضعیت این در. »ماست جانِ نقشِ: »آزادي استقالل،«
 شود می تأکید دو این پیوند بر حدي به گاهی است؛ استقالل بر تأکید با سخنش ابتداي گوید، می سخن

 شود می تصویر گونه این درواقع. کرد مطرح خودکفایی مفهوم جایگزین عنوان به را استقالل توان می که
 اسالمی انقالب شعائر ترین مهم از یکی عنوان به که استقالل نشود، محقق خودکفایی که درصورتی که،

اگر یک مملکتى بخواهد مستقل باشد، اول شرط این است که احتیاج «  :شد نخواهد محقق است، مطرح
]  سیاسى[ احتیاج، خودش یک بستگى. تواند مستقل باشد نداشته باشد به غیر، اگر احتیاج داشت که نمى

  .»1است
 مقاومت« دال به توان می است، کرده مطرح را خودکفایی مفهوم ظهور امکان که دیگري هاي دال ازجمله

 شده بندي صورت نیز اسالمی انقالب و خمینی امام کلیِ گفتمان در که »بیگانگان برابر در ایستادگی و
 مسئله و اسالمی انقالب مسائل در دخیل اجتماعیِ نیروهاي از یکی عنوان به بیگانگان. کرد اشاره است،

 آمریکا باألخص و اروپا غرب جغرافیاي قالب در عموماً که شود می تصویر هویتی عنوان به خودکفایی،
 در. شود نمی آن روي بر جدي تأکید اما گیرد می قرار گفتمان این قالب در نیز شرق گاهاً اما. دارند حضور

 سعی و هستند ایران ملت از کشی بهره و استعمار دنبال به همواره که هستند کسانی بیگانگان وضعیت این
 در که طور همان. دارند نگه خود استثمار تحت را ها آن ایران، ملت نیروهاي و ذخایر چپاول با که دارند

 و گرایی مصرف وابستگی، القاي در سعی تبلیغات، واسطه به دائماً هویت این شد اشاره خودکفایی مسئله
 مخاطبان سازيِ آگاه در سعی همواره خود گفتمان در خمینی امام. کند می ایران ملت توانستنِ به باور عدم
 بیگانه تبلیغات مقابل در »خود توانستن به باور« گفتمانیِ معناي تثبیت و هویت این به نسبت خود
. دارد اي ویژه معناي »مقاومت« مفهوم اسالمی، انقالب و خمینی امام گفتمان کلی چارچوب در. کند می

 گذشته از توصیفی با خمینی امام که کند می پیدا معنا جاازآن غرب و شرق بیگانگان برابر در مقاومت
 امري را ها آن برابر در مقاومت بیگانگان، حضور از استثمارگرایانه و استعمار سوابق و کشور تاریخی
 حمایت »پیشرفتی« هر به رسیدن براي آنان، تبلیغات و ها آن با مبارزه ضرورت از و کند می تلقی ضروري

 است، خورده گره نیز »پیشرفت« با که مفاهیمی از یکی عنوان به خودکفایی معنا، این به توجه با. کند می
 انقالب و خمینی امام گفتمان کلی منظومه در دیگر بنیادینِ هاي معرفت از یکی بنابراین. شود می مطرح

 خودکفایی که است »بیگانگان برابر در ایستادگی و مقاومت« خورد می پیوند خودکفایی با که اسالمی
  .شود می تصویر ها آن برابر در مقاومت براي راهی عنوان به
 خمینی امام. کرد اشاره نیز »گرایی ملی«  دال به توان می بیگانگان، برابر در مقاومت دال بیان ي ادامه در
 یک عنوان به که- گرایی ملی که کند می تصویر گونه این مقاومت، و گرایی ملی میان پیوند از استفاده با

 برابر در الجرم که گردد می محقق صورتی در -شود می تلقی ایران جامعه معرفتی فضاي در اپیستمه
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 ایرانی ملیت ها، آن برابر در آمدن کوتاه صورت در و کرد، مبارزه آنان با و گیرد صورت ایستادگی بیگانگان

 خودکفایی مفهوم بر مجدد نیز مسئله این حفظ براي شد، گفته تر پیش که طور همان. افتد می خطر به
  .شود می تکیه آن با مقابله راهکار عنوان به

 انقالب و خمینی امام گفتمان اصلی هاي دال از دیگر یکی عنوان به گرایی اسالم آن تبع به و خداگرایی
 جهات از اقتصادى حصر در را ایران و بشود موفق نخواسته، خداى اگر« : دارد ظهور و بروز اسالمی
 ما خوب، داریم، آن به احتیاج ما که است خواربارهایى قضیه همین هم جهتش یک که بدهد قرار مختلفه
 به ضربه که خورد مى ما نهضت به که است اى ضربه یک این و کنیم، مقاومت دیگر توانیم نمى قاعدتاً
 و شود می تعریف خودکفایی لزوم در اسالم تثبیت و خداوند اراده و خواست وضعیت این در. »1 است اسالم

 آورده جاي به خداوند حمد است الزم شود، محقق خودکفایی که درصورتی که گردد می بازنمایی گونه این
 که است این خارج به وابستگى«  شود می تلقی شرعی تکلیف یک عنوان به خودکفایی به رسیدن و شود
 به همچنین. »2 است شرعى تکلیف یک این بنابراین،. بگذاریم ها آن اختیار در دوباره را چیزمان همه

  .بگیرند کمک خداوند از خودکفایی به رسیدن براي که شود می توصیه انقالب نیروهاي
 تالش انقالب، از بعد تحریم شرایط با مواجهه در خمینی امام گفتمان شد، ذکر تر پیش که طورهمان
 که بندي مفصل این با ایشان. کند می انزوا و تحریم سختی، مفهوم، در معنایی گسست یک ایجاد براي

 خودکفایی جهت در ها آن تالش و جوانان کارافتادن به باعث کشور، در ایجادشده هاي تحریم و ها سختی
 آن پیشرفت الزمه و کشور نفع به حتی تأثیر، بی را هایی تحریم چنین است، شده ها آن  توانستن به باور و

 و اند ایستاده ما هاي جوان هستیم منزوى که حاال هستیم؟ چه هستیم منزوى که حاال« کند؛  می تلقی
 منزوى که حاال... اند  داشته نگه و اند گرفته راها  جاسوس نفروچند  پنجاه و اند گرفته را امریکا سفارت
. مستقلیم خودمانیم، نیستیم منزوى که حاال...  احترام وعزت  با هست جایش سر بازارمان اینکه هستیم

 و »سختی« هاي نشانه در معنایی تحول این. »3کند مى پیدا بهتر را خودش انسان شد، پیدا اگر انزوا
  .است بوده خودکفایی معناي تثبیت براي خمینی امام گفتمان مهم کارکردهاي ازجمله »تحریم«
  

  دفاعی و نظامی مسائل در خودکفایی گفتمان -5-3
 از یکی. گیرد می صورت نظامی مسائل در خودکفایی روي بر زیادي بسیار تأکید خمینی امام گفتمان در

 این که است »پیچیده نیمه و پیچیده« صنعتیِ نظامی ادوات ساخت حوزه، این در خودکفایی مهم شقوق
 نیروي متخصصان( شما کهاین « : شود می محقق جدید ابتکارات به زدن دست وضعیت در خودکفایی،

 به را اى پیچیده هاي دستگاه و اید داده انجام مهمى کارهاى خداوند به اعتماد و خود ابتکارات با) هوایی
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 آن نباید مناسب، نقطه به رسیدن صورت در همچنین،. »1است تشکر و تقدیر موجب اید، انداخته کار

«  کرد حرکت جلو سمت به و باشد پیشرفت به رو ها فعالیت همواره باید بلکه شود تلقی کننده قانع مرحله
 کارهاى بعد به این از که امیدوارم من و است گرفته انجام مثبت بسیار کارهاى صنعت، پرسنل این در

 تلقی اولیه عامل دو از ناشی خودکفایی این وضعیتی، چنین تحقق صورت در. »2بگیرد انجام شما از باالتر
 با گفتمان این مرکزي دال همان عبارتی به یا »نفس اعتمادبه« ثانیاً و »خداوند به اتکا« ابتداً شود؛ می

 حوزه در. »3است خیرات منشأ خداوند به اعتماد از بعد نفس، اتکاي به« ، »خود توانستن به باور« عنوان
 از یکی عنوان به »خود هویت کردن پیدا« خودکفایی، حوزه در امام کلی بندي مفصل مانند نیز نظامی

 صنعت در که شماهایى اگر«  :است خودکفایی سمت به راه هر آغاز ابتداي که ست مهمی هاي دال
  که دارید امروز را باور این تجربه به و باشید داشته را باور این ارتش در] هستید[ صنعتى پرسنل و هستید

  .»4توانست خواهید بکنید، ابتکارى کارهاى توانید مى و باشید صنّاع توانید مى
 نظامی نیروهاي در خودکفایی براي الزم پتانسیل که درصورتی حتی که دارد اهمیت حد بدان مسئله این

 این در. شود نمی محقق خودکفایی باشند، نکرده پیدا را خود درست شخصیت اما باشد، داشته وجود
 بازنمایی) خود شخصیت نکردن پیدا( مسئله همین پهلوي، دوره در خودکفایی عدم علت وضعیت،

  . شود می
توانید در عین حالى که  خودتان مى شما« که دارد را تأکید این خود گفتمانی بندي مفصل در خمینی امام

. »5کنید ایستادگى توانید مى لکن نیست، ها آن مثل تان یها نیست و قدرت صنعت مثل آن تان یقدرت نظام
 این باور اساس،«  .داند می خودباوري یعنی خودکفایی؛ حوزه در خود مرکزي دال درگرو را مسئله این وي
 داشته را باور این ملت اگر. توانایى و قوه و قدرت باور و ناتوانى و سستى و ضعف باور است؛ مطلب دو

 پیدا توانایى که شود مى این اسباب باور این بایستیم، بزرگ هاي قدرت مقابل در توانیم مى ما که باشد
 نظامی مسائل در پیروزي وضعیت این در. »6کنند مى ایستادگى بزرگ هاي قدرت مقابل در و کنند مى

 که وقتی آن«  :شود می محقق شکست آن بدون و است خود توانستن به باور و خودباوري گرو در الجرم
 براى کنار؛ روند مى دارند که هم حاال و بیایند پیش قدم یک نتوانستند دیگر مقابلشان در ها جوان ایستادند

 ها، این امثال و بسیج و پاسداران مثل قوا، سایر و ما ارتش ما، هاي جوان توانیم، مى کردند احساس کهاین
  .»7بگیریم را ها این جلو توانیم مى ما که کردند احساس
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 محاصره« و »تحریم« کردنِ کمک شود، می مطرح پیشین هاي دال همراه به که دیگري گفتمانی پیوند

 جنگ این در دیدید شما«  :است »خودکفایی« نهایت در و »درست هویت« به رسیدن براي »اقتصادي
 درست را قطعات این ها ارتشی خود ها ایرانی خود شدیم، ما اقتصادى محاصره و آمد پیش که تحمیلى

 را شخصیتشان اینکه باب از کنند؛ درست توانستند نمى را قطعات آن از یکى بود، این از قبل اگر. کردند
 پیدا اهمیت گفتمان براي جهت آن از اقتصادي حصر .»1بیاید متخصص باید گفتند مى بودند، کرده گم
 رسیدن براي و نکند، تلقی »دسترس در« خارج، از گرفتن واسطه به را چیز همه شود می باعث که کند می
 را او چیز همه و نشسته جایى  یک آدم نفر یک اگر که است طبیعى این«  :کند تالش دارد، نیاز آنچه به

 که خواستند مى ها این. شود مى فلجى مرد یک...  افتد نمى کار به فکرش این کنند مى تقدیمش آورند مى
  . »2بیاورند بار فلج موجودات یک مملکت این] در[

 ،»اقتصادي محاصره« و »تحریم« ،»انزوا« چون مفاهیمی معناییِ گسست درباره تر پیش که طور همان
. دارد معنایی تحول این بر بسیاري تأکید ایشان نیز نظامی حوزه در شد، صحبت خمینی امام توسط
 محاصره سخت شرایط یعنی( روبروست آن با واقعیت در که چهآن به توجه با خمینی امام درواقع

 نظم در که را ها دال این کند می سعی) تحریم و انزوا مانند( است انکار غیرقابل و) جنگ و اقتصادي
 محوريِ دال و خود گفتمان به توجه با و کند بندي مفصل خود گفتمان داخل در هستند، حاضر گفتمانی

 خارج مذمومیت حوزه از را مفاهیم این و کند ایجاد ها آن در معنایی تحول یک ،»خودباوري« یعنی آن
 جغرافیایی زمانی موقعیت در چهآن نسبت به( ها، دال معناي تغییر معنی به این. دهد جلوه مطلوب و کرده
 خوانش در نزاع محل ایجاد و) دارد سخت وضعیت در گرفتن قرار از نشان و شود می خوانش حاضر حال
منزوى هستید، شما اآلن در فکر این هستید که خودتان  ها ینکه حاال به خیال ا شما«  :هاست آن

 منزوى. بودن اسیر یعنى، غیر؛ به بودن متّکیمنزوى نبودن؛ یعنى، . کارهاى خودتان را انجام بدهید
 ما. ترسیم نمى انزوا این از ما...  نیستیم دیگران نوکر ما و است قطع دیگران با ارتباطمان یعنى، هستیم؛
 وقتى. بیفتیم خودمان فکر به خودمان که کند مى وادار را ما که را انزوایى همچو یک کنیم مى استقبال

  .»3بکنید را کارها این توانید مى باشید، منزوى شما وقتى...  غیریم به متّکل ما نباشد انزوا این
 واسطه به و پردازد می پهلوي گفتمان سازي دیگري به شدت به خمینی امام نظامی، مسایل حوزه در

 متخاصم گفتمان رانیِ حاشیه در سعی دوره، آن در وابستگی القاي و خارجی نظامیِ مستشارانِ از استفاده
 و استقالل به رسیدن در توانایی داراي که( ما جوانان که شود می بازنمایی چنین این. کند می خود

 ،»خور توسري« ها آن زیردست در کردن کار و خارجی مستشاران حضور واسطه به ،)هستند خودکفایی
 عمل خارجى مستشاران دستور با ما جوانان که بود این باالتر مصیبت« :شدند می »افسرده« و »مأیوس«
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 انسان محیطى چنین در خواست مى که هرکسی قهراً و رفت مى اجانب جیب به منافعشان و کردند مى

 گونهاین مفهوم، همان ادامه در. » 1شد مى افسرده و مأیوس مسائل از و خورد مى توسرى باشد، مستقلى
 و ایران ملت در وابستگی روحیه ایجاد دنبال به خود شرق، و غرب هاي قدرت که شود می بازنمایی
 به نیازمندي ایجاد باعث شود، می انجام تبلیغات وسیله به که کار این. هستند نظامی قواي باألخص

 نظامی مستشاران از استفاده به منجر تأکید، پر شقوق از یکی در نیازمندي، نوع این که شود می ها قدرت
این ممالک باورشان آمده بود که هیچ  که يطور وسیع تبلیغ کردند، به طور بهمطلب را  این«  :شود می

 ساخته ها ایناز عهده ... ساخته نیست و هیچ امرى از امور کشورى و لشکرى و صنعت  ها آنکارى از 
 چنین). 2تبعیت کنند، لشکرشان مستشار الزم دارد ها اینبزرگ  هاي درتقنیست و باید از غرب و از 

 برابر در ایستادگی تواناییِ که مسئله این به باور نظامی، نیروهاي روحیه تضعیف به منجر نهایتاً تفکري
 لکن باشد، زیاد ارتشى قدرت قدر، هر( شود می ارتش شکت به منجر پایانی نقطه در و ندارند، را دشمن
 ایستادگى تواند نمى قدرت فالن و قدرت فالن مقابل در که باشد آمده باورش و باشد نداشته روحى قدرت
  .» 3است شکست به محکوم ارتش این کند،

 البته- نیست نظامی سازمانیِ نیروهاي به وابسته الزاماً نظامی حوزه در خودکفایی گفتمان، این در
 راه این در توانند می نیز جوانان باألخص خودجوش نیروهاي بلکه -است حوزه این در تأکید بیشترین
 این در خودکفایی دنبال به کشور جوانان اینکه شد؛ صحبت باره دراین که سابق همچون. کنند مشارکت

 - است شده تعبیه دشمن توسط که- اقتصادي محاصره و انزوا موقعیت ایجاد علت به اند، رفته مسائل
 -چند تا، دو دیروز«  :گردد می شناسایی شده، وارده حوزه این از که برکتی یک عنوان به و شود، می تلقی

: تفنگ چه هست، آوردند نشان دادند، گفتند  شناسم سه تا جوان آمدند و یک تفنگى را، که من خوب نمى
وقتى هم به ارتش نشان دادیم گفتند صحیح است و خوب است و . این را ما خودمان درست کردیم

به فکر این کار  وقت یچاین براى این است که چنانچه ما منزوى نبودیم، ه. کنیم فراهم مىوسایل را 
  .»4افتادند نمى
 اداره« در خودکفایی گفتمان، این توجه مورد هاي دال از یکی نظامی، قواي در خودکفایی چارچوب در   

 مسئله این. »5کند درست را ارتشمان بیاید امریکا...  نباید ما«  :است بوده ارتش »ساختارسازي« و »امور
 امور اداره و انقالب از قبل ارتشِ گفتمانیِ چارچوب در خارجی مستشاران هژمونی به توجه با تواند می

  .باشد توجه مورد آنها، توسط نظامی
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  خودکفایی گفتمانی نظم در حاضر اجتماعی نیروهاي -5-4

 گفتمان در حاضر مفاهیم و اسالمی، انقالب و خمینی امام گفتمان در بنیادین هاي معرفت به توجه با
 که طور همان. بیاندازیم ها گفتمان این با مرتبط اجتماعی نیروهاي به نگاهی است الزم امام، خودکفایی

 این در دیگري عنوان به ،)ها ابرقدرت دیگر عبارت به یا( شرقی بعضاً و غربی هاي دولت شد، اشاره تر پیش
 ملت در وابستگی القاي دنبال به خودکفایی، گفتمان مقابل گفتمان عنوان به ها آن. شوند می تعریف گفتمان

 واسطه به- دوم پهلوي چون دیگري اجتماعی نیروي با همکاري در منظور، این براي و بودند ایران
 خود معناي تثبیت در سعی -»تبلیغات« و »تربیت و تعلیم« چون گفتمانی هاي مکانیسم از استفاده

 یافته توسعه اخیراً و توسعه درحال کشورهاي گفتمان، این در دخیل دیگرِ اجتماعی نیروي. کردند می
 تلقیِ که باشند می ژاپن و هند چین، مانند شرقی آسیاي از کشورهایی عموماً کشورها این. هستند

 اشاره ها آن به خودکفایی الگوهاي دادن نشان براي متعدد موارد در و شود نمی ها آن از استثمارگر
 که اي مقابله واسطه به ایران کشور که هستند جهان مستضعف کشورهاي دیگر، اجتماعیِ نیروي. گردد می

 چنین براي خوبی الگوي تواند می دارد، خودکفایی براي که تالشی و داده انجام استثمارگر هاي ابرقدرت با
  .باشد کشورهایی

 به توجه با که گردند می تعریف قدرتمند و عظیم اجتماعی نیروي یک عنوان به ایران مردم میان این در
 گیرد، می صورت...  و »فکري تحول« ،»فکر بردن کار به« ،»هوشیاري« و ها آن میان که پیوندي
 باور« به رسیدن و ها آن سوء تبلیغات از گذر با توانند می و کنند می خنثی را متخصام هاي گفتمان کارکرد

  .روند پیش خودکفایی سمت به ،»خود توانستن به
 تقسیم...  و پزشک دانشگاهی، کشاورز، گر،صنعت چون خُردي هاي هویت به خود ایران مردم هویت

 را است گفتمان این مطلوب آنچه توانند می برسند فکري تحول به بتوانند کهصورتی در که شود می
 اشخاصى که امیدوارم من...  کنند تقویت را شان کشاورزى که است این کشاورزها جهاد« :کنند محقق

 شما. خودشان کنند درست صنعت و بیاندازند راه را کارها هم ها این دارند، صنعتى مغز دارند، تفکر که
 گفتمان این در متخصصان و دانشمندان همچنین،. »1]توانید مى[ بیفتید، فکر به خودتان اگر که بدانید

 این گذشته تاریخ به توجه با باألخص که شوند می معرفی خودکفایی سمت به حرکت داران پرچم عنوان به
 میان در الگو عنوان به همچنان تاریخی، افراد این. بگذارند پا زیر را دانش هاي قله اند توانسته سرزمین،

  .باشند می مطرح پیشرفته کشورهاي حتی
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  گیري نتیجه -6

و استقرار  یانقالب اسالم یروزيو پس از پ یرسال اخ وهفت سیذکر شد، در طول  تر پیشکه  طور همان
از جانب  غیرنظامیو  یاعم از نظام یگوناگون تهدیدهايکشور ما همواره آماج  ی،اسالم ينظام جمهور

و  یحاتیتسل ي،اقتصاد هاي تحریمکه  یراخ هاي سالدر . بوده است یغرب خصوص بهگوناگون  يکشورها
 نهایت درو نظرات و  ها دیدگاه تر عمیقو شناخت  یاوج گرفته است، بازخوان یگربار د ینظام یداتتهد

و  گشاراه کنونی زمان در تواند می خودکفایی همچون کلیدي مفاهیم ربارهد) ره(ینیگفتمان امام خم
  .کالن نظام باشد هاي گیري جهتو  ها ریزي برنامه کننده هدایت
 و گفتمانی هايدیگري« ،»اولیه دهنده شکل هاي ایده و مفروضات« از تابعی گفتمان هر بندي مفصل

 ،»شود می مواجه آن با گفتمان که بیرونی واقعیات« و »گفتمان میدان در کننده عمل اجتماعیِ نیروهاي
 ها، دیگري از فارغ و خالص گفتمانیِ بنديِ مفصل یک عنوان به چیزي گفت توان می وضعیت این در. است

 در انضمام اي بندي مفصل چنین بنابراین. ندارد وجود اولیه، هاي ایده بر تکیه با تنها و بیرونی واقعیات
 موضع در. نیست دیگر هاي موقعیت و شرایط به تعمیم قابل الزاماً و دارد شده عمل و شده بیان مصداق
 عموم در پژوهش این و است صادق اي مسئله چنین نیز خودکفایی حوزه در خمینی امام گفتمان تحلیل
 این توان می و پردازد می انقالب از بعد 1تحریمِ موقعیت در امام گفتمان انضمامیِ بندي مفصل به موارد

 که دیگر مقطعی در یا شدند می روبرو دیگري متخاصم هاي گفتمان با خمینی امام اگر که داد را احتمال
 ارایه حوزه این در خود گفتمانِ از دیگري بندي مفصل بودند، امور زمامدار بود، نشده روبرو تحریم با کشور

  . دادند می
 محاصره و تحریم شگرف تاثیر به باید شد، بیان ها یافته بخش در که مطالبی و زمینه پیش این با

 زمان در که شدیدي وابستگیِ با کشور که وضعیتی در. باشیم واقف خمینی امام گفتمان در اقتصادي
 در چه و سفارت تسخیر از بعد مقطع در چه اقتصادي، محاصره و ها تحریم با دفعتاً بود، شده ایجاد پهلوي
. رسد نمی نظر به منطق از دور خودکفایی، زمینه در حداکثري هاي ایده ارایه شود، می روبرو جنگ مقطع
 همچنین. شود می معنا فضا همین در »شقوق همه در خودکفایی« چون حداکثري گفتمانیِ هاي دال بیان
 و »امید« ایجاد براي انقالبی اقدامی آن، مذمومیت کردن منازعه محل و تحریم با مواجهه در خمینی امام

 ي شده رسوب گفتمانیِ دال واسازيِ به و است، داده انجام ایران جامعه معرفتیِ فضاي در »تحرك«
 به باور« عنوان با خود مرکزيِ دال دادن قرار با خمینی امام فضا این در. است زده دست »سخت شرایط«

 مسئله و داده تشخیص را شرایطی چنین با مواجهه ي اولیه و اصلی گاه گرِه خوبی به ،»خود توانستن
  .است کرده بندي صورت خودکفایی سمت به اي پله ایجاد براي را آنها تغییر و هویت، و نگرش

                                                        
، سخنان زیادي از امام خمینی که از )قبل از تحریم هاي مربوط به تسخیر سفارت آمریکا(در خارج از موقعیت تحریم  1

که در آن از لفظ  -مدر مقطع قبل از تحری-هاي امام  تنها سخنرانی. استفاده شده باشد، وجود ندارد» خودکفایی«مفهوم 
  .گردد برمی1358استفاده شده است، به چند روز قبل از تسخیر سفارت در آبان و آذر » خودکفایی«
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 بدیهی امري خودکفایی که است مسئله این درك دارد، اهمیت بخش این در آن بیان که دیگري اي نکته

 از یکی تنها مفهوم، این که شود می درك جااز آن رویکردي چنین ضرورت عدم. نیست ضروري و
 و رویکردها و »هاست کشور در خدمات و محصوالت به یابیدست نحوه« سوال به شده داده هاي پاسخ

  .اند داده مختلفی هاي پاسخ بدان ها گفتمان
 امروز فضاي در که هایی گفتمان با خمینی، امام خودکفایی گفتمان میان تطبیقی بخواهیم اگر جااین در

 گفتمان مقابل در »مقاومتی اقصاد« گفتمان به توان می دهیم، صورت پردازند، می منازعه به ایران جامعه
  شرایطی مشابه، شرایطی ماحصلِ گفتمان دو این. 1کرد اشاره »جهانی هاي قدرت با همکاري و مذاکره«

 شدید هاي تحریم وضعیت در کشور. است کرده مطرح را خودکفایی مسئله آن در خمینی امام که هستند
 این در. است گرفته قرار آن با مواجهه اصلیِ اولویت در آن هاي بحران و اقتصاد مسئله و دارد قرار

 ،»رکود مشکل حل« ،»داخلی تولید و تقویت« تعریف با »مقاومتی اقتصاد« بر گفتمان یک وضعیت
 هاي بحران و تحریم با مواجهه در دیگر گفتمانی و کند می تاکید »بیکاري رفع« و »گرانی مهار«

 نیروهاي توان بر تکیه«. کند می »خارجی هاي گذاري سرمایه ورود لزوم« و »مذاکره« بر تاکید اقتصادي،
 مشکالت کننده حل و گفتمانی این مرکزي دال و است رنگ پر بسیار مقاومتی اقتصاد گفتمان در »داخلی

 »جهانی هاي قدرت با همکاري« و »مذاکره« دیگر، گفتمان در مقابل در. شود می مطرح کشور اقتصاديِ
  . گردد می مطرح معضالتی چنین حل راه
 گفتمانیِ هاي دال شبیه بسیار ،»خودکفایی« حوزه در خمینی امام گفتمانی هاي دال فضایی، چنین در
 و طبیعی هاي ظرفیت وجود داخلی، تولید بر تکیه. است کشور امروز موقعیت در »مقاومتی اقتصاد«

 کننده، فلج هاي تحریم با مقابله براي کشور داخلیِ و درونی توانایی مجموعاً و کشور در انسانی
. شود می دیده مقاومتی اقتصادي گفتمان و خمینی امام خودکفایی گفتمان در کرات به که ست هایی دال
 شرایط و انقالب ابتداي در خمینی امام توسط خودکفایی، عنوان به چهآن گفت توان می شرایط این در

 و اقتضائات به توجه با- جدیدي ِ بنديصورت کشور، زمانیِ جدید موقعیت در شد، مطرح کشور جنگیِ
 مسئله که خود، ِ شقوق از یکی در خودکفایی که معنی این به. است کرده پیدا -کشور فعلیِ هاي بحران
 برابر در گیري موضع نوع دو این البته. است کرده پیدا مجدد بنديِ مفصل شده، درك اقتصادي اش اصلیِ

 حضور دوران با امروز متفاوت شرایط و زمانی موقعیت با توجه با اقتصادي، جدید هاي  بحران و تحریم
 شد، گفته تر پیش که طور همان بلکه نیستند تطبیق قابل الزاماً کشور، گیريِ تصمیم صحنه در خمینی امام
 تعمیم دیگر هاي موقعیت به را آن سادگی به توان نمی و است خود زمان واقعیِ شرایط ماحصلِ گفتمان هر
 امام خودکفایی« گفتمانِ هاي دال مفهومیِ حتی و لفظی تطبیقِ گفت بتوان حتی شاید بنابراین. داد

                                                        
اي که  نظم گفتمانی. گیرد صورت می» ها دستیابی به محصوالت و خدمات در کشور«این تطبیق در نظم گفتمانی  1 

هاي متخاصمِ  است که در آن حضور دارد و به منازعه با گفتمانهایی  بندي گفتمان خودکفاییِ امام خمینی یکی از مفصل
 .پردازد دیگر می
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 بنديِمفصل) خمینی امام گفتمان( که گفتمانیِ که ندارد این بر دلیلی ،»مقاومتی اقتصاد« و »خمینی
 جدید، اقتضائات و شرایط توجه با نیز امروز است، کرده ارایه دیگر شرایطی در را خودکفایی از خود خاصِ
  .کند ارایه را بندي مفصل همان
  غیرنظامی دفاع و نظامی خودکفایی -6-1
 و نظامی حوزه در خودکفایی بر بسیاري تأکید خمینی امام است، مشهود ها یافته بخش در که طور همان
. کند می پیدا بروز دفاعی و نظامی »صنعت« در خودکفایی حوزه در همه از بیش تأکید این. دارند دفاعی

 نظامی مستشاران از استفاده جاي به- داخلی نیروهاي بر تکیه با ارتش ساختارسازي لزوم بر امام همچنین
 نیروهاي گفتمان این در. کنند می تأکید خود، هویت کردن پیدا و »نظامیان توانستن به باور« و -خارجی
 را خودکفایی توانند می خودباوري داشتن صورت در که شوند می فرض باالیی پتانسیل داراي نظامی
  .شوند می شکست درگیر آن غیر در و کنند محقق

 در خودکفایی که دیگري مهمِ نقش به است الزم دفاعی، و نظامی حوزه در خودکفایی بررسی ادامه در
 همچنین و خودکفایی کلی حوزه در شده مطرح مفاهیم اساس بر. کرد اشاره نیز کند می  بازي حوزه این

 که؛ داد شرح را حوزه این در خمینی امام مسئله نیز گونه این توان می دفاعی، و نظامی خودکفایی
 این از امام که تعریفی. است »غیرنظامی دفاعیِ کارکرد« نوع یک حاوي واقع در امام نگاه در خودکفایی

 و دشمنان اقتصاديِ هجوم مقابل »دفاع« در را آن کارکرد عموماً که است اي گونه به دهد می ارایه حوزه
 در محصوالت و ها فناوري اینکه واسطه به-...  و پزشکی سیاسی، اقتصادي، تنگناهاي در گرفتن قرار

 و کشور غارت و ایران ملت درآورن زانو به براي که تنگناهایی کند؛ می تعریف -ندارد وجود کشور داخل
 »دفاع« نوع یک واقع در نیز »خودباوري« یعنی گفتمان این مرکزيِ دال. شود می ایجاد آن کردنِ وابسته

 اي مرحله در »خود توانستن به باور« این، بر عالوه. است وابستگی القاي براي بیگانگان تبلیغات مقابل در
 گفت، توان می تعریف این با. شود می خودکفایی یعنی عملی، مرحله در تر عظیم »دفاع« نوع یک به منجر

 در تري بطنی تأکید دفاعی، و نظامی صنعت در خودکفایی وجه بر تأکید بر عالوه خمینی امام گفتمان در
 توجیه را آن دفاعیِ اصلیِ کارکرد واقع در که دارد وجود »غیرعامل پدافند« عنوان به خودکفایی از استفاده

  .کند می
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