
  
  

  ملي؛ دفاع نرم مديريت و) ره(خميني امام
  تحميلي جنگ موردي مطالعه

  
  18/9/1391 تاريخ پذيرش:          15/6/1391 تاريخ دريافت:

 �*فرزاد پورسعيد

  چكيده
ملي كـه   دفاعيا وجوه نرم مديريت » ملي دفاعمديريت نرم «در اين مقاله به مقوله 

پــردازيم و آن را در خصــوص نحــوه مــديريت امــام  كمتــر بــدان پرداختــه شــده مــي
كنيم. بر ايـن اسـاس،    خميني(ره) در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عملياتي مي

امـام خمينـي(ره) در مقـام رهبـر     «پـردازد كـه    نويسنده در اين مقاله به اين پرسش مي
، جنـگ تحميلـي از سـوي    ر چارچوب دفاع مليو د انقالب و جمهوري اسالمي ايران

بـوده  ايـران  عليه جمهوري اسالمي خارجي افزاري  عراق را كه بزرگترين تهديد سخت
امام خميني(ره)، جنگ تحميلـي  «، مطابق فرضيه مقاله». است را چگونه مديريت كرد؟

ود. كه نوعي كنش كالمي است، مديريت نم» گري روايت«اي نرم و از طريق  را به شيوه
/ مذهبي از جنگ تحميلي، اين رخداد را به ابزار و فرصتي ايشان با ارائه روايتي معنوي

  به عنوان نظام برآمده از انقالب تبديل كرد. » جمهوري اسالمي«براي بازتوليد و تثبيت 
  

 مـديريت  ملـي،  امنيـت  ملـي،  دفـاع  تحميلي، جنگ ،(ره)خميني امام: ها كليدواژه
  ملي اعدف نرم مديريت امنيتي،

______________________________________________________________ 
  دانشجوي دكتري انديشه سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي  *
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  مقدمه
 هژموني/ سلطه يا و هنجار/ زور چون هايي دوگانه واسطه به عمدتاً نرم و سخت واژگان

 پاياني دهه در امنيتي و دفاعي مطالعات در نرم گفتمان رواج حال، عين در. شوند مي تعريف
 به راهبردي، و امنيتي -نظامي مسائل تبيين و فهم در جديدي افق گشايش مثابه به بيستم، قرن
 ها، قدرت برآمدن و افول علل كرد كمك انديشمندان به و بود الملل بين مطالعات در ويژه

 از. دهند توضيح و كرده فهم نوين افقي در را اي منطقه و المللي بين هاي استراتژي يا ها سياست
 مفاهيمي. است شدن ساخته حال در هم هنوز و شد ساخته بسياري مفاهيم گفتمان، اين دل

. هوشمند امنيت يا قدرت و سخت امنيت نرم، امنيت سخت، قدرت نرم، قدرت چون
 گذاري، سياست يا سياستي رويكرد عنوان به افزارگرايي سخت يا افزارگرايي نرم همچنانكه،

  .يافت تسري نيز جوامع داخلي عرصه به آن كاربرد و گرفت قرار توجه مورد
 كمتر كه ملي دفاع مديريت نرم وجوه يا »ملي دفاع نرم مديريت« مقوله به مقاله اين در
 طول در) ره(خميني امام مديريت نحوه خصوص در را آن و پردازيم مي شده پرداخته بدان
 اين به مقاله اين در نويسنده اساس، اين بر. كنيم مي عملياتي ايران، عليه عراق تحميلي جنگ
و در  ايران اسالمي جمهوري و انقالب رهبر مقام در) ره(خميني امام« كه پردازد مي پرسش

 تهديد بزرگترينتا كنون،  كه را عراق سوي از تحميلي جنگ ،چارچوب دفاع ملي
  . »كرد؟ مديريت چگونه را است بودهايران  اسالمي جمهوري عليه افزاري سخت

 به را تحميلي جنگ ،)ره(خميني امام: «است چنين پرسش، اين به پاسخ در مقاله فرضيه
 ارائه با ايشان. نمود مديريت است، كالمي كنش نوعي كه »گري روايت« طريق از و نرم اي شيوه

 و بازتوليد براي فرصتي و ابزار به را رخداد اين تحميلي، جنگ از مذهبي/ معنوي روايتي
/  معنوي روايت واقع، در. كرد تبديل انقالب از برآمده نظام عنوان به »اسالمي جمهوري« تثبيت
 و داشت اسالمي انقالب رخداد از ايشان روايت با تام همانندي نوعي جنگ، از امام مذهبي

 و اسالمي انقالب حيات تداوم خدمت در تحميلي جنگ شد موجب ها روايت همانندي اين
 فرصت بزرگترين به طريق، اين از و گيرد قرار اسالمي جمهوري گفتمان هژموني تثبيت

  .»شود تبديل اسالمي جمهوري
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 مديريت افزاري سخت وجوه به ،)ره(خميني امام كه نيست معنا بدين فرضيه، اين البته،
 مديريت موضوع جنگ، اين يا و نداشت اهتمام كشورمان عليه عراق تحميلي جنگ در دفاعي
 جنگ از امام گري روايت به صرفاً فرضيه، بلكه نگرفت، قرار ملي سطح در دفاعي سخت

پردازي  ، مطابق مفهومالبته كه پردازد مي است، سازي گفتمان هاي تكنيك از يكي كه تحميلي،
 بازنمايي را ملي دفاع مديريت افزاري نرم وجوه و ابعاد از يكي نيز سازي گفتمان اين مقاله،

 به تنها نه اسالمي، جمهوري گذار بنيان ديگر، بيان به. نيست آن وجوه همه شامل و كند مي
 وجوه ديگر بلكه داشتند، عنايت تحميلي جنگ در ملي دفاع مديريت افزاري سخت وجوه
 دستور در نيز را ملي وحدت تأمين و پردازي مشروعيت گذاري، سياست جمله از آن افزاري نرم
 امام رويكرد در و يافتند مي معنا مكتبي اسالم گفتمان چارچوب در نيز آنها البته، كه داشتند كار

  .داشتند ارجحيت و اولويت افزاري، سخت وجوه بر ،)ره(خميني
 انقالب رويداد بازگويي نحوه مقاله، محوري فراز دهد مي نشان آن، پاسخ و مقاله اصلي پرسش

 را رويداد دو اين كه نيست ترديدي. است) ره(خميني امام كالم در تحميلي جنگ و اسالمي
 جاي به آنها از) ره(امام روايت اما نمود، روايت و كرد بازگو متفاوتي و مختلف هاي شيوه به توان مي

 ديگر، بيان به. بود تفهمي روايت است، علمي و آكادميك هاي حوزه مسلط روايت كه علّي روايت
 آنها روايت به پرداختند، گري كنش به رويداد دو اين در كه هايي انسان رفتار معناي فهم دريچه از

 همين. دانست ها انسان اين الهي و معنوي تحول از ناشي را آنها كنش نوع نتيجه، در و پرداخت
 جمهوري تثبيت و اسالمي انقالب بازتوليد خدمت در را تحميلي جنگ كه بود بازگويي شيوه

  و از اين طريق، مديريت نرم دفاع ملي را شكل داده و معنا بخشيد. داد قرار اسالمي
  

  دفاع ملي؛ رويكردها و معناهاالف. 
روابط نظـامي كـه هسـته اصـلي و سـخت آن را      دفاع ملي، مفهومي است كه فراتر از سرشت و 

هاي زندگي اجتماعي در ابعاد ملي و فراملي قابل تسري اسـت و شـامل    دهد، به همه جنبه تشكيل مي
ــ تكنولوژيـك،    هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، جغرافيايي، علمـي  جنبه

جان كالينز، دفـاع را شـامل همـه تـدابيري      روست كه  شود. از همين شناختي مي مجازي و حتي روان
اجتمـاعي، روانـي و يـا    داند كه بـراي مقاومـت در برابـر حمـالت سياسـي، نظـامي، اقتصـادي،         مي
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بـودن و   فرانظـامي . )492: 1383شود (كـالينز،   لف اتخاذ ميتكشور يا چند كشور مؤ تكنولوژيكي يك
  رود.   واقع، در دو سطح به كار مي رجانبه بودن مفهوم دفاع ملي، به دو معنا و د همه

در معنا و سطح نخست، مقصود از اين ويژگي، نوع كاربرد آن در برابر جنگ نظامي اسـت.  
از كاربست مفهوم دفاع ملي آن است كه دفاع در برابر جنـگ نظـامي و    مراددر اين چارچوب، 

شـود و همـه    مي نمـي گيري از ظرفيت نظا هجوم نظامي دشمن، صرفاً شامل دفاع نظامي يا بهره
كنـد. ايـن    هاي غيرنظامي زندگي اجتماعي در سطح ملـي و حتـي فراملـي را درگيـر مـي      جنبه

گرچه شـمايل   ،ويژگي، خود دو دليل مشخص دارد. دليل اول آن است كه هجوم نظامي دشمن
شـده بـراي آن    لب موارد، سرشت آن و اهداف تعيينو ظواهر نظامي و مسلحانه دارد، اما در اغ

سياســي، اقتصــادي، اجتمــاعي، فرهنگــي،  ١هــاي انظــامي اســت و ســاختارها و زيرســاختفر
دهد. از اين رو، تـدوين   شناختي (روحيه ملي) و حياتي جامعه هدف را آماج خود قرار مي روان

  مقصود نيست.  بهوافي كافي و استراتژي نظامي صرف براي دفاع در برابر هجوم دشمن، 
هــا و  اســتراتژي دفــاعي در ســطح نظــامي، بــدون بنيــان دليــل دوم آن اســت كــه هرگونــه

 ،هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي قابل تصور نيسـت و تـدوين و تحقـق آن    پشتوانه
د. اين سطح يا معنا از مفهـوم دفـاع ملـي،    گير ر ميب هاي حيات اجتماعي را در تمامي اين جنبه

ري بوزان، در چارچوب همـين  اب ه است.رويكرد يا برداشت كالسيك را از دفاع ملي شكل داد
  كند. به بيان وي:  را طرح مي» تهديد نظامي«رويكرد كالسيك است كه مفهوم 

هاي مربوط به امنيت ملي است. معموالً اقـدام   نگراني تهديدات نظامي، مركز سنتي«
هـاي   تواند همه اجزاي دولت را تهديد كند و در عمل نيز اينگونه است. پايـه  نظامي مي

ـ    گيرد و حتي مي مادي دولت تحت فشار قرار مي اكوسيسـتم تـأثير    رتواند بـه شـدت ب
بگذارد. همچنين، تهديدات نظامي ممكن است موجب اختالل يا نابودي نهادها شده و 

تواند حاصل  تفكر مربوط به دولت را سركوب، تخريب يا محو نمايد... اقدام نظامي مي
هـاي ديگـر را از بـين ببـرد. دسـتاوردهاي ارزشـمند در زمينـه         كار چند قرن در جنبـه 
هاي انساني، ممكن است بـا توسـل بـه زور     ، فرهنگ و همه جنبهسياست، هنر، صنعت

كنار زده شوند... نياز به جلوگيري از تحقق اين تهديدات، فلسفه اصلي نقش حفـاظتي  
  ).141: 1389(بوزان، » دهد نظامي دولت را تشكيل مي

______________________________________________________________ 
1. infrastructures 



 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملي... دفاع امام خميني (ره) و مديريت نرم

ر دفـاع ملـي داراي مفهـومي بنيـادي د    «شناختي نيز  به لحاظ تاريخي و در رويكردي ديرينه
كردنـد... تـاريخ    گذشته است كه در آن مهمترين منافع دولتي را با نيروي نظـامي حفاظـت مـي   

هـاي فرهنگـي، سياسـي و     هاي قهرمانانه توسل به نيروي نظامي براي نجات ارزش شاهد نمونه
  ).306: 1389(بوزان، » آميز است اقتصادي در مقابل براندازي خشونت

با دو انگاره مشـخص همـراه بـود. اول آنكـه، در آن      رويكرد كالسيك به مفهوم دفاع ملي
رويكرد، تهديدات خارجي اصوالً جنبه نظامي داشتند و دوم آنكه مقابله بـا ايـن تهديـدات، تـا     

كرد.  اندازه زيادي به منابع داخلي قابل تصرف متكي بود و از هرچه ارزش ملي داشت دفاع مي
انديشـه خودكفـايي بـراي دولـت همـراه بـود و       بنابراين، اين برداشت از مفهوم دفاع ملـي بـا   

بسنده صادي و فرهنگي حيات اجتماعي، خودهاي اصلي سياسي، اقت خواست دولت در جنبه مي
  ).307: 1389شود (بوزان، 

يـافتگي يـا تكامـل رويكـرد      معنا يا سطح دوم از مفهوم دفاع ملي، به نـوعي محصـول توسـعه   
رود.  ار مـي ويكرد يا برداشت مدرن از اين مفهوم به شمكالسيك به اين مفهوم است و از اين رو، ر

هاي نظامي يـا   نبردها در  جنگ، تهديدات خارجي سرشتي صرفاً نظامي ندارند و مطابق اين رويكرد
تواند شامل جنگ سياسي، جنـگ   شوند. در اين چارچوب، تهديد خارجي مي مسلحانه خالصه نمي

مفهوم گسترده آن) نيز بشود و عالوه بر ايـن، همـه   اقتصادي، جنگ فرهنگي و جنگ اطالعاتي (به 
مان أاي تو به گونه ،افزارانه افزارانه و نرم توانند از ابعاد سخت ها مي اين سطوح و انواع گوناگون جنگ

شود و در ابعـاد   مفهوم دفاع ملي و اساساً مفهوم دفاع نيز متحول مي ،برخوردار باشند. بر اين اساس
هـاي سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و      افزاري و در همه جنبـه  افزاري و سخت عامل و غيرعامل، نرم

يابد. در چارچوب همـين رويكـرد اسـت كـه بـوزان       اجتماعي معنادار شده و گسترش مفهومي مي
و پايـان جنـگ جهـاني     1945اعتقاد دارد ايده دفاع ملي در برداشت سنتي و كالسيك، پس از سال 

ر عمدتاً پيشرفت تكنولوژي نظامي بـود كـه در نهايـت سـبب     دوم تضعيف شده است. دليل اين ام
  تكوين مفهوم امنيت ملي و تبديل ايده دفاع ملي به آن شد. به بيان بوزان: 

هاي جديد باعث تضعيف شديد ايـده دفـاع    ، قدرت تخريب سالح1945در سال «
هـا،   دولـت هـاي ناشـي از وسـعت دامنـه منـافع       ملي شد... با در نظر گرفتن گرفتـاري 

توان بـا نيـروي نظـامي از آنهـا      بخصوص از لحاظ اقتصادي و عقيدتي كه همواره نمي
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تري از دفاع براي حفاظت دولـت   محافظت نمود، اين شرايط، باعث ظهور مفهوم وسيع
  ).310-311: 1389(بوزان، » شود. در همين راستا مفهوم امنيت ملي شكل گرفت مي

توان از رويكرد پسامدرن به  و در فهم و تفسير اين روند تكاملي، اكنون نيز مي تااسرر اين د
شـود و يـا در واقـع،     سخن گفت. در اين رويكرد، آنچه تهديـد مـي  و مديريت آن مفهوم دفاع 

هـايي ماننـد زنـدگي     تواند محملي براي رفع تهديد در نظر گرفته شود، مقـوالت يـا حـوزه    مي
شـناختي و گفتـاري    هاي كالمي و مبادالت زبـان  اجتماعي، كنش روزمره، سبك زندگي، هويت

است كه قدرت خـود را بـه نمـايش    » كلمه«جامعه است كه در اين مبادالت، بيش از هر چيز، 
   شود. تبديل مي» كلمه«به قدرت » قدرت«گذارد و كلمه  مي

امـام  مقاله حاضر در چارچوب اين رويكرد تدوين شده و مدعاي اصلي آن اين اسـت كـه   
گذار جمهوري اسالمي، جنگ تحميلي را به  خميني(ره)، در مقام رهبري انقالب اسالمي و بنيان

 يافـت، بـه   كه در چارچوب رويكرد كالسيك به ايده دفاع ملي معنا مـي  سختعنوان تهديدي 
، مـديريت نمـود كـه در    گـري كـه نـوعي كـنش كالمـي اسـت       از طريق روايتاي نرم و  شيوه

  يابد. امدرن به اين ايده معنا ميچارچوب رويكرد پس
  
  ملي دفاع نرم مديريت. ب

شـناختي، مقدمـه تكـوين مفهـوم      مفهوم دفاع ملي، چنانكه آمد و به لحاظ تاريخي ـ ديرينه 
آيد و پيوستگي مفهومي تنگاتنگي با آن دارد. به همين دليـل اسـت كـه     امنيت ملي به شمار مي

سند يا استراتژي دفـاع و امنيـت   «چارچوب يا با عنوان امروزه اسناد دفاعي كشورها، عمدتاً در 
شوند. تاريخچه تدوين سند دفاع ملي در فرانسه، نمونه گويايي از اين پيوستگي  منتشر مي» ملي

داشـته   2008 و 1994، 1972هـاي   است. جمهوري فرانسه تا كنون، سه سند دفاع ملي در سال
يافـت. بـراي    رامين حكومتي و رياستي تبلور مـي در ف است. پيش از آن، مقوله دفاع ملي عمدتاً

را بـه عنـوان ابـزاري بـراي     ، اولين تعريف ملـي از دفـاع   1959ژانويه  7مثال، ژنرال دوگل در 
ها، تحت هر شرايطي و بر ضد هـر شـكلي از تهـاجم، امنيـت و      بخشيدن در همه زمان اطمينان

، رويكرد ملي نسبت 1972ع ملي تماميت ارضي، مورد تصريح قرار داد. موضوع اصلي سند دفا
» اعـزام «اساس مفهـوم   نيز بر 1994اي فرانسه بود. سند دفاع ملي  به سياست بازدارندگي هسته

هاي حفظ صلح تعريـف شـد.    نيروهاي فرانسوي به خارج از كشور به منظور اجراي مأموريت
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وم جديـدي كـه   فرانسه، بر اهميت امنيت ملي بـه عنـوان مفهـ    2008در نهايت، سند دفاع ملي 
كتاب سفيد دفـاع و امنيـت   «نمايد. عنوان سند،  كند، تأكيد مي امنيت و دفاع را با هم تركيب مي

بت بـه  كند كه به خطرات و تهديـدات موجـود نسـ    است و به استراتژي جامعي اشاره مي» ملي
حال در «پردازد. در مقدمه اين سند تصريح شده است كه  شده مي ملت فرانسه در دنياي جهاني

شود. بنابراين نيـاز   حاضر، مرز ميان اين دو مفهوم به عنوان مرزي نامشخص و مبهم شناخته مي
تر، اين سـند شـامل    وقفه و يكدست در هر دو زمينه وجود دارد. به عبارت دقيق به مديريت بي

سازي رسمي از استراتژي امنيت ملـي در فرانسـه    كتاب سفيد دفاع سنتي، به اضافه اولين مفهوم
  ). 1390(سند دفاع و امنيت ملي فرانسه، » شود مي

با توجه به اين سطح از پيوستگي مفهومي دفاع ملي و امنيـت ملـي و بـا آگـاهي از اينكـه      
افـزاري   افزاري و نرم پردازي مناسبي در حوزه مديريت امنيت ملي در ابعاد مختلف سخت نظريه

نرم دفاع ملي بـر مبنـاي مـديريت نـرم     آن وجود دارد، در اين بخش به تبيين مفهومي مديريت 
  بريم. پردازيم و از اين سرمايه نظري بهره مي امنيتي مي

 مستلزم الزم، شرط عنوان به و حداقلي وجه در امنيتي، مديريت يا ملي امنيت مديريت
 بعد در همچنانكه،. است فرصت به آن تبديل يا و رفع جهتدر  ملي تهديد يا تهديد مديريت
 يافتن فعليت براي فرصتي به آنها تبديل از ممانعت و ها پذيري آسيب رفع متوجه دروني

 مبتني عمدتاً سرد، جنگ پايان از پيش تا و سنتي وجه در مديريت، اين. است بيروني تهديدات
 امنيتي - دفاعي مديريت افزار سخت وجوه واقع، در يا ملي دفاع نهادي و افزاري سخت وجوه بر

 آن ملموس هاي زيرساخت و) نظامي و اقتصادي قدرت( افزاري سخت و فيزيكي توان همچون
 اين. شد مي آنها مانند و تسليحات انتخاب اطالعات، نيروها، ساختار استراتژيك، نظريه همچون
و استراتژي  امنيت مطالعاتي و مفهومي عرصه در گرا واقع پارادايم تسلط از ناشي عمدتاً چيرگي

 جاي بر عرصه اين مديريت و ملي امنيتدفاع و  عملياتي عرصه در را خود آثار كه بود
 تداوم و قوام موجب نيز ملي امنيت افزارانه سخت مديريت متقابل، طور به و گذاشت مي

  ).292: 1388 الرن، مك( شد مي ملي امنيت مفهوم از گرا واقع برداشت
 شدن گرفته چالش به متعاقب و سپتامبر يازده از پس ويژه، به و سرد جنگ پايان از پس

 افزاري نرم يا نرم وجه امنيت، آكادميك و مفهومي عرصه در گرايي واقع هاي گزاره و مفروضات
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 مورد شود، مي سازي سياست توان و سياسي چارچوب شامل كه نيز امنيتي -دفاعي مديريت
  .گرفت قرار توجه

 مواردي و داشتند توجهو دفاع ملي  ملي امنيت مفهوم نرم وجوه به نيز گرايان واقع البته،
 قرار خود هاي پردازي نظريه دستمايه را ملي انسجام همچنين، و ملي روحيه و ملي اراده چون
 تفكيك غيرقابل و دهنده تشكيل اجزاء مثابه به را ها مؤلفه اين اما ،)1383 كالينز،. نك( دادند مي

 سازي؛ سياست توان و يكپارچگي مشروعيت،« مقاله در مون و آزر. كردند مي تلقي افزار سخت
 وجه گيري شكل براي كه كنند مي استدالل ،»سوم جهان در ملي امنيت »افزار نرم« وجه
 فراتر گرا واقع رويكردهاي از بايست مي سوم، جهان در ويژه به امنيتي، مديريت افزاري نرم

 دهنده تشكيل مفيدتر اجزاي سازي، سياست توان و يكپارچگي مشروعيت، آنها، نظر به. رفت
  ).94: 1388، مون و آزر( باشند مي امنيتي مديريت افزار نرم

تواند  و مي كنند مي عنوان ملي امنيت مديريت نرم وجوه خصوص در مون و آزر آنچه
 پشتيبان بستر شامل واقع، در ،گيري مديريت نرم دفاع ملي نيز به شمار آيد مبنايي براي شكل

 مديريت نظام فرهنگي و اجتماعي زيربناي آن، كننده تسهيل و) مشروعيت( ملي دفاع مديريت
) سازي سياست توان( ملي دفاع مديريت براي سياسي نظام ظرفيت و) يكپارچگي( ملي دفاع
 توان مي مون و آزر رويكرد به استناد با. گردد نمي باز مديريت اين شيوه به و شود مي

 امنيت نرم مديريت براي آنها تأكيد مورد شيوه را »گذاري سياست« واقع، در يا »سازي سياست«
 دفاعي، هاي سياست جمله از ها سياست تصريح و گزينش شامل آنها، بيان به كه دانست ملي

 شود مي آنها رساندن انجام به و ها توانايي و منابع بسيج و تخصيص كنترل، عمومي، و خارجي
 در معتقدند سوم، جهان كشورهاي به رويكرد اين تجويز براي آنها ).95: 1388 مون، و آزر(

 دشوار افزار سخت تهيه و است متغير و ثبات بي عمدتاً شان امنيتي محيط كه كشورها اين
 امنيتي امور هكلي گذاشتن اجرا به براي مناسب و مؤثر سياسي توان ارتقاء به بايست مي باشد، مي
  ).95: 1388 مون، و آزر( ورزيد اهتمام حياتي، امري مثابه به

 ملـي،  دفـاع  نـرم  مـديريت  شـيوه  مقـام  در نمود خاطرنشان بايد مون آزرو برداشت نقد در
 بـا  گذاري سياست آنكه ويژه به رود، نمي شمار به نرم اي مؤلفه گذاري، سياست يا سازي سياست
 ايـن  از و شود مي تعريف غيررسمي و رسمي از اعم آن، چرخه در درگير هاي سازمان و نهادها
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 جهان به موسوم جوامع و كشورها آنكه، مهمتر. هست نيز مهمي افزارانه سخت وجوه واجد رو، 
 با ،)329-334: 1380 الپالومبارا،( نفوذ بحران جمله از سياسي هاي بحران برخي لحاظ به سوم،
 در بسـا  چـه  و انـد  مواجـه  هـا  سياسـت  انجام و گذاري سياست براي بسياري هاي پذيري آسيب

 هـاي  سـازمان  و نظـامي  قـدرت  همچون ملي دفاع مديريت افزاري سخت وجوه تأمين مواردي،
 بـراي  نفـوذ  بحـران  رفع و گذاري سياست توان تدارك از تر آسان آنها براي اطالعاتي، – امنيتي
  .باشد ها سياست ساختن عملي و اجرا

 هـاي  تكنيـك  از يكي عنوان به را »پردازي روايت« برداشت، اين نقد رهگذر از حاضر، مقاله
 نظام عليه عراق تحميلي جنگ جريان در) ره(خميني امام سوي از ملي دفاع مديريت نرم شيوه
 از »تحميلـي  جنگ« تبديل براي عاملي را آن و كند مي تبيين و معرفي اسالمي، جمهوري نوپاي

 آن افزاري نرم فرصت بزرگترين به اسالمي جمهوري تاريخ طول افزاري سخت تهديد بزرگترين
  . داند مي اسالمي انقالب گفتمان هژموني تثبيت و حيات تداوم براي
 جمهوري نظام ،1359 شهريور در كشورمان عليه عراق بعث رژيم تحميلي جنگ آغاز هنگام به
 و عميق مشروعيتي از بود، بيستم قرن هاي انقالب ترين مردمي از يكي از برآمده كه اسالمي

 رژيم ساختارهاي تخريب و نوپايي دليل به مقابل، در اما برد، مي سود بااليي اجتماعي يكپارچگي
 دفاعي گذاري سياست و نظامي قدرت تدارك در جمله از افزاري سخت هاي ضعف دچار پيشين،

 اين. برانگيخت كشورمان خاك به نظامي تجاوز براي را صدام طمع كه بود ها ويژگي همين و بود
 به والت استفان كه است تحميلي جنگ و اسالمي انقالب ميان رابطه از علّي روايت نوعي روايت،
 به آن چهارم بخش در و كرده تبيين جنگ و انقالب عنوان با خود مشهور كتاب در را آن خوبي
  ). Walt, 1996: 210-268( پردازد مي ايران در اسالمي انقالب و تحميلي جنگ نسبت بررسي

 تقريباً انقالبي، هاي دولت چرا كه پردازد مي اساسي پرسش اين به بحث، اين در والت
 چون است معتقد پاسخ در وي شوند؟ مي خارجي جنگ درگير قدرت، كسب از پس بالفاصله
 ميان در هم و جديد انقالبي هاي رژيم ميان در هم را متصور تهديدات و ابهام سطح ها انقالب

 توازن جديد، انقالبي هاي رژيم ظهور كه دارد وجود قوي احتمال دهند، مي افزايش همسايگان،
: 1387 والت،( شود منجر المللي بين منازعات به و بزند هم بر را پيشين انتظارات و قدرت

 تفهمي روايت به مقاله اين در اما است، علي تبيين نوعي شد، گفته چنانكه روايت، اين). 207
  .پردازيم مي نسبت اين از امام
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  دفاع ملي نرم مديريت و تفهمي روايت. ج
 انسان و است بشر طبيعت اصلي هاي ويژگي از يكي رخدادها، و  حوادث روايت بازگويي

 را زندگي ها انسان ديگر، عبارت به. باشد مي حوادث راوي خود ذات به فيشر، والتر گفته به
 و ها ميانه و آغازها خاص، هاي ويژگي تضادها، همچون جاري هاي روايت از يكسري همچون

  ). Fisher, 1994: 24( كنند مي تجربه و درك ها، پايان
 بيان به. دانست »زندگي سازي معني فرايند« توان مي را پردازي روايت يا گري روايت معنا، اين به
  .برد مي حاشيه به را معاني ديگر و كشد برمي را آن از معنا يك كه است زندگي رخداد از ما روايت ديگر،

 لكود  ژنت، ژرار و آورده پديد را آن گرايي ساخت رهيافت كه است علمي شناسي، روايت
 گفتمان« كتاب در ژنت. روند مي شمار به آن برجسته هاي چهره از فرانسوي،  بارت روالن و برمون
 ترتيب نقل، از منظور. كند مي متمايز هم از را روايت و  داستان  نقل، مقوله سه ،)1972( »روايي
 و افتند مي اتفاق آن در عمالً رويدادها كه است تسلسلي داستان. است متن در رويدادها واقعي
  ).145: 1383 ايگلتون،( است كردن روايت عمل همان روايت، و كرد استنباط متن از را آن توان مي

 هميشه انسان. آنهاست بودن علّي دهد، مي شكل را ها روايت غالب وجه آنچه حال، عين در
 تبيين. است پردازي روايت غالب منطق علي، رابطه و كند مي ايجاد رويدادها بين علي اي رابطه
 كه است اين آن مفروض و گذارد مي قانوني تعميمات بر را جمعي تبيين بناي تعليل، يا علّي

 و دهد مي نشان را رخدادها حدوث علت كه است قوانين برخي شامل طبيعت، همچون جامعه
  تفهم و تعليل ميان تفهمي، مكتب مقابل، در. كند نمي ايفا تبيين فرايند در نقشي انساني، فاعل
 در است، حوادث از اي حادثه عام علل دادن دست به تعليل، كه صورت بدين گذارد؛ مي فرق
  .خاص اجتماعي زمينه در است فعلي يا اي حادثه معناي كشف تفهم، كه حالي

 شود، مي مشخص وينچ و ديلتاي وبر، همچون پردازاني نظريه با كه تفهمي مكتب
 كرد رجوع آن فاعالن دليل به بايد رخدادي هر شناخت براي آن، چارچوب در و گراست دليل

 رفتارهاي مجموع از است عبارت جامعه اساس، اين بر). 70- 66: 1382، وبر( فهميد را آن و
 توان مي كه آنهاست  معناكاوي يا رفتارها اين معناي فهم خالل از و انساني مند قاعده و معنادار

 انساني فاعلي دليل به بايست مي نيز انساني رفتار معناي فهم براي. نمود  تفسير را رخدادها
  ).33: 1371 وبر،( دريافت را آن و نمود رجوع رفتار آن براي
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 و اسالمي انقالب از تفهمي روايتي ،)ره(خميني امام كه است اين حاضر مقاله استدالل
 در. كرد تبديل خودروايت  دگر به را علّي هاي روايت طريق، اين از و داد ارائه تحميلي جنگ
 ويژگي همين واسطه به و بود امام براي كالمي فعل يا گفتاري كنش نوعي گري روايت واقع،
  . شد تبديل ايشان براي تهديدات نرم مديريت براي ابزاري به كه بود

 لودويگ و اوستين جين چون متفكراني نزد در است اي ايده كالمي، فعل يا گفتاري كنش
 ديگر، عبارت به. كند مي نيز كاري گفتن، سخن ضمن متكلمي، هر آن، اساس بر كه ويتگنشتاين

 چارچوب در حال، عين در). Oishi, 2006: 1( آيد مي حساب به هم فعل نوعي سخني، هر
 به تواند مي آنها گفتاري كنش كه هستند گران كنش يا افراد بعضي سياسي، مناسبات و روابط
 خارج موضوع و كار دستور اين از را ها كنش ديگر و شود تبديل امنيت و سياست كار دستور
 سياسي گروههاي و ها حكومت ها، ساالري ديوان سياسي، رهبران معموالً گران كنش اين. كند

 اين و پذيرند مي را شان گفتاري كنش و كالمي فعل مشروعيت آنها مخاطبان كه هستند
  .شود مي آنها سوي از سازي امنيت يا سازي سياست براي اي دستمايه مقبوليت،

 گري روايت ميان ژنت، ژرار همچون بايست مي كه است مهم مفروضه اين مبين تلقي، اين 
 ايگلتون،( شد قايل تمايز و تفاوت ،)شود مي بازگو آنچه( روايت خود و) كردن روايت عمل(

 جنگ و اسالمي انقالب از امام روايت بازگويي به هم مقاله، اين در ديگر، بيان به). 147: 1383
 و گري روايت اين پيامدهاي و كاركردها هم و شود مي پرداخته آنها نسبت و تحميلي

  .گيرند مي قرار بررسي موردو دفاع ملي  سازي امنيت عرصه در آن سازوكارهاي
  

  مذهبي/ معنوي رويدادي مثابه به اسالمي انقالب. د
 خاصي، شرايط تحت مردم، از شماري بي تعداد آن طي كه است سياسي تحولي انقالب،

 و عمومي عرصه وارد فردي، تمايالت تعقيب در و كنند مي رها را هايشان خانه خصوصي حوزه
 عرصه از شان جهان ساختن متحول براي افراد اين چگونه و چرا اينكه. شوند مي جمعي عمل

 اين. است انقالب پديده تحليل در محوري معماي گذارند، مي پا عمومي عرصه به خصوصي
. است گرفته قرار پردازان نظريه و گران تحليل از بسياري نظر مد نيز اسالمي انقالب تبيين در معما
  . است گرفته شكل تفهمي و علي روايت يعني كلي، روايت يا رويكرد دو معما اين به پاسخ در
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 شامل كلي تبيين يا انداز چشم پنج توان مي اسالمي، انقالب از علي روايت چارچوب در
 تبيين و سياسي تبيين اجتماعي، شناختي روان تبيين اقتصادي، – اجتماعي تبيين فرهنگي، تبيين

 تفهمي روايت به همه از بيش فرهنگي تبيين ها، تبيين اين بين در. كرد مشاهده را چندسببي
 براي معتقدند حسين آصف و الگار حامد مانند انديشمنداني چارچوب، اين در. شود مي نزديك
 ديني رهبري گرا، اسالم اپوزيسيون نقش تشيع، چون عناصري به بايد ايران انقالب پديده درك

 تا است اسالمي انقالب درك جهت در تالش بيشتر ها تحليل اين. كرد اشاره مذهبي آموزش و
 تحليل در نيز فرهنگي تبيين حال، عين در). 296- 297: 1379 مشيرزاده،( آن علّي تحليل
  . پردازد مي اسالمي انقالب فرهنگي هاي ريشه به و است علي روايت نوعي نهايي،
 ميشل عشقي، ليلي همچون انديشمندان برخي روايتبه توان  مي نيز تفهمي چارچوب در
  . ردك اشاره اسالمي انقالب از) 1379( لي.دي رابرت و فوكو

  :كه كند مي آغاز پرسش اين با را خود روايت عزيمت نقطهدر مقام فهم انقالب اسالمي،  عشقي ليلي
 هاي خيابان به چندميليوني و چندهزارنفري هاي هيأت در ناگهان كه هايي بدن«

 و ترسيدند مي تانك خطر از نه كه هايي بدن بودند؟ كساني چه ريختند، ايران شهرهاي
 كسي چه. نداشتند بودند، مقابلشان در كه مسلحي مردان از ترسي هيچ و توپ از نه

  ).64: 1379 عشقي،( »بود؟ برده بين از را مرگ و درد از معقول و معمول ترس
 سؤال همين به پاسخ را اسالمي انقالب از خود روايت عزيمت نقطهنيز ) ره(خميني امام

/ معنوي روايت« توان مي را آنها مجموع كه شد مي گزاره دو شامل ايشان پاسخ. بود داده قرار
 و روحي تحولي نمود اراده ايران ملت آنكه، نخست گزاره :دانست اسالمي انقالب از »مذهبي
 همين و نمود متحول را ملت اين نيز خداوند آنكه، دوم گزاره و كند ايجاد خويش در معنوي
 و كردند قيام خدا براي ايران مردم واقع، در. نمود ممكن را اسالمي انقالب كه بود تحول

  ):ره(امام بيان به. داد نصرت آنها به هم خداوند
 كه آسا معجزه تحول نحو يك كرد، پيدا كمي مدت ظرف در ما  ملت كه تحولي... «
 يك بردند، مي حساب پاسبان از ما بزرگ بازارهاي برد، مي حساب پاسبان از روز يك
 توي كه كردند نمي جرأت روز يك. نبردند حساب مملكت اول شخص از هم روز
 مرگ گفتند و ريختند ها خيابان در هم روز يك ببرند ناگواري به را شاه اسم شان خانه
  ).331: 6 ج امام، صحيفه( ...»كرد؟ را كار اين كي. شد متحول همچو! اين بر
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 بود، تغييري آن مرهون كرد ايران ملت كه پيشرفتي اين كه كرديد مالحظه شما... «
 اين با تاريخ طول در كه فشار تحت ملت يك يعني... شد پيدا نفوس در كه بود تحولي
 يك در را گري چپاول اين بود پذيرفته و را ظلم اين بود پذيرفته و بود گرفته خو فشار
 ديگر را ها ظلم اين از يك هيچ پذيرش كه ملتي يك به شد متحول كوتاهي مدت

 هاي بچه آن از كه ظلم دستگاه برخالف ملت اين كرد طغياني همچو يعني نداشت؛
 از بودند، كه شغل هر داراي پير، و جوان برادرها، و محترمه هاي خواهر آن تا كوچكش

 ما زدند فرياد و ها كوچه در و خيابان در ريختند و برداشتند دست چيز همه
 تحول اين... خواهيم نمي را رژيم اين اينكه و »اكبر اهللا« فرياد و را رژيم اين خواهيم نمي

. »بانفسهم ما يغيرو حتي بقوم ما اليغير اهللا ان. «»بانفسكم ما« تحول اين. بود روحي
 عدم حال به شد متبدل ظلم، پذيرش حال آن يعني را؛ خودتان بانفس ما داديد تغيير

 بيرون را ظالم شما و تعالي و تبارك خداي كرد تأييد شد، كه طور اين... پذيرش
  ).128 – 130: 10 ج امام، صحيفه( »كرديد

  ):ره(امام نظر به كه است دليل همين به
 ما را، ما ملت كنند مي ارعاب و هستند عالم در كه هايي قدرت اين از يك هيچ از«
 كه ملتي و است كرده قيام خدا براي ما ملت. كرديم قيام خدا براي ما اينكه براي ترسيم، نمي
  ).126: 13 ج امام، صحيفه( »بيند نمي آسيب و ترسد نمي چيز هيچ از كند قيام خدا براي

 اين و بودند يداهللا واقع، در رويداد، اين در ايران ملت كه فرمايند مي ديگر جاي در امام
  :كرد را كار اين كه بود خداوند

 براي اين رود، مي تانك زير و رود مي تانك جلوي كرده گره مشت با كه كسي آن«
 در كه آنهايي همه تقريباً تان همه تحول، آن در... خداست براي اين نيست، ديگر مقام
 در كه كوچكي هاي بچه با ها زن ها، بزرگ ها، بچه مردها، ها، زن بودند، وارد ميدان
. نبود آن در شيطاني آمال هيچ نبود، شيطاني شبهه ابداً هيچ حال، آن در بود، شان آغوش

 و گفتيد مي اكبر اهللا و رفتيد مي ها بام پشت كه حالي آن بياوريد؛ ياد به را حالتان آن
 مقابله و ريختند مي ها خيابان در. بگيرند نشانه را شما كه بودند اطراف در شياطين

 آن. بگيرند خواستند مي تانك زير را شما و ترسيدند نمي خدا از كه آنهايي با كرديد مي
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 چيزتان همه يعني بود؛ خدا شما ولي كه است حالي حال، آن. بياوريد ياد را حالتان
 اين و وقت آن در بوديد يداهللا شماها. بود الهي حركت حركت، همه بود، الهي

 يداهللا بودند؛ يداهللا اينها كردند، مي فعاليت صدا يك هم با كه هايي جماعت اين جماعت،
  ).356: 12 جامام،  صحيفه(» الجماعه مع
 اساسي جنبه دو ،)ره(امام نظر به شد، هويدا ايران ملت در كه روحي و معنوي تحول

 از براي آمادگي اين. خودگذشتگي از براي آمادگي و طلبي شهادت از بودند عبارت كه داشت
  : ايشان بيان به. يافت مي تبلور »خالي دست« استعاره با امام بيان در خودگذشتگي
 شما. است جنگي غنايم از اينها. است تان دست بينيد مي شما تفنگ تا چهار حاال«
 شما و داشتند چيز همه. بودند مسلح دندان تا آنها. نبود چيزي تان دست كه آن از قبل
 فريادهاي و ايمان از پر نوراني هاي قلب. ايمان از پر قلب با لكن. خالي دست با
  ).466: 10 ج امام، صحيفه( »بايستد كسي تواند نمي اكبر اهللا  فرياد مقابل در. اكبر اهللا
 جيمي كه هنگامي تهران، در متحده اياالت سفارت تصرف جريان در و انقالب از پس
 در امام حضرت كرد، نظامي حمله به تهديد را كشورمان آمريكا، وقت جمهور رئيس كارتر
  :كردند اشاره آن قدرت و استعاره همين به پاسخ،

 كرد مبارزه و معارضه مشت با هايمان جوان ما. هستيم مبارزه مرد ما جنگيم، مرد ما«
 مبارزه اهل ما. نترساند مبارزه از كارتر آقاي را ما. ها مسلسل و ها توپ و تانكها با

 اين و بزنند را ما اينكه مقابل در داريم بدن لكن مبارزه، ابزار باشيم نداشته ولو هستيم
  ).38: 11 ج امام، صحيفه( »كرد خواهيم عمل را

 ايران انقالب در آنچه توضيح براي نيز فوكو ميشل كه است تعبيري خالي،  دست استعاره
 تشريح به ايران به سفر در خود هاي يادداشت از يكي در وي. است كرده استفاده داد، روي
 خالي، دست تظاهركننده، هزاران... « :پردازد مي است، ديده تهران هاي خيابان در كه اي پديده
 ،»اسالم اسالم،: «زدند مي فرياد و رفتند مي رژه تهران هاي خيابان در مسلح، سربازان جلوي

 تو خميني، خميني،« ،»بپيوند ما به ارتش قرآن، حفظ براي« ،»برادركشي؟ چرا ارتشي، برادر«
  ).28: 1377فوكو،( »»حسيني وارث
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 مردم كه است ماه ده« :نويسد مي ،»خالي دست با شورشي« عنوان با ديگر يادداشتي در وي
 هاي پليس ترين هولناك از كه پليسي با و است جهان هاي رژيم ترين مسلح از كه رژيمي با

 با و مسلحانه مبارزه به آوردن روي بدون خالي، دست با هم آن. اند افتاده در است جهان
  ).44: 1377فوكو،( »است كرده ميخكوب جاي بر را ارتش كه شجاعتي و سرسختي
 درك كه است وجودشناختي و معناشناختي مهم بسيار دقيقه يك واجد ،»خالي دست« تعبير

 ها انسان گفت بايد توضيح در. كند مي كمك انقالب از معنوي روايت فهم به پيش از بيش آن
 و ها داشته به تمسك با ديگران، با اجتماعي انفعاالت و فعل و جمعي هاي كنش در غالباً
 يا و ها داشته آن كردن بيشينه مشاركت، اين از شان هدف و كنند مي مشاركت خود هاي آورده
 از را آنها توان مي و هستند منفك فرد هستي از كه عالئقي. است جديد عالئق به يابي دست
 به و روند مي هم دست از شوند، مي تملك و گردآوري كه گونه  همان يعني كرد؛ جدا اش دارنده
 عالئق از بسياري. گيرند مي قرار فرد تملك و عالئق محدوده در ديگري چيزهاي آنها جاي

 و شهرت اجتماعي، حيثيت دوستان، خانواده، مقام، شغل، خانه، ثروت، اجتماعي، – سياسي
 از يكي از ايثار، هنگام به فرد چارچوب، اين در. اند جمله اين از مقتدر، شخصيت يا محبوبيت

 اين به دستيابي به معطوف نيز او تالش كه همچنان خود، از نه كند مي گذشت ها داشته اين
 مقابل، در. خود تحقق يا دريافتن نه است شخصيتي تصاوير اين از يكي گيري شكل يا ها دارايي
 از يا خويش هستي و »بودن« از جمعي، هاي كنش اين در مشاركت هنگام به نيز ها انسان از برخي

 ويژگي اين. نكنند واسطه را خود هاي داشته دارند سعي و كرده هزينه خود وجودي هاي خالقيت
 طريق از و هستند »معنا« توليدكننده جمعي، هاي كنش در كه شود مي يافت هايي انسان در بيشتر
 گونه اين در خود، از گذشتن يا تجلي. دهند مي معنا زندگي به هنري اثر يا آگاهي ايده، توليد
  .معناست همين به ،»خالي دست با اجتماعي كنش« و دهد مي معني

 كنش در كننده مشاركت هاي انسان در را شناختي وجود تجلي اين بروز چرايي ،)ره(امام
 توضيح آن قدرت و »خداوند به ايمان« مؤلفه واسطه به اسالمي، انقالب به معطوف جمعي

 بود مدرن هاي سالح همه داراي هم آن و بودند ايستاده او سر پشت ها ابرقدرت تمام« :دهد مي
 خدا قدرت. بود ايمان قدرت لكن نداشت، هيچ. نداشت هم تفنگ بود؛ خالي دست ما ملت و
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 هيچ ندارد، هيچ كه ملتي يك بفرمايد مقدر تعالي و تبارك خداي كه ندارد تعجب اين. بود
   ).230: 6 ج امام، صحيفه( »كند غلبه ها قدرت همه بر دارد، ايمان سالح همين ندارد، سالحي
 درك بدون و بود طلبي شهادت انقالب، عرصه در وجودشناختي تجلي اين اوج امام، نظر به
   :نيست ممكن آن روايت و اسالمي انقالب فهم شناختي، وجود قابليت اين

 شان جواني اول كه هايي جوان زيبا، هاي جوان با من شدم مواجه اينجا، تا نجف از «
 را من. دادن قسم كرد بنا نشست من جلوي آمد نجف در آمد شان يكي اينها و است
 پيروز يعني است، مقدم عالم هاي تانك همه بر اين... بشوم شهيد من كه داد قسم
 است، كرده انعام تعالي و تبارك خداي كه است اي روحيه روحيه، اين. شود مي

 ).12 –13: 10ج امام، صحيفه( »كنيد حفظ را الهي مرحمت اين است، كرده مرحمت
 دندان تا و داشتند چيز همه كه... ها ابرقدرت مقابل در نداشت هيچ كه ضعيفي ملت يك«

 ايمان قدرت اين... بود او آرزوي شهادت اينكه براي كرد غلبه كه ملتي... بودند مسلح
 الهي غيبي دست اين... هستند راغب شهادت به آن فرزندان كه است اسالم اين... است
 اسالم، قوه ايمان، قدرت... كرد مقصد هم هم با و صدا هم هم با را ايران مردم كه بود

  .)360 - 361:  6 ج امام، صحيفه( »داشت ارزاني ما به را پيروزي اين ملت، معنوي قدرت
 اين اجزاي و كرد ايجاد معنايي شبكه نوعي اسالمي، انقالب از امام مذهبي/ معنوي روايت

 گفتمان بندي مفصل همانا كه گرفتند قرار رشد به رو سياسي پروژه يك خدمت در شبكه،
 احيا براي ايران ملت بود معتقد) ره(امام واقع، در. بود »مكتبي اسالم« يعني اسالمي، جمهوري

  :است اسالم گيرد، قرار اساس بايد آنچه بنابراين، و كردند انقالب اسالم استقرار و
  كرده قيام كند زنده را اسالم احكام و كند زنده را اسالم كه معني همين براي امروز ايران ملت«

  ).61: 4 ج امام، صحيفه( »ندارد سابقه ايران تاريخ در اسالم، تاريخ در كه است كرده قيامي و
 كه بود اين مقصدش و ايستاد كفر مقابل در و ايستاد ظلم مقابل در كرد، قيام ايران ملت«

 اسالم كه است مطلبي مطلب، اين و الهي است مقصدي مقصد، اين و.. باشد اسالمي جمهوري
  ).384: 15 ج امام، صحيفه( »است فرموده امر

 انقالب از مذهبي/ معنوي روايت ارائه مدد به شد، گفته چنانكه سازي، گفتمان از سطح اين
 اي پراكنده عناصر و قطعات توانيم مي آن وسيله به كه است ابزاري روايت،. شد ممكن اسالمي
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 آن از و دهيم انتظام و نموده آوري جمع را دارد وجود رخداد يك از ها انسان ذهن در كه
  . كنيم سازي گفتمان طريق،
  
  معنويت سير  خط تداوم تحميلي، جنگ. ح

 پرورش و همدلي وحدت، حس با توام عمومي احساس نوعي انتشار مبدأ تحميلي جنگ
 آلي ايده و ويژه وضع همان. بود انقالب دوره شبيه كه احساساتي. بود جانبازي و فداكاري ميل
  .دانست مي خدا به توجه و سستي وضع از آمدن بيرون را آن و ستود مي را آن امام كه

 در سستي و رخوت موجب توانست مي شرايط، شدن عادي و انقالب پيروزي واقع، در
 جنگ، اما كند، فراموشي و نسيان دچار انقالب آرمان به نسبت را ايراني جامعه و شده جامعه
  ):ره( امام بيان به. سستي و رخوت از دوري و حاالت آن يادآوري براي كرد مي فراهم امكاني

 واقع، حسب به لكن است شر اين كه كند مي گمان انسان كه قضاياست بعضي«
 و بودند هم با مردم. داشت چيزي يك اول در انقالب كه گفتند مي دائماً... است خير
 ولو... هستند هم با كشور سرتاسر كه شد ثابت جنگ اين در باز... نيستند ديگر حاال

 از و خستگي آن از انسان شود مي واقع كه وقتي جنگ لكن جنگ، اين است تحميلي
 و آيد مي بيرون خستگيها و سستيها آن از را، انسان كند مي سست كه چيزهايي آن

  ).246-247: 13 ج امام، صحيفه( »كند مي بروز... انسان جوهره و كند مي فعاليت
 خود، كالم در ديگر، بار ايشان، تا شد محملي جنگ) ره( خميني امام براي اساس، اين بر
 يا بازگويي اين و كند بازگويي جنگ، از روايت در بار  اين را انقالب از معنوي روايت

. دهد قرار اسالمي جمهوري و انقالب گفتمان تثبيت و حيات تداوم خدمت در را يادآوري
 روايت عناصر و اجزا همان شامل ايشان، بيان در تحميلي جنگ از مذهبي/ معنوي روايت
 به و خدا كار جنگ در پيروزي« ،»خدا براي جنگ: «بود اسالمي انقالب از مذهبي/ معنوي
  .»پيروزي رمز طلبي، شهادت« و »خالي دست با جنگ« ،»مردم روحي تحول سبب

 انقالب همچون را جنگ هاي جبهه در ايراني جامعه گري كنش نوع ،)ره(خميني امام
  :دانستند مي ايرانيان معنوي و روحي تحول از ناشي اسالمي،
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 آساي برق جهش يك با ناگهان كه كشورند سطح در عزيز بسيار هاي جوان اين«
 پليد دست با آنان براي كه منجالبي از تعالي،  حق رحمت دست با روحي، و معنوي
 غرب سرسپردگان ديگر و محمدرضاخان و رضاخان امثال آستين از كه جهاني استكبار

 و عارفان آنچه و پيمودند را صدساله ره يكشبه، و يافته نجات بودند، ديده تهيه شرق يا
 دست به ناگهان اينان كردند، مي را آن آرزوي دراز ساليان در پيشه عارف شاعران
 كردار با را شهادت آرزوي و رسانده عمل به شعار حد از را لقاءاهللا به عشق و آوردند

 اين با معنوي عظيم تحول اين. رساندند ثبت به عزيز اسالم از دفاع هاي جبهه در
 »كرد توجيه نتوان پرور عاشق و مهربان پروردگار عنايت به جز را سابقه بي سرعت

  ).304 – 305: 17 ج امام، صحيفه(
 بـراي  كه ملتي« :بود خدا براي انقالب، مانند نيز جنگ در جوانان اين حضور ايشان، نظر به
 دارد بـاك  چه است،  بپاخاسته انساني و معنوي هاي ارزش براي و كرد انقالب تعالي حق رضاي

 اسـت،  عارفـان  تصـور  فوق كه اهللا لقاء جنت كه مكاره، و ها سختي تحمل...  عزيزان شهادت از
  ).497: 19 ج امام، صحيفه( »است مكاره به  محفوف

 كسـي  يك كه دارد امكان. خداست با اجرشان كنند، مي جنگ دارند خدا براي كه ما هاي جوان«
 شـهداي  همـان  با شهيدشان باشد؟ نداشته عنايت او به تعالي و تبارك خداي و بكند كار خدا براي
  ).315 – 316: 13 ج امام، صحيفه( »هستيد قدرتمند و است محشور شاءاهللا ان اسالم صدر

 نصـرت  هـم  خداونـد  خداست، براي جمعي كنش اين در حضور چون روايت، اين مطابق
  : دانست او از بايد را پيروزي و دهد مي

 هايشـان  جوان كه چيزي يك به است شده متحول چطور ميليوني  چهل كشور يك«
 دسـت  از را پايشان و دست. داشتند هم ديگر يكي كاش كه كنند مي گريه و دهند مي را

 هـاي  صـحنه  ايـن  و بـروم  جبهـه  به باز كه ندارم من كه است اين به تأثرشان و اند داده
 شـده  واقع اي قضيه چه شد، چه اينكه از كند مي تعجب انسان واقعاً...  كه نوراني بسيار
 قدرت با. ندارد تعجبي خداست قدرت چون البته. شد حاصل تحول طور اين كه است
 مـا . اوست مال نصرت. بدانيم خدا از بايد را نصر جا همه...  ما و است شده واقع خدا

  ).315: 16 ج امام، صحيفه( »است داده ما به او كه است نصرتي نصرت،. نيستيم چيزي
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 اين عرفاني، ادبيات نوعي با خرمشهر، گيري پس باز مناسبت به پيامي در ،)ره( امام حضرت
  :دانستند خداوند آن از را پيروزي

 بـا  اينجانـب . فرمـود  مـا  نصيب را خود بزرگ نصر...  كه قادر خداوند بر حد بي سپاس... «
 كـنم  مي تشكر... مسلح سلحشور قواي و اسالم فرزندان از عنداهللا، من اال النصر ما آنكه به يقين

 »مفتخرنـد   رمـي  اهللا لكـن  و رميت اذ مارميت آرم به آنان... هستند من امثال تشكر فوق آنان و
  ).257: 16 ج امام،  صحيفه(

 كنش همچون نيز تحميلي جنگ نبرد هاي صحنه در ايران ملت ،)ره(خميني امام روايت در
 آنها نصرت و استقامت و برخاستند نبرد به خالي دستان با اسالمي، انقالب به معطوف جمعي

  :بود ايمان قدرت از ناشي تنها
 و ساز و سالح نه و داريد زياد افراد نه شما. بدانيم او از را خودمان چيز همه بايد ما«
 شد، طور اين وقتي. شود مي كمك او به دنيا همة از شما مقابل طرف ولي زياد، جنگي برگ
 شما. شود نمي كه صوري جهات با كند، مقابله معنوي جهات با بايد ندارد هيچ كه كسي آن

 سالح از پر را ايران كه بود آمريكا و بسيار جهاز به بود مجهز سابق شاه كه دانيد مي خوب
 با و شدند مجتمع... نداشتند هيچ ايران مردم ولي... داشت چيز همه شاه و... كرد مهمات و

 فرياد اينقدر. شدند پيروز دشمن بر فرياد و كرده  گره مشت با... گرديدند پيروز ايمان نيروي
 »دارد الهي وضعي ايران امروز... دادند شكست را مسلح دندان بن تا دشمن كه كشيدند

  ).135 – 136: 18 ج امام، صحيفه(
 و است شهادت طلب همان ايمان، قدرت و معنوي جهات طريق از مقابله ايشان، نزد در
  :است پيروزي رمز كه است طلبي شهادت همين

 امثال و سيدالشهدا محضر در حضور و لقاءاهللا به وصول و است شهادت مطلب آخر«
 ما براي ها، جبهه در بينيم مي ما و دارند خدا به عشق كه است اشخاصي آمال غايت اين و او

 و ذكر چه دارند، حالي چه شب ها، جبهه در عزيز هاي جوان اين كه ها جبهه از كنند مي نقل
 كه است چيزي اين. روند مي ها جبهه به نشاطي چه با روز و نمازي و دارند دعايي و فكر

 »است فرموده عطا ملت اين به تعالي و تبارك خداي كه است نعمتي تعالي، و تبارك خداي
  ).57: 17 ج امام، صحيفه( 
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 كامل جنگي ابزار از و اند نديده آنچنان نظامي دانشگاههاي...  كه مسلحي قواي«
 به ايمان تنها و است بوده موجود آن در ضعف ظاهري اسباب تمام و نبوده برخوردار
 اينان نابرابر نبرد ابزار فداكاري، و ايثار روح و اسالم راه در شهادت به عشق و خداوند

 آنچنان و كوبيد هم در را شيطاني عظيم قواي آنچنان هفته يك به قريب ظرف در و بود
 با دشمن قواي فوج فوج كه پيچيد هم در را آرايش از برخوردار مجهز ارتش طومار
  ).201: 16 ج امام، (صحيفه »گرديدند مقتول يا و فراري يا تسليم تجهيزات، همه

  
  تحميلي جنگ رهاورد اسالمي؛ جمهوري تثبيت. و

 برپايي همانند جنگ در حضور كه بود آن منزله به تحميلي جنگ از) ره(امام معنوي روايت
 هدف كه است عقيده و پذيرفته صورت خواهي اسالم هدف با و اسالم حفظ براي انقالب،
  :ايشان بيان به. كند مي تعيين را مبارزه
 واسطه به و كنيم مي جنگ داريم اسالم تبع ما و است كار در اسالم قضاياي و است اسالم«
 ما...  بكنيم فداكاري بايد اسالم براي بكنيم، جنگ بايد اسالم براي... كنيم مي دفاع داريم اسالم
  ).250: 13 ج امام، صحيفه( »بكنيم اسالم فداي را مان عزيزان همه بايد

 جنگ از ميهني – ملي روايت راندن حاشيه به موجب آن، مقصد و جنگ از برداشت اين
 مديريت كه داشت وجود امكان اين عراق، سوي از جنگ تحميل ابتداي در واقع، در. شد

  . پذيرد صورت آن از ميهني – ملي روايت طريق از جنگ
 از و برگزيد را مذهبي/  عرفاني روايت ميهني،/  ملي روايت جاي به) ره(امام ميان، اين در

 از امام روايت واقع، در. نمود تبديل اسالمي انقالب گفتمان دگر به را ملي روايت طريق، اين
 هاي ارزش ايراني، كيان ملي، مرزهاي ميهني، ملي، چون عباراتي و واژگان از تحميلي، جنگ
  :ايشان بيان به. گرفت مي شكل آنها غياب در و بود تهي ارضي تماميت و ايراني

 با بشود كه نيست اي مسأله خدا راه در شهادت كه بدانند بايد آمريكا اذناب«
 و بندگي اوج خود شهادت، مقام. شود مقايسه نبرد هاي صحنه در شكست يا پيروزي

 بكشانيم سقوط به اندازه اين تا را شهادت نبايد. است معنويت عالم در سلوك و سير
 آزاد ديگر شهرهاي يا و خرمشهر تنها اسالم، فرزندان شهادت عوض در بگوئيم كه
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 گراها ملي. است آن از باالتر هدفمان ما. گراهاست ملي باطل خياالت اينها تمامي. شد
 و فقر جهان در اسالمي المللي بين اهداف كردن پياده مان هدف ما. نمودند تصور

 ما هست مبارزه تا و هست مبارزه هست كفر و شرك تا گوييم مي ما. است گرسنگي
 الاله« پرچم داريم تصميم ما. نداريم دعوا كسي با مملكت و شهر سر بر ما. هستيم
 و ارتشي فرزندان اي پس. درآوريم اهتراز به بزرگواري و كرامت رفيع قلل بر را »االاهللا

 و تأثر با را موضعي دادن دست از هرگز مردمي، نيروهاي اي و ام بسيجي و سپاهي
 قدري به شما هدف برابر در اينها كه نكنيد بيان شادي و غرور با را مكاني گرفتن
  ).88 – 89: 21 ج امام، صحيفه( »آخرت با مقايسه در دنيا تمامي كه ناچيزند

 از ناتوان را آن و دانست مي مردود نيز را انقالب پيروزي از ميهني/ ملي روايت حتي امام
  : شمرد مي پديده اين تبيين و توضيح

 تا و داشتند چيز همه كه...  ها ابرقدرت مقابل در نداشت هيچ كه ضعيفي ملت يك«
 كرد غلبه كه ملتي. كند غلبه تواند نمي مليت قوه به] شدند غالب[ بودند، مسلح دندان
 است، ايمان قدرت اين نيست مليت قدرت اين... بود او آرزوي شهادت اينكه براي
 هيچ...  بود الهي غيبي دست اين... نكنند اشتباه نكنند، خلط. است اسالم قدرت اين
 اين ملت، معنوي قدرت اسالم، قوه ايمان، قدرت. بشود بسيج اينطور تواند نمي ملتي

  ).360 – 361: 6 ج امام، صحيفه( »داشت ارزاني ما به را پيروزي
 را امكان اين آن، مركزي  دال كردن معنا بي و جنگ از ميهني/ ملي روايت نفي با) ره(امام
. شود تبديل مكتبي اسالم گفتمان حيات تداوم و تثبيت براي محملي به جنگ تا كرد فراهم
 نداشت، قرار ميهني/ ملي روايت عناصر با ضديت در ،)ره(امام مذهبي/ معنوي روايت البته،
 رخدادهاي و رويدادها از گرا ملي تفسير و تبيين يا گرايي ملي همانا كه آن مركزي دال بلكه

 تكنيك كنار در ديگر، بيان به. كرد مي معنا بي را بود تحميلي جنگ و اسالمي انقالب
 آن عناصر برابر در نيز گرا شمول موقعيتي زمان هم ميهني،/ ملي روايت برابر در كنارگذاري

  .يافت دست هژمون موقعيت به نيز دليل همين به و برد مي بهره نيز تكنيك اين از و داشت
 دو در ايران انقالب« عنوان با كتابي در موقت، دولت وزير نخست بازرگان، مهندس مرحوم

  :است كرده اشاره ويژگي همين به ،»حركت
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 اسالم به خاص توجه اول، حركت به نسبت امام مشي  خط توسعه و تمايز اولين«
 ظريف اختالف چنين. ايرانيان و ايران شناختن فرعي يا گذاشتن كنار و بود مسلمانان و

 عوامل ترين حساس از يكي اول، حركت...  يا و ما با ايشان مابين نامحسوس
 طريق از ايران به خدمت« موقت دولت اتخاذي هدف... بود ما انقالب ساز سرنوشت

 رسالت براي و انقالب براي خميني آقاي كه حالي در بود، اسالم دستور به و »اسالم
 ملت« ايشان عقيده به. بودند كرده اختيار را» ايران طريق از اسالم به خدمت« خود،
  ).45: 1363 بازرگان،( »»كردند خدمت اسالم براي خودشان، خون دادن با ايران

  :شد تبديل انقالب، دوباره تثبيت براي فرصتي و محمل به جنگ اساس، اين بر
 دوباره ايران يكپارچه شد، زنده باز جور چه ايران... كردند تحميل كه جنگي اين در«

 را مردم اينطور كه بود ممكن كار كدام. ايران سرتاسر مقصد، يك به كرد توجه و كرد انقالب
 »آيد درمي كار از خوب بعد است، بد كنيم مي خيال ما كه است چيزهايي جنگ پس كند؟ بسيج

  ). 329: 13 ج امام، صحيفه(
 طول تمام در تحميلي، جنگ از مذهبي/ معنوي روايت گفتماني موقعت حال، عين در
 نيروهاي سوي از حتي ابهاماتي، و ها چالش با و نداشت يكسان و بالمنازع وضعيتي جنگ،
  .بود تأثيرگذار نيز جنگ عيني صحنه در البته، كه شد مواجه روايت، اين از برآمده
 و ها چالش اين به پاسخ در خود، هاي پيام از يكي در جنگ، پايان از پس ،)ره(خميني امام
 و انقالب هويت تثبيت در جنگ ابزاري نقش خويش، روايت بر دوباره تأكيد و ابهامات
  :كنند مي تشريح چنين را اسالمي جمهوري گفتمان استمرار

 ما. ايم جسته بهره آن از ها صحنه همه در كه ايم داشته بركتي جنگ در ما روز هر... «
 و شرق ابرقدرت دو ابهت جنگ در ما... ايم نموده صادر جهان به جنگ در را انقالبمان

 ما... كرديم محكم را مان اسالمي پربار انقالب هاي ريشه جنگ در ما شكستيم، را غرب
 در ما كرديم، بارور مردمان يكايك نهاد در را دوستي وطن و برادري حس جنگ در

 و ها قدرت تمامي عليه كه داديم نشان منطقه مردم خصوصاً و جهان مردم به جنگ
 اسالم روح استمرار تر، مهم اينها همه از و... كرد مبارزه توان مي سال ساليان ها ابرقدرت
  ).283 – 284: 21 ج امام، صحيفه( »يافت تحقق جنگ پرتو در انقالبي
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  گيري نتيجه
 گفتاري كنش در آمد، مقاله اين در چنانكه كشورمان، عليه عراق ساله هشت تحميلي جنگ

 براي روايتي به اسالمي، جمهوري گذار بنيان و اسالمي انقالب رهبر عنوان به) ره( خميني امام
 اسالمي انقالب به معطوف انقالبي كنش از ايراني جامعه جمعي خاطره بازگويي و يادآوري
 دهد مي قرار حال خدمت در را گذشته كه است گفتاري كنش نوعي يادآوري،. شد تبديل

 تا گيرد مي شكل مبارزه ميدان نوعي گفتماني، فضاي در واقع، در). 54 – 55: 1374 ريكور،(
 آنها تفاسير گسترش و حفظ براي ابزاري به گوناگون گروههاي نزد در موجود جمعي خاطره

 كه بود برخوردار قدرت و قابليت اين از امام گفتاري كنش و شود تبديل جامعه گذشته از
 روايت به بود، انقالب روايت بازگويي نوعي كه را تحميلي جنگ از ايشان روايت و تفسير
  .كند تبديل آن مسلط گفتمان و ايراني جامعه جمعي
 حاشيه به آن، سياسي پيامد ترين مهم. داشت نيز سياسي تبعات گفتماني، هژموني اين
 چارچوب در كه بود راستي و چپ سياسي گران كنش و گروهها كنارگذاري و شدگي رانده

 ضد« عنوان با كه يافتند مي معنا آن با غيريت يا ضديت در و گنجيدند نمي مكتبي اسالم گفتمان
 را كشورمان عليه عراق تحميلي جنگ ،)ره(خميني امام واقع، در. شد مي ياد آنها از »انقالب
 روايت يافتند »حضور« آنها در كه هايي انسان رفتار معناي فهم دريچه از اسالمي، انقالب همچون

 ها انسان اين آنها، در كه كرد تصوير »جمعي معراج« نوعي مثابه به را دو هر رو،  اين از و نمود
 واقع، در يا و حقيقي خود الهي، و فرامادي اي انگيزه با و رفته فراتر شان مادي خود از كردند اراده

 با) ره(امام. بگذرند شان خاكي و مادي خود از راه، اين در و بخشند تحقق را خويش خدايگونگي
 و فرعي جايگاه در را تحميلي جنگ جمله از خاكي، و مادي تهديدهاي گري، روايت شيوه اين
 حال، عين در. كرد تبديل فرصت به را آنها كه بود شدن تبعي و شدن فرعي همين و داد قرار تبعي
 براي روايت اين ديگر، بيان به. كاركردي نه داشت اصيل ماهيتي امام، براي گري روايت شيوه اين
 آن، گذاري نام و نرم مديريت شيوه اين كاركردهاي تبيين و طريقيت نه داشت اصالت امام

 امام كه بود اصالت همين واسطه به. باشد امام هدف آنكه نه است مقاله اين استنباط و استخراج
 واقع، در يا و مذهبي/ معنوي انسان كه را انقالب نوين تراز  انسان روايت، اين دل از توانست
 براي مهمي امنيتي – سياسي دستاوردهاي خود، كه كند تصوير و معرفي بود، الهي انسان

  .باشد حوزه اين در بعدي هاي پژوهش كار دستور تواند مي و ه استداشت اسالمي جمهوري
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