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 چكیده

 اناد اا ان دساا نقش حسّاا    اساسای اواا  دی د  ام یاا یاوایی   ملعای باعاس  اده اساا  اا           

هاد   ای  ا اعماا  نمای اد    گوا ی االن  اهبردی اوو  نسبا به بخش اوا  دی  وجّهاا   یا ه  سیاسا

د  ادا ه امو  اوا  دی اسا  د  این مقاله با  ک یک  حلیل محتاوا   فقیه الیااصلی این مقاله  بیین گفتمان 

اساا ااه     دهدادهنوان  (العالیمدظله) ایخام ه  حضر  امام ( هیعل ا ا    حم)حضر  امام  آثا    گفتمان؛ بیانا   

خود ادا ه امو  اوا  دی بر اسا  با   » د  حوده ادا ه امو  اوا  دی، فقیه الیامفهوم اانونی د  گفتمان 

برای  حلیال   . قیب هم هسا یها  گفتمان هاچالش، هاایضد اجد  فقیه الیااسا  گفتمان  «ی وانم د

 حماا ا     )  جمیع ا  ده آثا  اماام  افزا هاینرممتن اا  اطلس  ی   مکس ایو دی ای    یافزا هانرم محتوا اد

موفه  د ین   ا ائه گردیاده اساا     -گفتمان هم به   ش الاال  حلیل  استفاده ( العالیمدظله) ای، امام خام ه(علیه

ااه باه    دهدمینوان   اا ونادا ه امو  اوا  دی د  طو  پس اد انقالب  موضوع د  فقیه الیامقایسه آثا  
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 ی،اد اصاالحا  ا ضا   ایواان   اد   حی قب   ( حما ا    علیاه ) مو د  وجّه بوده اسا  د  د  ه  الیا حضر  امام
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 مقدمه 
 شی  باا افازا   یباه دنادگ   دیا   ام یآ  فان ساطح امکاناا       شیبا افزا یامر د دهیچیپ یاید  دن

  ن،یدما  ی   نیسااا   ی  اجتمااع  یفارد  یساطو   قاضااها   یجهاان   ا  قاا   ایجمع   دافز ن

 یژ      اهبارد  ییهاا نگاه ،ی  جهان یام طقه ،ید  سطو  االن ملع ی اهبرد رانیاه مد طلبدیم

 یخود قرا  ده د  نقاش حسّاا    اساسا    یهایگوا اسایس   هابرنامه سرلوحه  ه،یدم نی ا د  ا

 النید آمد د  ب نیا یا ید آمد ناخالص اوو    نقش ح دی   ول ی  ملع یید  ام یا یوا یاوا  د

د    اد یفرآ نیا ا ری   اأث  اوو ها د  بحس صاد ا     ا دا  گاهینقش   جا نی  همچ  یابودجه

 یگوا ی اوو ها نسابا باه بخاش اواا  د    سیاسا اند اا اندساباعس  ده اسا  ا  یا دآ  

موضاوعا  مطار       نی ار یاساس ع وانبههموا ه  ی  بخش اوا  د دیای  ا اعما  نما وجّه  ی ه

حاوده   نیا ا چرااهبوده اسا    هبران   د لتمردان  هیمو د  وجّه   ایدن یاوو ها ییالب د   مام

  ار  اضاح  انیا   باه ب دیا نمایم فایا ایدن ی  استقال  اوو ها ید   ابطه با ام یا ملع یینقش به سزا

  گاردد یما مطار    ی  ملع یید  بخش ام یا یوا ییب ا ریعامل د نی رمهم ع وانبه یحوده اوا  د

 (1: 1362 زاده،ی)عل

  بعد اد پیر دی انقالب اسالمی، استکبا  جهانی  الش اارد  اا  ا د نماودن فواا های اقتصاادی      

خصوصاً د  حوده  أمین محصوال  استرا  یک اوا  دی اه با بحس ام یا یوایی  هامی حر جادیا

اواو   ا د نمای اد  اا اد ایان طریا  ضامن       اوو   ابطه مستقیم دا ا، فوا های مضاعفی  ا به 

 ا ضمن ایجاد نا ضایتی د  مردم،  الش اارده    ضعیف نمودن  وان اوو  د   أمین مایحتاج مردم

، موفقیاا  د  اقاع جلاوگیری نمایاد    علیه(  ا ا    حم)اسا اد  سلط   پیر دی گفتمان خودبا  ی امام 

 یهاا  ااخص یکای اد    وانیماوو های  ابسته به یرب  ا  یص عت  اوا  دی   هید دماقتصادی 

باز   د  ج اگ    یهاا یر دیا پ،  جاود نیبااا دانسا   ( حما ا    علیه) گفتمان خودبا  ی امام خمی ی

(  حما ا    علیاه )  حمیلی   دستیابی به مردهای دانش   ف ا  ی اه پس اد  حلا حضر  امام خمی ی

 وانیم( به  قوع پیوسا، باعس  اد گفتماان   می )ما مان ایوانبا  أاید    کرا  عبا   محو ی گفت

های د  ان  الیا حضار   سا  ، نهادی ه گردد مو دنظرشخودبا  ی  ا حد دی د   ثبیا معانی 

ساا    6د   رایطی آیاد  د اه د  این د  ه، اوو  پس اد حداقل  (یالعالمدظله) ایامام خام ه آیا ا   

محاصره اقتصادی   محد دیا د  خرید   مصر  ااالها   خدما ، با  فاهی نسبی   بر   اد    

د آمد نفتی م اسبی برای  ا دا  ااال خصوصاً محصوال  اواا  دی ااه مایحتااج یاوایی ماردم      
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جهانی پاس اد ده ساا  حملاه       د  این دمان، استکبا  بود  قرا گرفتهاسا د  اختیا  د لا  قا 

فاد برانادادی اد طریا     د گیری سخا   نظامی برای براندادی نظام جمهو ی اسالمی، عمالً  ا د

جانبه برای  غییر ذائقه   هویا فره گی   سبک   الگوی دندگی مردم ج گ نرم  د    الش همه

باه  هااجم فره گای   ج اگ نارم باا        (یالعالمدظله)  هبریهایی اه اد سوی مقام معظم ایران با   ش

استکبا  جهانی باا   1366 سا این، د   عال ه بردندگی نام گرفا، آیاد گردید     یکرد  غییر سبک

براندادی نظام جمهو ی اسالمی طراحای   داخلی، حراا نرمی  ا د   استای یادیا   امک عوامل

ایران نیز  د صح ه  ملعا حاضر  (یالعالمدظله) مقام معظم  هبری یاالعادهفوق  اجرا ارد اه با د ایا 

فقیه   نظام اسالمی دفاع  د اه نهایتاً این  اقعه باه مجاد   عظماا جایگااه     ، اد  الیاباقد    

 فقیه ختم گردید نظام مقد  جمهو ی اسالمی ایران    الیا

 هامن، مستقل   مقتد  باا ساامان  " رانیا یاسالم ی، جمهو اوو  1424 اندادچومس د  د  یطرف اد

 یابیا دساا اسا    دهفی عر "مردم   حکوما یوستگیجانبه   پهمه یبر باددا ندگ یمبت  یدفاع

 یسااد ادهیا پاساا ااه    اناداد چوام اد اهادا    یکی یبر باددا ندگ یمبت  یدفاع هبه اقتدا    سامان

 عی سار  ام یاا ملای   تااً ینها  اد طریا  ام یاا یاوایی       آن  ا حقع ،بخش اوا  دی یال اسایس

 اواهد     اواو    ی دبخاش اواا  د   یالا  اسای  س حقع ای ضع حی   ور نیی ب د   بخودیم

م دی   عدم بهره دلیلد  حا  حاضر به   دا   جهاد اوا  دیاد آن دا د اه  ایحکا هیقرائن ا ل

د  حاوده   (یالعاال مدظلاه ) هباری   معظام ابالیای مقاام    هاای سیاساا  عدم  وجه صحیح به فارامین   

 اوا  دی نتوانسته اسا ادا ه امو  اوا  دی  ا به نحو  ایساته انجاام دهاد   مطالباا   هباری     
هاای ا لیاه   د  ساا   هاا یبر سا    أمین نمایاد  یبخش اوا  د یال اسایس  ا بر اسا  (یالعالمدظله)

دمانی، د  این د  ه پس اد پیر دی انقالب اسالمی، آن دسته اد  ادنظردهد انقالب اسالمی نوان می

، اماال  اواا  دی،   اندبودهپهلوی  د با اوا  دی د   ژیم پهلوی اه  ابسته به  -فعاالن اقتصادی

المقد   فر ختاه   یاا  هاا اارده   باه خاا ج اد         خطوط  ولید   مزا ع خود  ا حتی ها کا گاه

هاای ا لیاه پاس اد انقاالب اساالمی سرپرساتی       د لاا  له باعس  د  اا   این مسئاندگریختهاوو  

اد طر  د لاا مادیرانی بگما ناد   یاا      ها احدهای  ولیدی  ها ده  ا به عهده گرفته   برای آن

انقاالب  حاا ع اوان     د   و ای مصوبا یها  ا به  ملک د لا د آ  ند این فرای د با  صویب آن

 آبان د  د  ا غا  سفا   آمریکا د   هران  محق ( 1356 )مصوب "قانون حفاظا  وسط ص ایع"

  به دنبا  آن، اعالم محاصره اقتصادی د لا آمریکاا ااه  ااا ون نیاز اداماه دا اته اساا،         1356
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 آال ما این ها   ص ایع  ابسته به بخش اواا  دی    موکال  دیادی د   أمین مواد ا لیه اا خانه 

آمریکا د  د  ه پهلوی ایجااد اارده باود  عاال ه بار هماه       اد   دهخریدا یاوا  دی    جهیزا  

 پیماناانش هام ، ناپایدا ی مردهای یربی اوو     جا د ا  ش بعثی عراق با حمایا امریکا   هااین

اوو  د  اقصای   مهماقتصادی   مزا ع اوا  دی   بایا    أسیسا به خا  عزیز ایران   بمبا ان 

 گوا یسرمایه جوابیا ا د  این د  ه به  دّ  مخد ش   اوا  دی  نقاط اوو ، ام یا اقتصادی

بخاش اواا  دی اواو   ا اااهش داده باود  اقتصاادی  ابساته باه          هاای دیرسااخا  ولیدی د  

 ا ضای اصاالحا    براثار   ده یراننفتی    ا دا  ااالهای مصرفی با بخش اوا  دی  د آمدهای

(   اختال  طبقا ی فاحش   نیر ی انسانی با د جاه مهاا     آماودش پاایین   خالصاه      1342)

جمهاو ی اساالمی باه ا س  سایده باود  د        نظامبهاوو ی با سرمایه انسانی ناد  اد  ژیم پهلوی 

با آن  خصیا اا یزما یاک خاود، فره اگ،     ( حما ا    علیه) های اقتصادی   سیاسی، امامچ ین دمی ه

 نهادها   قواعد اقتصاادی  دندگی اقتصادی اجتماعی ایرانیان  ا به همراه های  یه ها، با  ها    فتا

اد طار    یبخاش اواا  د   یال اسایفا غ اد ابالغ س یاد طرفاوا  دی اوو   ا متحوّ  اردند  

بخاش  پارداختن باه    ایا گوناگون اهم یبه انحا ( حما ا    علیه) حضر  امام ،(یالعالمدظله) ایامام خام ه

اساا ااه    یاواو   رانیا" : دیفرمایم یمو د د  اهنیاادجمله  ؛اندنمودهگو زد  زین  ا اوا  دی

ضار      خصاو   د  (162: 16 ج اماام،  فهی)صاح  "اسا  همه اا ها با اد   اشیاوا  د دیبا

اد طریا    یگوا قانون   یگوا اسایس    بیین داترین صو   د گفا  دیبا زین  ی حق نیانجام ا

 ااه  یباالدسات اس اد  ع وانبهاین گفتمان   انتقا   یمست دساد   فقیه وجه به دیدگاه گفتمان  الیا

 اماام  حلیال گفتماان حضار     الدم اساا  اا اد    ،ی اساساد مید   صم یعوامل اساس ا اان   اد

 اود   یباردا  بهره یم اسب وهیبه   یبخش اوا  د د  (یالعالمدظله)   مقام معظم  هبری ( حما ا    علیه)

 ع اوان باه ها بتوان اد آن ،ی   جرب یا د م د علم ریذخا ع وانبه هادا ته نیا عیجم ا بتوان ضمن  

 یبرا فقیهبا  کیه مبت ی بر گفتمان  الیا مؤثر ی اهبرد د   بیین گفتمان  ا د م د  یی  یاپوتوانه

 بیاین نوادن گفتماان     محقا   یاصال  یاه دیدلاوا   ؛دیا گرد م اد بهره ید  بخش اوا  د ورفایپ

های  اهبردی   مد ّنی مبت ی بر گفتمان سیاسا خأل اردن پرفقیه د  ادا ه امو  اوا  دی    الیا

باه    اساا  «ادا ه اماو  بخاش اواا  دی   »ا  نظام جمهو ی اسالمی د  حوده  جربیفقیه    الیا

حضار  اماام    حلیل دیادگاه  اسا اه:  سؤا  نیبه دنبا  پاسخ دادن به ا  ی حق نیا ،گرید یری عب

ایان  اکا     اردن پربرای  د  ادا ه امو  اوا  دی (العاالی مدظله)ای   امام خام ه ( حما ا    علیه) خمی ی
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مبانی نظری حاصال   طو نیهماصو ، ع اصر    اه گفا دیباآن نیز انجام  ایباب اهم د  چیسا؟

های حاام بر فضاای موجاود د    بر دیدیه یاثربخوضمن  اد نتایج مطالعا  ااتوافی این پ  هش،

ی   ضمن  وسعه دانش د  حوده دیفزایبها نیز بر ی ای علمی سایر پ  هش  واندیم، اد دهیحوده 

علمای اواو     ا یا ادبیاک مرجاع علمای قابال ا عکاا   ساودم د د         ع وانبهادا ه امو  اوا  دی 

 محسوب گردد 

 مبانی نظری

 تحقیق:پیشینه  -

ع وان یا هاد    حقی  مستقل   مستد  علمی   یا  ساله   اتاب با   اا ون  دهانجامهای است اد بر سیبه 

با اد، موااهده   یافاا    پرداخته  "د  ادا ه امو  اوا  دی فقیه الیا حلیل گفتمان " حقی  حاضر اه به 

االیی برخاو دا  باوده     د  سطح ب سطح   جایگاه االن ملی اوو  ادنظراین  حقی   چرااه نگردیده اسا؛

 یهاا دگاهیا دادا ه امو  اوا  دی با   یکرد  حلیل محتوا   گفتمان مبت ی بار    هید دم اا ی جدید   نوین

  اد ین  طریا   اد اواا  دی  اماو   ادا ه باه  یابیا دسا   بادنگری ضر    د با ه   امَابا دیم فقیه الیا

 ج به اه اسا  دها ائه مختلف م ظرهای اد مت وعی مقاال  اوو ، ب ایی دیر نیادهای برمب ای نظام  جا ب

 اواا  دی  بخاش  مختلاف  یهاا حوده نیمتخصص  وجّه اد حاای این   نیسا انکا قابل هاآن ییافزادانش

  با دیم امر این به اوو 

 یهاا یگاوا  اساا یسامر ده د  ادبیا   خصصی بخش اوا  دی ا ائه الگوی اوا اوا  دی مبت ی بار   

بارای  ولیاد هار     ادیا مو دناه بر اساا  فرآی ادهای    گرددیماالن  اهبردی هر اوو ، به فرآی دی اطالق 

 یوایی   ام یا ملی انجام بپویرد محصو    با حفظ م ابع پایه با   یکرد ام یا 

الگوهای بر ر ادا ه امو  بخاش اواا  دی د  گازا ش نهاایی      پ  هوگر  مر ضی حقوقی اصفهانی محق  

مطالعا   خال  د اوا  دی   دا   اوا  دی اقتصاد   یزی برنامه یهاپ  هشخود به مؤسسه   دها ائه

الگاوی اواا م اساب د  هار     "اه:  دینمایمع وان  1332س تز اوا  دی استان خودستان، د  مهرماه سا  

ریتی   ساایر عوامال   ، فره اگ   مادی   خا آباقلیم،  ادجملهم طقه باید مبت ی بر  وجه به عوامل متعددی 

ااه  واخیص امکاناا    اساتعدادهای      دهاد مای  ی نواان   یهاافتهیخواهد بود   رگوا ی أثمر بط  ابسته 

 اه گوایی برای ا ائه   واندیم ولید  یها هیهزاوا  دی به دسا آ  دن  ولیدا  بهی ه اوا  دی با حداقل 

 (151: 1332)حقوقی اصفهانی،  "یک مد  جامع د  ادا ه امو  حوده اوا  دی با د 

ی  خصصای خاود د  ا ائاه مادیریا الگاوی اواا       محققی دیگر د  پ  هش  ساله داتر ییجوال نی امت

 ع اااوان  یاچ دنقطاااهمحصااوال  د اعااای ساااه  هرسااتان مراااازی اساااتان فاااا   د  یااک ماااد     

ساود   ،یباادا  ساود   یسااد  حدااثراد اهدا   کیم طقه بر اسا  هر یک   هیاوا به یالگو" اه: ا دیم



 

 1422دمستان ، 66،  ما ه نوددهمسا   -فصل امه مطالعا  دفاعی استرا  یک   264

پا  هش   جینتاا ای کاه   مضافاً قم خواهد خو د،  یی محصوال  اوا  دیبه خودافا یابیدسا   یاجتماع 

اهادا    یساد هیبهد   یانقطهنسبا به مد   ک  یاچ دنقطهاه استفاده اد مد   دهدمینوان  نیچ  مواو 

 دماان هم طو بهاه هر سه هد   یاستفاده اد مد  آ مان نیدا د  همچ  ایم ابع موتر ، ا جح صی   خص

  دیا نمایما ائه  هد  ک  یهامد  ا نسبا به  ی ریم طق جیهر محصو ، نتا ید  آن لحاظ  ده با د، برا

الدم  ا  ی   ام یتای یاوایی  اسات یس یهاا هی وصمجزا،  طو بهاد محصوال   کید  خصو  هر   ی حق نیا

االن اقتصادی اواو  مبت ای    یهامبحسادا ه امو  حوده اوا  دی د   ایاهم  فلوا با  وجّه به ا دیما ائه 

ااملی  ا دا ته با اد، د    ایجامعاالن  اهبردی، ا ائه الگویی اه  گوا انسیاسا ا خاذ ده هایسیاسابر 

برخو دا  خواهد بود  هرچ د ااه  ارایط اقلیمای       ای ی ه ایاهمبحس  ولیدا  محصوال   اهبردی اد 

 الش نماود  اا باا بر سای هماه        وانیمد  این حوده اسا  لیکن  رگوا ی أثترهای دیگر قاعد اً سایر پا ام

 (133: 1363، جوالیی) " آ  د دسا به  راامل ا مدلی  افایدسابه این امر  رگوا ی أث هامؤلفه

 :مفهوم شناسی -

د اعی    ا یعمل لهی سبهمحصو   دی ول اد اسا عبا  د  ادبیا  اوا   د ع، اوا  دی  کشاورزی:

 (154: 1342)قانون اصالحی قانون اصالحا  ا ضی،  بایدا ی 

ی   بر  دا   جهاد اوا  د لیقانون  وک نامهنییآبه است اد  :وابسته به آن یهابخشحوزه کشاورزی و 

 یاوا  د بخش": اه دینمایم عریف  نیچ نیا 1363مصوب سا   11ماده  ییاجرا نامهنییآ 1ماده  اسا 

موا د مربوط  هیّال   یزدا یآبخ   مرا ع  ج گل  ان،یآبز و ،یدام، ط ،ید اعا، بایبان یهابخش رید هیّبه ال

 یلی کم   یلی بد عیص ا   یپر  دام   یاگلخانه یها هر  ،ییدداابانیب،  خا آب ادجملهها به آن

 (11ماده  ییاجرا نامهنییآ 1: ماده 1363 ،ی دا   جهاد اوا  د لی)قانون  وک " گرددیماطالق  یاوا  د

 شناسیروش
ادا ه باا مفهاوم    طلما    عباا ا  مار ب  ا یبا جستجو فیی وص صو  بهمحتوا  لی امل  حلاین پ  هش 

ال   اا گفتماانی ال  هیا رظباا   ش ن  گفتمان لی حل یز  ن هاآن  ا  باطا   دا ی أاوف ا  امو  اوا  دی 

 وا یفرما انیب یاالم فرا ا  باطا    هادمی هدمانی،  یطبه  را  ر یدقهرچه  ابییدست یبرا بوده اسا  موفه

 نیا ا هی ه یبرا   قرا گرفته یمو دبر س (یالعاال مدظله) یا  حضر  امام خام ه ( حما ا    علیه)  ییحضر  امام خم

مصاحبه  ده  د ای اسب  اوا  دی  امل  هاد  ه نید  ا رانیا اوا  دیا  د  مسئوالن نفر اد پ جمقاله با 

مقالاه   نیا موضاوع ا  واا  ید  دماان آثاا    فرما   هیا نما افازا  نارم د    اده ثبا اخبا  مطبوعا  همه زین  

  یا  امل اس اد   مادا   مرباوط باه موضاوع  حق     یااتابخانه  ی حق نیا یجامعه آما  اسا   دهیبر س

   اساا  (یالعاال مدظلاه ) ایخام اه   امام  ( حما ا    علیاه )  ییامام خم  دهثبا رهی  س انا یب ادجمله آثا ، مکتوبا ،

  مام  ما  اد  مامی اس اد   مدا   مر بط با این پ  هش انجام پویرفته اساا   صو  به یریگنمونه  ش 

 افازا  نارم این  حقی ، اد  ک یک  حلیل محتوا،  حلیل گفتمان   با اساتفاده اد   سؤاال برای  سیدن به پاسخ 
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 جمیع ا  ده آثا   افزا هاینرم   حلیل محتوای متن(    اا یمتن)برای مکس ایو دی ای  اطلس  ی آی  

 توره  وساط انتواا ا    صحیفه نو  م افزا هاینرم،  امل (العاالی مدظله) ایخام ه  امام  ( حما ا    علیه) امام خمی ی

حدیس  الیا م تواره  وساط پایگااه     افزا نرم   ( حما ا    علیه) عر ج  ابسته به موسسه   ظیم   نور آثا  امام

سساه پ  هوای فره گای انقاالب       مؤ( العاالی مدظلاه ) ایخام هآثا  حضر  امام  نور  دفتر حفظ   سانیاطالع

 ا  ااد   عمومی اوو   ابساته باه  دا   فره اگ     هایاتابخانهنمایه، محصو  نهاد  افزا نرماسالمی  نیز 

باا مرحلاه گاردآ  ی     دمانهمامی،  های  ش برخال ایفی    حلیل جزیه اسا   دهگرفتهاسالمی بهره 

، عقال،    حلیال  جزیاه د   حقیقا  ایفای مب اای    (311: 1362  )یفا یان،  ودمیانجام   وأم طو بهداده   

،   حلیال  جزیاه  اصاالً   یابدمیبه اوف  اقعیا دسا   ر یباینبهاسا   محق   استدال   م ط     فکر 

اد طریا  اساتدال  قیاسای        واناد می، اا  عقل اسا  د   حقیقا  ایفی، محق   عمیم   رایب    جرید 

  مقایسه      ، همه به امک  فکار  استقرایی،  مثیل    وبیه، نوانه یابی،  جرید،  وخیص  فا      مایز، 

خاود   ایمکا افه ذهن  با     حلیل جزیه ا ا دیابی     دهگردآ  ی هایداده،  ودمی  م ط  انجام   عقل

باا مرحلاه    دماان هام امی،  های  ش برخال ایفی    حلیل جزیه (54: 1366 )حافظ نیا،  ا د گیرینتیجه

برای  سیدن  پ  هش نید  ا  ر یباینبه (311: 1362  )یفا یان،  ودمیانجام   وأم طو بهگردآ  ی داده   

ا لیه  امل مقااال    هایداده ابتداد  حوده ادا ه اوا  دی،  فقیه الیااصلی، یع ی  د ین گفتمان  سؤا به 

 ی ا یحضار  اماام خم   اوا  دی   ادا ه امو  مر بط با اوا  دی، نظرا    آثا  د با هعلمی  هایاتاب  
 افزا هاینرمد  موضوع ادا ه امو  اوا  دی با امک متون    العالی()مدظله ایخام ه  حضر  امام  ) حما ا    علیه(

-)مدظلاه  ایخام اه   حضر  اماام   ( حما ا    علیه)   د  پایان، آثا    فرمایوا  حضر  امام  دهگردآ  یمعتبر 

  فسایر   گفتماان؛  حلیال     حلیل   محتوا لی حل کیبا استفاده اد  ک  د  موضوع ادا ه امو  اوا  دی (العالی

   عریف گریز اسا  د   سیا ، یک مفهوم مد نپساگفتمان مان د دیگر مفاهیم علوم انسانی    ده اسا  

 حلیل گفتمان، مجموعه  رایط اجتماعی، دمی ه نو تا    گفتا ، ا  باطا  فارا االمای    ابطاه سااختا        

 ی یا ه مفهوم    هاییبه هرادام ها اژهباید د  نظر گرفته  ود دیرا د   حلیل گفتمان،  الید  گزا ه  ها اژه

  باا  وجّاه باه    ا  دمیخود  ا دا ند امّا د  ه گام    د به اذهان گوناگون، مع اهای متفا     گوناگون پیدا 

 یهاا انیا   مساتتر جر  یظااهر  یاواف معاان  "د:  عریف ار گونهاین حلیل گفتمان  ا   وانمی، مسئلهاین 

 (14: 1365 ر،ی)بو "  وندیآ کا  م ی  فرادبان یگوناگون دبان یهااسا اه د   کل یگفتمان

حوده اوا  دی  محققان خبرگان دانوگاهی، پ  هوگران   ادنظرمستمر  م دیبهرهد  این پ  هش به دلیل 

 خاوبی باه د  الیّه مراحل   فرآی دهای این  حقی ، پایایی     ایی مو د انتظا  بارای یاک پا  هش ایفای     

 اس اد   فقیه الیاما گفتمان  هایداده آ  یجمعد  این  حقی  م بع    اداین ضمین   برآ  ده  ده اسا  

 خبرگی اعتبا  س جی  ده اسا  آدمونبوده   د  بردا ا مفهومی نیز با  باالدستی
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مجموعاه متاون  ا    ای متن هرگفتمان  لی(،  حل124-111: 1363 ،یگفتمان )م وچهر لی  ش  حل اسا  بر 

 ارد: ا ائه ید  یالب مفهوم اصل  وانمی

  دگی جااد  -6حوده گفتمانگی  -5ها لحظه -4 ع اصر -3 دا  مرازی -2 ب دیمفصل -1

 دنجیره هم ا دی -12استیال  -1ییرعیا سادی  ، خصوما  ضدیا -6انسداد    وقف  -3

، یاد ده هایدا   آ  ندمی  جود به  ا  فا   ،)نه مرازی( دنجیره هم ا دی اصلی هایدا ، ب دیمفصل د 

 هاآن  به  پو ان دمی ا  ها   کثر ها فا  هم ا دی،  طری  اد، گیرندمید  م ظومه گفتمانی قرا   اهه گامی

، د  دنجیره هم سفید ییرافراد  سفیدپوستانمان د گفتمان سیاه د   اا ش به ن ادپرستی  ؛بخو دمیهماه گی 

، اما هم ا دی هرگز به  ودمی    به فرامو ی سپرده  سردمی ی  های ملی  فا     گیرندمیا دی سیاه قرا  

   هموا ه امکان ظهو ، بر د   خار ج اد دنجیاره هام ا دی  جاود دا د      انجامدنمی ها فا  حو  اامل 

 (36: 1312)آصف، 

 نوائا آن  هاای  ادگی  جاا   اد  هاا ضدیا  بر سا اه اد  زین هاییچالشهر گفتمان با  ،هااینبر  عال ه

 قاد     قاو   حلیال گفتماان باه قاد   خبرگای         ا  دمی  بسط    سلط آن گفتمان  ا ا د  گیرندمی

  دا  مرازی  ا اد میان  االمی فراا  باطا   بایسامیمحق  اسا اه  چرااهبستگی دا د  محق  وخیص 

 اجزای گفتمان  ا به آن  بط دهد  سایر  انبوه مفاهیم د  متن  وخیص 

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه

 درباره اداره امور کشاورزی (رحمت ا... علیه)تحلیل محتوای آثار و نظرات حضرت امام  

 حماا ا     )حضر  امام  هاییامپالیه آثا    مکا با    بیانا     نو  اهصحیفه  افزا نرمجستجو د  

مر به  622 مجموعاً ( حما ا    علیه)حضر  امام  دهد اهاسا، نوان می  دهیگردآ  علیه د  آن  (علیه

اه حااای اد   اندنمودهد  فرمایوا وان اد عبا   اوا  دی   عبا ا  موابه   مر بط با آن استفاده 

الدم به ذاار اساا    مقوله اوا  دی د  نظام مقدّ  جمهو ی اسالمی ایران اسا  اندادهیب یااهم

د   (ماا ا    علیاه   ح)حضر  امام  پربرااعمر  مهماه بخش عمده    1366 ا  1342های د  بین سا 

د ع،  اواا  د، اواا     یها اژهآن د  ه قرا  دا ته، ایوان برای ا ا ه به این مفهوم اد عبا ا    

  انداردهدا ع، اوا  دی استفاده 

باا   بسیا  فرا انای اساا ااه    یااهمبه  اژه اوا  دی دا ای  علیاه(  ) حما ا    نگاه امام خمی ی هرچ د

، حاای اد آن اسا اه محق  وسط  آمدهدسابه حقی     فحّص عمی  د  این آثا    بیانا ، نتایج 

به موضوع اوا  دی   مفاهیم مر بط به ایان بخاش    علیه( ) حما ا    نگاه عالمانه حضر  امام خمی ی

به اوا  د   بخش اوا  دی، اصل خودافاایی      رسیم نمود: احترام الید  ده بخش   وانمی ا 

اوا  دی،  واوی  باه ا اتغا     قاّدم ااا  د  بخاش اواا  دی،  ولیاد          بخش د قبح  ابستگی 
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، اواا  د  ایاران   یاا اهم ،اواا  د   ء   نجاا  ضر    احیاا   صاد ا  محصوال ،  باایفیا

 یاک  کلیاف   عبااد ،    نع وابه،  وجّه به بخش اوا  دی اهتمام د لا   مردم به امر اوا  د 

 وجّه به ام یا یوایی   ام یا ملعی اوو ،  وجّه به عدم  سلعط د من بر اوو  اد طری  اوا  دی 

    ابستگی یوایی 

) حماا   مکس ایو دی ای د  بیانا    آثا    مکتوبا  حضر  امام افزا نرمبا استفاده اد  یاا متن 

ا لویاا  »باه مفااهیم    مکر اًدهد د  آثا  ایوان، د  ا ا  مفاهیم مر بط با اوا  دی، نوان می علیه( ا   

   نجاا  احیااء  »  نیاز  « صااد ا  محصاوال  اواا  دی   »  « خودافاایی » ،«اوا  دی د  اوو 

 اسا   دها ا ه« ام یا یوایی»، «اوا  دی

 درباره اداره امور کشاورزی (یالعالمدظله) ایتحلیل محتوای آثار و نظرات حضرت امام خامنه

حضار  اماام    هاای یاام پاه الیه آثا    مکا با    بیانا     "حدیس  الیا" افزا نرمجستجو د  

جمعااً   (العاالی )مدظلاه  دهد  هبر معظعم انقاالب اسا، نوان می  دهیگردآ  د  آن  (العالی)مدظله ایخام ه

   مفااهیم نزدیاک باه آن     عباا ا  مواابه   مار بط     «اواا  دی »به عباا     مر به مستقیماً 335

د  بیانا    آثا    مکتوباا  حضار    مکس ایو دی  افزا نرمبا استفاده اد  یاا متن  انداردها ا ه

عباا ا    اصاطالحا     ا اا    ددهد د  بیانا    آثا  معظعام لاه،   می نوان (العالیمدظله) ایخام ه امام

، «ام یاا یااوایی »، «یااانب داناش »، باه عبااا ا   «ایجااد ا ااتغا  »  « گااوا ییهسارما »، «اواا  دی »

، «هاای ثاباا اواا  دی   سیاساا »، «ام یا اقتصادی با  ولید»، «اقتدا »، «ییخودا کا»، «خودافایی»

 اناد بارده  ا باه  اکل پر کارا ی بکاا      « حفظ م ابع طبیعای »  «  قویا   ستاها»، «بودن سودآ  »

، (العاالی مدظله) ایاد بیان   اندیوه ایوان چ ین بردا ا ارد اه حضر  امام خام ه  وانیم اهیطو به

   اه نجا     ساتگا ی اواو   ا د  سارلو  قارا  دادن اواا  دی مبت ای بار علام   ف اا  ی          

یاایی   باهد اوا  د    قوربودن به همراه حفظ م ابع طبیعی   پایه    قویا   ستاها  یانب دانش

حضار    نگااه  د   دان دیماستقال  اوو   یا  د نهااقتصادی   یوایی  یاام  دا    سیدن به اقت

ای برخو دا  بوده   حکوماا   ی ه یااهماد « اوا  دی»د  نظام اسالمی،  (العالیمدظله) ایامام خام ه

برقارا    یّرال متغهای ثابا   های گسترش،  قویا آن  ا بر اسا  سیاسااسالمی  ظیفه دا د دمی ه

،  اه یلبه بر فوا های د م ان خاا جی  (العاالی مدظله) ای  فراهم سادد  د    یکرد حضر  امام خام ه

های آناان   پیار دی بار اساتکبا  جهاانی   د ام ان اساالم،  قویاا    وجّاه          بر اوو     حریم
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ا  وجّاه باه   با  یاان ب دانشمبت ی بر علم نافع    اعم   اخص صو  بهجانبه به بخش اوا  دی همه 

 اسا  یه  پاحفظ م ابع طبیعی 

نواان   (العاالی مدظلاه ) ای  حضر  اماام خام اه   علیه( ) حما ا   حضر  امام خمی ی  بیانا    آثا مقایسه 

، آثاا     هاا یواه    نیاز  « ادا ه امو  مربوط به اوا  دی»اد مفهوم  د  بز گوا دهد بردا ا هر می

، باه  علیاه(  ) حماا ا    آن، موابه اسا  چ انکه هام د  د  ه  الیاا حضار  اماام      یدهاینبا   یدهابا

  عادم  ولیاد محصاوال      ییگرامصر اقتضای  قوع انقالب اسالمی   ضر    یلبه بر فره گ 

 علیاه(  ) حماا ا    اصالحا  ا ضی  ژیم پهلاوی، حضار  اماام     بین بردن آن د  د  ه   اد اوا  دی

باه اقتضاای    نیاز  (العاالی مدظلاه ) ایاوا  دی دا ند   هم حضر  امام خام اه  نگاهی ایجابی به مفهوم

های اقتصاادی،  د م ان اسالم برای یلبه بر نظام اسالمی اد طری   حریم یهانقوهد  ان فوا ها   

نیز ایوان نگاهی ایجابی به مفهوم اوا  دی  علیه( ) حما ا   حضر  امام خمی ی  هاییدگاهدد  امتداد 

 ای  هام حضار  اماام خام اه     علیاه(  ) حماا ا    هم حضر  امام   جودینباااند  آن دا ته گسترش  
 ین رمهم  أ گرفتن این حوده د   برقرا ، با نگاه  ی ه به بخش اوا  دی  أاید فرا ان، (العالیمدظله)

  اندنموده وصیه   ا اایداً  فاه عمومی   اقتدا  نظام اسالمی آن باهد امو  اوو  دا ته   

 (العالیمدظله) ایو حضرت امام خامنه ()رحمت ا... علیه آثار حضرت امام خمینی گفتمانتحلیل 

 ) حماا ا     بر اسا    ش الاال   موفه، برای  حلیل گفتمان آثا    فرمایوا  حضر  اماام خمی ای  

های اجتمااعی، فره گای     الدم اسا  رایط دمانی   دمی ه (العاالی مدظله) ای  حضر  امام خام ه علیه(

د  ایان   االمای  فرا  آثا  ایوان د  حوده اوا  دی بر سی   ا  باطا   هاگفتهسیاسی   اقتصادی 

آثا    بیانا ، اوف  ود  برای نیل به ایان هاد  د  ایان  حقیا ، باا اساتفاده اد اسا اد   م اابع         

  نیاز   علیاه(  ) حماا ا     انی اه د  دمان حیا  حضر  امام خمی ای   نیز مصاحبه با خبرگ ایاتابخانه

 خا مصد  امو  مر بط با اوا  دی اوو  بوده    رایط  (العالیمدظله) ای الیا حضر  امام خام ه

  حضار  اماام    علیاه(  ) حماا ا       همچ ین آثا  حضار  اماام خمی ای    اندارده ا د    هاد  هاین 

 افازا  نرمد  این بخش،  یابیدمی هاسا  م ابع   اس اد اصلی برای   دهاستخراج (العاالی مدظله) ایخام ه

عمومی اوو   ابسته به  دا   فره اگ   ا  ااد اساالمی باوده      هایاتابخانهنمابر، محصو  نهاد 

 اد  مقااال  د  مطبوعاا  ایاران     هاا مصااحبه میلیون س د  امل همه اخباا      5اسا اه بیش اد 

اساا   نیاز     اده ثباا د  آن  افزا ینرمقابل جستجوی  صو  به 1314انقالب اسالمی  ا  بتدایا
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هاای   خصصی دانوگاهی د  خصو  حوده ادا ه اوا  دی اواو  ااه هریاک، دمی اه     هایاتاب

  انداردهد  این  حقی   ا  وریح  مو دنظر هاید  ه گوا یهد    گوا یسیاسا خا 

 در حوزه اداره امور کشاورزی علیه( )رحمت ا... گفتمان امام خمینی

 کالمی فراها و ارتباطات بررسی شرایط زمانی، زمینه

  نیاز   1366 اا   1353هاای  پ  هوی م تور ده د  طی سا  -مر   اخبا    مقاال    م ابع علمی 

هاای ا لیاه انقاالب اساالمی     های محق  با مدیران ا  د   اسا ید اوا  دی ایران د  ساا  مصاحبه

دماانی، د  ایان د  ه پاس اد پیار دی انقاالب اساالمی، آن دساته اد فعااالن          ادنظردهد نوان می

های   خطوط  ولید   مزا ع خود اوا  دی د   ژیم پهلوی امال  اوا  دی،  کا گاه -ادیاقتص

 اند  ایان مسائله باعاس  اد  اا     المقد   فر خته   یا  ها ارده   به خا ج اد اوو  گریخته ا حتی

های ا لیه پس اد انقالب اسالمی سرپرستی  احدهای  ولیدی  ها ده  ا باه عهاده گرفتاه      د لا

ها  ا به  ملک د لا د آ  ند  ا اغا  سافا     اد طر  د لا مدیرانی بگما ند   یا آن هانبرای آ

  به دنبا  آن، اعالم محاصره اقتصادی د لا آمریکا اه  اا ون نیاز   1356آبان  آمریکا د   هران د 

هاا   صا ایع  ابساته باه بخاش      ادامه دا ته اسا، موکال  دیادی د   أمین ماواد ا لیاه اا خاناه   

 ده اد آمریکا د  د  ه پهلوی ایجاد ارده آال  اوا  دی    جهیزا  خریدا یوا  دی   ما ینا

ها، ناپایدا ی مردهای یربی اوو     جا د ا  اش بعثای عاراق باا حمایاا      بود  عال ه بر همه این

ا  اقتصادی   مزا ع اوا  دی   بای پیمانانش به خا  عزیز ایران   بمبا ان  أسیسا امریکا   هم

اوا  دی  ا د  این د  ه به  دّ  مخد ش    -مهم اوو  د  اقصی نقاط اوو ، ام یا اقتصادی 

هاای بخاش اواا  دی اواو   ا اااهش داده باود        گوا ی  ولیدی د  دیرساخاجوابیا سرمایه

 براثار  ده اقتصادی  ابسته به د آمدهای نفتی    ا دا  ااالهای مصرفی با بخش اوا  دی  یران

(   اختال  طبقا ی فاحش   نیر ی انسانی باا د جاه مهاا     آماودش     1342) ا ضی اصالحا 

جمهاو ی اساالمی باه ا س     نظامبهپایین   خالصه اوو ی با سرمایه انسانی ناد  اد  ژیم پهلوی 

 1 سیده بود 

 

 

 

                                                           

 یمحمدعلاقتصادی ایران د  پایان د  ه پهلوی مراجعه ا ید به:  اد  ضعیا  رجامع    ر یدقبرای  وصیف  -1

 331 - 342صص (، 1362) اا   ا مسعود   نیز  322 - 323صص  (1364) همایون اا ودیان



 

 1422دمستان ، 66،  ما ه نوددهمسا   -فصل امه مطالعا  دفاعی استرا  یک   232

 کشاورزی امور اداره درباره حوزه خمینی امام حضرت گفتمان تحلیل 

 وان   مفاهیم نزدیک به آن  ا مید  موضوع ادا ه امو  اوا  دی  علیاه(  ا   ) حما گفتمان امام خمی ی 

 الب ده مفهوم اصلی گفتمان به این  ر   بیین ارد:د  ق

  ایان  اساا « خاود  وانم ادی  »، علیاه(  ) حماا ا     دا  مرازی د  اندیوه   بیانا  حضر  امام خمی ی

نزدیاک باه ایان حاوده،      مفااهیم مار بط    مفهوم، د   مام نظرا  ایوان د  موضوع اواا  دی    

د  بیانا    ادبیاا   اه به دیدگاه ایوان سایه افک ده   سایر مفاهیم   ع اصر   ضو  نمایان اسابه

اد اصالحا  ا ضی  ) حما ا    علیاه( خود قرا  داده اسا   قبیح   د حضر  امام  الوعاع حاایوان  ا 

گرایی   همچ ین اد بین بردن بخش اواا  دی  مصر د  دمان  ژیم پهلوی   اد  ا دا  گرایی   

د  بیاناا     « خاود  وانم ادی  » وان به همین دلیل دانسا  اد سوی دیگر، به دلیل محو یا  ا می

، ایوان به خودافایی د  بخش اوا  دی    هاایی اواو  اد   علیه( ) حما ا    آثا  حضر  امام خمی ی

د   بخش اوا  دی، اصل خودافایی   قبح  ابستگی به اوا    ابستگی اهمیا اوا  دی، احترام

بخش اوا  دی،  ووی  به ا تغا     قدّم اا  د  بخش اوا  دی،  ولید باایفیاا   صااد ا     د 

اهتمام د لا   ماردم باه   ، اوا  د  ایران اهمیا ،اوا  د  ء   نجا ضر    احیامحصوال ، 

یف   عباد ،  وجّه باه ام یاا یاوایی      یک  کل ع وانبه،  وجّه به بخش اوا  دی امر اوا  د 

ام یا ملعی اوو ،  وجّه به عدم  سلعط د من بر اواو  اد طریا  اواا  دی    ابساتگی یاوایی،      

 اند ها انداختهسر دبان  ا ابداع نمودند   بر«  وانیمما می»  ا یخیاند    عبیر اهتمام دا ته

اند اد  ولیاد، اهتماام،   ، عبا  ) حما ا    علیاه(  د  گفتمان حضر  امام خمی ی 1به همین  ر یب ع اصر

اند اد ام یا یاوایی    د  این گفتمان نیز عبا   2هااستقال ،  ابستگی، ا تغا ، خودافایی   لحظه

 نیاز  4  ضدیا   خصوما 3 دگی جا، اد ) حما ا    علیاه(  گفتمان خودبا  ی امام خمی یام یا ملی، 

بعد اد پیر دی انقالب اسالمی، اساتکبا  جهاانی  االش اارد  اا باا  ا د نماودن         .برخو دا  اسا

فوا های اقتصادی ضمن ایجاد نا ضایتی د  مردم، اد  سالط   پیار دی گفتماان خودباا  ی اماام      

صا عتی   دمی اه اواا  دی    ی د جلوگیری نمایاد  د  اقاع، موفقیاا اقتصااد     ) حما ا    علیه( خمی ی

 ) حماا ا    علیاه(   گفتمان خودباا  ی اماام خمی ای     دگی جا وان اد اوو های  ابسته به یرب  ا می

                                                           
1 - Elmints 

2 - Moments 

3 - Dislocation 

4 - Colosure 
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های بز   د  ج گ  حمیلی   دستیابی به مردهای دانش   ف ا  ی اه ، پیر دی جودباایندانسا  

 ما) ایوانبا  أاید    کرا  عبا   محو ی گفتمان   علیه( ) حما ا    پس اد  حلا حضر  امام خمی ی

 وانیم( به  قوع پیوسا، باعس  د گفتمان خودبا  ی  ا حد دی د   ثبیا معانی ماو دنظرش،  می

 یابد  1استیال

 کشاورزی امور اداره حوزه در (العالیمدظله) ایخامنه امام گفتمان

 کالمی ها و ارتباطات فرابررسی شرایط زمانی، زمینه

  نیااز  1366هااای پ  هواای م تور ااده د  طاای سااا  -ماار   اخبااا    مقاااال    م ااابع علماای 

هاای پایاانی   نظران حوده اوا  دی ایران د  سا  ده با مدیران ا  د   صاحبهای انجاممصاحبه

د  ( العاالی مدظلاه ) ایامام خام ه آیا ا   دهد د  ان  الیا حضر  نوان می 32  آیادین دهه  62 دهه

قرا  دا اا   نه صلح – رایطی آیاد  د اه مردهای یربی اوو  با د لا بعثی د  حالا نه ج گ 

ادآن، با حمله ا  ش بعثی به اویا، ج گ  سماً پایان یافا   د  ان مرساوم    حد د یک سا  پس

ساا    6(، د  ایان د  ه، جامعاه ایرانای پاس اد حاداقل      1361)  اد  به سادندگی د  اوو   ر ع

 ،اقتصادی   محد دیا د  خرید   مصر  ااالها   خدما ، با  فاهی نسبی   بار   اد  محاصره 

 فته بود  های نفتی اویا د  اثر حمله عراق بعثی، قیما جهانی نفا باالچرااه با آ ش گرفتن چاه

  د آمد نفتی م اسبی برای  ا دا  ااال خصوصاً محصوال  اوا  دی اه مایحتااج یاوایی ماردم    

جهانی پاس اد ده ساا  حملاه         د لا  قا قرا گرفته بود  د  این دمان، استکبا اسا د  اختیا

فاد براندادی نرم  اد     د گیری سخا   نظامی برای براندادی نظام جمهو ی اسالمی، عمالً  ا د

هایی اه اد ساوی حضار    جانبه برای  غییر ذائقه   هویا فره گی مردم ایران با   ش الش همه

به  هاجم فره گی،  بیخون فره گی   استحاله فره گی ناام گرفاا، آیااد    ( العاالی مدظله) ایامام خام ه

های آدادسادی اقتصادی، به  و ّم  دید   بادهی خاا جی   ، اعما  سیاسا32 دههگردید  د  ا ایل 

ای به اوو   حمیال اارد    سابقهناگهان سر سید  ده بز گی م جر  د   فوا  اقتصادی    و ّم ام

جمهو ی اساالمی اد   نظامبه  با  غییر د لا سادندگی،  الش جدی اعما  فوا   32 دههد  ا اخر 

 36های ثبا ی سیاسی اه د  سا ( به عمل آمد  بی1336) خیابانیهای آ وب د  ن   با ابزا  ایجاد

 جانبه خا جی اه  حا ع وان قاانون دام های همهدمان بود با  ودید  حریمبه ا ج  سید، هم 62 ا 

  با استقرا  د لا متمایل به گفتماان   62ا و علیه  جهیز ص عا نفا ایران اعما   د  د  نیمه دهه 

                                                           
1 - Hegemony 
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های ب یاادین، ناانو ف اا  ی،    های جدید نظیر سلو سالمی،  الش برای دستیابی به ف ا  یانقالب ا 

نظاام   دمان، فوا های خا جی برای  سلیمهای بز گی همراه  د   همای   فضایی با موفقیاهسته

،  حاریم باانکی باه ا ج خاود     1311د  ساا      ؛اسالمی د  برابر استکبا  جهانی نیز مضاعف  د

 د  ای پدیاد آ  د  ساابقه قوط بسیا  سریع    دید ا دش پو  ملعی   ناام ی اقتصادی ام سید   س

باه  »عموم مردم  ا  هرسا هایی برای با انتخاب نام( العالیمدظله) ایخام ه آیا ا   ها، حضر  این سا 

 واوی   « حمایا اد  ولید ملعی»  « جهاد اقتصادی»، «نوآ  ی    کوفایی»  « اا     الش مضاعف

اجارای فارامین   دساتو ا   هباری      جهاا  د های مردم   د لا اردند  د  این د  ه،  الشمی

ناوآ  ی    » «یاردن اقتصاد ملعا  ب یاندانش»  حراا به سما «  ولید علم   ف ا  ی نوین» باهد 

ی، حمایاا اد ااا       ولید ملع»  « جهاد اقتصادی»  « مضاعف   اا  مضاعف هما»  «  کوفایی

به ثمر نوسا   حضر  اماام   حد دی  ا« اقتصادی سیاسی   حماسه حماسه»  « ی ایرانیسرمایه

 هاای ج اگ خا جی د   هایپیر دی،  خصیا اا یزما یک خود  ا نوان دادند  (العالیمدظله) ایخام ه

نیابتی ایران   امریکا    ژیم صهیونیستی د  صدها ایلومتر د   ر اد مردهای ایران   د  مجاا     

ایاران باه     ادن  بادیل   داخل مردهای  ژیم صهیونیستی    وسعه امّی   ایفی ص ایع دفااعی    

، ادپیشبیش ا ( العالیلهمدظ) اینظامی د  م طقه، د ایا   د  اندیوی حضر  امام خام ه مسلطقد   

استکبا  جهانی با امک عوامل داخلای،   1366 سا این، د   به د سا   د من نوان داد  عال ه بر

 66برای براندادی نظام جمهو ی اساالمی اجارا اارد ااه باه فت اه        ایپیچیدهاود ای نرم   بسیا  

 وساط برخای    (العاالی مدظلاه ) ای ها ماندن حضار  اماام خام اه       مظلومیا با جودامّا  ،موهو   د

اد خاود نواان داد      ایالعااده فاوق د  مها  این فت ه پیچیده د ایاا   فقیه لیخوا  د  این د  ه، 

فقیه   نظام اسالمی دفاع ارد   نهایتاً ایان  اقعاه   ، اد  الیاباقد  ملعا ایران نیز به صح ه آمد   

 ا ( العاالی مدظلاه ) ایاا یزما یک حضر  اماام خام اه    خصیافقیه افز د     اعتبا   الیا ظرفیابه 

  ارد آ کا  ر

 کشاورزی امور اداره درباره حوزه (العالیمدظله) ایخامنهتحلیل گفتمان حضرت امام 

اوا  دی   مفاهیم نزدیک   مر بط باه آن  ا   د  موضوع ادا ه امو  (العالیمدظله) ایگفتمان امام خام ه

 د  قالب مفاهیم اصلی گفتمان به این  ر   بیین ارد:  وانمی



 

 فقیه د  ادا ه امو  اوا  دی حلیل گفتمان  الیا  233

اهتماام باه   »د باا ه اواا  دی،    (العاالی مدظلاه ) ای  بیانا  حضر  امام خام ه اندیوه د  1دا  مرازی

اسا  این مفهوم  قریباً بر همه نظرا    بیانا  ایوان د  موضوعا  مار بط باا حاوده     «خودافایی

، «مادیریا صاحیح  »، « االش ااردن  » ادجملاه اوا  دی سایه افک ده   با  عابیر مختلف   مت اوع  

    مکار اً   باه   «اا ساد بودن» ،«حراا سریع به سما خودافایی»، « سریع اردن» ،«هما بز  »

مکارع     واوی   قرا  داده اسا   أثیرمختلف  کرا   ده   دیگر بیانا  ایوان  ا نیز  حا  هایبهانه

ایوان برای  سیدن به خودافایی د  محصوال  اوا  دی   خر ج اد دیر سلطه د م ان    سیدن 

ها د   استای ام یاا یاوایی،   به مردهای دانش جدید د   ولید محصوال  اوا  دی    کستن آن

های جدیاد د  حاوده  ولیاد محصاوال      بکا  گیری ف ا  ی ادجملههای نوین  ا  یپیورفا د  ف

مستمر ایوان اد مرااز  حقیقاا ی   گیریگزا شجدید   پیورفته   همچ ین  های  شاوا  دی با 

د   اساتای هماین دا  مراازی      وانمیها  ا   اا بردهای آن هاپیورفا  پیگیری مکر  ایوان اد 

د   (العاالی مدظلاه ) ایارد  به همین  ر یب، ع اصار د  گفتماان حضار  اماام خام اه      گفتمانی ا دیابی

اند اد:  ولیاد محصاوال ، اواا  دی ناوین، صااد ا ، پا  هش،       موضوع ادا ه اوا  دی عبا  

ها د  این گفتمان نیز مرد ک ی علم   ف ا  ی، نوآ  ی   پیورفا د   احدهای اوا  دی   لحظه

اند اد علوم جدیاد اواا  دی،  ولیاد علاوم   ف اا  ی د  اواا  دی،  ولیاد محصاوال          عبا  

 د  اوا  دی  نانوف عا  یید محصوال  با امیا، ،  ولباایفیا

  بر سا اه  فرا انی هایچالش، با (العالیمدظله) ایحضر  امام خام ه «اهتمام به خودافایی»گفتمان 

ضر    دا د  ضدیا م افع برخی فعاالن اقتصاادی   هاچالشبرای استیال    ثبیا آن، یلبه بر این 

اوا  دی خا جی مصرفی با گفتمان اهتمام باه امار    محصوال   ااالها   ا دا  دگان  بخصو  

 جاود     ااه  ؛چالش این گفتمان دانساا   رینمهم  وانمیخودافایی د  محصوال  اوا  دی  ا 

 ا باا   (العالیمدظله) ای سلط گفتمان حضر  امام خام ه  واندمیگسترش این   حیه     یکرد فکری 

، اد (العاالی مدظلاه ) ایحضار  اماام خام اه    «اهتمام باه خودافاایی  »مواجه ا د  گفتمان   أخیرا دی   

 ضادانقالب  هاای  سانهنسبتاً  دیدی هم برخو دا  اسا   2 دگی جا  خصوما   نیز اد  ضدیا

 ا  اواا  دی   ای   فضاایی، پز اکی   هاای هساته  ف اا  ی  اندارده الش  دائماًهای اخیر د  سا 

هاای علمای جمهاو ی اساالمی د  ایان  اه  ا        اه ه جلوه ده د   دستا  دها    الش اهمیابی

                                                           
1 - Nodal point 

2 - Dislocation 
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ای ایاران  ب مایان د  فوا های سیاسی اقتصادی خا جی نظیر انتقا  پر نده هساته  فایدهبی کرا ی    

ای به  و ای ام یا    صویب   اجرای چ دین قطع اماه بار ضاد    انرژی هسته المللیبیناد آژانس 

جانباه   حتای  ار      های هماه اقتصادی    حریم سابقهبیای جمهو ی اسالمی، فوا  هستهبرنامه 

وما نواان اد  ادّ  خصا   ای    هدید به بمبا ان مرااز  حقیقا ی مربوط، فیزیکی دانوم دان هسته

ایان   ماؤثر   انتخاب دقی      أثیرگوا ی ده دهنوان  همچ ین  «اهتمام به خودافایی»علیه گفتمان 

ماالی   هاای محاد دیا ، فوا های خا جی هرچ د اوو   ا د  12 دههان بوده اسا  د  ا ایل گفتم

بعضاً دیاادی نظیار  او م   امباود دا     دیگار ااالهاای        هایهزی ه دیدی قرا  داده   به مردم 

داخلای     هاای نظرسا جی مواد یوایی  ا  حمیل اارده اساا اماا موااهدا         جملهمنضر  ی 

علمای   هایپیورفا ای   دیگربرنامه هسته ه د حمایا افکا  عمومی داخلی اددخا جی نوان می

 پیاداارده این  اه اعتقاد  د ستیبهباال اسا   ملا ایران  ، همچ انهاحوده  ف ا  ی اوو  د  همه 

 (العاالی مدظلاه ) ای سلعط نسبتاً دیاد گفتمان اهتمام باه خودافاایی اماام خام اه     ده دهنواناسا اه این 

د   (العاالی مدظله) ای  گفتمان امام خام ه علیه( ) حما ا     ییگفتمان امام خم ،اسا یادآ  یالدم به  اسا 

 د  اقاع   دا د ایبرجساته نقاش   هار د  بز گاوا   د  گفتماان   یاز نی هم هست د   خودبا   ی استا

اد یاک جاوهره    (العاالی مدظلاه ) ای  امام خام اه   علیه( ) حما ا     ییخم امام فقیه د  د  ان الیا گفتمان

اساالمی د  ایان د     نظاام   محیطی اواو     رایط  اما اقتضای دمانی   احد برخو دا  بوده اسا

  اماام   علیاه(  ) حماا ا      ای یامام خمدا  مرازی   مفهوم محو ی د  فرمایوا   اردهمید  ه ایجاب 

  فا   دا ته با د  باهمد  ادا ه امو  اوا  دی  (العالیمدظله) ایخام ه
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 فقیه د با ه ادا ه امو  اوا  دیخالصه  حلیل گفتمان  الیا :1 جد  

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :گیرینتیجه -الف

  حضار  اماام    علیاه(   حماا ا    ) حضر  اماام خمی ای    ه مودهای   نظرا  آ ا، ،هااندیوه با مر  

، نتیجه احصاء  ده حاای اد آن اسا اه نگاه عالمانه حضر  امام محق  وسط  (العالیمدظله) ایخام ه

د  ده بخاش    اوان مای به موضوع اوا  دی   مفاهیم مر بط به این بخاش  ا   علیه(  حما ا   ) خمی ی

 بخاش  د به اوا  د   بخش اوا  دی، اصل خودافایی   قبح  ابستگی   رسیم نمود: احترام الی

  صاااد ا   باایفیااااوااا  دی،  وااوی  بااه ا ااتغا     قاادّم اااا  د  بخااش اوااا  دی،  ولیااد 

اهتمام د لا   ماردم باه   ، اوا  د  ایران اهمیا ،اوا  د  ء   نجا ضر    احیامحصوال ، 

 (العالیمدظله) ایگفتمان امام خام ه  علیه(  حما ا   )گفتمان امام خمی ی  ع وان

دا  

 مرازی
 اهتمام به خودافایی  وانم دی خود

 ع اصر
 ولید، استقال ،  ابستگی، مالکیا، 

 خودافایی، اهتمام، ا تغا 

، مرد پ  هش  ولید محصوال ، اوا  دی نوین، صاد ا ،

د   پیورفا  د  اوا  دی، نوآ  ی  ف ا  ی   ک ی علم 

  احدهای اوا  دی

 ام یا ملعی، ام یا یوایی هالحظه

د  اوا  دی،  ف ا  ی  علوم جدید اوا  دی،  ولید علوم 

د   نانوف عا  یامیا،  با   باایفیا ولید محصوال  

 اوا  دی

 ضدیا

 

 الش برای  ابستگی اوا  دی 

فوا های اقتصادی   ) اوو 

 (ها حریم

م افع برخی اد فعاالن اقتصادی، برخی  جا   ابسته به یرب، 

 اوا  دی خا جی مصرفی محصوال    ا دا  دگان ااالها 

 چالش

ایجاد نا ضایتی د  مردم اد طری  

بر ام یا یوایی  ها حریمفوا  

 اوو 

 ولید  رخا جی د  براب ایفیابی   د محصوال  اوا  دی 

 ملعی اوو 

 جا اد

  دگی

دمی ه اوا  دی موفقیا د 

 اوو های  ابسته به یرب
   فوا های خا جی د  بخش  أمین ام یا یوایی ها حریم

گفتمان 

  قیب

بخش اوا  دی  عیا  مام ابستگی 

 اوو 

اد بین بردن اوا  دی اوو     ا دا  ده محصوال  

 اوا  دی مصرفی برای  أمین مایحتاج

 قوی نسبتاًاستیالی  استیالی اامل استیال
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یک  کلیف   عباد ،  وجّه باه ام یاا یاوایی       ع وانبه،  وجّه به بخش اوا  دی امر اوا  د  

 ،  وجّه به عدم  سلعط د من بر اوو  اد طری  اوا  دی    ابستگی یوایی ام یا ملعی اوو 

عبا ا  موابه  مر به د  فرمایوا وان اد عبا   اوا  دی   622 مجموعاً علیه(  حما ا   ) حضر  امام

مقولاه اواا  دی د  نظاام مقادّ       اناداده بای  اهمیااه حاای اد  اندنموده  مر بط با آن استفاده 

   اد  باا   اوأم  ااه   ا اقتصاادی  اساتقال     خودافاایی  خمی ی امام جمهو ی اسالمی ایران اسا 

 باا   اوأم  اواا  دی،  بخاش   ی هبه اقتصادی هایبخش سایر انز ای   اقتصادی بخش یک   یهبی

 هاای اندیواه    بیاناا   د    پویرناد نمی پایدا    د فرآی د یک ع وانبه با د  دید گراییمصر 

 اواا  دی  بخاش  باه  جادی   وجّاه    مود ن   د مستلزم  ا اقتصادی استقال  مکرع  طو به خود

 ع اوان به  ا خودافایی به دستیابی   اقتصادی استقال  سما به حراا لز م ایوان  ا  دمی معرفی

حضار    هاای دیدگاه  رینمهماسا  اد  داده قرا   أاید مو د اسالمی جامعه برای حیا ی ضر   ی

د  فرمایواا    اارا  بهحوده اوا  دی بوده اسا اه ،  وجّه به افزایش  ولید د  علیاه(   حما ا   )امام 

ایوان  رط استقال  اوو    عدم  ابستگی به امریکاا  ا د   ولیاد    ادنظر  خو دمیایوان به چوم 

 العاالی( )مدظلاه  ایخام ه امام حضر   فرمای دمیفرا ان   صاد ا  محصوال  اوا  دی اسا  ایوان 

، باه اواا  دی نگااهی عمیا        علیاه(   حماا ا    ) حضار  اماام   هاای دیدگاهنیز د   استای   یکرد 

یکای اد ا ااان ساادندگی اواو  اساالمی       ع اوان بهجانبه دا ند    وجّه  ی ه به اوا  دی  ا همه

 مساائل د   علیاه(   حماا ا    )  ییاصلی امام خم هایدیدیهاد  کییهموا ه  یوا  داموضوع   دان دمی

 اساتقال    ضاامن   ایا لو ی ا دا ا یوا  دابا ها  وانیا ها ومه اهطو یبهبوده اسا  یاقتصاد

 وانینقوی برجسته دا د   ا علیاه(   حما ا   )  ییخم امام ید  نگاه اقتصاد ی  خودبا  انددانستهوو  ا

  د  اداماه   یکارد   انداردهمی  ی وو ی د  بخش اوا  دی ا به خودبا   یهموا ه فعاالن اقتصاد

 اهمیاا با  أایاد بار    (العالیمدظله) ایخام ه امام آیا ا    فقیه به بخش اوا  دی، حضر نگاه  الیا

اارده   با هاا، با هاا     خاطرنواان هاا  این بخش به آن قبا  د این بخش،  ظیفه خطیر مسئولین  ا 

  ایوان، اهتمام   مما سا به بخش اوا  دی  ا یکای  اند ده وجه  ی ه به این بخش  ا خواستا  

 حماا  ) آثا    فرمایوا  حضر  امام  حلیل  انددانسته اوو اد ا اان اصلی   مهم  ولید ثر   د  

   کرا هاا د     أایادها   داده  اما ی    عاداد    (العالیمدظله) ایخام ه امام آیا ا      حضر  علیه( ا   

عامال  ا   14دهد اه ایوان، مجموعااً  نزدیک به آن نتیجه می  عابیر  ا ا ه به ادا ه امو  اوا  دی 

  د  پایاان  حلیال محتاوای آثاا        دان دمی( برای ادا ه امو  د  اوا  دی مؤثر 2به  ر  جد   )
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، اا اون  قاا آن   (العاالی مدظلاه ) ایخام ه امام آیا ا      حضر  علیه(  حما ا   ) فرمایوا  حضر  امام

 حماا  ) حضر  امام خمی ای  حلیل دیدگاه اصلی این  حقی   ا نیز ا ائه ا یم:  سؤا اسا اه پاسخ 

 چیسا؟ د  ادا ه امو  اوا  دی اوو  (العالیمدظله)ای   امام خام ه (علیه ا   

  قاانون اساسای    (العاالی مدظلاه ) ای، حضر  اماام خام اه  علیه(  حما ا   ) د  گفتمان حضر  امام خمی ی

 خاود اناد اد:  )دا  مراازی(، باه  ر یاب عباا       بخاش هویاا جمهو ی اسالمی، نکته محو ی   

فقیاه   قاانون    ولیدا  اوا  دی  گفتمان  الیاا  برافزایش، اهتمام به خودافایی،  أاید  وانم دی

 1د  جاد      فصایل باه اساسی هریک  اجد ع اصر، چالش   گفتمان  قیب هم هست د اه هریک 

ادا ه امو   حوده د  فقیه الیا مقابل گفتمان هایچالش   هاضدیا  دن    ن اسا  با  دها ائه

 د   سهیل برای اوو  ا  د گیران  صمیم    انگواسیاسا ها، بهآن  قیب هایگفتمان   اوا  دی

   ودمی  وصیه گفتمان این اثربخوی   استیال

 :هاپیشنهاد -ب
 میاان  اد  اوان  ا مای  آن  حقعا      سالعط  مقابال  هایچالش ها  دیر ضدیا پیو هادهای اجرای با

 :بردا ند

ادا ه  اواا  دی،  اماو   ادا ه بخاش  د  نظام گو ان سیاسا به پیو هاد  رینب یادین  رین  مهم -1

گاوا ی ب یاادین   هاا، داتارین؛ سیاساا   هاد     م دی اد فرماناوو  مبت ی بر بهره امو  اوا  دی

انجاام   (العاالی مدظلاه ) ایعظمای  الیا حضار  اماام خام اه    مقام   علیاه(  حما ا   ) فکری حضر  امام

   د  نمای  صاویب   وان،می پ  هش این نتایج حاصل گوته اد اد استفاده با این، بر عال ه  بپویرد

 ساادان   صامیم    گاوا ان سیاسا به  ا اجرایی  احدی هایسیاسا   های فرا انمویخط اجرای

ایران، د  مو د ا  قای معیوا   ستایان   بهبود فرآی د ادا ه امو  اواا  دی   اسالمی جمهو ی د 

 رد ا ائه ا ها الدمه  ا د  این مسیرپیو هاد نوان داده  

احیای این حوده   حفظ م ابع پایه د  بخاش   ادا ه امو  اوا  دی، حوده د  گوا یسیاسا د  -2

برخو دا  اسا اه این نظریاه بار    اسالمی نظام مقد  جمهو ی برای ای ی ه اوا  دی اد اهمیا

بایساا بادان   م دی اد خبرگان این پ  هش احصاء  ده   میفقیه   بهرهاسا   ه مودهای  الیا

  اهتمام  ی ه دا ا
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 هاای ااالن  سیاسا همه داترین حاام بر بخش اوا  دی محو  برمب ایاصل خودافایی باید  -3 

گیرد  اا بتاوان    قرا  اوو  ب اجتماعی   مدیریتی   فره گی سیاسی،   حتعی علمی اقتصادی نظام،

  بع آن به ام یا ملی  سید با این  اهبرد به ام یا یوایی   به

 خمی ای هبردی حاام بر بخش اوا  دی اوو  همان عبا   گوهربا  حضر  اماام  داترین  ا -4
 اا هاا  هماه  اسا  اشاوا  دی باید اه اسا اوو ی ایران" فرمای د:اه می با دمی ( حما ا    علیه)

هایواان د   هایوان  جها گیاری بایسا،  مام فعالیا  مسئولین نظام جمهو ی اسالمی می "با د

عملیاا ی نماودن    حتی ها  گیریچه د   صمیم   هاسادی صمیمسطح االن اوو ی چه د  بحس 

 آ   دا ته با  د  اژ آن او اه نیای د ها دا ای   یکرد الزامآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فقیه د  ادا ه امو  اوا  دی حلیل گفتمان  الیا  231

 فهرست منابع:
  "قرآن کریم" 

   آثا  حضر  امام    حفظب یاد نور  ،سوم، چاپ 16 ج، "صحیفه نور"، (1362) ( حما ا    علیاه ) ی یخمامام
 ) حما ا    علیه(

   د   :یدسترسقابل، "مجموعه بیانات"، ) حما ا    علیه(امام خمی یWWW.imam.khomeini.ir 

  ی د دسترسقابل، "مجموعه بیانات"، العالی()مدظلهای امام خام ه: WWW. Khamenei.ir 

  فصل امه دمزم معا  ، مجماع آماودش عاالی    "روش تحلیل گفتمان"(، 1312) آصف جوادی، محمد ،

 32  ما ه ،فقه، قم، سا  هوتم

  "1(، ماده 1355) "ی کشاورزیهاقطباجرایی گسترش کشاورزی در  نامهنییآ 

  صاادق ،  هاران، دانواگاه اماام    "هاای بری کشف ناگفتهتحلیل گفتمان دریچه"(، 1365) بویر، حسن 
 ، چاپ چها م(السالمهیعل)

   مدیریت الگوی کشت محصوالت زراعی سه شهرستتان مرکت ی استتان    " (،1363) جوالیی،  امتاین

 نوگاه  ربیا مد  دا ،داتری  ساله ،"یاچندنقطهفارس در یک مدل 

   ،انتوا ا  سما ،،  هران"یانسانی بر روش تحقیق در علوم امقدمه"(، 1366) محمد ضاحافظ نیا 

  ،خوزستتان  استتان  کشتاورزی  تولیتد  الگوهتای  یسازنهیبه مدل"،(1332) مر ضی حقوقی اصفهانی 

در ختلل   کشتاورزی  وزارت -کشتاورزی و اقتصتاد   ی یت ربرنامه یهاپژوهش مؤسسه بهشده ارائه

 "خوزستان کشاورزی سنت  مطالعات

  یااد ا ه   انتواا ا   ، هاران  ،"انسانیت در علومی تحقیق هاروش"(، 1366) خلیلی  و ی ی، سیا  ش

 اتاب

  جز ه د سی دانوگاه عالی دفاع ملی"ی عمومیگذاراستیس"(،1312، حسن )فردییدانا ، 

  پژوهش کیفی در متدیریت    یشناسروش"(، 1363آذ ، عاد  ) سید مهدی  الوانی،  ؛، حسنفردییدانا

 ،  هران، انتوا ا  صفا "رویکردی جامع

  ی ستاز مفهتوم تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی  استتراتژی  "(، 1364) ، حسنفردییدانا

 11 یرماه،  ما ه دانوو   فتا ، سا  د اددهم،  د ماه امه، "تئوری بنیادی

   چااپ اعارابى، محمد سید عالى پا ساائیان    ارجمه ،"استراتژیک مدیریت"، (1312) آ  فرد دیوید 

 ها  فره گىنور پ  هش دفتر ،د م

http://www.imam.khomeini.ir/
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   بتا   یمحصوالت کشتاورز  ینسب تیکشت و م  یالگو" (،1363) آم ه ذ قی پو ،،  اهرخ    جری

  ی الگوی اوا محصوال  د اعای  ویاندهمهمایش    نیا ل، "رانیدر ا (SWOT) لیتحلاستفاده از 

 ی اوو ،  دا   جهاد اوا  دی، معا نا امو   ولیدا  گیاهیبای

  ( 1332طباطبایی، سیّد حسن ،)" ی کشاورزی در چند کشور برداربهرهی هانظامنگاهی کلی به مسائل

 یرانی ابردا بهرهی هانظام، انتوا ا  ص د ق مطالعا ی "نمونه، تهران

  ،ی بیولوژیک علیه محصوالت کشتاورزی چالشتی فترا روی حفت      هاحمله" (،1362) علی علیزاده

 سادمان حفظ نبا ا  اوو  انتوا ا  ، هران  دا   جهاد اوا  دی، ،"نباتات

  ،ی حفت   فترار و ی بیولوژیک علیه محصوالت کشتاورزی چالشتی   هاحمله" (،1362) علی علیزاده

 سادمان حفظ نبا ا  اوو  انتوا ا  ، هران جهاد اوا  دی،  دا   ،"نباتات

   ،مقااال  ا لاین    مجموعاه  ،"و رویکردهتا  هتا فرصتت توسعه مدیران اجرایی، " (،1362)  فایفا یان

  وسعه م ابع انسانی اجال 

  "11ماده  ییاجرا نامهنییآ ،(1363) "0ماده  یوزارت جهاد کشاورز لیقانون تشک 

  انتوا ا  دانوگاه عاالی  "هاتیظرفی راهبردهای ملی، ال امات و سازادهیپ" ،(1312) ااظمی، حسن ،

 دفاع ملی

  ،د م چاپ سما، انتوا ا   هران، ،"سیاسی علوم در روش و رهیافت" ،(1363) عبا  م وچهری 

  یقانون اصلحات ارض یقانون اصلح" ،(1342) یی  عمران   ستا ی دا   اوا  د" 


