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2

دکتر سید وحید عقیلی
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چكيده
موضوع این مقاله تحلیل مضمون هویت فرهنگی در اندیشۀ آیتاهلل سید علی خامنهای است و با
هدف شناخت هویت فرهنگی براساس دیدگاه ایشان انجام شده است؛ زیرا شناخت هویت فرهنگی از
موضوعاتی است که در انسجام فرهنگی و اجتماعی یک جامعه نقش بسزایی دارد .بدینمنظور با
تحلیل سخنان و بیانات رهبر جمهوری اسالمی تالش شده است تا این مفهوم استخراج شود .این
پژوهش از حیث روش ،کیفی و از نوع توصیفی-اکتشافی است .روش تحقیق ،تحلیل مضمون با
تکنیک شبکۀ مضامین است و دادههای موردتحلیل با استفاده از تکنیک تحلیل اسناد جمعآوری
شدهاند .نمونهگیری از نوع نمونهگیری هدفمند است .همچنین تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار
تحقیق کیفی

NVivo 10

انجام شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد هویت فرهنگی مبتنی بر

دیدگاه رهبر جمهوری اسالمی را میتوان در مضامین فراگیر در بعد چرایی (دیانت ،ارزشهای
اخالقی و ارزشهای دینی اسالمی) ،چیستی (حمایت از مستضعفان ،ایدئولوژی محوریتی اسالم) و در
چگونگی (تکلیفگرایی ،استقالل ،نخبگان و حفظ و محافظت از ماهیت انقالب) خالصه کرد.
واژههای کليدی :تحلیل مضمون ،روش کیفی ،رهبر جمهوری اسالمی ،شبکۀ مضامین ،هویت
فرهنگی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* این مقاله از رسالۀ دکتری با عنوان «تحلیل جامعهشناختی بازنمایی هویت فرهنگی در اشعار آوازی موسیقی
مردمپسند ایران» استخراج شده است.
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی ،گروه جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی
تهران ،ایرانanahita.aghasi@yahoo.com ،

 .2استادیار گروه جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)،
smohsenb@yahoo.com

 .3دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران،
seyed_vahid_aqili@yahoo.com
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مقدمه و بيان مسئله
هویت در معنای اصطالحی مجموعهای از شاخصها و عالئم در حوزۀ مؤلفههای مادی ،زیستی،
فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد ،گروه از گروه و فرهنگی از فرهنگ دیگر
میشود (حاجیانی 11 :1311 ،به نقل از مرشدی زاد و احمدلو.)16 :1331 ،
بحث هویت در اسالم از خودشناسی آغاز میشود؛ بهطوریکه در احادیث روایتشده از
پیامبر (ص) و ائمۀ اطهار (ع) تأکید بر هویت و شناخت آن را میتوان به وفور یافت .ازجمله
این حدیث که درمورد خودشناسی میفرمایند« :مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبََّهُ»؛ به معنی هرکه
خود را شناخت ،خدای خود را شناخته است .این موضوع تا بدانجا اهمیت پیدا میکند که قرآن
کریم اساس هرگونه تحول اجتماعی و فرهنگی را در جامعه ،در تغییرات فردی ذکر میکند؛
بهگونهای که در آیۀ یازده سورۀ مبارکۀ رعد 1قرآن کریم به صراحت مبنای تحوالت اجتماعی و
فرهنگی را تحوالت فردی میخواند.
صرفنظر از تأکیدات دین اسالم بر موضوع هویت ،خودشناسی و تعالی اجتماعی ،اگر
بخواهیم سیر توجه جامعهشناسان ،فالسفه و بهطورکلی دانشگاهیان را به این موضوع ،مد نظر
قرار دهیم ،باید بگوییم بحث هویت در غرب پس از رنسانس پدید آمده است (میلر:1313 ،
 .)13به عبارتی ،تاریخ این مفهوم ریشه در تطوراتی دارد که کشورهای غربی و بهتبع آنها دیگر
کشورها را با تأخر زمانی ،از دوران نوزایی یعنی آغاز تمدن معاصر غرب در خود فروبرده است.
دورۀ نوزایی درعینحال که آغاز ظهور جمعی تجدد است ،پایان نظم کلیسایی یا مسیحی قرون
وسطای غرب نیز هست .درواقع ،نفس همین طلوع و غروب است که مسئلۀ هویت را به یکی
از معضالت تمدن غربی بدل کرده است (کچویان و جوادی یگانه .)33 :1316 ،موضوع هویت،
از دهۀ  1331به یکی از مباحث متداول در محافل دانشگاهی بدل شد (مشیرزاده و مسعودی،
 )232 :1311و با گذشت زمان ،متفکران در عرصههای گوناگون علوم انسانی با گرایشها و
رهیافتهای مختلف به بررسی و شناخت آن پرداختند.
حضرت آیتاهلل خامنهای چه بهعنوان متفکر و نویسنده در سالهای جوانی ،چه بهمثابۀ یک رجل
سیاسی در مقام رئیسجمهور و چه در هیئت رهبر یک انقالب و نظام سیاسی پس از امام خمینی،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1إِنَّ اهللَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

تحلیل مضمون هويت فرهنگي در انديشة آيتاهلل سیدعلي خامنهاي 651

همواره بر مسائل فرهنگی بهویژه مسئلۀ هویت تأکید داشتهاند؛ بهطوریکه انقالب اسالمی را یک
انقالب فرهنگی میدانند .بر همین اساس ،موضوع هویت و تعالی ارکان آن از دیدگاه ایشان ازجمله
مفاهیمی است که از ابتدا در اولویت همۀ امور قرار گرفته است .از آنجا که شاکلۀ نظام جمهوری
اسالمی ایران بر پایۀ اصل والیت فقیه و رهبری قرار دارد ،بسیار طبیعی است که نقش رهبری در
هویت فرهنگی بسیار مؤثر باشد .ایشان از جمله کسانی است که اندیشه و بیاناتشان بهعنوان متفکر و
اندیشمند مورد توجه عمومی و قانونگذاری قرار میگیرد .پس شناخت دیدگاههای فرهنگی ایشان
میتواند سهم بزرگی در شناخت برنامههای فرهنگی جمهوری اسالمی داشته باشد .عالوه بر آن ،اگر
نگاه رهبری هم در جایگاه سیاسی-ملی و هم در جایگاه دینی و فرهنگی نگاه معیار برای تراز هویت
فرهنگی جامعه باشد ،با دستیابی به آن ،بهخوبی میتوان انحراف معیار از این سطح تراز را در سطح
مدیریتهای فرهنگی و برنامهریزی کشور بهدست آورد .درواقع ،مسئلۀ اساسی برای ورود به این
پژوهش آن است که شناخت دیدگاه ایشان بهعنوان یک متفکر مسلمان در بحث هویت فرهنگی

1

الزم و ضروری است؛ زیرا نداشتن تجمیع دیدگاههای رهبری درخصوص هویت فرهنگی ،هم
میتواند برای کشور با رهبری ایشان دشواری ایجاد کند و هم انحراف معیار از نگاه ایشان به هویت
فرهنگی ،در سطح شناختی و در سطح عملی گرفتاریهای مختلفی بهبار آورد.

هدف و سؤاالت پژوهش
هدف این مقاله شناخت هویت فرهنگی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای است و در همین راستا سه
سؤال مطرح میشود که عبارتاند از .1 :فلسفۀ وجودی هویت فرهنگی از دیدگاه رهبر
جمهوری اسالمی ایران چیست؟ (چرایی)؛  .2ویژگیهای هویت فرهنگی از دیدگاه رهبر
جمهوری اسالمی ایران چیست؟ (چیستی)؛  .3فرایند هویت فرهنگی از دیدگاه رهبر جمهوری
اسالمی ایران چیست؟ (چگونگی).

پيشينۀ پژوهش
در ارتباط با مفهوم هویت فرهنگی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای بهصورت خاص و بهطوریکه با
عنوان پژوهش حاضر و اهداف آن مطابقت داشته باشد ،هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cultural Identity
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البته بهصورت کلی اگر بخواهیم به تحقیقاتی که به بررسی و تحلیل مفهوم هویت فرهنگی
پرداختهاند نگاهی بیندازیم ،میتوان به کارهای زیر اشاره کرد:
 .1هویت فرهنگی انقالب اسالمی ایران؛ فرصتها ،چالشها و چشمانداز آینده :این پژوهش
را نیز مرتضی بابایی ،محمدمهدی باباپور و علی قاسمی در سال  1339نوشتهاند .هدف
اصلی ،بررسی هویتیابی انقالب اسالمی مطرح شده است و فرضیۀ تحقیق این است که
آنچه موجب پیروزی انقالب اسالمی شد ،زمینهها و بسترهای هویتی و فرهنگی ایرانیان بوده
است .برای گردآوری دادهها از فنون کیفی استفاده و مطالعۀ اسنادی و کتابخانهای بهعنوان
روش پژوهش انتخاب شده است .تأکید پژوهش بر این نکته است که ظرفیتهای فرهنگی-
هویتی انقالب اسالمی ایران موجب شد ملتهای مسلمان با الگوبرداری از این تجربه،
نهضتهای جدیدی را شکل دهند که نویدبخش شکلگیری تمدن درخشان اسالمی در دورۀ
معاصر خواهد بود (بابایی و همکاران.)1339 ،
 .2عناصر هویتیابی جمهوری اسالمی ایران؛ نمونهکاوی سند «مؤلفههای هویت ملی
ایرانيان» :این تحقیق را علی کریمی مله ،میثم بلباسی و سید محمدجواد قربی در سال 1331
انجام دادهاند .پژوهش در پی پاسخدادن به این سؤال است که هویتیابی جمهوری اسالمی
ایران در سند «مؤلفههای هویت ملی ایرانیان» دارای چه الیهها و عناصری است .این پژوهش
براساس هدف کاربردی و توسعهای و براساس ماهیت و روش ،اسنادی و تحلیلی است.
همچنین برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی استفاده شده
است .بهمنظور گردآوری دادهها نیز از روش ترکیبی ،یعنی از منابع کتابخانهای ،اسناد و
مقاالت معتبر استفاده شده است .براساس این تحقیق ،هویت فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در سند مؤلفههای هویت ملی ایرانیان شامل دو الیۀ هویت فرهنگی اسالمی و هویت
فرهنگی ایرانی است (کریمی مله و همکاران.)1339 ،
 .3جامعۀ اطالعاتی ،هویت فرهنگی و رسالت دانشگاهها :این پژوهش را زهرا کریمیان و
علیمحمد احمدوند انجام دادهاند .در این مطالعه ،به روش نظری تحلیلی با واکاوی
دیدگاههای موجود در زمینۀ هویت فرهنگی و جامعۀ اطالعاتی ،ضمن مروری بر روند
تشکیل هویتهای بنیادین در گذار از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطالعاتی ،به بررسی تغییر
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هویتهای برخاسته در شبکهها و نقش دانشگاهها دراینباره پرداخته شده است و چارچوب
مفهومی حاصل از ارتباط سه مقولۀ هویت فرهنگی ،جامعۀ اطالعاتی و دانشگاهها ارائه شده
است (کریمیان و احمدوند.)1331 ،
همانطور که اشاره شد ،پژوهشها درمورد هویت فرهنگی و بررسی آن از ابعاد مختلف
صورت گرفته است ،اما باید گفت پژوهشی ارائه نشده است که درصدد شناخت هویت فرهنگی
مبتنی بر نظام فکری آیتاهلل خامنهای ،بهعنوان رهبر جمهوری اسالمی باشد.

تعریف مفاهيم
هویت
هویت به معنی هستی و وجود است؛ چیزی که وسیلۀ شناسایی فرد باشد؛ یعنی مجموعۀ
خصایل فردی و خصوصیات رفتاری که با توجه به آن ،فرد بهعنوان یک گروه اجتماعی شناخته
و از دیگران متمایز میشود (اشرف 333-332 ،به نقل از تاجیک .)13 :1316 ،در جامعهشناسی
نیز واژۀ هویت به معنی چهکسیبودن است و حس نیاز به شناساندن خود است که سلسلهای از
عناصر فرهنگی و تاریخی را در فرد یا در گروهی انسانی تحریک میکند .هر نوع وابستگی
اجتماعی نمودار بخشی از ویژگیهای انسان است .این ویژگیها معرفت و شناخت ابنای بشر را
تسهیل میکند (مجتهدزاده.)169 :1391 ،
هویتها نهفقط پدیدههایی فراتاریخی و جدا از اقتصاد ،مذهب ،ایدئولوژی و تاریخ و
جغرافیای خاص خودشان نیستند ،بلکه این سازههای اجتماعی ،با تکیه بر حافظۀ جمعی و
تمامی منابع معرفتی ،با درنظرگرفتن ساختار عینی اجتماعی ،بهوجود آمدهاند و تعریف شدهاند و
طی زمان ،بهطور مجدد تفسیر میشوند؛ بنابراین در ساختهشدن هویتها ،ساختار عینی و مادی
جامعه ،تاریخ ،جغرافیا ،ساختار سیاسی ،فناوری ،اقتصاد و ساختارهای معرفتی از جمله فرهنگ،
زبان ،آرمانها ،ایدئولوژی و سنت همزمان تأثیر دارند (منتظر قائم.)233 :1399 ،
هویت دارای سطوح مختلفی است .این سطوح ممکن از کوچکترین سطح هویتی یعنی
هویت فردی تا باالترین آن یعنی ملت و حتی جامعۀ جهانی را شامل شود .با وجود این،
درمجموع هویت را به دو سطح فردی و اجتماعی تقسیم میکنند و هر سطح از عناصری تشکیل
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میشود که احساس تعلق انسانها به آن متفاوت است (گودرزی)33 :1316 ،؛ بدینترتیب از
هویت میتوان بهعنوان پسوند پدیدههایی نظیر فرهنگ ،قومیت ،ملیت ،دین ،محل سکونت،
رشتۀ آموزشی ،ایل ،طایفه ،محله و نظایر آن استفاده کرد (کریمی مله و همکاران)236 :1331 ،
که در اینجا هویت فرهنگی مدنظر است.
فرهنگ
در تعریفی کلی میتوان گفت فرهنگ ،مجموعهای از نمادها ،باورها ،ارزشها ،ارتباطات
گفتمانی ،شاخصها و تمثالهایی معرفی میشود که بهطور مشترک در بین اعضای جامعه وجود
دارد و بین آنها ماهیتی مشترک و تعلق بهوجود میآورد (مورا 2111 ،به نقل از کریمیان و
احمدوند .)31 :1331 ،فرهنگ ،مجموعهای از عوامل اجتماعی نظیر زبان ،مذهب ،هنر ،سیاست
و رسوم را در دل خود جای داده است که درواقع ،سرشت طبیعت ثانوی آدمی را به وجود
میآورد و درعینحال ،مستقل از خود آنها نیست (بری 111 :1319 ،به نقل از همان) .فرهنگ و
هویت فرهنگی تا حدود زیادی دارای سرنوشتی به هم پیوستهاند ،اما فرهنگ ،بیشتر با
فرایندهای ناخوداگاه در ارتباط است و هویت با هنجاری از تعلق که الزاماً خودآگاه است
(کوش .)162 :1311 ،به عبارتی ،هویت و فرهنگ رابطۀ بسیار عمیقی با یکدیگر دارند؛
بهگونهای که مفهوم هویت فرهنگی از درون این رابطۀ عمیق متولد شده است.
هویت فرهنگی
هویت فرهنگی ،نمادهای آشکار و پنهانی است که مردمان سعی میکنند با حفظ و نمایاندن آنها
خود را از سایر جوامع بازشناسند .هویت فرهنگی ،مهمترین عامل وحدت قلبی یک جامعه است
و آنقدر ریشهدار و عمیق است که غالباً ناخودآگاه است و افراد جامعه بدون آگاهی و هوشیاری
بدان وابسته و پایبند هستند (ستاری.)113 :1311 ،
به بیانی دیگر ،هویت فرهنگی مجموعۀ ارزشها ،باورها ،سمبلها و غیره است که سبب
شناختهشدن و متمایزکردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع میشود .از اینرو ،هویت
فرهنگی بر سه مدار پیوسته با یکدیگر حرکت میکند که حول یک محور میچرخند .1 :فرد
درون گروه و جماعت واحد که میتواند در قبیله ،طایفه یا گروه اجتماعی ظهور کند؛ .2
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جماعت و گروههای مدرن ملتها که هویت فرهنگی مشترکشان به مثابۀ وجه تمایز آنان بهشمار
میرود؛  .3ملتهای واحد و یکپارچه در مقایسه با دیگر ملل (رهبری)39 :1311 ،؛ بنابراین
اساساً جامعه از طریق جستوجوی هویت و فرهنگ بازشناخته میشود ،شخصیت میگیرد و
درک معنای جدید از حقیقت را بازمینماید (نل 3 :2111 ،به نقل از کریمیان و احمدوند:1331 ،
 )31و مفهوم هویت فرهنگی را خلق میکند.
شایان ذکر است که انتخاب نظریه در جهت تحلیل یک جامعه باید مطابق با همان جامعه
باشد .بدینترتیب ،نظریات مطرحشده اگر کارکرد مثبتی هم داشته باشند ،در درون جوامع برآمده
از آن تئوری میتوانند مثمر ثمر باشند .این مقاله درصدد است تا به شناخت مفهوم هویت
فرهنگی نه از دید متفکران غربی ،بلکه از دید یک متفکر شرقی مسلمان بپردازد .به همین منظور،
در آرای آیتاهلل خامنهای بهدنبال شناخت این مفهوم میپردازیم.

روششناسی پژوهش
رویکرد این پژوهش کیفی است و روش تحقیق بهکاررفته در این پژوهش ،تحلیل مضمون

1

است .از طریق این روش تحقیق میتوان به مفهوم متغیر موردنظر از طریق مطالعۀ دقیق دادهها
پرداخت .تحلیل مضمون بهخوبی الگوهای موجود در دادههای کیفی را شناسایی میکند .معموالً
تحلیل ،شبکۀ مضامین ابزاری است که در تحلیل مضمون کاربرد دارد .پژوهشگران علوم
اجتماعی و انسانی غالباً از تحلیل مضمون برای شناخت الگوهای کیفی و کالمی و تهیۀ کدهای
مرتبط با آنها استفاده میکنند (عابدی جعفری و همکاران.)136 :1331 ،

تحليل مضمون
با توجه به اینکه در تحلیل مضمون چهار تکنیک وجود دارد ،در مقالۀ پیشرو از تحلیل مضمون
با تکنیک شبکۀ مضامین استفاده شده است .همچنین دادههای موردتحلیل در این روش ،با
استفاده از تکنیک تحلیل اسناد جمعآوری شدهاند.
در جهت دستیابی به مفهوم هویت فرهنگی ،از سخنرانیهای آیتاهلل خامنهای بهعنوان
سند مرجع استفاده می شود .به عبارت دیگر ،اسناد و متن های موردنیاز در این پژوهش از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thematic Analysis
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سای ت رسمی حفظ و نشر آثار آیتاهلل خامنه ای استخراج شده است که این سایت به
جمع آوری سخنرانی و بیانات ایشان پرداخته است و به شکل آرشیو و بدون دخل و تصرف
در سخنرانی ها این بیانات را ثبت کرده است .شایان ذکر است که در این بیانات ،آیتاهلل
خامنهای به صورت مستقیم ب ه مبحث هویت فرهنگی نپرداخته است؛ بنابراین واژۀ «هویت»
جستوجو میشود .بدین وسیله ،مطالب و عناوین سخنرانی آیتاهلل خامنه ای که در آن به واژۀ
هویت اشاره میشود ،فهرست می شود و پژوهشگر برحسب تطابق مفهومی با هدف تحقیق،
دادهها (متن های سخنرانی) را انتخاب میک ند و بعد از دستیابی به سطحی از اشباع داده،
مضامین تفکیک و ترسیم میشوند.
حال با توجه به انواع تعریف هویت از جانب ایشان ،این پژوهش درصدد است از بین این
مفاهیم به الگویی از هویت فرهنگی با توجه به بیانات آیتاهلل خامنهای دست یابد.
روش تجزیه و تحليل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار تحلیل مضمون  NVivo 10استفاده شده است .این
نرمافزار ،امکانات و ابزارهای مختلفی در اختیار پژوهشگر قرار میدهد که شامل امکان
کدگذاری متن ،تخصیص کدها به مضامین ،مرتبطکردن یادداشتهای پژوهشگر با کدها ،قابلیت
جستوجوی پیشرفته و عملیات بازخوانی دادههای کد گذاشته است (همان.)113 ،
روش نمونهگيری و حجم نمونه
نمونهگیری در این تحقیق از نوع نمونهگیری هدفمند است .روشهای نمونهگیری هدفمند
بهطور عمده و ابتدا در روشهای کیفی استفاده میشوند و عبارتاند از :گزینش واحدهایی
خاص مبتنی بر هدفهای خاص مرتبط با پاسخ به سؤالهای خاص تحقیق؛ بنابراین براساس
تعریف فوق ،نمونهگیری بهوسیلۀ محقق صورت گرفته است و وی نمونهها را با توجه به مفاهیم
موردنظر ،اهداف و سؤاالت تحقیق انتخاب کرده است .از آنجا که در این پژوهش نمونهگیری
هدفمند است ،حجم نمونه با جامعۀ آماری برابر است.
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یافتههای پژوهش
برای ارائۀ پاسخ مناسب به سؤال اصلی این پژوهش مبنی بر اینکه هویت فرهنگی براساس
دیدگاه رهبر جمهوری اسالمی ایران چیست ،ابتدا باید به سؤاالت فرعی پژوهش پرداخت تا
درنهایت به پاسخ سؤال اصلی پژوهش برسیم.
الف) فلسفۀ وجودی هویت فرهنگی از دیدگاه رهبر جمهوری اسالمی چيست؟ (چرایی)
برای پاسخگویی به پرسش اول ،به خاستگاه و فلسفۀ وجودی هویت فرهنگی از دیدگاه
رهبری می پردازیم .فلسفۀ وجودی هویت فرهنگی به عقیدۀ ایشان از سه مضمون فراگیر
دیانت ،ارزشهای اخالقی و ارزشهای دینی ا سالمی تشکیل شده است که هریک از این
مضامین ،دارای مضامین سازمان دهنده و مضامین اصلی هستند .با تحلیل در متن سخنرانیهای
آیتاهلل خامنه ای ،به سه مضمون سازمان دهنده برخوردیم که مضمون فراگیر یعنی دیانت را
شکل میدهند.
اولین مضمون سازماندهنده ،اسالمگرایی شیعی است که آیتاهلل خامنهای همواره در سخنان
خود به آن پرداخته است و نقش اسالم را در تحوالت فرهنگی کشور یادآوری کرده است .از
نظر ایشان ،اسالم نقش بزرگی در هویت ما بازی میکند .آیتاهلل خامنهای ضمن تأکید بر اسالم
میگوید :این فرهنگ ،نشست گرفته از اسالم است و هویت فرهنگی ما اصل خود اسالم است.
بهطوریکه بیان میکند« :ما از اسالم روبرنگرداندهایم؛ اسالم وجود ما و همه چیز ما است»
(بیانات در دیدار جمعی از آزادگان .)1391 ،از طرفی دیگر به گفتۀ ایشان اعتقاد به قرآن و اعتقاد
به پیام بعثت از مقوالت مهم دیانت است و هیچ لطف و فضل الهی را نمیتوان یافت که به
عظمت و تأثیر بعثت رسول اکرم و بهاندازۀ آن در سرنوشت بشر و تاریخ بشر مؤثر بوده باشد:
«ملت ایران با اعتقاد به قرآن ،با اعتقاد به پیام بعثت ،با اتحاد درونی در میان خود ،با احساس
دلیری در مقابل دشمن و نترسیدن از دشمن ،با نصرت که وعدۀ صریح الهی است» (بیانات در
دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی .)1333 ،دومین مضمون سازماندهنده،
خدامحوری است .آیتاهلل خامنهای معنویت را بر محور توحید و نگرش توحیدی تعریف
میکند و به عقیدۀ ایشان معنا و روح توحید این است که انسان از غیرخدا عبودیت نکند و در
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مقابل غیرخدا ،جبهۀ بندگی زمین نساید .ایشان تأکید میکند یکی از عناصر ضروری در ساخت
هویت یک ملت ،بحث ذخیرۀ معنویت در وجود آحاد یک جامعه است.
ایشان اظهار میدارد اسالم به معنای تسلیم مطلق است .این اسالم به معنای تسلیم اوامر
خدابودن است و دین حقیقی اسالم است .از اینرو ،برافراشتهشدن پرچم اسالم به دست
بنیانگذار جمهوری اسالمی بسیار باارزش بوده است .آیتاهلل خامنهای میافزاید« :شهیدان با ایثار
خود ،پرچم اسالم را که دست توانای رهبر عظیمالشأن ما ،حضرت امام خمینی (اعلیاللََّهمقامه)،
در این سرزمین برافراشته بود ،سربلند نگه داشتند و اسالم و معنویت را در همۀ اقطار عالم عزیز
کردند» (پیام به مناسبت روز تجلیل از شهدا در هفتۀ دفاع مقدس .)1313 ،سومین مضمون
سازماندهنده ،معرفتگرایی است .ایشان بیان کرد که پذیرش اصولی مانند جایگاه پیامبران الهی
و معصومین در دیانت ،جایگاه بسیار واالیی دارد .مسلمانان طبق نقشه راهی باید طی کنند که
رسوالن الهی از طرف خداوند برای آنها ترسیم کرده است .دیگر مضمون فراگیر ،ارزشهای
اخالقی است که مضامین سازماندهندۀ ارزششناسی و خلقیات اجتماعی را دربرمیگیرد.
آیتاهلل خامنهای در سخنان خود درمورد اینکه چه چیزهایی در جامعه دارای ارزش هستند،
اینگونه بیان میکند که در کشور ما اگرچه مردمساالری است ،مردمساالری مطلق نیست و
«مردمساالری دینی و اسالمی» است که جزئی از ارزشهای کشور است.
از منظر آیتاهلل خامنهای مسلمانی مردم ایران با ایرانیبودن آنها منطبق است «ما مسلمان و
ایرانی هستیم .مسلمانی ما نهفقط با ایرانیبودن ما در تضاد نیست ،بلکه مکمل یکدیگر و منطبق
بر هم است» (بیانات در دانشگاه افسری نیروی زمینی ارتش .)1393 ،در ادامه ،بر تاریخ اسالم و
انقالبیبودن مردم در ایران بهعنوان هویت فرهنگی جامعه ایران اشاره میکند« :ما ملتی هستیم
مسلمان ،ریشهدار در تاریخ و انقالبی؛ این هویت ما است .مسلمانی ما ،عمق تاریخی ما و
انقالبیبودن ما سه عنصر اصلی است که هویت ملت ما را تشکیل میدهد .این سه را نباید از
نظر دور بداریم .اسالمیبودن ما یعنی ارزشها و اصول اسالم ،تشکیلدهندۀ هویت ما است»
(بیانات در دیدار مسئوالن نظام.)1331 ،
ایشان اخالقیات را در تعریف هویت فرهنگی جامعۀ ایرانی مهم تلقی میکند؛ بهگونهای که
اخالق اجتماعی تسری اخالق فردی به حیطۀ اجتماع است .از مضامین پایهای خودباوری است
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که تأثیر مثبتی بر مضمون خلقیات اجتماعی دارد و چه بسا در شکلگیری آن موردتوجه ایشان
در بحث هویت فرهنگی است .به گفتۀ ایشان خودباوری زیربنای عظمت و اقتدار انسانها،
ملتها و دولتها و راه رسیدن به عزت ،شرافت ،پیشرفت و توسعۀ فرد و جامعه است .دین،
هویتیابی و اجتماعی جامعۀ ایرانی را شکل داده است و کسی که خود و مذهب و ملیت خود
را باور کرده است ،مساعدترین زمینه را برای شکوفایی استعدادهای خویش فراهم آورده است؛
بنابراین از منظر ایشان ما نهفقط باید کودکان ،بلکه دانشآموزان و دانشجویان را باید در این راه
به گونهای تربیت کنیم که نسبت به خود و هویت فرهنگی خود دارای خودباوری و
اعتمادبهنفس باشند .در همین راستا ،طی سخنرانیهایی که در بین حجاج داشتند ،اینگونه بیان
کردند« :یکی از چیزهای مهمی که حجاج ایرانی باید به آن توجه کنند ،این است که حاجی
ایرانی باید به ملیت ایرانی و هویت ایرانی و جمهوری اسالمی ایران آبرو ببخشد .رفتار حاجی
ایرانی چه رفتاری که با دوستانش دارد ،در سلوک طبیعی زندگیاش دارد؛ با وقار ،با متانت ،با
رفتار عاقالنه ،خردمندانه و چه رفتاری که با بقیۀ فرقهها و ملتها و مانند اینها دارد ،محبت،
منطق ،استدالل ،رفتار محترمانه؛ در همۀ اینها باید نشان بدهد برجستگی خلقیات اجتماعی
ملت ایران را؛ این واقعاً یک چیز مهمی است» (بیانات در دیدار کارگزان حج.)1331 ،
در بحث ارزشهای دینی اسالمی نیز از مضامین سازماندهنده ،اعتقادات دینی و
عدالتخواهی میتوان نام برد .ایشان در بحث اعتقادات دینی به نقد نزدیکنبودن مسلمانان با
قرآن میپردازد و میگوید «قرآن را باید فهمید؛ ما دوریم از قرآن .از این دوری ما دشمن دارد
استفاده میکند .دشمن روزبهروز در ما بیایمانی را تزریق میکند .الابالیگری را تزریق میکند.
وابستگی به خود را تزریق میکند .نگاه کنید به دولتهای اسالمی ،نگاه کنید به کشورهای
اسالمی ،ببینید در مقابل آمریکا ،در مقابل صهیونیسم ،در مقابل دشمن ،در مقابل غارتگران چه
وضعی دارند! این ناشی از دوری از قرآن است .ما اگر به قرآن نزدیک بشویم ،همۀ این حفرهها
پر خواهد شد» (بیانات در دیدار شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن.)1331 ،
ایشان تأکید میکند که ماهیت اصلی فرهنگی جامعۀ ایران براساس اعتقاد دینی یعنی اسالم
تعریف میشود .وی با تأکید بر دفاع از مظلومان به این نکته اشاره میکند که بسیار مهم است که
ارزشهای اسالمی به همراه هویت ایرانی و ملی در جامعه نهادینه شود« :اثبات هویت ملی،
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هویت ایرانی ،اثبات ارزشهای اسالمی ،دفاع از مظلومان جهان ،تالش برای دستپیداکردن بر
قلههای دانش؛ نهفقط دنبالهروی در مسئلۀ دانش و فتح قلههای دانش؛ اینها جزء چیزهایی است
که جمهوری اسالمی بر آنها پافشاری میکند» (بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه
علم و صنعت.)1319 ،
ب) ویژگیهای هویت فرهنگی از دیدگاه رهبر جمهوری اسالمی ایران چيست؟ (چيستی)
در اینجا پرسش دوم مطرح میشود که با تحلیل در متنهای سخنرانی ایشان به سه مضمون
فراگیر برخوردهایم .این مضامین عبارتاند از :حمایت از مستضعفان ،ایدئولوژی و محوریت
اسالم .اولین مضمونی که در این بخش به آن میپردازیم حمایت از مستضعفان است که از
مضمون سازماندهندۀ حمایت فلسطین صحبت به عمل میآید .به نظر میرسد از منظر آیتاهلل
خامنهای ویژگی مهمی که در هویت فرهنگی ایران حائز اهمیت است ،حمایت از فلسطین است
(هدف از هر قیامی ،هدف از هر انقالبی ،هدف از هر قدرت اسالمی و اصالً هدف از حاکمیت
دین خدا ،رسیدگی به وضع «مظلومان» و عمل به فرایض ،احکام و سنن الهی است) (بیانات در
دیدار جمعی از روحانیون .)1391 ،پس از آن ،مضمون فراگیر ایدئولوژی مطرح میشود که
استکبارستیزی و قدرتستیزی ،دو مضمون سازماندهندۀ آن هستند.
یکی از مهمترین شعارهای انقالب اسالمی ایران عالوه بر استقالل و آزادی مبارزه با استکبار
است که درنهایت به استقرار جمهوری اسالمی منجر شد .درواقع ،استکبارستیزی ،چه در دوران
مبارزه با رژیم پهلوی و چه در دوران استقرار انقالب ،از جایگاه خاصی در گفتمان حکومت
اسالمی برخوردار بوده است .بر همین اساس ایشان بیان میکند که« :جمهوری اسالمی براساس
نفی سلطۀ غرب و آمریکا سرکار آمد ،اما اینها طرفدار سلطۀ غرباند .جمهوری اسالمی برای
گسترش دین و معنویت و مفاهیم اسالمی سرکار آمد» (بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان،
 .)1313ایشان در مبحث قدرتستیزی نیز به دفعات بیان میکند که ایستادگی حق در برابر زور
و ستم تا به امروز از وظایف مسلمانان بوده است که بهزعم ایشان ،خود ،عنصری در مفهوم
هویت فرهنگی دارد .به همین دلیل میگوید «ما جوانانی را که در مصر یا در الجزایر یا در سایر
کشورهای اسالمی ،به نام اسالم سخن میگویند یا هر گروه مسلمانی را که در هر نقطۀ عالم
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تفکر اسالمی را احیا میکند ،قبول داریم و حمایت میکنیم .قلباً برای آنها دعا میکنیم و از بعد
سیاسی ،در سطح جهان از آنها حمایت میکنیم .این هم یکی از مسائل است» (خطبههای نماز
جمعه در چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی.)1392 ،
مضمون فراگیر بعدی نیز که محوریت اسالم است ،از مضمون سازماندهندۀ فداکاری و ایثار
در راه خدا و اسالم شکل گرفته است؛ بهطوریکه رهبر جمهوری اسالمی شهدا را بهعنوان
الگوهای فرهنگی جامعه معرفی میکند« :امروز تعظیم در برابر این مجاهدان راه خدا ،وظیفۀ
وجدانی و اخالقی هر مسلمان و هر ایرانی است .چهرۀ نورانی و جذاب شهیدان واالمقام ،الگوی
همۀ جوانانی است که هویت اسالمی و ایرانی خود را ارج مینهند و سلطۀ سیاسی و فرهنگی و
اقتصادی بیگانگان را ذلتی بزرگ و تحملناپذیر برای خود میدانند» (پیام به مناسبت روز
شهیدان در هفتۀ دفاع مقدس .)1311 ،پس از اینکه ایشان نقش شهدا را بهعنوان الگوی فرهنگی
در جهت شکلگیری هویت فرهنگی جامعه بیان میکند ،از پرچم اسالم نیز بهعنوان نشاندهندۀ
هویت فرهنگی یا به عبارتی نماد هویت فرهنگی در برابر دیگر ملتها سخن میگوید .همچنین
از فداکاریهای مردم در راه خدا و اسالم بهعنوان نمادهای هویتی نام میبرد« :وقتیکه این
چیزها را شما در شعر میآورید ،درواقع شعر شما میشود پرچم هویت این ملت؛ این میشود
پرچم هویت ملت شما؛ چه در زمینۀ معارف اسالمی ،چه معارف انقالبی ،چه معارف ملی ،چه
ارزشهای اخالقی .عزیزان من؛ ملتی که هویت خودش را گم کرده باشد ،خیلی راحت در
مشت بیگانگان آب میشود و از بین میرود» (بیانات در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ
و ادب.)1331 ،
همچنین ایشان بیان میکند در مقابل تهاجمات فرهنگی و فکری در برابر بیداری اسالمی،
نهادهای مربوطه باید بسیار تالش کنند تا هویت فرهنگی کشور تثبیت شود و جوانان را هرچه
بیشتر با بیداری اسالمی و روند آن آشنا سازند .آیتاهلل خامنهای دراینباره اضافه میکند:
«رسالت دیگر این سازمان (سازمان تبلیغات اسالمی) رصد و مقابلۀ هوشمندانه با تهاجمات
فکری و فرهنگی و تبلیغی و رسانهای دشمنان دین و انقالب و کشور است .دشمنانی که نه
امروز ،بلکه از چند دهۀ پیش ،هویت و شخصیت و باور و رفتار و سبک زندگی اسالمی-ایرانی
مردم خصوصاً جوانان را هدف قرار داده و با شیوهها و ابزارهای متکی به فناوریهای ارتباطی و
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رسانهای اعم از هنر و سینما و فضای مجازی و غیره ،درصدد تهیکردن انقالب از عقبۀ دینی و
ایمانی و مردمی آن هستند» (انتصاب حجتاالسالم محمد قمی به ریاست سازمان تبلیغات
اسالمی .)1339 ،به تعبیر از کالم ایشان ،وظایف این نهادها ،ایستادگی علیه هرگونه فرهنگ
غیربومی و هویتهای بیگانه و گسترش و رواج هویت فرهنگی بومی است.
ج) فرایند هویت فرهنگی از دیدگاه رهبر جمهوری اسالمی ایران چيست؟ (چگونگی)
و در آخر پرسش سوم مطرح میشود و چگونگی یا فرایند هویت فرهنگی مدنظر آیتاهلل
خامنهای مورد بحث قرار میگیرد .اولین مضمون فراگیر ،مضمون تکلیفگرایی است که از
مضامین سازماندهندۀ مسئولیتپذیری در برابر جمهوری اسالمی و بهرسمیتشمردن جمهوری
اسالمی تشکیل شده است.
نکتهای که ایشان در باب مسئولیتپذیری به آن اشاره میکند ،حفظ هویت در مقابل
بیگانگان است« :من مکرر گفتهام راجع به این مذاکرات و مسائل هستهای و امثال اینها؛ حرف
زیاد زدهایم و آنچه باید بگوییم ،گفتهایم لکن همه توجه داشته باشند-هم مسئوالن سیاست
خارجی ما ،هم مسئوالن گوناگون دیگر ،هم نخبگان جامعۀ یک ملت اگر نتواند از هویت خود،
از عظمت خود ،آنچنانکه هست ،در مقابل بیگانگان دفاع بکند ،قطعاً توسری خواهد خورد؛
باید قدر شخصیت و هویت خود را دانست» (بیانات در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان
سراسر کشور .)1336 ،ایشان در اینجا در برابر هویت فرهنگی کلمۀ «غیرت ملی» را به کار
میبرد .درمورد مضمون سازماندهندۀ دیگر یعنی بهرسمیتشمردن جمهوری اسالمی نیز همواره
بیان کرده است که مردم نقش ارزشمندی در حفظ انقالب و جمهوری اسالمی داشتهاند؛
بهطوریکه حمایت آحاد مردم از انقالب و اسالم به حفظ این هویت فرهنگی منجر شده است.
ایشان رأی مردم به جمهوری اسالمی را منطبق با پذیرش اسالم و ارزشهای آنها از جانب
مردم قلمداد میکند« :کسانی که با نظام جمهوری اسالمی و با هویت اسالمی ملت ایران بهشدت
مخالفاند و آن را برخالف منافع خودشان میدانند ،بهخاطر پشتیبانی مردم از نظام جمهوری
اسالمی درماندهاند .درواقع رأی به جمهوری اسالمی ،رأی به قانون اساسی و رأی به مواد
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غیرقابلتغییر قانون اساسی یعنی اسالم و ارزشهای اسالمی میدهد» (بیانات در دیدار اقشار
مختلف مردم.)1316 ،
استقالل از دیگر مضامین فراگیر در بحث فرایند است که از سه مضمون سازماندهنده یعنی
عدم وابستگی و غربیشدن ،خودکفایی و مستقلبودن ارگانهای حیاتی تشکیل شده است .ایشان
درمورد عدم وابستگی و غربیشدن ،به نقد دانشگاههای قبل از انقالب میپردازد« :دانشگاه
مطلوب آنان دانشگاهی بود که نهفقط در علم ،بلکه در فکر و فرهنگ و نیز در آرزوها و پسندها،
وابسته و دستآموز و پیرو غرب باشد .تأثیرپذیری و تبعیت بیچونوچرا از فرضیهها و
نظریههای رایج در غرب ،آن هم نهفقط در علم و فناوری ،بلکه حتی در اخالق و سیاست و هنر
و رفتار و آداب زندگی ،شاخصۀ اصلی دانشگاهی بود که نظام وابسته و فاسد پهلوی میپسندید
و آن را برنامهریزی و اجرا و دانشگاه در برنامۀ کالن آن رژیم ،باید جلودار حرکت ایران به
سمت سلب هویت اسالمی و ملی خویش میشد» (پیام به گردهمایی ویژۀ دانشگاهیان و
دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینی (ره) .)1391 ،آنچه بهزعم ایشان مهم است،
محافظت از هویت ایران است که تا به امروز با وجود اسالم موفقیتآمیز بوده است و باید در
زندگی شهری نیز این هویت برای مردم بازنمایی شود« :ما به برکت اسالم توانستهایم هویت
ایرانی خود را حفظ کنیم و این حقیقت باید در همۀ خدمات و امور شهری خود را نشان دهد»
(دیدار اعضای شورای عالی استانها و شهرداران مراکز استانها با رهبر انقالب .)1331 ،آیتاهلل
خامنهای از خودکفایی نیز سخن میگوید؛ بهطوریکه بیان میکند کشور در مسائل حیاتی و
اساسی باید خودکفا باشد؛ نه اینکه از دیگران بهکلی بینیاز باشد .ایشان همچنین اضافه میکند
روابط باید بهصورت مستقل با دیگر کشورها تنظیم شود؛ بهگونهای که هر زمان خواهان
قطعرابطه باشیم ،بتوانیم .این مهمترین بحث در خودکفایی را استقالل فرهنگی میداند که از
دیگر ارکان عمیقتر و دشوارتر است .در این راستا ،ایشان انقالب را یک الگو معرفی میکند:
«انقالب اسالمی برای مسلمانها الگو شد؛ اوالً با پیدایش خود ،بعد با تشکیل موفق نظام
جمهوری اسالمی که توانست یک نظامی را با یک قانون اساسی کامل ارائه کند و آن را به
کرسی بنشاند و تحقق ببخشد» (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری)1313 ،؛
مستقلبودن هویت فرهنگی کشور از دیگر کشورها و حفاظت از آن ازنظر ایشان بسیار حائز
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اهمیت است« :جوانمان را جوری بار بیاوریم که دنبال سیاست مستقل باشد ،دنبال اقتصاد
مستقل باشد ،دنبال فرهنگ مستقل باشد» (بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان .)1333 ،ایشان
اجرای طرحهایی در شهر را برای حفظ و ترویج هویت فرهنگی مفید میداند« :تعیین ابعاد
کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی-اسالمی و با رعایت
مالحظات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،امنیتی ،حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات
زیستمحیطی و اقلیمی» (ابالغ سیاستهای کلی نظام در امور شهرسازی.)1313 ،
مضمون دیگری که از سخنرانیها استخراج شده است ،مضمون فراگیر نخبگان است .یکی
از مضامین سازماندهندۀ آن ،مضمون قهرمانان است .ایشان در راستای انتقال هویت فرهنگی از
شخصیتهای علمی و فرهنگی دوران قبل از انقالب انتقاد میکند که همسو با اسالم نبودند« :از
شخصیتهای علمی و فرهنگی در آن دوران این انتظار و توقع بود که اگر دارای هر عقیدهای
هستند ،ولو اسالم را هم قبول ندارند و ایمان اسالمی هم ندارند ،برای هویت فرهنگی این ملت
ارج قائل شوند ،اما ارجی قائل نشدند؛ دروازهها را باز کردند و چشمها را بستند و مجذوب و
خیره شدند و ما را عقب انداختند» (بیانات پس از بازدید از سازمان صداوسیما.)1313 ،
دیگر مضمون سازماندهنده ،زنان قهرمان است .آیتاهلل خامنهای برجستهساختن نقش زن از
نگاه اسالمی را مهمترین مسئولیت زنان نخبه و فرهیختۀ دنیای اسالم میداند و به نقش اساسی
زنان در تحوالت اجتماعی ،فرهنگی ،انقالبها و حرکت بیداری اسالمی اشاره میکند .به عبارت
دیگر ،تالش بانوان نخبۀ جهان اسالم برای احیای این هویت ،بزرگترین خدمت به امت اسالمی
است؛ چرا که احساس هویت ،آگاهی و بصیرت زنان مسلمان ،تأثیری شگرف و مضاعف بر
جریان بیداری اسالمی ،عزت و کرامت امت اسالم خواهد داشت« :امروز اگر شما بانوی نخبۀ
اسالمی تالش کنید که هویت اسالمی را به زن مسلمان برگردانید ،بزرگترین خدمت را به امت
اسالمی و به بیداری اسالمی و به عزت و کرامت اسالمی کردید» (بیانات در دیدار
شرکتکنندگان در اجالس جهانی «زنان و بیداری اسالمی».)1331 ،
آخرین مضمون فراگیر از منظر ایشان ،حفظ و محافظت از ماهیت انقالب است که مضمون
سپاه و بسیج بهعنوان مضمون سازماندهنده قرار گرفته است .به عقیدۀ ایشان سپاه پاسداران از
ابتدای انقالب اسالمی تا به امروز همواره در برهههای مختلف تاریخی کشور اثرگذار بوده
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است؛ بنابراین حفاظت از انقالب اسالمی را رسالت اصلی سپاه میداند .آیتاهلل خامنهای درمورد
بسیج بیان میکند آنجا که مسئلۀ ارزشها و اساس انقالب و حاکمیت دین خدا مطرح است،
زمان حضور بسیج در صحنه است و وظیفۀ بسیج را حراست از ارزشهای اسالمی و هویت
فرهنگی کشور بیان میکند؛ بهطوریکه میافزاید «از بزرگترین مسئولیتهای یک مجموعۀ
بسیج در کشور این است که از هویت ملی و دینی پاسداری میکند و باید پاسداری کند»
(بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکتکننده در اردوی رزمی-فرهنگی علویون.)1311 ،

نتيجهگيری
در پژوهشهایی که بعد از انقالب اسالمی درخصوص هویت و انواع آن صورت گرفته است،
جای خالی پژوهشهایی درمورد هویت فرهنگی با تأکید بر شناخت اندیشۀ رهبر جمهوری
اسالمی کامالً مشهود است .تاکنون به شناخت نگاه ایشان درمورد هویت فرهنگی بهصورت
علمی پرداخت نشده است .الزم است تا نوع نگاه متفکرین مسلمان مانند آیتاهلل خامنهای
بررسی شود و از یک سو بهعنوان یک کار علمی در اختیار دانشپژوهان قرار داده شود و از
سوی دیگر ،بهمثابۀ یک الگوی علمی در اختیار برنامهریزان و سیاستگذاران فرهنگی قرار گیرد.
شناخت اندیشۀ رهبر جمهوری اسالمی از هر نظر درمورد هویت فرهنگی بهعلت
جایگاهی که در میان افراد دارند ،اعم از افراد عادی تا افراد دارای رتبه و مقام و همچنین برای
آیندگان این مرزوبوم الزم و ضروری است و از این حیث این مقاله دارای نوآوری است.
همچنین با انجام چنین تحقیقاتی ابعاد جدید به بد نۀ دانش موجود افزوده و مسیر حل مسائل
فرهنگی هموار میشود.
از اینرو ،با درنظرگرفتن موضوع و هدف پژوهش پیشرو یعنی شناخت هویت فرهنگی از
منظر آیتاهلل خامنهای و با تکیه بر روش تحلیل مضمون به نتیجهگیری در این بخش میپردازیم.
با توجه به یافتههای تحقیق ،هویت فرهنگی موردنظر آیتاهلل خامنهای براساس ویژگیهای
مذهبی جامعۀ ایران و با مرکزیت اسالم است؛ زیرا با ورود اسالم به ایران ،هویت دینی که ریشه
در دینداری مردم ایران داشت ،با تکیه بر اسالم به هویتی تبدیل شد که بر التزام عملی مردم به
آموزههای دینی تأکید داشت.
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جامعۀ ایران از دیرباز بافت مذهبی دارد که یکی از مؤلفههای مهم در تعریف هویت
فرهنگی ،همین مذهب است .هویت فرهنگی مدنظر آیتاهلل خامنهای برگرفته از همین فرهنگ و
مذهب جامعۀ ایران است .به همین منظور ،با درنظرگرفتن نتایج به نظر میرسد .هویت فرهنگی
در اندیشۀ آیتاهلل خامنهای در راستای نظریات بهکاررفته در این تحقیق قرار دارد.
به تعبیری ،با شناخت نگاه ایشان در حوزۀ هویت فرهنگی و براساس نتایج میتوان از
آیتاهلل خامنهای بهعنوان جامعهشناس اسالمی-ایرانی نیز نام برد.
مضامین هویت فرهنگی استخراجشده از بیانات آیتاهلل خامنهای را میتوان در قالب یک
جدول خالصه کرد و بهصورت نتیجهگیری و جمعبندی ،پژوهش حاضر را مد نظر قرار داد.
جدول  .0خالصۀ مضامين هویت فرهنگی در اندیشۀ آیتاهلل خامنهای
 خدامحوریدیانت

 معرفتگرایی -اسالمگرایی

چرایی

ارزشهای اخالقی
ارزشهای دینی اسالمی
محوریت اسالم

چیستی

ایدئولوژی
حمایت از مستضعفان
حفظ و محافظت از ماهیت
انقالب
تکلیفگرایی

چگونگی

نخبگان

 ارزششناسی خلقیات اجتماعی اعتقادات دینی عدالتخواهی بیداری اسالم فداکاری و ایثار در راه اسالم و خدا آرمانهای ضد قدرتطلبی حمایت از فلسطین استکبارستیزی سپاه و بسیج مسئولیتپذیری در برابر جمهوری اسالمی بهرسمیتشمردن جمهوری اسالمی زنان قهرمان قهرمانان -عدم وابستگی و غربیشدن

استقالل

 خودکفایی -مستقلبودن ارگانهای حیاتی
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پيشنهاد برای تحقيق بيشتر
از آنجا که در دهههای گذشته تا به امروز مطالعاتی مبنی بر شناخت هستۀ فکری رهبر جمهوری
اسالمی در باب هویت صورت نگرفته است ،امروز میبینیم که بیاطالعی از نظر ایشان بهویژه
در حوزۀ هویت فرهنگی موجب شده است در برخی برنامهریزیها و سیاستگذاریهای
فرهنگی موفقیتهای الزم کسب نشود .به همین منظور ،پیشنهاد میشود برای رسیدن به این
اهداف متعالی و دورنشدن از نگاه ایشان و همچنین برای اینکه بتوانیم به چشمانداز فرهنگی
انقالب اسالمی بهعنوان یک جریان فرهنگی که مدنظر بنیانگذاران انقالب اسالمی است ،دست
یابیم ،بهتر است تحقیقات بیشتری در این حوزه و سایر موارد ازجمله هویت سیاسی ،هویت
ملی ،هویت دینی و غیره از منظر ایشان انجام شود.
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