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بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم
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چکیده

نظامهای سیاسی بهمنظور تأمین اهدافشان نیازمند داشتن منابعی راهبردی هستند که بتواند
نیروی الزم برای مقابله با موانع و حرکت در مسیر پیشرفت را تأمین نمایند .در این میان منابع
نرمافزاری از قبیل هویت ملی دارای اعتبار و اولویت نخست هستند .به همین خاطر است که
توسعه

که برای نگارندگان مطرحشده آن است که :موضوع هویت ملی در سیاستهای کالن برنامه
ششم توسعه – ابالغی از سوی مقام معظم رهبری -چگونه بازتاب یافته است؟

اهمیت بررسی چگونگی بازتاب هویت ملی در سیاستهای توسعه ایران ازآنجهت است
که در صورت عدم بازتاب مطلوب مؤلفههای هویتی در این سیاستها ،جامعه ایران بهتدریج
دچار بحران هویتی خواهد شد .ازآنجاکه تعیین خطمشی و سیاستهای کلی نظام جمهوری
اسالمی بر عهده مقام رهبری است ،این نوشتار کوشیده است مفهوم هویت ملی را از منظر
آیتاهلل خامنهای تبیین کرده و مؤلفههای آن را استخراج کند .سپس آن را نسبت به
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بهعنوان سیاست فعلی توسعه در ایران موردبررسی قرار
دهد .روش استفادهشده در این پژوهش روش تحلیل محتوا است .این مقاله بهصورت اکتشافی
بوده و به همین دلیل فرض خاصی مدنظر نگارندگان نیست.
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اسالمی ایران.
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مقدمه

یکی از شیوههای شناخت سیاستهای فرهنگی  -هویتی ،بررسی اسناد باالدستی است.
با استفاده ازاینروش میتوانیم اصول ،ارزشها و آرمانهای نهفته در این اسناد را بشناسیم.
اسنادی که به دنبال تحقق و تأمین هرچه بیشتر منافع ملی هستند .یکی از این اسناد باالدستی
مهم ،سیاستهای کالن توسعه پنجساله است .هنگامیکه سخن از توسعه به میان میآید
بسیاری این مطلب به ذهنشان متبادر میشود که منظور از توسعه ،مسیر پیشرفتی است که
مغرب زمین پیموده است .تجربه نشان داده است بسیاری از کشورها با پیروی از این مسیر،
بهتدریج مؤلفههای هویتی خویش را ازدستداده و ذیل فرهنگ و تمدن غرب قرارگرفتهاند؛
بنابراین این نکته در ذهن نگارندگان شکل گرفت که آیا مؤلفههای هویت ملی در برنامه
توسعه ایران (مورد مطالعاتی برنامه ششم توسعه) لحاظ شده است یا آنکه این اسناد بدون
در نظر گرفتن این مقوله نگارش یافته و در صورت اجرای آن ایران نیز درگیر بحران هویت
در آینده خواهد شد.
توسعه

نظام را بر عهده مقام رهبری قرار داده است .به همین دلیل برای بررسی مؤلفههای هویت
ملی در سیاستهای توسعهای ایران به تعریف هویت ملی از منظر آیتاهلل خامنهای مراجعه
کرده و چگونگی بازتاب آن را بر سیاستهای کالن برنامه ششم توسعه که در حال حاضر
در حال اجراست موردبررسی قراردادیم .آیتاهلل خامنهای در مورد اهمیت هویت ملی خطاب
به مسئوالن نظام میفرمایند« :اگر بخواهیم ظرفیتهای کشور را به فعلیت برسانیم و از آنها
بهرهبرداری بکنیم ،احتیاج داریم که اوالً مالکهای تصمیمگیریمان را مشخص کنیم و آنها
را درست انتخاب کنیم .خب ،مالک تصمیمگیری چیست؟ طبعاً آن حرف کلی که در اینجا
وجود دارد ،منافع ملّی است؛ یعنی مالک تصمیمگیری برای دولتها ،تأمین منافع ملّی است،
نکتۀ اساسی که موردنظر بنده است و میخواهم عرض بکنم ،این است که منافع ملّی آنوقتی
منافع ملّی هستند که با هویت ملّی ملّت ایران ،با هویت انقالبیِ ملّت ایران در تعارض نباشند.
آنوقتی منافع واقعاً منافع ملّی هستند که با هویت ملّت در تعارض نباشند ،واال آنجایی که ما
چیزی را بهعنوان منافع ملّی در نظر میگیریم لکن هویت ملّی را پایمال میکنیم ،قطعاً اشتباه
کردهایم ،این منافع ملّی نیست( ».بیانات رهبری)1396/3/22 ،
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به همین دلیل نگارندگان به بررسی هویت ملی در سند ششم توسعه پرداختند .سؤال
اصلی این مقاله آن است که «هویت ملی مطابق نظر آیتاهلل خامنهای چگونه در سیاستهای
کلی برنامه ششم توسعه بازتاب داشته است؟» برای پاسخ به این سؤال نیازمند آن هستیم که
ابتدا تعریف هویت ملی را در اندیشه ایشان بیان کرده و سپس مؤلفههای هویت ملی ازنقطهنظر
ایشان را استخراجکنیم ،لذا سؤاالت فرعی مقاله بدینصورت است:
 .1هویت ملی در اندیشه آیتاهلل خامنهای به چه معناست؟
 .2هویت ملی از منظر آیتاهلل خامنهای چه مؤلفههایی دارد؟
این مقاله از روش تحلیل محتوای متن محور و مقولهای بهره برده است .برنارد برلسون
تحلیل محتوا را «روشی برای مطالعه عینی ،کمّی و سیستماتیک فرآوردههای ارتباطی (محتوای
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آشکار پیام) جهت رسیدن به تفسیر» (کریپندورف .)26-25 :1383 ،تعریف کرده است.
درروش تحلیل محتوای مقولهای ،ابتدا متن موردنظر (انواع پیامها) را به اجزایی تجزیه می
کنند سپس اجزا را به طبقاتی تقسیم مینمایند و با شمارش فراوانی هر طبقه ،درصد آنها را
مشخص و در پایان آن درصدها را تحلیل میکنند .در این مقاله نیز ابتدا در قسمت چارچوب
تحلیلی ،شاخصهای هویت ملی از منظر آیتاهلل خامنهای استخراجشده است .سپس بندهای
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه با توجه به این شاخصها پاالیششدهاند .در این مرحله
فیشهای پاالیششده ذیل هرکدام از شاخصها در یک دستهبندی جزئیتر قرار میگیرد.
درنهایت با کمک کدگذاری انجامشده به جمعبندی و نتیجهگیری از مطالب خواهیم پرداخت.
بررسی سیاستهای کالن توسعه از نگاه آیتاهلل خامنهای مسبوق به سابقه نبوده است.
بیشترین مقاالتی که در این زمینه نگارش شده است مربوط به استخراج رویکرد ایشان
درزمینۀ هویت ملی بوده است .نوآوری این مقاله در آن است که این رویکرد را در یکی از
سیاستهای باالدستی بررسی میکند .در زمینۀ بررسی هویت ملی در اندیشه آیتاهلل خامنهای
میتوان به مقاله «مؤلفههای هویت اسالمی و ایرانی در اندیشه آیتاهلل خامنهای» نوشته
مرشدی زاده« ،بررسی مفهوم هویت و منافع ملی و رابطه بین آنها در اندیشه مقام معظم
رهبری» نوشته گوهری مقدم ،فیضی و باباهادی و «ناسیونالیسم و هویت ملی در اندیشه
حضرت آیتاهلل خامنهای» نوشته افتخاری ،اسدی و نزهت اشاره کرد.
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تعريف مفاهیم
-1-1هويت

دهخدا معنی لغوی هویت را تشخص (دهخدا )20866 :14 ،1373،و معین نیز آن را
به معنی هستی ،وجود و آنچه موجب شناسایی شخص میشود تعریف کرد( .معین،
.)5228 :4 ،1363
تعریف هویت در معنای اصطالحی را افتخاری اینچنین بیان میکند« :هویت ،شناختن و
شناساندن است و دو وجه دارد :یکی شناخت خود در ارتباط در چیزی؛ و دیگری شناساندن
خود بر اساس آن چیز به دیگران»( .افتخاری )103 :1383،فوزی هویت را آن بخش اصلی
از شخصیت انسان میداند که هنگامیکه عینیت یافت ،آن فرد میتواند موضع خود را در
برخورد با جهان و دیگران و خویشتن بهصورت واضح مشخص کند( .فوزی-19 :1385 ،
 .)20الطایی در تعریف هویت میگوید هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات و
توسعه

معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر داللت میکند و آنان را در یک ظرف زمانی
و مکانی معین بهطور مشخص از سایر گروهها و افراد متعلق به آن متمایز میشوند( .الطایی،
 )139 :1378بنابراین هویت آن چیزی است که میتوان معادل شخصیت فرد تعریف کرد و
آن را عامل غیریت یافتن فرد از عناصر دیگری و محیطی دانست.
 -2-1هويت ملی

یوسفی در تعریف هویت ملی آن را عاملی میداند که افراد یک جامعه بهوسیله آن نوعی
منشأ مشترک در خود احساس کنند( .قربانی )66 :1383 ،اما بهترین تعریف آن است که
هویت ملی را نوعی احساس تعلق و تعهد اعضای جامعه به نمادهای فرهنگی شامل هنجارها،
ارزشها ،زبان ،دین ،ادبیات و تاریخ میداند و معتقد است که این نمادها باعث میگردد که
جوامع تمایز خود را از دیگران احساس کنند و این عاملی در تقویت همبستگی ملی در میان
آنها میشود( .نزهت ،افتخاری ،اسدی)23 :1393 ،
هویت ملی مقولهای است که باید در حد تعادل قرار گیرد بدین معنی که نه چنان در
جامعه یک کشور ،بیارزش باشد که شهروندان آن کشور هیچ احساسی نسبت به میهن خود
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نداشته باشند و نهچندان بهصورت افراطی موردتوجه قرار گیرد که باعث قومگرایی و
تجزیهطلبی در عرصه ملی گردد .زهیری در کتاب خویش مینویسد هویت ملی دارای عناصر
سازندهای مانند ارزشهای ملی ،دینی ،جامعهای و انسانی است .ارزشهای ملی تمامی
مشترکات فرهنگی اعم از سرزمین زبان نمادهای ملی سنتها و ادبیات را شامل میشود.
ارزشهای دینی تمام مشترکات دینی و فرهنگ دینی را شامل میشود .ارزشهای جامعهای
به اصول قواعد و هنجارهای اجتماعی نظر دارد و ارزشهای انسانی به کلیه اصول و قواعد
انسانی فارغ از هرگونه محدودیت اجتماعی نظر دارد( .زهیری )201 :1389 ،در پایان میتوان
اینگونه نتیجه گرفت که عناصر هویت ملی عامل همبستگی میان جامعه و عامل تمایز جوامع
با یکدیگر میشود.
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 -1-3بازتاب

بازتاب در معنای لغوی به معنی برگشت یا انعکاس و در معنای مجازی به معنی اثری
است که از چیزی بر دیگران یا در محیط پدیدار شود( .معین )232 :1381 ،در این مقاله
رویکرد نگارندگان به معنای دوم (انعکاس) نزدیکتر بوده و درصدد آن هستند که انعکاس
دیدگاههای آیتاهلل خامنهای در موضوع هویت ملی را در سیاستهای کالن برنامه ششم
بررسی کنند .بدین منظور چارچوبی تحلیلی دراینباره به شکل زیر طراحیشده است که
مبتنی بر تحلیلی منطقی و ماهوی است .اگر پدیدۀ «الف» پدیدهای مستقل و پدیدۀ «ب»
مصداق بازتاب آن به شمار آید آنگاه:
 .1اگر «ب» کامالً تابع «الف» باشد بدینصورت که مفهوم «ب» دارای تساوی با
مفهوم «الف» باشد ،آن بازتاب «کلی» است.
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 .2اگر «ب» تابع «الف» باشد بدینصورت که تمامی مفهوم «ب» ذیل مفهوم «الف»
قرار گیرد ،ولی همۀ مفهوم «الف» را شامل نمیشود .آن بازتاب «جزئی» است.
در علم منطق به این نسبت دو مفهوم عموم و خصوص مطلق میگویند.
 .3اگر مفهوم «ب» در برخی از مفاهیم با مفهوم «الف» منطبق باشد و در برخی
دیگر هیچ اشتراکی میان دو مفهوم نباشد ،بازتاب آن «ناقص» است .در علم
منطق این نسبت را عموم و خصوص من وجه میگویند.
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 .4اگر میان مفهوم «ب» با مفهوم «الف» هیچ اشتراکی نباشد ،بازتابی وجود ندارد.
در علم منطق این نسبت را «تباین» مینامند.
در این مقاله پدیدۀ مستقل (الف) مؤلفههای ارائهشده هویت ملی از نگاه آیتاهلل خامنهای
و پدیدۀ تابع (ب) سیاستهای کالن برنامه ششم خواهد بود که در ادامه بعد از بیان
شاخصهای هویت ملی به بررسی بازتاب آنها میپردازیم.
 -4-1سیاستهای کالن برنامه ششم توسعه

سیاستهای کالن توسعه در جمهوری اسالمی سیاستهایی با اهداف میانمدت پنجساله
است که مسیر پیشرفت کشور را در این دوره مشخص میکند .این سیاستها جز اسناد
باالدستی در نظام ایران محسوب شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری سایر
نهادهای مسئول بهعنوان بازوی مشورتی رهبری آن را تنظیم میکند و در پایان توسط مقام
رهبری به کلیه نهادها جهت اجرا ابالغ میگردد .سیاستهای ششم توسعه برای سالهای
توسعه

فناوری اطالعات و ارتباطات ،امور اجتماعی ،امور دفاعی و امنیتی ،سیاست خارجی ،حقوقی
و قضایی ،فرهنگی و علمی است.
 -2چارچوب تحلیلی :مؤلفههای هويت ملی

برای دست یافتن به شاخصهای هویت ملی از منظر آیتاهلل خامنهای از مقالۀ
«ناسیونالیسم و هویت ملی در اندیشه حضرت آیتاهلل خامنهای» (نزهت ،افتخاری ،اسدی:
 )1393بهره گرفتهایم .این مقاله از رویکرد گفتمانی به مسئله هویت ملی نگریسته است و در
آن ضمن بیان فرهنگ و ارزشهای دینی بهعنوان منابع هویت ملی ،پنج شاخص تاریخ و
مواریث تاریخی ،علم و دانش ،خصال ملی ،خط و زبان و اعتمادبهنفس ملی را بهعنوان
شاخصهای هویت ملی در اندیشۀ آیتاهلل خامنهای استخراج کرده است .در ادامه این مقاله
دو عنصر فرهنگ و ارزشهای دینی را نیز نگارندگان به این مؤلفهها اضافه میکنند که
مختصری از آن بیان خواهد شد.

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

 1400- 1396است .این سیاستها دارای ( )80بند است که شامل موضوعاتی مانند اقتصاد،
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 -1-2فرهنگ

اندیشمندان در تعریف فرهنگ آن را مجموعهای از مناسک عام ،شیوههای معماری،
سنتها ،اعیاد ،عرفها ،اسطورهها میدانند( .حاجیانی .)205 :1379 ،در همین رابطه علیزاده
در تعریف خود آن را اعمال و رفتارهایی کلی و گروهی میداند که در بین مردم رایج و
متداول باشد ،بنا به مقتضیات تکراری است ،در تمام فعالیتهای زندگی نقش دارد ،فرد
مشخصی آنها را ابداع نکرده است و در محافل رسمی جای ندارد( .علیزاده-173 :1378 ،
)202
به همین دلیل آیتاهلل خامنهای نیز فرهنگ را مهمترین شاخصی میداند که ملتها
بهوسیله آن شناختهشده و باعث تمایز آنها از سایر ملتهای دیگر میشود .ازنظر ایشان

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال دوم ،شماره دوم (پیاپی  ، )6تابستان 1398

فرهنگ نهتنها بهعنوان یکی از شاخصهای هویت ملی است ،بلکه خود منبع آن به شمار
میرود( .بیانات رهبری )1377/11/13 ،ایشان معتقدند که هویت ملی با فرهنگ شکل میگیرد
و این فرهنگ است که سرنوشت ملتها را تعیین میکند( .بیانات رهبری)1383/3/28 ،
ایشان با توجه به اینکه هر کشوری بنا بر شرایط جغرافیایی ،اقلیمی و سایر عوامل گوناگون
دیگر دارای خصوصیت و فرهنگ مختص به خود است ،به این نکته اشاره میکنند که
فرهنگها ذاتی نیستند ،بلکه مربوط به تربیتها و قابلتغییر هستند؛ بنابراین ایشان توصیه
میکنند که باید خصال خوبی را که در ملتهای دیگر وجود دارد را شناسایی کرده و از طریق
فرهنگ و تربیت در ملت خود ایجاد کنیم( .بیانات رهبری )1388/11/13-1375/9/20 ،ایشان
برای رسیدن کشور به نقطۀ مطلوب فرهنگی پیشنهاد تنظیم یک نقشۀ مهندسی فرهنگی را
میدهند که در آن وضع فرهنگی مطلوب کشور را تصویر کرده و اجزای متشکل آن را در
مقابل خودمان ترسیم کنیم .بعد با مراقبتهای بهموقع درصدد اجرای آن برآییم( .بیانات
رهبری.)1390/3/23 ،
 -2-2ارزشهای دينی

بعد از رفرماسیون دینی که در غرب اتفاق افتاد و بهتدریج دین و مذهب از وجه تأثیرگذار
خود در عرصه عمومی جامعه غرب دور شد ،دیگر کمتر کسی آن را بهعنوان شاخصهای
هویت در جامعه دستهبندی میکرد؛ اما به گذشت زمان اندیشمندان غربی هم به این نتیجه
رسیدند که نمیتوان این عنصر مهم را نادیده گرفت .در همین زمینه روپسینگه میگوید:
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«برخالف تصور رایجی که وجود دارد مبنی بر اینکه براثر تجددگرایی دین محوشده است؛ اما
دین بهعنوان منبع اولیه معنا بخشی و هویت بخشی به بسیاری از مردم دنیا چون مسیحیان،
مسلمانان ،بودائیان و هندویان مطرح است» (روپسینگه)125 :1379 ،
وقوع انقالب اسالمی در ایران در اصل واکنشی به این رویکرد سکوالر بود ،رویکردی
که میخواست دین و مذهب را که یکی از مهمترین عناصر هویتی ایران به شمار میرفت از
عرصه اجتماعی دور کند .به همین خاطر آیتاهلل خامنهای بهعنوان رهبر انقالب اسالمی،
ارزشهای دینی را یکی از مهمترین شاخصهای هویت ملی دانسته و آن را مؤثر بر سایر
شاخصها معرفی میکنند.
با دقت در بیانات آیتاهلل خامنهای میتوان دریافت که در اندیشۀ ایشان مهمترین رکن
تشکیلدهندۀ هویت ملی ،دین و اعتقادات است .ایشان هویتی را مطلوب میدانند که بر اساس
فرهنگ دینی و اسالمی و تقوا شکلگرفته باشد( .بیانات رهبری)1381/7/17-1385/8/18 ،
توسعه

دچار سردرگمی و ذلت میشوند( .بیانات رهبری)1391/3/13 ،
 -3-2تاريخ و مواريث تاريخی

میراث تاریخی و فرهنگی یک از عوامل مهم در شکلگیری هویت ملی مشترک میان
شهروندان یک کشور است .در یک تعریف گسترده ،میراث فرهنگی کلیه ابعاد فرهنگی هر
نظام اجتماعی را در برمیگیرد که به نحوی خودآگاه یا ناخودآگاه ما را تحت تأثیر قرار میدهد
و نشانههای تاریخ یک فرهنگ و یک ملت به شمار میرود( .ورجاوند )66 :1378 ،مواریث
تاریخی شامل طیف گستردهای از موضوعات ازجمله دین ،فرهنگ ،علم و خصلتهای ملی
میگردد که در طول تاریخ به وجود آمده و هویت ملی را شکل داده است.
در اندیشه آیتاهلل خامنهای دین و ملیت هیچگاه مقابل یکدیگر قرار نگرفته و ایشان
معتقدند که فرهنگ در طول تاریخ مانند ذرههای الماس شکلگرفته است( .بیانات رهبری،
 )1373/8/11آنچه در این مقاله مدنظر ماست مظاهر مادی مواریث تاریخی همچون آثار
باستانی ،سبک معماری و پوشش سنتی ایرانی است.

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

ازنظر ایشان جامعه بدون تقوا ،جامعهای بدون هویت است که ملتها براثر انقطاع از دین
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 -4-2علم و دانش

علم یکی از مظاهر تمدن است .در دیدگاه آیتاهلل خامنهای کشوری که دستش از علم تهی
باشد ،نمیتواند توقع عزت ،استقالل ،شخصیت ،هویت ،امنیت و رفاه داشته باشد( .بیانات
رهبری )1386/6/12 ،ایشان علم را پایه تمدن معرفی کرده و معتقد است داشتن علم باعث
ایجاد عزتنفس و اعتمادبهنفس در ملت میشود( .بیانات رهبری )1383/10/17 ،ایشان در
همین رابطه میفرمایند« :احتیاج داریم به اینکه ازلحاظ علمی پیشرفت کنیم ،این نیاز قطعی ما
است .اگر ازلحاظ علمی پیشرفت نکنیم ،تهدید دشمنانِ تمدّنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی
ما ،تهدید دائمی خواهد بود ،آنوقتی این تهدید متوقف میشود یا خطرش کم میشود که ما
َ
ازلحاظ علمی پیشرفت کنیم .بارها هم این حدیث شریف را خواندهام که «ا ِلعلمُُسلطان»؛ علم،
قدرت است .از این نظر هم نگاه به نخبگان اهمیت پیدا میکند .نخبگان میتوانند علم کشور را
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال دوم ،شماره دوم (پیاپی  ، )6تابستان 1398

پیشرفت بدهند و کشور را به موضع اقتدار و عزتی برسانند که آسیبپذیریهایش کاهش پیدا
کند( ».بیانات رهبری)1397/7/25 ،
 -5-2خصال ملی

همانطور که اشاره شد از دیدگاه آیتاهلل خامنهای هر ملتی ممکن است به خصلتهایی
مشهور شود؛ اما این خصال ذاتی نیستند و در اثر شرایطی همچون آبوهوا ،جغرافیا و
جغرافیای سیاسی به وجود میآید و میتوان بهوسیله تربیت این خصال را تغییر داد .ایشان
معتقدند باید خصلتهای خوب کشورهای دیگر را مشاهده کرد و آنها را در ملت ایران به
وجود آورد .بهعنوانمثال ایشان در سخنرانی خود میفرماید« :این روحیۀ شور و شوق را ،میل
به تحقیق را ،کنجکاوی را ،خسته نشدن و پیگیری کردن را ،کار جمعی را باید در ملتمان به
وجود بیاوریم( ».بیانات رهبری)1388/11/31 ،
ایشان معتقدند که باید اخالق و رفتار اسالمی را در جامعه ترویج کنیم تا آنها جز
خصوصیتهای جامعه ما برشمرده شود .ایشان در همین رابطه میفرماید« :اخالق رفتاری
افراد جامعه؛ مثل انضباط اجتماعی ،وجدان کاری ،نظم و برنامهریزی ،ادب اجتماعی ،توجه
به خانواده ،رعایت حق دیگران  -اینکه دیگران حقی دارند و باید حق آنها رعایت شود،
یکی از خلقیات و فضایل بسیار مهم است  -کرامت انسان ،احساس مسؤولیت ،اعتمادبهنفس
ملی ،شجاعت شخصی و شجاعت ملی ،قناعت  -یکی از مهمترین فضایل اخالقی برای یک
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کشور قناعت است ،و اگر امروز ما در برخی زمینهها دچار مصیبت هستیم به خاطر این است
که این اخالق حسنۀ مهم اسالمی را فراموش کردهایم  -امانت ،درستکاری ،حقطلبی ،زیبایی
طلبی یکی از خلقیات خوب ،زیبایی طلبی است؛ یعنی به دنبال زیبایی بودن ،زندگی را زیبا
کردن ،هم ظاهر زندگی را و هم باطن زندگی را ،محیط خانواده ،محیط بیرون ،محیط خیابان،
محیط پارک و محیط شهر ،نفی مصرفزدگی ،عفت ،احترام و ادب به والدین و به معلم،
اینها خلقیات و فضایل اخالقی ماست( ».بیانات رهبری)1383/9/11 ،
 -6-2خط و زبان

زبان و آثار ادبی بُعد مهمی از میراث مکتوب هر ملت است .زبان نهتنها بهعنوان یک
محصول اجتماعی ،ابزار و وسیله ارتباطات به شمار میرود ،بلکه خود بهعنوان بخشی از متن
روابط اجتماعی محسوب میشود که در تولید و بازتولید فرهنگ و هویت ویژه هر جامعه
نقش مهمی دارد .زبان یک ملت ،نظام معنایی یک ملت است و ابزاری مهم برای حفظ و
توسعه

رفع نیازمندیهای روزانه وی نیست ،بلکه وسیله اندیشیدن ،جهانبینی ،عمل اجتماعی ،هویت
اجتماعی و روابط خرد و کالن با یکدیگر و با جهان پیرامون و با زمانهای گذشته ،حال و
آینده است( .همتی )123-109 ،1378 ،آیتاهلل خامنهای نیز عالوه بر آنکه زبان و خط را
یکی از نقاط برجسته و از شاخصهای فرهنگی هر کشور میدانند و معتقدند زبان کانال
عمدۀ انتقال فرهنگ است که لباس ،آداب ،دین ،عقاید و باورهای اجتماعی را منتقل میکنند؛
لذا امروز قدرتهای جهانی که میخواهند فرهنگ خودشان را منعکس و منتقل کنند ،تالش
میکنند که زبان خودشان را در دنیا رایج کنند( .بیانات رهبری)1372/5/12 ،
 -7-2اعتمادبهنفس ملی

آیتاهلل خامنهای معتقدند که انقالب اسالمی باعث شد اعتمادبهنفس جامعه افزایش یابد
و جامعه هویت در معرض خطر خویش را حفظ کند .ایشان میفرماید« :جامعهای که دارای
اعتمادبهنفس ملی باشد ،آن جامعه پیشرفت میکند .امروز ما اگر میخواهیم در میدان علم
پیش برویم ،در میدان سیاست پیش برویم ،در میدان اقتصاد پیش برویم ،اگر میخواهیم
کارهای بزرگ انجام بدهیم ،احتیاج داریم بهجرئت و اعتمادبهنفسی که انقالب به یک ملت
میدهد و به ما داد( ».بیانات رهبری)1396/3/14 ،

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

شکلگیری و انتقال فرهنگ به شمار میآید .درواقع زبان هر ملت تنها وسیله سخن گفتن و
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ازنظر ایشان کشورهایی که اعتمادبهنفس الزمه را ندارند بیشتر درخطر سلطهپذیری هستند.
ایشان معتقد است نظام سلطه ،آن کشورهایی که ابتکار دارند ،پیشرفت دارند ،اعتمادبهنفس
دارند؛ عادات خودشان و رسوم خودشان و جهانبینی خودشان را منتقل میکنند به کشورهای
زیر سلطه ،آنها هم قبول میکنند.

خصالملی

علمو
دانش

ارزشهای
دینی

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال دوم ،شماره دوم (پیاپی  ، )6تابستان 1398

خطوزبان

اعتمادبه
نفسملی

تاریخو
مواریث
تاریخ

هویت ملی

فرهنگ

شکل ( )1مؤلفههاي هويت ملي از منظر حضرت آيتاهلل خامنهاي (نزهت ،افتخاري ،اسدي)1393 ،

با مشخص شدن مؤلفههای هویت ملی از منظر آیتاهلل خامنهای ،برای بررسی این مؤلفهها
در سیاستهای کالن برنامه ششم ،نیازمند آن هستیم که این شاخصها را کدگذاری کرده و
مفاهیمی که از مؤلفه در نظر داریم تبیین کنیم.
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جدول شماره ( )1تبیین مؤلفههاي هويت ملي از ديدگاه مقام معظم رهبري
مؤلفه

کد

مفهوم

فرهنگ

1

مجموعهاي از آداب و مناسبات اجتماعي؛ قابلتغییر از طريق تربیت

ارزشهاي ديني

2

مهمترين رکن تشکیلدهنده هويت؛ فرهنگ و ساير عناصر مبتني بر دين

تاريخ و مواريث تاريخي

3

معناي وسیعي دارد؛ ظواهر مادي مواريث تاريخي مدنظر ماست

علم و دانش

4

از مظاهر تمدن؛ بدون علم امکان عزت و استقالل و اعتمادبهنفس وجود ندارد

خصال ملي

5

ويژگيهاي برجسته هر ملت؛ لزوم دريافت خصلتهاي خوب ملل ديگر

خط و زبان

6

ابزار ارتباط و انتقال فرهنگ

اعتمادبهنفس ملي

7

عامل پیشرفت و اثرگذاري ملي

 -3بررسی مؤلفههای هويت ملی در متن سیاستهای کالن برنامه ششم توسعه

در قسمت قبل مشخص شد که مؤلفههای موردنظر مقام معظم رهبری در شکلگیری
توسعه

توسعه و مطابقت آنها با مؤلفههای ارائهشده ،به این سؤال پاسخ دهیم که این شاخصها
چگونه در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بازتاب داشته است؟ این نکته را در نظر
میگیریم که سیاستهایی که در هر مؤلفه بررسی میشود سیاستهایی است که نوعی از
بازتاب آن مؤلفه را داشته است و باقیمانده از آن  80سیاست هیچ بازتابی از آن مؤلفه
نداشتهاند .در ضمن کلمات دارای خط مصداق اصلی موردنظر نگارنده در آن سیاست است
که موردنظر قرارگرفته است.
 -1-3فرهنگ

در این قسمت سعی شده است بندهایی که در ارتباط با مفاهیم فرهنگی هستند را بررسی
کرده و نوع داللت و بازتاب آن را بیان کنیم .مؤلفه فرهنگ یکی از پرشمارترین مؤلفههای
مطرحشده در سیاستهای برنامه ششم است که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

هویت ملی چیست .در این قسمت سعی میشود با بررسی متن سیاستهای کلی برنامه
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جدول شماره ( )2مؤلفه فرهنگ در سیاستهاي کلي برنامه ششم توسعه
مدرک

منبع

داللت

نوع
بازتاب

توضیحات
استنباط نگارندگان از مقاومسازي

اين مجمو عه پس از بررس ي هاي

فرهنگي آن بوده است که ايشان به

فراوان و م شورت با مجمع ت شخیص

مقدمه پیام ابالغ

مص لحت نظام و بر پا يۀ محورهاي

سیاستهاي

مهندسي

سهگانۀ «اقت صاد مقاومتي»« ،پی شتازي

کلي برنامه

فرهنگي

در عرص ۀ علم و فناوري» و «تعالي و

ششم توسعه

دنبال ترويج نکات مثبت فرهنگي و
ناقص

حذف نکات منفي بودهاند و اين
راه نیازمند مهندسي در عرصه
فرهنگ است که رهبري به آن

مقاومسازي فرهنگي» تنظیمشده است.

اشاره ميکنند.
مهندسي

توس عۀ محتوا در فض اي مجازي بر
ا ساس نق شۀ مهند سي فرهنگي ک شور

فرهنگي،
بند 33
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تا حداقل پنج برابر وضعیت کنوني.

خصلت و

جزئي

-----

هويت
فرهنگي

ايجاد ،تکمیل و توس عۀ ش بکه ملي
اطالعات و تأمین امنیت آن ،ت سلط بر
دروازههاي ورودي و خروجي ف ضاي
م جازي و پااليش هوش م ند آن و

بند 34

س اماندهي ،احراز هويت و تحول در

مهندسي
فرهنگي

ناقص

پااليش هوشمند ،نشان از نیاز به
مهندسي فرهنگي است.

شاخص ترافیکي شبکه بهطوريکه 5۰
درصد آن داخلي باشد.
فره نگس ازي و اي جاد زمی نه ها و
ترتیبات الزم براي تحقق سیا ستهاي

بند 45

کلي جمعیت.

فرهنگي،

اسالمي در تسهیالت مالي و فرصتها
بند 47

درص ح نه هاي مختلف فرهنگي و

هويت

ناقص

ايثارگران نیازمند مهندسي فرهنگي
و ترويج فرهنگ ايثار است.

فرهنگ ايثار

هويتبخ شي به سیماي شهر و رو ستا
اسالمي_ايراني.

خصلت و

ايجاد احساس اولويتبخشي به

فرهنگي،

اقتصادي.

و بازآفريني و روزآمدس ازي معماري

فرهنگي
مهندسي

اولو يت دادن به اي ثارگران انقالب
و ام کا نات و مس لول یت هاي دولتي

مهندسي

جزئي

-----

خصلت و
بند 48

هويت
فرهنگي

جزئي

-----
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منبع

مدرک
حمايت از صنايعد ستي و صیانت از
میراث فرهنگي کشور.

داللت

نوع
بازتاب

خصلت و
بند 51

هويت

جزئي

تالش شاي سته براي تبیین ارزشهاي
انقالب اس المي و د فاع م قدس و

بند 68

الگوي م صرف و سیا ستهاي اقت صاد

خصلت و

بهعنوان عنصر مثبت فرهنگي
جزئي

نیازمند مهندسي فرهنگي براي

هويت

ارزشدهي در عرصه عمومي

فرهنگي

است.

خصلت و

ارائه و ترويج سبک زندگي اسالمي –
ايراني و فرهنگ سازي دربارۀ ا صالح

تبیین ارزشهاي انقالب اسالمي

فرهنگي،

دستاوردهاي جمهوري اسالمي.

هويت
بند 69

فرهنگي،

کلي

-----

مهندسي

مقاومتي

فرهنگي

اجراي نق شۀ مهند سي فرهنگي ک شور
مهم.

فرهنگي

ح ما يت مادي و معنوي از هنرم ندان،

خصلت و

نوآوران ،محققان و تول یدکنندگان آثار

هويت

و محص والت فرهنگي و هنريِ مقوّم

بند 71

فرهنگي،

اخ الق ،ف ره ن گ و ه وي ت

مهندسي

اسالمي_ايراني.

فرهنگي

حض ور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي

خصلت و

و مردمي در فض اي مجازي بهمنظور

هويت

توس عه و ترويج فره نگ ،م فاهیم و

بند 72

فرهنگي،

هو يت اس المي_ايراني و م قاب له با

مهندسي

تهديدات.

فرهنگي

کلي

کاربرد لفظ حمايت براي ترويج
جزئي

کلي

اس المي_ايراني در س

اخ تار هاي

سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي

خصلت و
بند 73

هويت
فرهنگي

اخالق و فرهنگ ايراني  -اسالمي
نشان از مهندسي فرهنگي است.

توجه ويژه به توس عه و تجلي مفاهیم،
اخص هاي هو يت

-----

کلي

-----

توسعه

بند 7۰

مهندسي

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

و تهیۀ پیوست فرهنگي براي طرحهاي

کشور.

-----

فرهنگي
مهندسي

ن ماد ها و ش

توضیحات
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با تحلیل محتوای کمّی متن ابالغشده از سوی آیتاهلل خامنهای درخواهیم یافت که واژه
«فرهنگ»  14بار توسط ایشان بهکاربرده شده است .با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت برخی
بندها بدون آنکه مستقیماً به بحث فرهنگ اشاره داشته باشد ،داللت بر تعریف ما از فرهنگ
میشود.
با بررسی این سند ،دریافتیم مفاهیم فرهنگی موجود در برنامه ششم عمدتاً حول دو محور
«مهندسی فرهنگی» در مورد مفاهیمی که اشاره به فرهنگسازی و «خصلت و هویت فرهنگی»
برای مفاهیمی که اشاره به وجود نوعی فرهنگ که در طول تاریخ یا براثر انقالب در میان
مردم به وجود آمده است.
با بررسی مؤلفه فرهنگ دریافتیم که این مؤلفه بیشتر به شکل جزئی در سیاستهای
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برنامه ششم توسعه بازتاب یافته است .بدین معنا سیاستها بیشتر به این صورت بیانشدهاند
که به قسمتی از مقولۀ فرهنگ اشاره دارند.
 -2-3ارزشهای دينی

با دقت در سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه میتوان حضور ارزشهای اسالمی را در
بسیاری از بندهای آن مشاهده کرد .بندهایی که ارتباط ملموستری با این ارزشها داشتند در
جدول ذیل آمده است.
جدول شماره ( )3مؤلفه ارزشهاي ديني در سیاستهاي کلي برنامه ششم توسعه
مدرک

منبع

داللت

نوع
بازتاب

اتکا بر تواناييهاي انساني و طبیعي و امکانات داخلي و

استفاده از تفکر

فرصتهاي وسیع برآمده از زيرساختهاي موجود در
کشور و بهرهگیري از مديريت جهادي و روحیۀ انقالبي و
تکیهبر اولويتهاي اساسي آمده در سیاستهاي کلي:
«اصل « ،»44اقتصاد مقاومتي»« ،علم و فناوري»« ،نظام
اداري» و «جمعیت» و از همه باالتر توکل به قدرت اليزال
الهي ميتواند ما را بهرغم تمايل و ارادۀ دشمنان عنود ،با
تحقق اهداف برنامۀ ششم در ارائۀ الگويي برآمده از تفکر
اسالمي درزمینۀ پیشرفت که بهکلي مستقل از نظام
سرمايهداري جهاني است ،ياري رساند.

توضیحات

اسالمي در زمینۀ

ارزش و فرهنگ
پیام ابالغ

مبتني بر اسالم،

سیاستهاي

(فرهنگ ايثار و

کلي برنامه

جهاد ،اتکا به

ششم

خداوند)

توسعه

ورود دين به
عرصه اجتماعي

پیشرفت نشان از
ورد دين در
کلي

عرصه اجتماعي
است .داللتهاي
استخراجشده از
متن نشانگر نوع
بازتاب کلي
است.
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مدرک

منبع

بند 14

شاخصهاي عدالت اجتماعي.

مبتني بر اسالم،
(عدالت و توجه به

ناقص

-----

محرومان)

تق سیمکار و تعیین نقش ملي در مناطق ،ا ستانها ،نواحي

ارزش و فرهنگ

و س واحل و جزاير کش ور با رعا يت الزامات آن در
چارچوب س یاس تهاي کليِ مربوط ،بهمنظور افزايش

بازتاب

ارزش و فرهنگ

تحقق کامل هدفمندسازي يارانهها در جهت افزايش تولید،
اشتغال و بهرهوري ،کاهش شدت انرژي و ارتقاء

داللت

نوع

توضیحات

بند 19

تولید ثروت ملي و حمايت دولت از س رمايهگذاري در

مبتني بر اسالم،
(عدالت و توجه به

ناقص

-----

محرومان)

مناطق کمتر توسعهيافته و روستايي.

ضريب جیني
نشان از توزيع

ارزش و فرهنگ
برنامهريزي براي دستیابي به ضريب جیني ۰/34

بند 22

مبتني بر اسالم،

جزئي

(عدالت)

ثروت است که
در اينجا بهمثابه
رعايت عدالت

بند 39

قوانین مربوط.

مبتني بر اسالم،

جزئي

-----

(مبارزه با فساد)
ارزش و فرهنگ

توانمند سازي و خوداتکائي اق شار و گروههاي محروم در
برنامههاي مربوط به رفاه و تأمین اجتماعي.

بند 41

مبتني بر اسالم؛
(عدالت و توجه به

ناقص

-----

محرومان)
تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استیفاي حقوق
شرعي و قانوني بانوان در همۀ عر صهها و توجه ويژه به

ارزش و فرهنگ
بند 46

نقش سازندۀ آنان.

(حقوق شرعي)
ارزش و فرهنگ

اولويت دادن به ايثارگران انقالب اس المي در تس هیالت
مالي و فرص ت ها و امکانات و مس لول یت هاي دولتي

مبتني بر اسالم؛

جزئي

-----

بند 47

درصحنههاي مختلف فرهنگي و اقتصادي

مبتني بر اسالم،
(فرهنگ ايثار و

ناقص

-----

جهاد)
ارزش و فرهنگ

سامانبخ شي مناطق حا شیهن شین و پی شگیري و کنترل
ناهنجاريهاي عمومي ناشي از آن.

بند 49

مبتني بر اسالم،
(عدالت و توجه به

ناقص

-----

محرومان)
ارتقاء توان بازدارندگي کشور.

بند 53

ارزش و فرهنگ
مبتني بر اسالم،

ناقص

-----

توسعه

ارتقاء سالمت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين
عرص ه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فس اد و تص ويب

ارزش و فرهنگ

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

استنباط شد.
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مدرک

منبع

داللت

نوع
بازتاب

توضیحات

(جهاد و دفاع از
نفس)
ارزش و فرهنگ
تالش شاي سته براي تبیین ارزشهاي انقالب ا سالمي و
دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسالمي.

بند 68

مبتني بر اسالم،
(ارزشهاي انقالب

جزئي

-----

اسالمي)
ارا ئه و ترو يج س

بک ز ندگي اس المي_ا يراني و

فرهنگسازي دربارۀ اصالح الگوي مصرف و سیاستهاي

ارزش و فرهنگ
بند 69

اقتصاد مقاومتي.

(دوري از اسراف)

حما يت مادي و معنوي از هنرمندان ،نوآوران ،محققان و
تولیدکنندگان آثار و محص والت فرهنگي و هنريِ مقوّم

بند 71

اخالق ،فرهنگ و هويت اسالمي_ايراني.
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مبتني بر اسالم،

جزئي

-----

ح ضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در ف ضاي
مجازي بهمنظور توسعه و ترويج فرهنگ ،مفاهیم و هويت

بند 72

اسالمي  -ايراني و مقابله با تهديدات.

ارزش و فرهنگ
مبتني بر اسالم
ارزش و فرهنگ
مبتني بر اسالم

ناقص

ناقص

-----

-----اين بند با اشاره
به توسعه
شاخصهايي

تو جه ويژه به توس

عه و تجلي م فاهیم ،ن ماد ها و

ش اخصهاي هويت اس المي_ايراني در س اختارهاي

بند 73

سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور

ارزش و فرهنگ

برگرفته از اسالم

مبتني بر اسالم،

در عرصه

(ورود دين به

جزئي

عرصه اجتماعي)

اجتماعي ،نشان
از حمايت از
ورود دين در
عرصه عمومي
است.

تحول و ارتقاء علوم انس اني بهويژه تعمیق ش ناخت
معارف ديني و مباني انقالب اسالمي

بند 77

علم ديني

کلي

----همکاري سازنده

گ سترش همکاري و تعامل فعال ،سازنده و الهامبخش در
حوزۀ علم و فناوري با س اير کش ورها و مراکز علمي و
فني معتبر منطقهاي و جهاني بهويژه جهان اسالم و توسعۀ
تجارت و صادرات محصوالت دانشبنیان

و فعال بهويژه با
بند 79

امت اسالمي

ناقص

جهان اسالم
نشان از رويکرد
امت اسالمي
است.
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نگارندگان با بررسی این دسته از این سیاستها ،آنها را در چهار دسته کلی تقسیمبندی
کردند .آن دسته از ارزشها یا رفتارهایی که برگرفته از اسالم بوده است همچون فرهنگ ایثار،
عدالت و عدم اسراف ،در دسته «ارزش و فرهنگ مبتنی بر اسالم» ،آن دسته از مواردی که
تأکید بر حضور دین در اجتماع دارد ،در دسته «ورود دین به عرصه اجتماعی» ،آن دسته از
مواردی که بر تولید علوم انسانی تأکید دارد ،در دسته «علم دینی» و آن دسته از مواردی که
بر وجود امت اسالمی تأکید میکند ،در دسته «امت اسالمی» قراردادند .بررسی نوع بازتاب
این مؤلفه در سیاستهای برنامه ششم این نکته را مشخص میکند بیشترین بازتاب بهصورت
ناقص بوده است.
 -3-3تاريخ و مواريث تاريخی

تعداد مواردی که در این سند به بحث تاریخ میپردازد محدود است.
جدول شماره ( )4مؤلفه تاريخ و مواريث تاريخي در سیاستهاي کلي برنامه ششم توسعه

روزآمدسازی معماری اسالمی_ایرانی.

بند 50

پنج برابر افزایش یابد.
حمایت از صنایعدستی و صیانت از میراث فرهنگی
کشور.

کلی

----استنباط نگارندگان از ایرانگردی

توسععععۀ پا یدار صعععنعت ایرانگردی بهگونهای که
ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامۀ ششم به حداقل

توسعه

هویتبخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و

بند 48

هویت تاریخی

بازتاب

بند 51

سودآوری
مواریث تاریخی

هویت تاریخی

ناقص

تمرکز بر استفاده از مواریث تاریخی
بوده است.

کلی

-----

سیاستهای برنامه ششم توسعه در عرصه تاریخ و مواریث تاریخی را میتوان در دودسته
تقسیمبندی کرد .یک دسته مواردی است که به «هویت تاریخی» اشاره دارد .دیگری به
«سودآوری آثار تاریخی» اشاره میکند .بیشترین بازتاب در این مؤلفه کلی است .بدین معنا
که عالوه بر آنکه مؤلفهها بهصورت کلی در سیاستها آمده است.

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

مدرک

منبع

داللت

نوع

توضیحات
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 -4-3علم و دانش

مؤلفه علم و دانش مانند دو مؤلفه فرهنگ و ارزشهای دینی بیشترین بندهای
سیاستگذاری را در بردارد.
جدول شماره ( )5مؤلفه علم و دانش در سیاستهاي کلي برنامه ششم توسعه
مدرک
این مجموعه پس از بررسیهای فراوان و مشورت
با مجمع تشعععخیص مصعععل حت ن ظام و بر پا یۀ
محورهای سهگانۀ «اقت صاد مقاومتی« ،پی شتازی در
عرصعععۀ علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسعععازی
فرهنگی» تنظیمشده است.

منبع

داللت

نوع
بازتاب

توضیحات

پیام ابالغ
سیاستهای کلی
برنامه ششم

برتری علمی

کلی

-----

توسعه

دانشبنیان نمودن صععنایع باالدسععتی و پاییندسععتی
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نفت و گاز با تأسعععیس و تقو یت شعععرکت های
دانشبنیان برای طراحی ،مهندسی ،ساخت ،نصب

بند 17

تجه یزات و انتقععا فنععاوری بععه منظور افزا یش

تلفیق علم با صنعت
و بازار

کلی

-----

خودکفایی.
دانشبنیعان نمودن شعععیوۀ تولیعد و محصعععوالت
صعععنعتی و خدمات وابسعععته به آن ،نشعععانسعععازی
تجاری و تقو یت حضعععور در بازار های منطقه و

بند 27

تلفیق علم با صنعت
و بازار

ناقص

-----

جهان.
اولو یت دادن به حوزه های راهبردی صعععنعتی (از

حوزههای راهبردی نیازمند

قبیل صعععنایع نفت ،گاز ،پتروشعععیمی ،حملونقل،
مواد پیشعععرف ته ،سععععاخت مان ،ف ناوری اطال عات و

بند 28

ارتباطات ،هوافضعععا ،دریا ،آب و کشعععاورزی) و

دستیابی به فناوری
های علمی جدید

ناقص

افزایش سهم سرمایهگذاری زیر ساختی در حوزۀ

فناوری جزئی از علم و
بند 37

برتری علمی

جزئی

کشورهای برتر منطقه.
بند 38

و بهرهبرداری حداکثری از نقاط مداری کشور.
اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی باهدف توسعۀ
سععرمایهگذاری خارجی ،ورود به بازارهای جهانی
و دسععتیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصععاد
مقاومتی و سند چشمانداز.

دانش در نظر نگارندگان
قرار دارد.

توسعۀ فناوری فضایی با طراحی ،ساخت ،آزمون،
پرتاب و بهرهبرداری از سامانههای فضایی و حفظ

دنیاست .به همین دلیل ذیل
این مؤلفه قرارگرفته است.

افزایش ضریب نفوذ فناوریهای پیشرفته در آنها.
فناوری اطالعات و ارتباطات تا رسععیدن به سععطح

تسلط به علم و دانش روز

دستیابی به فناوری
های علمی جدید

جزئی

-----

دستیابی به فناوری
بند 60

های علمی جدید؛
تلفیق علم با صنعت
و بازار

ناقص

-----
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منبع

مدرک

داللت

نوع
بازتاب

توضیحات

ای جاد زمی نه های الزم در جهت جلب سعععرما یه و
توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در
تو سعۀ ملی و تأثیر بر سیا ستهای نظام سلطه در

بند 62

جلب سرمایههای
علمی

کلی

-----

دفاع از منافع ملی.
دسعععت یابی به رتبۀ او منطقه در علم و فناوری و
تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاستهای کلی علم

بند 74

برتری علمی

کلی

-----

و فناوری.
توسعۀ علوم پایه و تحقیقات بنیادی ،نظریهپردازی
و نوآوری در چارچوب سیاستهای کلی علم و
فناوری و نقشۀ جامع علمی کشور:
 -1ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی،

بند 77

تولید علم

کلی

پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

کل بند اشاره به مؤلفه علم
دارد.

 -2تحو و ارتقاء علوم انسانی بهویژه تعمیق
شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی.
تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل با اشتغا

و

توسعه

جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغا .

و بازار

گسعععترش هم کاری و ت عا مل ف عا  ،سععععاز نده و
الهععامبخش در حوزۀ علم و فنععاوری بععا سععععایر
کشعععورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و

جلب سرمایههای
بند 79

جهانی بهویژه جهان اسعععالم و توسععععۀ تجارت و

علمی؛ تلفیق علم با

جزئی

-----

صنعت و بازار

صادرات محصوالت دانشبنیان.
توسعععه و سععاماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت
از پژوهش های مسععع له محور و ت جاریسععععازی
پژوهش و نوآوری ،و توسععع عۀ ن ظام جامع تأمین

بند 80

تلفیق علم با صنعت
و بازار

ناقص

-----

مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانشبنیان.

با بررسی بندهای مربوط به علم و فناوری ،میتوان آنها را در پنج دسته «برتری علمی»،
«تلفیق علم با صنعت و بازار»« ،دستیابی به فناوریهای علمی جدید»« ،جلب سرمایههای
علمی» و «تولید علم» جای داد .بیشترین نوع بازتابی که این مؤلفه در سیاستها داشته است
بهصورت ناقص و کلی بوده است.

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

متناسبسازی سطوح و رشتههای تحصیلی با نقشۀ

بند 78

تلفیق علم با صنعت

ناقص

-----
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 -5-3خصال ملی

این مؤلفه سعی دارد خصوصیات خاص جامعه ایرانی را تبیین کند و این رویکرد
دربندهایی از سیاست برنامه ششم آمده است که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
جدول شماره ( )6مؤلفه خصال ملی در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
منبع

مدرک

داللت

نوع
بازتاب

توضیحات

اتکا بر تواناییهای انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و
فرصتهای وسیع برآمده از زیرساختهای موجود در

خوداتکایی ،روحیه

کشور و بهرهگیری از مدیریت جهادی و روحیۀ انقالبی
و تکیهبر اولویتهای اساسی آمده در سیاستهای کلی:

پیام ابالغ

«اصل « ،»44اقتصاد مقاومتی»« ،علم و فناوری»« ،نظام

سیاستهای

اداری» و «جمعیت» و از همه باالتر توکل به قدرت الیزا

کلی برنامه

الهی میتواند ما را بهرغم تمایل و ارادۀ دشمنان عنود ،با

ششم توسعه
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تحقق اهداف برنامۀ ششم در ارائۀ الگویی برآمده از تفکر

خصلت فرهنگی

انقالبی ،مدیریت جهادی،

ملی( ،روحیه ایثار

اقتصاد مقاومتی و استقال

و جهاد)

کلی

بینالمللی نمونههایی از

دستاوردهای ملی،

خصلتهای ملی است که

(استقال )

درصدد تعمیق آن
سیاستگذاری شده است.

اسالمی درزمینۀ پیشرفت که بهکلی مستقل از نظام
سرمایهداری جهانی است ،یاری رساند.
تقو یت ن هاد خانواده و جای گاه زن در آن و اسعععتی فای
حقوق شععرعی و قانونی بانوان در همۀ عرصععهها و توجه

خصلت فرهنگی
بند 46

ویژه به نقش سازندۀ آنان.

(خانواده)

اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسععالمی در تسععهیالت
مالی و فرصعععت ها و امکانات و مسععع ول یت های دولتی

خصلت فرهنگی
بند 47

درصحنههای مختلف فرهنگی و اقتصادی.

دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسالمی.

فرهنع

ملی( ،روحیه ایثار

بند 68

دستاوردهای ملی

بند 69

ملی،
(هویت

جزئی

-----

ایرانی_اسالمی)

تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و هنریِ مقوّم

خصلت فرهنگی
بند 71

ملی( ،هویت

و هویت اسالمی_ایرانی.

اسالمی_ایرانی)

حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای

خصلت فرهنگی

م جازی بهمنظور توسععع عه و ترویج فره ن

جزئی

نمادهای برای ایجاد حس

خصلت فرهنگی

حمایت مادی و معنوی از هنرمندان ،نوآوران ،محققان و

هویت اسالمی  -ایرانی و مقابله با تهدیدات.

است.

افتخار ملی موردنظر است.

سیاستهای اقتصاد مقاومتی.

اخالق ،فرهن

ناقص

بهعنوان خصوصیت ملی
دستاوردها بهعنوان

زنععدگی اسعععالمی_ا یرانی و

سععععازی دربععارۀ اصعععالح الگوی مصعععرف و

مشخصات ملی است.
ارج نهادن به ایثارگران

و جهاد)

تالش شععایسععته برای تبیین ارزشهای انقالب اسععالمی و

ارائععه و ترو یج سعععب ع

ملی،

جزئی

حفظ نهاد خانواده یکی از

 ،م فاهیم و

بند 72

ملی( ،هویت
اسالمی  -ایرانی)

ناقص

ناقص

-----

-----
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مدرک

منبع

توجععه ویژه بععه توسععععععه و تجلی مفععاهیم ،نمععادهععا و
شعععاخصهای هویت اسعععالمی_ایرانی در سعععاختارهای

داللت

نوع

توضیحات

بازتاب

خصلت فرهنگی
بند 73

ملی( ،هویت

-----

کلی

اسالمی_ایرانی)

سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور.

با دقت در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه میتوان این بندها را عمدتاً در دودسته
قرارداد .این دودسته عبارتاند از «خصلت فرهنگی ملی» برای آن دسته از مواردی که بهنوعی
فرهنگ خاص که در جامعه ایران یافت میشود وجود دارد و دیگر «دستاوردهای ملی» برای
دستهای از موارد که اشاره به دستاوردهایی دارد که مردم ایران با عزم و تالش بسیار به آن
دستیافتهاند و اکنون نوعی خصلت و امتیاز برای جامعه ایران محسوب میشوند.
 -6-3خط و زبان

مدرک
توسعۀ کمّی و کیفی رسانههای فرامرزی با

بند

استفاده از ابزار زبان در

زبانهای رایج بینالمللی

61

ترویج فرهن

جزئی

توسعه

منبع

داللت

نوع
بازتاب

توضیحات
----

با بررسی سند تنها یکبند آن در مورد زبان سخن گفته است و آنهم در مورد لزوم
استفاده از زبانهای رایج بینالمللی در رسانههای فرامرزی است .نوع بازتاب این مؤلفه در
سند نیز بهصورت جزئی بوده است.

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

جدول شماره ( )7مؤلفه خط و زبان در سیاستهاي کلي برنامه ششم توسعه
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 -3-7اعتمادبهنفس ملی
جدول شماره ( )8مؤلفه اعتمادبهنفس ملي در سیاستهاي کلي برنامه ششم توسعه
مدرک

منبع

داللت

نوع
بازتاب

توضیحات

اتکا به
این مجمو عه پس از بررسعععی های فراوان و مشعععورت با مجمع

پیام ابالغ

تشعععخیص مصعععلحت نظام و بر پایۀ محورهای سعععهگانۀ «اقتصعععاد

سیاستهای

م قاومتی «« ،پیشععع تازی در عرصععععۀ علم و ف ناوری» و «ت عالی و

کلی برنامه

مقاومسازی فرهنگی» تنظیمشده است

ششم توسعه

تواناییهای

شرط الزم برای

داخل

تحقق این  3محور

دستیابی به

ناقص

حفظ و تقویت

جایگاه برتر

اعتمادبهنفس ملی

کشور؛

است.

برتری علمی
اتکععا بر توانععاییهععای انسععععانی و طبیعی و امکععانععات داخلی و
فرصعتهای وسعیع برآمده از زیرسعاختهای موجود در کشعور و
بهره گ یری از مععد یری عت جهععادی و روحیععۀ انقالبی و تکی عه بر
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اولویتهای اسععاسععی آمده در سععیاسععتهای کلی« :اصععل ،»44
«اقت صاد مقاومتی»« ،علم و فناوری»« ،نظام اداری» و «جمعیت» و از
همه باالتر توکل به قدرت الیزا الهی میتواند ما را بهرغم تمایل
و ارادۀ دشمنان عنود ،با تحقق اهداف برنامۀ ششم در ارائۀ الگویی

پیام ابالغ

اتکا به

سیاستهای

تواناییهای

کلی برنامه

داخل،

ششم توسعه

استقال ملی

خودکفایی و
استقال بینالمللی
کلی

نمونههایی از
اعتمادبهنفس ملی
است.

برآمده از تفکر اسالمی درزمینۀ پیشرفت که بهکلی مستقل از نظام
سرمایهداری جهانی است ،یاری رساند
تو سعۀ پیوندهای اقت صادی و تجاری متقابل و شبکهای ک شور به

دستیابی به

ویژه با کشورهای منطقۀ آسیای جنوب غربی ،تبدیلشدن به قطب
ت جاری و ترانزیتی و انع قاد پی مان های پولی دو و چ ند جان به با

بند 4

کشور؛

کشعععور های طرف ت جارت در چارچوب ب ند های  11 ،10و 12
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

منطقه

دانشبنیان نمودن صعععنایع باالدسعععتی و پاییندسعععتی نفت و گاز با
سععععا خت ،نصععععب تجهیزات و انت قا ف ناوری بهمنظور افزایش

کند توانایی

جایگاه برتر
ترانزیت

تأ سیس و تقویت شرکتهای دانشبنیان برای طراحی ،مهند سی،

اینکه ملتی احساس

جزئی

تبدیلشدن به قطب
منطقه دارد ،نیازمند
اعتمادبهنفس ملی
است.

اتکا به
بند 17

تواناییهای

ناقص

-----

داخل

خودکفایی

دستیابی به
کسععب جایگاه برتر منطقه در توسعععۀ دولت الکترونی
شبکۀ ملی اطالعات

در بسععتر

جایگاه برتر
بند 32

کشور؛
توسعه دولت
الکترونی

جزئی

-----
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مدرک

منبع

داللت

نوع
بازتاب

توضیحات

دستیابی به
جایگاه برتر
افزایش سهم سرمایهگذاری زیرساختی در حوزۀ فناوری اطالعات
و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه

بند 37

کشور؛
حوزه

ناقص

-----

فناوری
اطالعات
دستیابی به

افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقهای در جهت تأمین منافع
و امنیت ملی با تخصعیص حداقل  5درصععد بودجۀ عمومی کشععور

بند 52

برای بنیۀ دفاعی

جایگاه برتر
کشور؛

جزئی

-----

توان دفاعی
دستیابی به

دسععتیابی به رتبۀ او منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام
به تحقق سیاستهای کلی علم و فناوری

بند 74

جایگاه برتر
کشور؛

ناقص

-----

علمی

با بررسی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ،میتوان دریافت که مقولۀ اعتمادبهنفس ملی
توسعه

است .بهطورکلی مواردی که بهصورت ملموس به بحث اعتمادبهنفس ملی اشاره دارد را میتوان
در دودسته «اتکا به تواناییهای داخل» و «دستیابی به جایگاه برتر کشور» جای داد.
 -4تحلیل يافتهها

بعد از بررسی بندهای سیاستهای برنامه ششم در این مرحله درصددیم تا تحلیلهایی
که از بررسی سیاستها به دست آوردیم را ارائه کنیم .مدرکهایی که با هرکدام از مؤلفهها
مرتبط شده بود ،در یک دستهبندی موضوعی جدید قرار گرفت .در جدول شماره  9میتوانید
نتایج و فراوانی مؤلفههای رهبر انقالب را در سیاستهای برنامه ششم توسعه مشاهده کنید.
باید اضافه کنم که کل سیاستهای بررسیشده بر اساس این مؤلفهها  37عدد بود .بدین
منظور که  43سیاست دارای بازتاب چنین مؤلفههایی نبودند.

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

در جایجای آن تبلور داشته است .درواقع وجود اعتمادبهنفس ملی خود الزمۀ تهیۀ چنین سندی

30

جدول شماره ( )9محورهاي استخراجشده از سیاستهاي کلي برنامه ششم توسعه
مؤلفهها
فرهن

سیاستها

موضوعات فرعی

12

مهندسی فرهنگی

10

خصلت و هویت فرهنگی

9
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ارزش و فرهن
ارزشهای دینی

17

تاریخ و مواریث تاریخی

3

علم و دانش

13

خصا ملی

8

خط و زبان

1

اعتمادبهنفس ملی

8

تعداد مدرک

مبتنی بر اسالم

15

ورود دین به امور اجتماعی

2

علم دینی

1

امت اسالم

1

هویت تاریخی

2

سودآوری آثار تاریخی

1

برتری علمی

3

تلفیق علم با صنعت و بازار

6

دستیابی به فناوریهای علمی جدید

3

جلب سرمایههای علمی

2

تولید علم

1

خصلت فرهنگی ملی

7

دستاوردهای ملی

2

استفاده از ابزار زبان در ترویج فرهن

1

اتکا به تواناییهای داخل

3

دستیابی به جایگاه برتر کشور

6

در جدول شماره ( )10به این نکته اشاره میکنیم که هرکدام مؤلفههای مطرحشده بیشتر
چه نوع بازتابی بر سیاستهای کالن برنامه ششم داشتهاند.
جدول شماره ( )1۰نوع بازتاب مؤلفهها بر سیاستهاي کالن برنامه ششم توسعه

کلی

جزیی

ناقص
اعتماد به نفس ملی
خصال ملی
تاریخ و مواریث تاریخی
فرهنگ
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در جدول شماره ( )11این نکته را بیان میکنیم که درمجموع هرکدام از انواع بازتاب
بهصورت مجزا چه میزان فراوانی داشته است.
جدول شماره( )11میزان فراواني هرکدام از انواع بازتابها

کلی

ناقض

%27

%39

جزیی
%34

ناقض

جزیی

کلی

توسعه

هویت ملی از منظر آیتاهلل خامنهای بر سیاستهای کالن برنامه ششم توسعه بیشتر به ناقص
بوده است .بدین منظور که بیشتر مؤلفههای بیانشده تنها عامل نگارش سیاستها نبوده است
ولی نقطه اشتراک باسیاستهای داشته است.
نتیجهگیری

هدف اصلی ما برای نگارش این مقاله آن بود که بررسی کنیم عنصر هویت ملی در
سیاستهای توسعه ایران موردنظر قرارگرفته است یا خیر؟ به همین منظور از سویی دیدگاه
مقام معظم رهبری در مورد هویت ملی و از سوی دیگر سیاستهای برنامه ششم توسعه را
در نظر گرفته و نسبت آنها را به یکدیگر سنجیدیم .بنابراین سؤال اصلی ما در این مقاله آن
بود که موضوع هویت ملی از منظر آیتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم توسعه
– ابالغی از سوی ایشان -چگونه بازتاب یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا به

تعریف هویت ملی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای پرداختیم و سپس مؤلفههای هویت ملی از
منظر ایشان را در قسمت چارچوب تحلیلی معرفی کردیم 7 .مؤلفه فرهنگ ،ارزشهای دینی،
تاریخ و مواریث تاریخی ،علم و دانش ،خصال ملی ،خط و زبان و اعتمادبهنفس ملی
مؤلفههایی بود که ما از بیانات رهبر انقالب بهعنوان شاخص برشمردیم .در قسمت بعد به

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

با توجه به جداول ارائهشده درمجموع میتوان چنین تحلیل کرد که بیشتر مؤلفههای
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این امر پرداختیم که هرکدام از مؤلفهها چه نوع بازتابی را در سیاستها داشتهاند و سیاستها
چه داللتی از مفهوم مؤلفهها را دریافت کردهاند .به همین منظور بندهای برنامه ششم را در
ذیل مؤلفهها تقسیمبندی نموده و به بررسی پرداختیم .در پایان به این نتیجه رسیدیم که
مؤلفههای ارائهشده توسط مقام معظم رهبری در سیاستهای کالن برنامه ششم توسعه به 3
دسته ناقص ،جزئی و کلی بازتاب داشته است .در میان این دستههای بازتاب ،بیشترین میزان
بازتاب بدین ترتیب بوده است :ناقص ،جزئی و کلی .بر اساس آنچه از نوع بازتاب در قسمت
تعریف مفاهیم ارائه کردیم ،نتیجه آن میشود که این نوع بازتاب بدان معنا است که سیاستها
عالوه بر دارا بودن مؤلفههای هویتی ارائهشده ،یا از عوامل دیگری بهره برده بودند یا جزئی
از آن مؤلفه را تشکیل میدادند .مجموع سیاستهایی که دارای مؤلفههای ذکرشده بودهاند 37
سیاست بودند و  43سیاست بازتابی از این مؤلفهها نداشتند .بنابراین با توجه به اینکه حدود
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 ٪50از سیاستها دارای بازتاب مؤلفههای هویت ملی بودند میتوان بیان کرد که سیاستهای
برنامه ششم توسعه دارای بازتاب هویت ملی بر اساس دیدگاه آیتاهلل خامنهای است.
 .1نکته آنکه وجود دو مفهوم عین یکدیگر در فضای واقعی کمتر قابلتصور است؛ بنابراین منظور ما از بازتاب کلی
در این قسمت آن است که دو مفهوم به یکدیگر بسیار نزدیک و شبیه باشند.

33

کتابنامه
 .1افتخاری ،اصغر ( )1383اقلیت گرايي ديني ،تهران :انتشارات تمدن ایرانی.
 .2الطایی ،علی ( )1378بحران هويت قومي در ايران ،تهران :شادگان.
 .3بیانات حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در سایت Khamenei.ir
 .4حاجیانی ،ابراهیم («)1379تحلیل جامعهشناختی هویت ملی در ایران و طرح چند
فرضیه» ،فصلنامه مطالعات ملي ،دوره پاییز ،شماره .5
 .5دهخدا ،علیاکبر ( )1373لغتنامه دهخدا ،جلد  14دوره جدید ،تهران :دانشگاه تهران.
 .6روپسینگه ،کومار ( )1379مدرنیزاسیون و خشونت ،ترجمه اصغر افتخاری ،تهران:
سفیر.
.7

رئوفی ،محمود (« )1397مؤلفههای هویت دینی» ،دين و ارتباطات ،سال هفدهم،
توسعه

.8

زهیری ،علیرضا ( )1389جمهوري اسالمي و مسلله هويت ملي ،قم :پژوهشگاه علوم

.9

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری.

و فرهنگ اسالمی.

 .10علیزاده ابیانه ،مریم (« )1378جایگاه آدابورسوم در فرهنگ» ،نشريه فرهنگ و
جامعه ،شماره .1
 .11فوزی تویسرکانی ،یحیی )1385( ،امام خمیني و هويت ملي ،تهران :مرکز اسناد
انقالب اسالمی.
 .12قربانی ،قدرت اهلل (« )1383هویت ملی از دیدگاه شهید مطهری» ،مطالعات ملي،
شماره .1
 .13کریپندورف ( )1383تحلیل محتوا مباني روششناسي ،ترجمه هوشنگ نایبی ،تهران:
نشر نی.
 .14معین ،محمد )1381( ،فرهنگ فارسي ،تهران :سپهر.

بازتاب هويت ملی از منظر آيتاهلل خامنهای در سیاستهای کالن برنامه ششم

شماره اول و دوم.

34

 .15نزهت ،ابراهیم و افتخاری ،اصغر و اسدی علیرضا« )1393( ،ناسیونالیسم و هویت
ملی در اندیشه حضرت آیتاهلل خامنهای» ،پژوهشنامه انقالب اسالمي (دانشگاه
همدان) ،دوره تابستان ،شماره .3
 .16ورجاوند ،پرویز ( )1378پیشرفت و توسعه بر بنیاد هويت فرهنگي ،تهران :شرکت
سهامی انتشار.

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال دوم ،شماره دوم (پیاپی  ، )6تابستان 1398

 .17همتی ،ماندانا («)1378زبان و هویت فرهنگی» ،مجموعه فرهنگ و جامعه ،شماره .1

