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**

چکیده

هدف :این پژوهش در پی کشر گفتمرانهرای موجرود در مرتن وصریتنامره سر دار
سلیمانی و مع فی گفتمان غالب در آن است.
روش :پژوهش حاض به روش تحلیل گفتمان و با استفاد از الگروی ون دایرک انجرام
شد است .جامعه این پژوهش ،مرتن کامرل وصریتنامره سر دار شرهید سرلیمانی اسرت و
نمونهگی ی در این نوشتار بهصورت هدفمند انجام شد.

یافتهها :ساختارهای گفتمانمدار موجود در ف ازهای متن وصریتنامه شرهید حراکی از
ایدئولوژی مت قی فقه شیعه یعنی والیتفقیه ،در متن بود است .اصلیت ین چارچوب موجود
در متن ،تقو یت گفتمان انقالب اسالمی بهعنوان م کزیت تحوالت و تقرابالت ایردئولوژیک
اسالم و دشمنان اسالم در سد بیستم میالدی و مش وعیتافزایی جمهوری اسالمی بهعنروان
تنها ساختار سیاسی مبتنی ب تشیع در دوران کنونی است.
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* کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی.yasserbeheshti222@gmail.com ،
** دکت ی مدی یت رسانه.alborzhadi62@gmail.com ،

نتیجهگیری :میتوان نتیجه گ فت که مهمتر ین و اصرلیت ین روایرت موجرود در مرتن
وصیتنامه اهمیت حفظ جمهوری اسالمی ای ان بهعنوان تداعیکنند اسالم است .نگارنرد
متن با بیان مصادیق و چهارگانهی نقاط ضع  ،نقاط قوت ،تهدیدها و ف صتها این موضوع
را ب جسته ک د است که حفظ اسالم و حفظ ای ان ،ه دو در گ و حفظ جمهروری اسرالمی
ای ان است.
کلیدواژهها :قاسم سلیمانی ،گفتمان ،وصیتنامه ،ون دایک ،والیرتفقیره ،جمهروری
اسالمی ،تحلیل گفتمان.
مقدمه

شخصیتهای تأثی گذار در تاریخ همروار درصردد جلروگی ی اط افیران از انحر اف در
ارزشها و آرمانها بود اند و این تالش ب ای حفظ اصرول در قالرب سرخن انیهرا ،نامرههرا،
کتابهای تألی شد صورت گ فته است .وصیتنامهها نیز از مواردیست که پر از دوران
حیات ،بر ای تأ کیرد روی آرمرانهرا و جلروگی ی از کرجروی مر دم و بیران توصریههرایی در
خط اول جنگ علیه استکبار و الحاد در منطقه از این قاعد مستثنی نیستند .با توجه به جایگا
تأثی گذاری که ایشان در سالیان گذشته -مخصوصا پ از به وجود آمدن داعرش -در میردان
نب د نظامی و میدان نب د فک ی داشتهاند ،تالش ایشان ب ای پاسرداری از انقرالب اسرالمی و
آرمانهایش در میدان جنگ نظامی سخت خالصه نشد و به انحاء مختل در سخن انیها و
مستندهایی که از ایشان به جا ماند قابل مشاهد استُ .پ واضح است که وصیتنامه چنرین
شخصیت ب جستهای ،دارای نکات ف اوانی باشد که جز با موشکافی و تدقیق قابرل دسرتیابی
نیست .متن وصیتنامه چیزیست که میتوان نحو تفکر  ،جهرانبینی و اصرولی کره روی آن
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موضوعات مختل مورد استفاد ق ار گ فته است .س دار شهید سلیمانی نیز بهعنوان ف ماند

پافشاری میشود را دید .این پژوهش ب طبق این سؤال صرورت گ فرت کره ایردئولوژیهای
موجود در ساختار گفتمانی وصریتنامه سر دار سرلیمانی چیسرت و الیرههای زیر ین مرتن
وصیتنامه ایشان چه خط سی ی را دنبال میکند تا را روشن پیش روی ملرت ایر ان در نظر
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شهید سلیمانی آشکار شود .لذا ض ورت دید شد تا در جهت شناسایی گفتمران موجرود در
وصیتنامه مورد مطالعه ق ار گی د .جهت پاسخ به پ سرش اصرلی پرژوهش ،الزم اسرت بره
پ سشهای زی پاسخ داد شود:
 .4ایدئولوژیهای موجود و ایدئولوژی غالب در وصریتنامره شرهید سر دار سرلیمانی
چیست؟
 .2گزار های اصلی گفتمانی موجود در متن وصیتنامه چه مواردی را در ب میگی د؟
 .9دالهای گفتمانی م کزی در این وصیتنامه چه مواردی است؟
در ادامه نیز به تع ی مفاهیم مورد استفاد در این پژوهش پ داخته میشود.
گفتمان :واژ گفتمان در زبان فارسی مت ادف است برا واژ دیسرکورس کره از ریشرهای
التین بهمعنای مکالمه و همکالسی است .این واژ در سی تکامل خود بره شرکل منسرجم و
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معقولی از گفتار و نوشتار نیز اطالق شد است (ف قانی .)06 ،4932 ،به عقید امیل بنونیسرت
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«گفتمان به جنبههایی از زبان میپ دازد که تنها میتوان آنها را با ارجاع به متکلم ،وضعیت یا
موقعیت مکانی-زمانی وی یا ارجاع به متغی های دیگ ی بیان نمود کره در مشرخ سراختن
بست های بافت موضعی پار گفتار به کار میروند» .بناب این ،گفتمران ،مردعی حروز معرین،
مستقل و کامال شناختهشد ای است که ضمای شخصی مثل من و شما ،اشار ها مثل ضمای
اشار و اسمهای اشار  ،مشخصههای مکانی و زمانی را در ب میگی د( .ف قانی)04 ،4932 ،

مک دانل 2در ش ح مفهوم گفتمان ،گفتگرو 3را قبرل از مطالعره مفهروم گفتمران ،الزم و

ض وری میداند که مورد ب رسی ق ار گی د .بهعبارتی بهت  ،مک دانل پ داختن به مفهوم گفتگو
را مقدم ب توجه به مفهوم گفتمان میداند .وی گفتمان را ه نوع گفتار و نوشتاری میداند کره
در بست ی اجتماعی شکل میگی د (مک دانل.)30 ،4936 ،
در یک نظام زبانی گفتمانی بست یا بافت کامال اجتماعی است .اظهارات و مطالرب بیران
شد  ،گزار ها و ق ایایی مط ح شد  ،کلمات و عبارات مورد اسرتفاد و معرانی آنهرا جملگری
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1. Emile Beneniste.
2. Macdonell.
3. Diallogue.

بستگی به این نکته دارند که این تعابی کی ،کجا ،چگونه ،توسط چه کسی ،یا علیه چه چیزی یا
چه کسی به کار رفتهاند .درواقع ،میتوان ب این نکته تأکید ک د که بست یا زمینه مکانی و زمانی،
موارد استفاد و سوژ های استفاد کنند ه مطلب یا گزار و ق یه تعیرینکننرد شرکل و نروع و
محتوای ه گفتمان به شمار میروند .در یک ب رسی کلی ،گفتمان ،رو یک دی ساختاری به مرتن
است که امکان اتصال متن به جنبههای جامعهشناختی را ف اهم میکند( .ف قانی)01 ،4932 ،

تحلیل گفتمان به این ت تیب ،تحلیل اجتماعی مقولههرای زبرانی اسرت .یرا اسرتفاد از
پ زمینهها و یا رفتارهای اجتماعی ب ای ب رسی و ارزیابی مقولههای کالسی و زبانی در یک
متن میباشد .هدف اصلی مطالعه گفتمان ،ایجاد توصیفی واحد ،از سه بعد اساسی گفتمران
است؛ این ابعاد شامل کارب د زبان ،ب ق اری ارتباط میران باورهرا و تعرادل در موقعیرتهرای
اجتماعی است .در مطالعه مفهوم گفتمان نحو تقابل و تاثی این ابعاد نسربت بره هرم مرورد
ب رسی ق ار میگی د (ون دایک.)10 ،4932 ،
روایت :معنایی که از ط یق روایت تولید میشود ،ف ایندی شناختی است که تج بههای
شناختی است ،یعنی عملیاتی ذهنی است ،بناب این معنری «ابرژ ای» نیسرت کره برهصرورت
مستقیم قابل مشاهد باشد( .پولکینگورن)34 ،2661 ،1

هینچمن روایت را به این صورت تع ی میکنرد :روایرت در علروم انسرانی برهعنروان
گفتمانهایی با توالی روشن تع ی میشوند که رخدادها را به شیو ای معنادار با هرم مر تبط
میکنند و در ارتباط با آن رخدادها ،اندیشههایی دربار جهان و تج بیات م دم ع ضه میکنند.
این تع ی چارچوب مفیدی را در اختیار مرا مریگرذارد ،چرون بر سره کلیردواژ توصریفی
روایتها تأ کید میکند .از منظ این تع ی  :روایتها دارای ت تیب زمانی وقوع هستند (یعنی
روایتها بازنماییهای توالی رخدادها هستند)؛ با معنی هستند و ذاترا م بروط بره اجتمراعی
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انسانی را در قالب ایپزودهای زمانمند معنادار سازماندهی میکنرد .چرون روایرت ف اینردی

هستند که در آن تولید شد اند (الیوت.)43 ،2661 ،2
1.Polkinghorne.
2. Elliot.
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انگارهسازی :کنت بولدینگ ،انگار را بهعنوان یک ساختار دانش شناختی و یک طر ح
وار در نظ میگی د .سازمانبندی این دانش از اطالعاتی نشأت گ فته است که گی ند از ابژ
دریافت میکند .دانیل بورستین ،1انگار را بهعنوان یک واقعیرت جعلری در نظر مریگیر د و
معتقد است که ج یان انگار سازی از سوی ف ستند پیام انجام میشود؛ ف ستند برهصرورت
هدفمند تصاو ی ی گم ا کنند یا نیمهواقعی ب ای رسیدن به مقاصد خاصری ع ضره مریکنرد
(کاروونن .)33 ،2661 ،2در تع ی موالنا «انگار  ،به مجموعهای از و یژگیها اطالق میشرود
که شخ

تشخی

میدهد یا در ذهن خود مجسم میکند .درجه وابسرتگی انگرار هرا بره

یکرردیگ متفرراوت اسررت» (موالنررا .)46 ،4931 ،در ج یرران سرراخت انگررار هررا ،روحی رات،
پیشزمینههای ذهنی ،میرزان اعتمراد محیطری مخاطبران دارای اهمیرت ف اوانری مریباشرد.
«انگار سازی درواقع ارایه انگار ای از شخصیت ،مکانهرا ،اشریاء و رو یردادها بره مخاطرب
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است .در انگار سازی ،با بازتاب واقعیت س وکار نداریم ،بلکه واقعیتها دسرتکاری شرد و
توأم با تفسی پنهان ارائه میشوند» (مهدیزاد  .)39 ،4932 ،در اصل ،انگار سازان ت کیبی کلی از
تصاو ی و متون مختل و شاید متناقض را در کنار هم به مخاطبان ع ضه میکنند تا در آنها
انگیزشهایی را که میخواهند به وجود بیاورند ،ایجاد نمایند.
مؤلفههای اجماع و توافق در متن از نظر وندایک :این مؤلفهها شامل گزار ها ،مفاهیم
و استعار هایی هستند که متن از ط یق آنها درصدد ایجاد توافرق و اجمراع در مخاطبران بر
میآید .ب خی از این تعابی ممکن است صادقانه به کار گ فته شوند و پار ای دیگر صر فا در
خدمت مش وعیتسازی و ساکتک دن مخالفان و از میدان بی ونک دن گفتمان رقیب باشند.
(ف قانی)03 ،4932 ،

گزارههای اساسی متن :به عقید ون دایک گزار ها در مجموعه انسجام موضرعی یرک
متن ق ار دارند .ازاینرو در یک متن ،باید گزار ها به واقعیات م تبط با هم داللت کننرد ،ایرن
ارتباط ممکن است زمانی ،ش طی ،علی و یا تبعی باشد .بهلحاظ مفهومی نیز این گزار ها برا
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1. Daniel Boorstine.
2. Karvonen.

هم در ارتباط هستند .کارک د مشت ک گزار ها و رابطه تخصصی آنها نیز بهنوعی از و یژگیهای
گزار هاست (ون دایک .)10 ،4932 ،ون دایک در تع یفی گفتره اسرت« :مفهروم معناشرناختی
مهمی که در توصی معنایی به کار میرود ،گزار اسرت .گرزار را تق یبرا مریتروان سراختار
مفهومی یک بند تع ی نمود« (وان دایک .)13 ،4932 ،گزار ها کانون متن هستند .برهعبرارتی
گزار ها عبارات یا جملههایی هستند که معنای اساسی متن ب آنها تکیه دارد و ممکن اسرت
مدتها پ از مطالعه متن در خاط خوانند یا مخاطب براقی بمانرد .درواقرع یرک مرتن از
گست ش و بسط گزار های اصلی آن به دست میآید .گزار ها ،پیام اصلی متن را در خود دارند
(ف قانی.)36 ،4932 ،
واژگان :این مقوله ،واژگان کانونی را که تکیهگا متن به شمار میآید ،هم ا با بار معنایی
و کارک دی آنها در متن مورد ارزیابی ق ار میدهد .اینکه واژگان اصلی و کانونی متن کداماند
و موضوع یا مفهوم مورد نظ را مثبت یا منفی توصی ک د اند ،مع ف گفتمان غالب در مرتن
وصیتنامه هستند .این مقوله میتواند محقق را در تحلیل واقعبینانه متن و زمینرههرا رفتراری
قطببندی :این مقوله یا کار و یژ دارای دو زی مقوله شخ

است؛ نحرو توصری و

مع فی «خود« یا ارزشهای منتسب به «خود» و نیز توصی و مع فی «دیگ ی» یا ارزشهای
منتسب به «دیگ ی» است .تعیین جایگا و کارک د ضمای به کار رفته در متن نیز در شناخت
قطببندی یا غی سازی محقق را یاری میرساند ،علت این است که ضمای  ،بیرانگ نگر ش
کنشگ متن نسبت به دیگ ان است .مثال استفاد از ضمی «ما» بیانگ این اسرت کره رسرانه
خود را یا نمایند یک جمع میداند و یا اینکه ب ای خود جبههای جردا متصرور مریشرود .از
ط ف دیگ  ،استفاد از ضمای ی چون «ایشان» یا «آنها» مبین خط فاصلی با دیگر ان اسرت
(ف قانی.)39 ،4932 ،
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متن مدد رساند (ف قانی.)92 ،4932 ،

معانی ضمنی« :معانی ضمنی ،افکار قالبی و پریشداوریهرا ،زی سراخت اسرتدالل و
استنتاج نو یسند یا گو یند را شکل میدهد .بناب این ،شناخت معانی ضمنی ،تحلیلگ را قادر
میسازد به الیههای زی ین یا اهداف واقعی صاحب اث پی بب د .برهطرورکلی پریشفر

هرا
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شامل مف وضاتی است که فهم ارتباط میان ق رایا و موضروع مرتن مشر وط بره آنهاسرت»
(ف قانی.)12 ،4932 ،
روششناسی

در این پژوهش ،ب ای تحلیل و تبیین وصیتنامه شهید س دار سلیمانی جهت رسریدن بره
الیههای نهانی متن و کش نظام ایدئولوژیک حاکم ب آن ،از روش پژوهشری تحلیرل گفتمران
استفاد شد است .روش تحلیل گفتمان ،بهدلیل عدم توافق میان صاحبنظر ان و اندیشرمندان
این حوز پژوهشی ،از قالب و سبک نظاممند و واحدی میران پژوهشرگ ان ب خروردار نیسرت و
ب داشتهای مختلفی نیز در کارب د این روش وجود دارد .روث وداک ،نرورمن فر کالف ،تیرون
ای .ون دایک و الکال و موفه مع وفتر ین رهیافرتهرا و رو یک دهرای عملری را بر ای تحلیرل
مطالعات دینی رسانه | سال دوم| مشاره پنجم و ششم| هبار و تابستان 9911

گفتمان متون ارائه ک د اند .میتوان رهیافتهای کارب دی و عملی ف کالف ،ون دایک و الکال و
موفه را بهدلیل داشتن یک رو یک دی منظمت و مدرنت و نگاهی کارات در تحلیل و تفسی مرتن،
نسبت به سای ین بهت دانست .ون دایک در بحث روششناسی تحلیل گفتمان ،ایرن روش را در
دو سطح تحلیلی مورد توجه ق ار میدهد .از نظ او ،تحلیرل گفتمران از یرک طر ف بر مرتن،
گفتار ،کنشهای ارتباطی موضعی متم کز است که این سطح از دیردگا وی سرطح خر د 1نرام
دارد .ون دایک در سطح عمومیت ی ،نظامهای ساختاری گفتمان یا همران نظرامهرای پیچیرد
اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و ف هنگی متن را مورد بازشناسی ق ار میدهد .ایرن سرطح ،سرطح
محقق گفتمان کاو ،عالو ب توصی و تفسی داد ها و متن با تبیین
کالن نام دارد .در این سطح،
ِ

و تحلیل اجتماعی س وکار دارد .بهعبارتدیگ  ،در سطح خ د محقق الزاما به تبیین ب رسیهای
خود نمیپ دازد؛ اما در سطح کالن 2،وارد حوز تبیین و ب رسی روابط کالن نظامهای اجتماعی
و شناختهای اجتماعی ،قدرت و دست سی به گفتمان میشود .ون دایک ب این معتقرد اسرت
که هم سطح خ د و هم سرطح کرالن تحلیرل گفتمران ،ف اتر از کلمرات و عبرارات را در نظر

8

1. Micro.
2. Macro.

میگی ند .وی در تحلیل خود دو راهب د کلی مثبت نشران دادن گر و خرود و منفری نشران دادن
گ و رقیب (دیگ ی) را در نظ میگی د و طبق این دو راهب د ون دایک «ما« و «آنها» را برا هرم
مقایسه میکند (ف قانی .)31 ،4932 ،ون دایک معتقد است که بازنماییهای ذهنی «ما» در ب ابر
«آنها» در سخنگو یان گ وهی که بهطورکلی متمایل به ح ور خودشان یا گ و شان در واژگران
مثبت وگ و های دیگ (رقیب) در واژگان و تعرابی منفری ،در طر ز گفترار و نوشرتار یرک مرتن
بهخوبی مط ح میشود (ون دایک .)13 ،4932،البته در متن وصیتنامه به مقت رای جرن مرتن
که توصیهای نگاشته شد است ،بیشت حالت ایجابی متن حفظ شد و نسربت بره بیران واژگران
مثبت دربار خود و خودیها اکتفاء شد است .ون دایک ،حتی روشنت ین مسائل را دارای یک
محتوای معناشناختی میداند .این حوز معناشناختی واژگان و و یژگریهرایی کره بره «خرود» و
«دیگ ی» نسبت داد میشود را توجیه میکند .علیرغم این ،چنین واژگان و و یژگیهرای متنری
باید ب ای اقدامات قانعکنند دیگ براورک دنی جلرو داد شروند .وی شرگ دهای معمرول بر ای
قانعکنند بودن تعابی و و یژگیهای متنی را به این ت تیب بیان میکند:
 .2معانی بیان؛ ب جستهک دن اغ اقآمیز کنشهای منفی «دیگ ان» و کرنشهرای مثبرت
«ما» ،از قبیل حسن تعبی ها ،تکذیبها ،قصور در بیان کنش منفی «ما».
 .9سبک واژگان؛ انتخاب کلماتی که مسرتلزم ارزیرابیهرای منفری (یرا مثبرت) اسرت
(واژ های دارای بار معنایی خاص).
 .1قصهگو یی؛ گفتن رو یدادهای منفی بهگونهایکه انگار فر د خرود آن را تج بره کر د
است ،و نیز گفتن و یژگیهای منفی رو یدادها بهگونهایکه پذی فتنی باشد.
 .1تأ کید ساختاری ب کنشهای منفی «دیگ ان» در تیت ها ،لیدها ،خالصرههرا و دیگر
قلم وهای ط ح متن (گزارشهای خب ی) و ساختارهای انتقالی نحو جمله (اشار به عوامرل
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 .4استدالل؛ که باید ارزیابی منفی از واقعیت را بهدنبال داشته باشد.

منفی در شاخ ها و موقعیتهای موضعی).
 .0نقل قول از شواهد ،منابع و کارشناسان معتب  ،مثال در گزارشهرای خبر ی (ف قرانی،

.)36 ،4932

6

جامعه موردنظ  1در این پژوهش ،متن کامل وصیتنامه سر دار شرهید سرلیمانی مرورد
ب رسی ق ار گ فت .در روش تحلیل گفتمان ،واحد تحلیل ،از کلمه ف ات است .واحد تحلیل
میتواند ب اساس موضوع ،شاخ ها ،اهداف ،متغی ها و مؤلفههای تحقیق شامل یک جمله،
عبارت ،بند ،صفحه یا متن کامل باشد (ون دایک.)4932 ،
نمونهگی ی در این پژوهش ،به شیو ق اوتی انجام شد است؛ زی ا در تحلیل گفتمران،
اساسا کیفیت ح ور یا غیبت مفاهیم در متن موردنظ است و روش نمونهگی ی هدفمند ،در
این مقاله بهت میتواند پاسخگوی اهداف مقاله باشد« .در نمونههای هدفمنرد یرا ق راوتی،
پژوهشگ واحدهای نمونهگی ی را بهصورت ذهنی و با هدف قبلی انتخاب میکند .ذهنیت و
هدف داور است که احتمال انتخاب یک واحد نمونهگی ی را بر ای نمونره ،معرین مریکنرد»
(ف انکفورت و نچمیاس.)201 ،4934 ،
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کار و یژ ای که از ط یق آنها میتوان نظام گفتمرانی حراکم بر مرتن وصریتنامره شرهید
سلیمانی و همچنرین شناسرایی مقروالت متنری و درون متنری وصریتنامره را بره دسرت آورد،
عبارتاند از :سبک واژگان ،اف اد و نهادهای مطر حشرد در مرتن ،قطرببنردی یرا غی سرازی،
معانی ضمنی ،گزار های اساسی و مؤلفههای اجماع و توافق موجود در وصیتنامره .ذکر یرک
نکته ض وری است از آنجایی که انگار سازی بیشت بار منفی دارد لذا در این مورد خراص کره
م بوط به وصیتنامه شهید سلیمانی بود از مؤلفههای گفتمانی کنار گذاشته شد و به آن پ داخته
نشد .پ از استخ اج اطالعات م بوط به متن وصیتنامه ،این اطالعرات پایره اصرلی تحلیرل
ف امتن را تشکیل میدهند.
یافتهها
واژگان

واژگان نقش بسیار مهمی در گفتمان دارند .گونههای مختل گفتمان بسته به موضروع،
هدف و عوامل دیگ با انواع واژگران خراص ،تجران دارنرد .تحلیرل واژگران در مطالعرات
05

1. Target Population.

ایدئولوژی و زبان دارای اهمیت است .واژگان انتخابشد بیرانکننرد ارزشهرا و هنجارهرا
هستند و ب ای ق اوت ارزشی مورد استفاد ق ار میگی ند .عمد واژگان توصیفی موجرود در
متن ،در جدول زی آمد است؛
جدول  .1واژگان استخراجشده از وصیتنامه سردار شهید قاسم سلیمانی

واژگان

موضوع
عبد صالح

حکیم اسالم و تشیع و ای ان و جهان اسالم
وارسته در دین
مقام معظم رهب ی

وارسته در فقه
وارسته در ع فان و مع فت
دارای ح مت همط از ح مت مقدسات الهی
ف ماند نی وهای مسلح

م دم

س بلند
فداکار
دوستداشتنی
م کز اسالم و تشیع
ق ارگا حسینبن علی
حم

جمهوری اسالمی

عامل بقای ح مهای اب اهیمی و محمدی
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مظلومتنها
ُپ افتخار

در س بلندت ین دور
نمود اسالم
رنگ خدا

00

عامل بقای دین و ارزشها
می اث امام خمینی
متصل و منصوب به معصوم
تنها نسخه شفابخش اسالم
اصل عقلی مورد اتفاق شیعه و سنی
رنگ خدا
والیتفقیه

عامل نجات اسالم
خیمه رسولالله
اساس دشمنی دشمنان با جمهوری اسالمی
اصول الزم الم اقبه
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ادامه والیت علیبن ابیطالب
خیمه حسین فاطمه

فدای رهب ی
معتقد به اصول دین
در مسی فاطمه و ف زندانش
دفاع از مظلوم
دفاع از یتیم
پی امون خود س دار سلیمانی

دوستدار اباعبدالله
دفاع از دین
همنشینی با شهدا و مجاهدین
دوستدار خداوند
فدایی م دم
اهمیت دادن به انسانیت و فط ت

05

س باز ای ان

مؤلفههای گفتمانی

شناخت مؤلفههای گفتمانی اعم از معانی ضرمنی ،گرزار هرای اصرلی ،مؤلفرههرای
اجماع و توافق و  ،...تحلیلگ را قادر میسازد به الیههای زی ین یا اهداف واقعی صاحب
اث پی بب د .مؤلفههای گفتمانی موجود در وصیتنامه مبتنیب الگروی ون دایرک در ذیرل
آمد است:
جدول  .2مؤلفههای گفتمانی(ون دایک) استخراجشده از وصیتنامه سردار شهید قاسم سلیمانی

مصداقها

مؤلفههای گفتمانی

 .4جمهوری اسالمی ادامه را پیامب ودیگ معصومین است.
 .2تشیع و پی وی از ائمه طاه ین ،مسی حقیقی اسالم است.
ّ
صالحیت مقام معظم رهب ی.
.9
 .1جمهوری اسالمی ،عامل حفظ شعائ اسالمی است.
مؤلفههای اجماع و توافق

 .1نجات اسالم ص فا در گ و والیت است.
 .3اسالم موجب پی وزی در جنگ تحمیلی.
 .3اعتقاد به والیرتفقیره و جمهروری اسرالمی ،شر ط الزم
مسئولیت داشتن در کشور است.
 .1را امام ،را مبارز با آم یکا و استکبار است.
 .4همه فعالیتهای سیاسی باید در مسری رهبر  ،انقرالب و
جمهوری اسالمی باشد.

گزار های اصلی و معانی
ضمنی

 .2والیتفقیه والیت علیبن ابیطالب است.
 .9ت عی انقالب موجب ت عی اسالم است.
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 .0س بلندی جمهوری اسالمی در حال حاض .

 .1والیت عملی ،الزمه عمل مسئولین کشوری.
ِ
 .1خدمتگزاری مسئولین نسبت به م دم.
 .0عبادتانگاری خدمت به م دم.

03

 .3مخالفت با تجمالت و اش افیگ ی.
 .3توجه مسئولین به ت بیت و ح است از جامعه.
 .1مقام معظم رهب ی مظلوم و تنهاست.
 .46تشیع ،مسی حقیقی اسالم است.
 .44جمهوری اسالمی م کز اسالم و تشیع.
 .42دشمنی با اصل والیتفقیه.
 .49امام خمینی عامل احیای اسالم.
 .41وحدت روی اصول.
 .41والیت عامل نجات اسالم.
 .40بقای دین در گ و حفظ جمهوری اسالمی است.
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 .43می اث امام خمینی.
 .43عمل به اصول ،عامل تحقق انتخاب اصلح.
 .41شناخت دشمن.
 .4تشیع بهعنوان عطر حقیقری اسرالم در مقابرل بقیره فر ق
اسالمی.
 .2تالش خودیها ب ای حفظ والیت بهعنوان خیمه رسولالله
در مقابل تالش دشمن ب ای از بین ب دن این رکن اصلی.
غی یتسازی (بیان
دوگانهسازیها)

 .9باورمندان به س بلندی ای ان در مقابرل کسرانی کره وضرع
جمهوری اسالمی را بسیار بد و در ح یض میدانند.
 .1فعاالن سیاسی ت عی کنند اسالم و انقرالب در مقابرل
تقویتکنندگان دین و انقالب با وحدن روی اصول.
 .1کسانی که درد دین دارند در مقابل خناسان.

ٌ
 .0باورمندان عملی به والیتفقیه در مقابل باورمندان ص فا با
06

زبان.

 .4جمهوری اسالمی ادامهدهند اسالم است و مسری همران
مسی رسولالله است.
 .2مسئولیت در جمهوری اسرالمی مشر وط بره پاکدسرتی،
اعتقاد به والیتفقیه و جمهروری اسرالمی ،ذوری از فسراد و
تجمل و عبادتانگاری خدمت به م دم در نظ مسئول است.
 .9جمهوری اسالمی م کز دنیای اسالم و موجد تحوالت مثبت
و حافظ شعائ اسالمی و ح مهای اب اهیمی و محمدی است.
 .1دشمنی حال حاض دشمن با اسالم و جمهوری اسرالمی
روایتهای اصلی

بهنوعی است که بهدنبال از بین ب دن کامل و از بیخ و بن کندن
بساط اسالم و ف هنگ دینی از جوامع اسالمی هستند.
 .1روایتی که از خط امام ارائه میدهد شامل ویژگیهای زی
است:
مبارز با آم یکا
حمایت از جمهوری سالمی
حمایت از مسلمانان و مست عفین
اهمیت کلیدی والیتفقیه

نتیجهگیری

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مهمت ین و اصلیت ین روایرت موجرود در مرتن
وصیتنامه اهمیت حفظ جمهوری اسالمی ای ان بهعنوان تداعیکنند اسرالم اسرت .امترداد
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همافزایی اسالم و ای ان

رسالت رسولالله که در نه ت امام و ساختار حکومتی ایر ان تبلرور یافتره اسرت و مع فری
ساختار حکومتی مبتنیب والیتفقیه منصوب و متصل ش عی و فقهی به معصوم بهعنوان تنها
را نجات بش  .بایستی توجه داشرته باشریم کره میتروان کلیرت موضروعات مطر حشرد در 00

وصیتنامه را به دو بخش تقسیم ک د بخش اول که بخش کلیت ی محسوب میشود ،ایجراد
ارتباط مستقیم میان حفظ جمهوری اسالمی با حیات اسالم است و در بخش دوم به عوامرل
حفظ جمهوری اسالمی اهتمام میورزد .عواملی از قبیل رابطه مسئولین با م دم ،جلوگی ی از
تح ی خط امام ،رابطه نی وهای مسلح در نظرام جمهروری اسرالمی ،حفرظ و حمایرت از
والیتفقیه ،حفظ و ح است از می اث امام خمینی ،وحدت روی اصول ،فعالیتهای سیاسی
در مسی رهب ی و حفظ روحیه مقابله برا دشرمن .تلفیرق ایر ان و اسرالم و ارائره مؤلفرههرای
ملیگ ایانه در کنار مؤلفههای دینی و مذهبی از نکاتی است که به نظ میرسد نگارند بهطور
خواسته و عمدی در نظ داشته است تا ب روی این دوگانه و همافزایی این مؤلفهها در جهرت
حفظ انقالب و نظام جمهوری اسالمی تأ کید کند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که اصلیت ین چارچوب موجرود در مرتن ،تقو یرت گفتمران
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انقالب اسالمی بهعنوان م کزیت تحوالت و تقابالت ایدئولوژیک اسالم و دشمنان اسالم در
سد بیستم میالدی و مش وعیتافزایی جمهروری اسرالمی برهعنروان تنهرا سراختار سیاسری
مبتنیب تشیع در دوران کنونی است .جلوگی ی از انح افات فک ی مخصوصا پی امون خط امام
که شا را اصلی و مسی درست ُ
پیشب د کشور است از موضوعاتی است که س دار سلیمانی به
آن اهتمام داشتند .روایتی که از خط امام ارائره مریدهرد نفریکننرد روایتهرای معر وف و
غی مع وف دیگ ی است که مدعیان بسیاری نسبت به خط امام مط ح ک د اند .این توصری
از خط امام در درجه اول در جهت جلوگی ی از انح اف فک ی و عملی و در درجه بعردی در
جهت حفظ و صیانت از مبانی نظ ی و تئوریک نظام جمهوری اسالمی ای ان است .روایتری
که شهید سلیمانی از خط امام ارائه میدهد تا نهتنها در دوران حیات ،م وج مبانی نظ یه امام و
پاسدار انقالب اسالمی ای ان باشد بلکه بعد از شهادت نیز ص بندیها را مشخ

ک د و از

والیتفقیه و جمهوری اسالمی بهعنوان می اث امام خمینی رحمة الله علیه نام میبر د .ارائره
روایتهای اینچنینی که کامال منطبق ب مبانی نظ ی اسرالم و سراختار حکرومتی جمهروری
اسالمی ای ان است و خطابهای مختل شهید در وصیتنامه نشان از تالش این شهید ب ای
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دارد .با نگاهی به گزار های استخ اجشد از متن مشاهد میشود کره عامرل بقرای اسرالم و
شعای آن بقای جمهوری اسالمی ف

شد است .این ارتباط و این موضروع کره جمهروری

اسالمی ای ان ادامه را پیامب و ائمه طاه ین است در جایجای متن قابرل مشراهد اسرت و
مانند نخ تسبیحی همه کلمات جمالت و پاراگ افهای وصیتنامه را در کنار یکردیگ نگرا
میدارد ،چه در موضوع والیتفقیه که آن را به والیت علیبن ابریطالرب مریدانرد و چره در
موضوع جنگ که اسالم را عامل پی وزی ای ان در جنگ تحمیلی مع فی و رابطه متقابل ای ان و
اسالم را مط ح میکند .نگا مبتنیب ارزشها و معنویات هم ا با نگا به پیش فتهای مادی
حکومت جمهوری اسالمی این موضوع را منج شد است کره شرهید سرلیمانی جمهروری
اسالمی را در س بلندت ین دور خود بداند .نفی نوع نگا دشمن به جمهوری اسالمی و ای ان
و در مقابل اهمیت داشتن نوع نگا خودبهخود از موضوعاتی است شهید در وصیتنامه به آن
اشار ک د است .م دم بهعنوان یاریدهند دین و حفظکنند ای ان مع فی شرد انرد و در ایرن
مع فی از صفتهایی مانند فداکار ُپ افتخار و دوستداشتنی استفاد شد است کره نشران از
اهمیت جایگا م دم در نظ س دار سلیمانی نسبت به جمهوری اسالمی و حفظ آن دارد.
حفظ جمهوری اسالمی ای ان ،حمایت از والیت بهعنوان رکن حفرظ اسرالم و عمرود خیمره
اسالم ،دفاع از مست عفین ،اهمیت خدمتگزاری به م دم و حمایت بیچون و چر ا و بردون
مالحظه از رهب معظم انقالب از موارد مشخ کنند ایدئولوژی حاکم در متن مورد ب رسی
است .چنانکه اگ نیک بنگ یم مشاهد میشود که این ایردئولوژی ،ایردئولوژی مشر وعیت
بخش انقالب اسالمی ای ان است و س دار سرلیمانی در ایرن حروز نیرز سرعی در پاسرداری
حداکث ی از ارزشها و ایدئولوژی مسلط انقالب اسالمی داشته اسرت .اهمیرت جمهروری
اسالمی با استفاد از ایجاد ارتباط تاریخی با صردر اسرالم و توصری والیرت برهعنروان دال

حتلیل گفتمان وصیتنامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

مؤلفههای مبتنیب ق ائت سیاسی ف هنگی و معنوی امام خمینی از اسالم و با تأ کیرد بر

م کزی گفتمان انقالب اسالمی قابل شناسایی است .ایشان با علم به وجود اختالفات داخلی
مخصوصا در حوز های سیاسی و همچنین آگاهی به م ات این موضوع در ع صه داخلی و
خارجی بازهم ب ای حفظ و تقویت یکپارچگی جمهوری اسالمی بره عنروان م کرز اسرالم و 05

تشیع ب روی وحدت تأ کید میکنند؛ چ اکره از نظر ایشران وحردت و حفرظ اصرول عامرل
ت مین بقای جمهوری اسالمی هستند و سالمت سیاسی اقتصرادی و ف هنگری کشرور را در
گ و وحدتی میدانند که در حول اصول اتفاق بیفتد.
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