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 گفتمان لیتحل

 يمانیسپهبد حاج قاسم سل دیشه نامهتیوص

 

 *یبهشت اسری
 **یالبرز یهاد

 چکیده

نامره سر دار  تیموجرود در مرتن وصر یهرا کشر  گفتمران یدر پهش این پژو هدف:
 آن است. گفتمان غالب در یو مع ف یمانیسل

و با استفاد  از الگروی ون دایرک انجرام ل گفتمان یروش تحلپژوهش حاض  به  روش:
نامره سر دار شرهید سرلیمانی اسرت و  مرتن کامرل وصریت شد  است. جامعه این پژوهش،

 .صورت هدفمند انجام شد ار بهگی ی در این نوشت نمونه
نامه شرهید حراکی از  مدار موجود در ف ازهای متن وصریت گفتمان یساختارها ها: یافته

چارچوب موجود  نیت  یاصلفقیه، در متن بود  است.   مت قی فقه شیعه یعنی والیت یدئولوژیا
 کیدئولوژیرتحوالت و تقرابالت ا تیعنوان م کز به یگفتمان انقالب اسالم تیدر متن، تقو

عنروان  به یاسالم یجمهور ییافزا تیو مش وع یالدیم ستمیاسالم و دشمنان اسالم در سد  ب
  است. یدر دوران کنون عیب  تش یمبتن یاسیتنها ساختار س

                                                      
 .yasserbeheshti222@gmail.com ،یت اجتماعکارشناس ارشد علوم ارتباطا* 

 .alborzhadi62@gmail.comرسانه،  تی یمد یدکت  **
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 مرتن در موجرود روایرت ت ین اصرلی و تر ین مهم که توان نتیجه گ فت میگیری:  نتیجه
نگارنرد   است. اسالم کنند  تداعی عنوان به نای ا اسالمی جمهوری حفظ اهمیت نامه وصیت
موضوع  نیها ا و ف صت دهایتهد نقاط ضع ، نقاط قوت، ی و چهارگانه ادیقمص انیمتن با ب

 یاسرالم یه  دو در گ و حفظ جمهرور  ان،یرا ب جسته ک د  است که حفظ اسالم و حفظ ا
 است.  انیا

فقیره، جمهروری   ن دایک، والیرتنامه، و قاسم سلیمانی، گفتمان، وصیت ها: کلیدواژه
 .اسالمی، تحلیل گفتمان

 مقدمه

ثی گذار در تاریخ همروار  درصردد جلروگی ی اط افیران از انحر اف در أهای ت شخصیت
هرا،  هرا، نامره اند و این تالش ب ای حفظ اصرول در قالرب سرخن انی ها بود  ها و آرمان ارزش
ست که پر  از دوران  ا نیز از مواردیه نامه شد  صورت گ فته است. وصیت لی أهای ت کتاب

هرایی در  روی مر دم و بیران توصریه هرا و جلروگی ی از کرج کیرد روی آرمرانأحیات، بر ای ت
عنوان ف ماند   به موضوعات مختل  مورد استفاد  ق ار گ فته است. س دار شهید سلیمانی نیز

ستند. با توجه به جایگا  خط اول جنگ علیه استکبار و الحاد در منطقه از این قاعد  مستثنی نی
در میردان  -پ  از به وجود آمدن داعرش مخصوصا  -ثی گذاری که ایشان در سالیان گذشته أت

ند، تالش ایشان ب ای پاسرداری از انقرالب اسرالمی و ا نب د نظامی و میدان نب د فک ی داشته
ها و  نیهایش در میدان جنگ نظامی سخت خالصه نشد  و به انحاء مختل  در سخن ا آرمان

نامه چنرین   واضح است که وصیتماند  قابل مشاهد  است. پُ ایشان به جا مستندهایی که از 
ای، دارای نکات ف اوانی باشد که جز با موشکافی و تدقیق قابرل دسرتیابی  شخصیت ب جسته

بینی و اصرولی کره روی آن  تفکر ، جهران  توان نحو  نامه چیزیست که می نیست. متن وصیت
های  ال صرورت گ فرت کره ایردئولوژیؤشود را دید. این پژوهش ب  طبق این س پافشاری می

های زیر ین مرتن  نامه سر دار سرلیمانی چیسرت و الیره موجود در ساختار گفتمانی وصریت
روی ملرت ایر ان در نظر    کند تا را  روشن پیش نامه ایشان چه خط سی ی را دنبال می وصیت
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ید  شد تا در جهت شناسایی گفتمران موجرود در شهید سلیمانی آشکار شود. لذا ض ورت د
جهت پاسخ به پ سرش اصرلی پرژوهش، الزم اسرت بره  نامه مورد مطالعه ق ار گی د. وصیت
 های زی  پاسخ داد  شود:  پ سش
نامره شرهید سر دار سرلیمانی  های موجود و ایدئولوژی غالب در وصریت . ایدئولوژی4

 چیست؟
 گی د؟ نامه چه مواردی را در ب می متن وصیت های اصلی گفتمانی موجود در گزار  .2
 نامه چه مواردی است؟ های گفتمانی م کزی در این وصیت دال .9

 شود.  در ادامه نیز به تع ی  مفاهیم مورد استفاد  در این پژوهش پ داخته می
ای  واژ  گفتمان در زبان فارسی مت ادف است برا واژ  دیسرکورس کره از ریشره گفتمان:

ی مکالمه و همکالسی است. این واژ  در سی  تکامل خود بره شرکل منسرجم و اعنم التین به
 1. به عقید  امیل بنونیسرت(06، 4932)ف قانی، معقولی از گفتار و نوشتار نیز اطالق شد  است 

ها را با ارجاع به متکلم، وضعیت یا  توان آن پ دازد که تنها می هایی از زبان می گفتمان به جنبه»
سراختن  زمانی وی یا ارجاع به متغی های دیگ ی بیان نمود کره در مشرخ -نیموقعیت مکا

بناب این، گفتمران، مردعی حروز  معرین، «. روند بست های بافت موضعی پار  گفتار به کار می
ها مثل ضمای   ای است که ضمای  شخصی مثل من و شما، اشار  شد  مستقل و کامال  شناخته

 (04، 4932)ف قانی، گی د.  های مکانی و زمانی را در ب می های اشار ، مشخصه اشار  و اسم

را قبرل از مطالعره مفهروم گفتمران، الزم و  3در ش ح مفهوم گفتمان، گفتگرو 2مک دانل
عبارتی بهت ، مک دانل پ داختن به مفهوم گفتگو  داند که مورد ب رسی ق ار گی د. به ض وری می

داند کره  وی گفتمان را ه  نوع گفتار و نوشتاری میداند.  را مقدم ب  توجه به مفهوم گفتمان می
 .(30، 4936)مک دانل،  گی د در بست ی اجتماعی شکل می

ان یراست. اظهارات و مطالرب ب یاجتماع کامال   ا بافتیبست   یگفتمان یک نظام زبانی رد
 یهرا جملگر آن یمط ح شد ، کلمات و عبارات مورد اسرتفاد  و معران ییایها و ق ا شد ، گزار 

                                                      
1. Emile Beneniste. 

2. Macdonell. 

3. Diallogue. 



 

 

0 

 لیحتل
وص

ان 
تم

گف
 تی

مه
نا

 
 دیشه

سل
سم 

ج قا
حا

بد 
سپه

ی
  یمان

ا ی یزیه چه چیا علی، یچه کس ، کجا، چگونه، توسطی  کین تعابین نکته دارند که ایبه ا یبستگ
، یو زمان یمکان هنیا زمیک د که بست   أکیدت هن نکتیتوان ب  ا یاند. درواقع، م به کار رفته یچه کس

شرکل و نروع و   کننرد نیریه تعیا گزار  و ق یه  مطلب   نندک استفاد  یها  ژموارد استفاد  و سو
به مرتن  یساختار یک دی، گفتمان، رویکل یک ب رسیروند. در  یه گفتمان به شمار م یمحتوا

 (01، 4932)ف قانی، . کند یرا ف اهم م یشناخت  جامعه یها است که امکان اتصال متن به جنبه
ا اسرتفاد  از یراسرت.  یزبران یهرا مقوله یل اجتماعیب، تحلین ت تیل گفتمان به ایتحل

ک یدر  یو زبان یسکال یها مقوله یابیو ارز یب رس یب ا یاجتماع یا رفتارهایها و  نهیزم  پ
گفتمران  یواحد، از سه بعد اساس یفیجاد توصیگفتمان، ا همطالع یباشد. هدف اصل یمتن م

 یهرا تیران باورهرا و تعرادل در موقعیرارتباط م ین ابعاد شامل کارب د زبان، ب ق اریاست؛ ا
ن ابعاد نسربت بره هرم مرورد ی  ایاثتقابل و ت  مفهوم گفتمان نحو ه. در مطالعاست یاجتماع

 .(10، 4932)ون دایک،   دیگ یق ار م یب رس
های  شود، ف ایندی شناختی است که تج به معنایی که از ط یق روایت تولید می: روایت

ایرت ف اینردی کنرد. چرون رو مند معنادار سازماندهی می انسانی را در قالب ایپزودهای زمان
صرورت  نیسرت کره بره« ای ابرژ »شناختی است، یعنی عملیاتی ذهنی است، بناب این معنری 

  (34، 2661، 1)پولکینگورن مستقیم قابل مشاهد  باشد.
عنروان  کنرد: روایرت در علروم انسرانی بره هینچمن روایت را به این صورت تع ی  می

ای معنادار با هرم مر تبط  دها را به شیو شوند که رخدا هایی با توالی روشن تع ی  می گفتمان
کنند.  هایی دربار  جهان و تج بیات م دم ع ضه می کنند و در ارتباط با آن رخدادها، اندیشه می

گرذارد، چرون بر  سره کلیردواژ  توصریفی  این تع ی  چارچوب مفیدی را در اختیار مرا مری
ی ت تیب زمانی وقوع هستند )یعنی ها دارا کند. از منظ  این تع ی : روایت کید میأها ت روایت
م بروط بره اجتمراعی  های توالی رخدادها هستند(؛ با معنی هستند و ذاترا   ها بازنمایی روایت

 .(43، 2661، 2)الیوت اند هستند که در آن تولید شد 

                                                      
1.Polkinghorne. 

2. Elliot. 



 

 

9 

مطالعات دینی رسانه 
|  سال 

ومد
مشاره 

  |
پ

نجم و ششم
 |

هبار 
و تابستان 

9911
 

ک طر ح یو  یک ساختار دانش شناختیعنوان  نگ، انگار  را بهیکنت بولد: یساز  انگاره
ت گ فته است که گی ند  از ابژ  أاین دانش از اطالعاتی نش یبند  د. سازمانیگ یوار  در نظ  م

 د و یرگ یدر نظر  مر یت جعلریرک واقعیعنوان  ، انگار  را به1کند. دانیل بورستین دریافت می
صرورت   شود؛ ف ستند  بره یام انجام میپ  ف ستند یاز سو یساز ان انگار یمعتقد است که ج 

 کنرد یع ضره مر یدن به مقاصد خاصریرس یب ا یواقع مهیا نینند  ک گم ا  ی یند تصاوفمهد
شرود  یق مها اطال یژگیاز و یا انگار ، به مجموعه»نا ال  مویتع  در. (33، 2661، 2)کاروونن
 هرا بره انگرار  یوابسرتگ هکند. درج یا در ذهن خود مجسم میدهد  یم  یختش  که شخ

ات، یررهررا، روح سرراخت انگررار ج یرران . در (46، 4931)موالنررا، « یکرردیگ  متفرراوت اسررت
. باشرد یمر یت ف اوانریراهم یمخاطبران دارا یطریزان اعتمراد محیر، میذهن یها نهیزم شیپ
دادها بره مخاطرب یرو رو ءایهرا، اشر ت، مکانیشخصای از  سازی درواقع ارایه انگار  انگار »

شرد  و  یسرتکارها د تیم، بلکه واقعیت س وکار نداری، با بازتاب واقعیساز است. در انگار 
از  یکل یبیسازان ت ک در اصل، انگار  .(39، 4932زاد ،  )مهدی« شوند ی  پنهان ارائه میتوأم با تفس

ها  کنند تا در آن یرا در کنار هم به مخاطبان ع ضه م ضد متناقی  و متون مختل  و شایتصاو
 . ندیجاد نمایاورند، ایخواهند به وجود ب یرا که م ییها زشیانگ

م یها، مفاه ها شامل گزار  ن مؤلفهیا: کیاجماع و توافق در متن از نظر وندا یها مؤلفه
جاد توافرق و اجمراع در مخاطبران بر  یها درصدد ا ق آنیهستند که متن از ط  ییها و استعار 

گر  صر فا  در ید یا   ممکن است صادقانه به کار گ فته شوند و پار ین تعابیاز ا ید. ب خیآ یم
. ب باشندیک دن گفتمان رق  ونیدان بیک دن مخالفان و از م و ساکت یساز تیخدمت مش وع

 (03، 4932)ف قانی، 
ک یر یها در مجموعه انسجام موضرع ک گزار یون دا  دیبه عق: متن یاساس یها گزاره

ن یرلت کننرد، االات م تبط با هم دیها به واقع د گزار یک متن، بایرو در  نیمتن ق ار دارند. ازا
ها برا  ن گزار یز این یلحاظ مفهوم باشد. به یا تبعیو  ی، علی، ش طیکن است زمانارتباط مم

                                                      
1. Daniel Boorstine. 

2. Karvonen. 
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 یها یژگیاز و ینوع ز بهیها ن آن یتخصص هها و رابط گزار  کهم در ارتباط هستند. کارک د مشت 
 یمفهروم معناشرناخت» گفتره اسرت: یفیدر تع . ون دایک (10، 4932)ون دایک،  هاست گزار 
تروان سراختار  یبرا  مریرود، گزار  اسرت. گرزار  را تق  یبه کار م ییمعنا  یکه در توص یمهم

عبرارتی   ها کانون متن هستند. بره . گزار (13، 4932)وان دایک،  »  نمودیتع  ک بندی یمفهوم
ه دارد و ممکن اسرت یها تک متن ب  آن یاساس یهستند که معنا ییها ا جملهیها عبارات   گزار 

ک مرتن از یربمانرد. درواقرع  یمخاطب براق ایمتن در خاط  خوانند   هها پ  از مطالع مدت
 متن را در خود دارند یام اصلیها، پ د. گزار یآ یدست مه آن ب یاصل یها  گست ش و بسط گزار 

 .(36، 4932)ف قانی، 
 یید، هم ا  با بار معنایآ یگا  متن به شمار م هیرا که تک یگان کانونژن مقوله، وایا: واژگان

اند  متن کدام یو کانون یگان اصلژکه وا نیدهد. ا یق ار م یابیها در متن مورد ارز آن یرک دو کا
غالب در مرتن اند، مع ف گفتمان    ک د یتوص یا منفیا مفهوم مورد نظ  را مثبت یو موضوع 

 یفتراررهرا  نرهیمتن و زم هنانیب ل واقعیتواند محقق را در تحل ین مقوله می. انامه هستند وصیت
 .(92، 4932)ف قانی،  تن مدد رساندم

  و یتوصر  است؛ نحرو  شخه   مقولیدو ز یژ  دارایا کار وین مقوله یا: یبند طبق
 یها ا ارزشی «یگ ید» ی  و مع فیز توصیو ن «خود» منتسب به یها ا ارزشی »خود» یمع ف

ز در شناخت ی  به کار رفته در متن نیگا  و کارک د ضماین جاییاست. تع «یگ ید» منتسب به
انگ  نگر ش یر ، بین است که ضمایرساند، علت ا یم یاریمحقق را  ی سازیغا ی یبند قطب
ن اسرت کره رسرانه یا انگ یب «ما»  ید  از ضماستفا ال  گ ان است. مثیگ  متن نسبت به د کنش

شرود. از  یجردا متصرور مر یا ههخود جب یکه ب ا نیا ایداند و  یک جمع می  ندیا نمایخود را 
 گر ان اسرتیبا د ین خط فاصلیمب «ها آن» ای «شانیا» چون ی یگ ، استفاد  از ضماید ط ف

 .(39، 4932)ف قانی، 
ل و ال سراخت اسرتدیهرا، ز یداور شیو پر یافکار قالبمعانی ضمنی، : »معانی ضمنی

لگ  را قادر ی، تحلمعانی ضمنین، شناخت یدهد. بناب ا یند  را شکل میا گویسند  یاستنتاج نو
هرا  فر   شیپر یطرورکل هبب د. بر ی  پثصاحب ا یا اهداف واقعین ی یز یها الیهازد به س یم
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« هاسرت ا و موضروع مرتن مشر وط بره آنیان ق رایاست که فهم ارتباط م یشامل مف وضات
 .(12، 4932)ف قانی، 

 یشناس روش

دن بره یجهت رسرنامه شهید س دار سلیمانی   وصیتن ییل و تبیتحل ین پژوهش، ب ایدر ا
ل گفتمران یرتحل یک حاکم ب  آن، از روش پژوهشریژدئولویو کش  نظام ا  متن ینهان یاه هیال

شرمندان ینظر ان و اند ان صاحبیل عدم توافق میدل ل گفتمان، بهیاست. روش تحل استفاد  شد 
سرت و یان پژوهشرگ ان ب خروردار نیرم یمند و واحد و سبک نظام ، از قالبیپژوهش  ن حوزیا

ون یرف، تال، نرورمن فر ککوجود دارد. روث ودا ن روشیز در کارب د این یفمختل یها ب داشت
ل یرتحل یرا بر ا یعملر یک دهرایهرا و رو افرتین رهیتر  و موفه مع وف الکالک و ی. ون دایا

و الکال و  کیون دا ،فالف ک یو عمل یکارب د یها افتیتوان ره یاند. م گفتمان متون ارائه ک د 
  مرتن، یل و تفسیکارات  در تحل یت  و نگاه نرت  و مد منظم یک دیرو کیل داشتن یدل را بهموفه 

ن روش را در یرل گفتمان، ایتحل یشناس ک در بحث روشیبهت  دانست. ون دا نی ینسبت به سا
ک طر ف بر  مرتن، یرل گفتمران از یردهد. از نظ  او، تحل یم مورد توجه ق ار یلیدو سطح تحل
نرام  1سرطح خر د یدگا  ویرن سطح از دیا  کز است کهمتم یموضع یارتباط یها  گفتار، کنش

  دیرچیپ یهرا همران نظرام ایگفتمان  یساختار یها ، نظامیت  یک در سطح عمومیدارد. ون دا
سرطح  ن سرطح،یردهد. ا یق ار م یمتن را مورد بازشناس یو ف هنگ یخی، تاریاسی، سیاجتماع

ن ییها و متن با تب   داد ی  و تفسی  توصب و کاو، عال ن سطح، محقِق گفتمانینام دارد. در ا نکال
 یها ین ب رسییگ ، در سطح خ د محقق الزاما  به تبید عبارت س وکار دارد. به یل اجتماعیتحل و

 یاجتماع یها ن نظامروابط کال ین و ب رسییتب  وارد حوز 2،ناما در سطح کال؛ پ دازد یخود نم
ن معتقرد اسرت یک ب  ایشود. ون دا یم به گفتمان یو دست س ، قدرتیاجتماع یها و شناخت

گفتمران، ف اتر  از کلمرات و عبرارات را در نظر   لیرن تحلکه هم سطح خ د و هم سرطح کرال
                                                      

1. Micro.  

2. Macro. 
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نشران دادن  یگر و  خرود و منفر مثبت نشران دادن یل خود دو راهب د کلیدر تحل ی ند. ویگ یم
را برا هرم  «ها آن» و »ما»ک ین دو راهب د ون دای د و طبق ایگ یرا در نظ  م( یگ ی)د بیگ و  رق

ب ابر   در «ما» یذهن یها ییمعتقد است که بازنما کیون دا. (31، 4932، یف قان) کند یسه میمقا
گران ژشان در وا ا گ و یل به ح ور خودشان یمتما یطورکل که به یان گ وهیدر سخنگو «ها آن»

ک مرتن یرار و نوشرتار ، در طر ز گفتری  منفریگان و تعرابژدر وا (بیرق) گ ید یها  مثبت وگ و 
نامه به مقت رای جرن  مرتن  البته در متن وصیت .(13، 4932)ون دایک، شود یمط ح م یخوب به

ای نگاشته شد  است، بیشت  حالت ایجابی متن حفظ شد  و نسربت بره بیران واژگران  که توصیه
ک ی یران مسائل را دایت  روشن یک، حتیدا ون ها اکتفاء شد  است. مثبت دربار  خود و خودی

و  «خرود»کره بره  ییهرا یژگریو گان وژوا یمعناشناخت  ن حوزیداند. ا یم یمعناشناخت یمحتوا
 یمتنر یهرا یژگیو گان وژن واین، چنیم اغر یکند. عل یه میشود را توج ینسبت داد  م «یگ ید»
 یمعمرول بر ا یشرگ دها یجلرو  داد  شروند. و یگ  براورک دنید  کنند اقدامات قانع ید ب ایبا
 :کند یان میب بین ت تیرا به ا یمتن یها یژگی  و ویکنند  بودن تعاب نعقا

 .دنبال داشته باشد ت را بهیاز واقع یمنف یابید ارزیل؛ که باالاستد. 4
مثبرت  یهرا و کرنش «گ انید» یمنف یها ز کنشیآم  اقغک دن ا ان؛ ب جستهیب یمعان. 2

 «.ما» یان کنش منفیها، قصور در ب بی ها، تکذیتعب ل حسنی، از قب«ما»
 سرت)یرا مثبرت( ا یمنفر یهرا یابیرکه مسرتلزم ارز یگان؛ انتخاب کلماتژسبک وا. 9

 (.خاص ییبار معنا یدارا یها  ژا)و
که انگار فر د خرود آن را تج بره کر د   یا گونه به یمنف یدادهای؛ گفتن روییگو قصه. 1

 .باشد ی فتنیکه پذ یا گونه دادها بهیرو یمنف یها یژگیو ز گفتنیاست، و ن
گر  یهرا و د صرهالدها، خیت ها، لیدر ت «گ انید» یمنف یها ب  کنش یساختار کیدأت. 1

اشار  به عوامرل ) نحو جمله یانتقال یو ساختارها (یخب  یها گزارش) ط ح متن یقلم وها
 (.یموضع یها تیها و موقع  در شاخ یمنف

، یف قران) یخبر  یهرا در گزارش قل قول از شواهد، منابع و کارشناسان معتب ، مثال  ن. 0

4932 ،36). 
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نامه سر دار شرهید سرلیمانی مرورد   در این پژوهش، متن کامل وصیت 1جامعه موردنظ 
ب رسی ق ار گ فت. در روش تحلیل گفتمان، واحد تحلیل، از کلمه ف ات  است. واحد تحلیل 

شامل یک جمله، های تحقیق  لفهؤها، اهداف، متغی ها و م تواند ب اساس موضوع، شاخ  می
 .(4932)ون دایک، عبارت، بند، صفحه یا متن کامل باشد 

زی ا در تحلیل گفتمران،  ؛گی ی در این پژوهش، به شیو  ق اوتی انجام شد  است نمونه
هدفمند، در  ی یگ م در متن موردنظ  است و روش نمونهیبت مفاهیغا یت ح ور یفیاساسا  ک

، یا ق راوتیرهدفمنرد  یها در نمونه»باشد. مقاله داف اه یتواند پاسخگو یبهت  م مقالهن یا
ت و یکند. ذهن یانتخاب م یو با هدف قبل یصورت ذهن را به ی یگ نمونه یپژوهشگ  واحدها

« کنرد ین مرینمونره، معر یرا بر ا ی یگ ک واحد نمونهیهدف داور است که احتمال انتخاب 
 .(201 ،4934، سایف انکفورت و نچم)

نامره شرهید  مرتن وصریتحراکم بر   یتوان نظام گفتمران  یها م ق آنیط که از  یا ژ یو کار
دسرت آورد، ه را برنامره  وصریت یو درون متنر یت متنرالمقرو یین شناسرایو همچنرسلیمانی 

، ی سرازیغا یر یبنرد شرد  در مرتن، قطرب مطر ح یاف اد و نهادها ،گانژسبک وا :ند ازا عبارت
نامره. ذکر  یرک  موجود در وصیت اجماع و توافقهای   و مؤلفه یاساس یها گزار معانی ضمنی، 

سازی بیشت  بار منفی دارد لذا در این مورد خراص کره  جایی که انگار  نکته ض وری است از آن
های گفتمانی کنار گذاشته شد و به آن پ داخته  نامه شهید سلیمانی بود از مؤلفه م بوط به وصیت

ل یرتحل یاصرل هیرعرات پان اطالیا نامه، توصی عات م بوط به متنپ  از استخ اج اطال نشد.
 دهند.  یل میف امتن را تشک

 ها افتهی

 واژگان
مختل  گفتمان بسته به موضروع،  یها در گفتمان دارند. گونه یار مهمیگان نقش بسژوا

گران در مطالعرات ژل وایرخراص، تجران  دارنرد. تحل واژگرانگ  با انواع ید هدف و عوامل
                                                      

1. Target Population. 
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هرا و هنجارهرا   کننرد  ارزش انیرشد  ب گان انتخابژوا. ت استیاهم یو زبان دارا یژدئولویا
عمد  واژگان توصیفی موجرود در   ند.یگ یمورد استفاد  ق ار م یق اوت ارزش یهستند و ب ا

 متن، در جدول زی  آمد  است؛

 نامه سردار شهید قاسم سلیمانی شده از وصیت واژگان استخراج .1جدول 
 واژگان موضوع

 مقام معظم رهب ی

 عبد صالح
 حکیم اسالم و تشیع و ای ان و جهان اسالم

 وارسته در دین
 وارسته در فقه

 وارسته در ع فان و مع فت
 ط از ح مت مقدسات الهی دارای ح مت هم

 ف ماند  نی وهای مسلح
 مظلومتنها

 م دم

 ُپ افتخار
 س بلند
 فداکار

 داشتنی دوست

 جمهوری اسالمی

 م کز اسالم و تشیع
 بن علی ق ارگا  حسین

 ح م
 های اب اهیمی و محمدی عامل بقای ح م

 در س بلندت ین دور 
 نمود اسالم

 رنگ خدا
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 ها عامل بقای دین و ارزش
 می اث امام خمینی

 فقیه والیت

 متصل و منصوب به معصوم
 تنها نسخه شفابخش اسالم

 اصل عقلی مورد اتفاق شیعه و سنی
 رنگ خدا

 عامل نجات اسالم
 الله خیمه رسول

 دشمنی دشمنان با جمهوری اسالمی اساس
 اصول الزم الم اقبه

 طالب بن ابی  ادامه والیت علی
 خیمه حسین فاطمه

 پی امون خود س دار سلیمانی

 فدای رهب ی
 معتقد به اصول دین 

 در مسی  فاطمه و ف زندانش
 دفاع از مظلوم

 دفاع از یتیم
 دوستدار اباعبدالله

 دفاع از دین
 اهدینهمنشینی با شهدا و مج

 دوستدار خداوند
 فدایی م دم

 اهمیت دادن به انسانیت و فط ت
 س باز ای ان
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 های گفتمانی لفهؤم
هرای  هرای اصرلی، مؤلفره معانی ضرمنی، گرزار  های گفتمانی اعم از مؤلفه شناخت

صاحب  یا اهداف واقعین ی یز های الیهسازد به  یمرا قادر   گ لیتحل اجماع و توافق و ...،
ب  الگروی ون دایرک در ذیرل  نامه مبتنی های گفتمانی موجود در وصیت  مؤلفه. بب د ی  پثا

 آمد  است:

 نامه سردار شهید قاسم سلیمانی شده از وصیت ( استخراجهای گفتمانی)ون دایک مؤلفه .2جدول 

 ها مصداق های گفتمانی مؤلفه

 های اجماع و توافق مؤلفه

 معصومین است.. جمهوری اسالمی ادامه را  پیامب  ودیگ  4
 . تشیع و پی وی از ائمه طاه ین، مسی  حقیقی اسالم است.2
 . صالحّیت مقام معظم رهب ی.9
 است.  . جمهوری اسالمی، عامل حفظ شعائ  اسالمی1
 . نجات اسالم ص فا  در گ و والیت است.1
 . س بلندی جمهوری اسالمی در حال حاض .0
 . اسالم موجب پی وزی در جنگ تحمیلی.3
فقیره و جمهروری اسرالمی، شر ط الزم  اعتقاد به والیرت. 3

 مسئولیت داشتن در کشور است.
 . را  امام، را  مبارز  با آم یکا و استکبار است.1

های اصلی و معانی  گزار 
 ضمنی

های سیاسی باید در مسری  رهبر ، انقرالب و  همه فعالیت .4
 جمهوری اسالمی باشد.

 الب است.ط بن ابی فقیه والیت علی . والیت2
 . ت عی  انقالب موجب ت عی  اسالم است.9
 . والیت عملی، الزمه عمِل مسئولین کشوری.1
 گزاری مسئولین نسبت به م دم. . خدمت1
 انگاری خدمت به م دم. . عبادت0
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 گ ی. مخالفت با تجمالت و اش افی  .3
 . توجه مسئولین به ت بیت و ح است از جامعه.3
 و تنهاست. . مقام معظم رهب ی مظلوم1

 . تشیع، مسی  حقیقی اسالم است.46
 . جمهوری اسالمی م کز اسالم و تشیع.44
 فقیه. . دشمنی با اصل والیت42
 . امام خمینی عامل احیای اسالم.49
 . وحدت روی اصول.41
 . والیت عامل نجات اسالم.41
 . بقای دین در گ و حفظ جمهوری اسالمی است.40
 . می اث امام خمینی.43
 عمل به اصول، عامل تحقق انتخاب اصلح. .43
 . شناخت دشمن.41

سازی )بیان  غی یت
 ها( سازی دوگانه

عنوان عطر  حقیقری اسرالم در مقابرل بقیره فر ق  . تشیع به4
 اسالمی.

الله  عنوان خیمه رسول ها ب ای حفظ والیت به  . تالش خودی2
 در مقابل تالش دشمن ب ای از بین ب دن این رکن اصلی.

کره وضرع   اورمندان به س بلندی ای ان در مقابرل کسرانی. ب9
 دانند. جمهوری اسالمی را بسیار بد و در ح یض می

کنند  اسالم و انقرالب در مقابرل  . فعاالن سیاسی ت عی 1
 کنندگان دین و انقالب با وحدن روی اصول. تقویت

 که درد دین دارند در مقابل خناسان.  . کسانی1
فقیه در مقابل باورمندان ص فٌا با  والیت . باورمندان عملی به0

 زبان.
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 های اصلی روایت

دهند  اسالم است و مسری  همران  . جمهوری اسالمی ادامه4
 الله است. مسی  رسول

. مسئولیت در جمهوری اسرالمی مشر وط بره پاکدسرتی، 2
فقیه و جمهروری اسرالمی، ذوری از فسراد و  اعتقاد به والیت
 به م دم در نظ  مسئول است. انگاری خدمت تجمل و عبادت

. جمهوری اسالمی م کز دنیای اسالم و موجد تحوالت مثبت 9
 های اب اهیمی و محمدی است. و حافظ شعائ  اسالمی و ح م

. دشمنی حال حاض  دشمن با اسالم و جمهوری اسرالمی 1
دنبال از بین ب دن کامل و از بیخ و بن کندن  نوعی است که به به

 نگ دینی از جوامع اسالمی هستند.بساط اسالم و ف ه
های زی   دهد شامل ویژگی . روایتی که از خط امام ارائه می1

 است:
 افزایی اسالم و ای ان هم

 مبارز  با آم یکا

 حمایت از جمهوری سالمی

 حمایت از مسلمانان و مست عفین

 فقیه اهمیت کلیدی والیت

 گیری  نتیجه

 مرتن در موجرود روایرت ت ین اصلی و ت ین همم که دهد می نشان پژوهش این های یافته
 امترداد اسرت. اسرالم کنند  تداعی عنوان به ای ان اسالمی جمهوری حفظ اهمیت نامه وصیت
 مع فری و اسرت یافتره تبلرور ایر ان حکومتی ساختار و امام نه ت در که الله رسول رسالت
 تنها عنوان به معصوم هب فقهی و ش عی متصل و منصوب فقیه والیت ب  مبتنی حکومتی ساختار

 در شرد  مطر ح موضروعات کلیرت تروان می باشریم کره داشرته توجه بش . بایستی نجات را 
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 شود، ایجراد محسوب می ت ی کلی بخش که اول بخش ک د تقسیم بخش دو به را نامه وصیت
 عوامرل به دوم بخش است و در اسالم حیات با اسالمی جمهوری حفظ میان مستقیم ارتباط
 از جلوگی ی م دم، با مسئولین رابطه قبیل از عواملی ورزد. می اهتمام اسالمی وریجمه حفظ

 از حمایرت و حفرظ اسرالمی، جمهروری نظرام در مسلح نی وهای رابطه امام، خط تح ی 
 سیاسی های فعالیت اصول، روی وحدت خمینی، امام می اث از ح است و حفظ فقیه، والیت

 هرای لفرهؤم ارائره و اسرالم و ایر ان دشرمن. تلفیرق برا همقابل روحیه حفظ و رهب ی مسی  در
 طور به نگارند  رسد می نظ  به که است نکاتی از مذهبی و دینی های لفهؤم کنار در گ ایانه ملی

 جهرت در ها لفهؤم این افزایی هم و دوگانه این روی ب  تا است داشته نظ  در عمدی و خواسته
 کند.  یدکأت اسالمی جمهوری نظام و انقالب حفظ

گفتمران  تیرچارچوب موجرود در مرتن، تقو نیت  یدهد که اصل ینشان م قیتحق جینتا
اسالم و دشمنان اسالم در  کیدئولوژیتحوالت و تقابالت ا تیعنوان م کز به یانقالب اسالم

 یاسریعنروان تنهرا سراختار س بره یاسرالم یجمهرور ییافزا تیو مش وع یالدیم ستمیسد  ب
 امام خط پی امون مخصوصا   فک ی انح افات از جلوگی ی است. یران کنوندر دو عیب  تش یمبتن
 به سلیمانی س دار که است موضوعاتی از است کشور  دپیشبُ  درست مسی  و اصلی را  شا  که
 و معر وف هرای روایت کننرد  نفری هردد مری ارائره امام خط از که روایتی داشتند. اهتمام آن

 توصری  اند. این ک د  مط ح امام خط به نسبت یاریبس مدعیان که است دیگ ی غی مع وف
 در بعردی درجه در و عملی و فک ی انح اف از جلوگی ی جهت در اول درجه در امام خط از

 است. روایتری ای ان اسالمی جمهوری نظام تئوریک و نظ ی مبانی و صیانت از حفظ جهت
 و امام نظ یه مبانی م وج ،حیات راندو در تنها نه تا دهد می ارائه امام خط از سلیمانی شهید که

 از و ک د  مشخ  را ها بندی ص  نیز شهادت از بعد بلکه باشد ای ان اسالمی انقالب پاسدار
 بر د. ارائره می نام علیه الله رحمة خمینی امام می اث عنوان به اسالمی جمهوری و فقیه والیت
 جمهروری حکرومتی سراختار و ماسرال نظ ی مبانی ب  منطبق کامال   که اینچنینی های روایت

 ب ای شهید این تالش از نشان نامه وصیت در شهید مختل  های خطاب و است ای ان اسالمی
 نیز را شهادتش از پ  حتی اسالمی انقالب از پاسداری و حفظ در خود وظیفه انجام و تداوم
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 و اسرالم قرایب عامرل کره شود می مشاهد  متن از شد  استخ اج های گزار  به نگاهی دارد. با
 جمهروری کره موضروع این و ارتباط این است. شد  ف   اسالمی جمهوری بقای آن شعای 

 و اسرت مشراهد  قابرل متن جای جای در است طاه ین ائمه و پیامب  را  ادامه ای ان اسالمی
 نگرا  یکردیگ  کنار در را نامه وصیت های پاراگ اف و جمالت کلمات همه تسبیحی نخ مانند

 در چره و دانرد مری طالرب ابری بن علی والیت به را آن که فقیه والیت موضوع در چهدارد،  می
 و ای ان متقابل رابطه و مع فی تحمیلی جنگ در ای ان پی وزی عامل را اسالم که جنگ موضوع

 مادی های پیش فت به نگا  با معنویات هم ا  و ها ارزش ب  مبتنی کند. نگا  می مط ح را اسالم
 جمهروری سرلیمانی شرهید کره است شد  منج  را موضوع این اسالمی جمهوری حکومت
 ای ان و اسالمی جمهوری به دشمن نگا  نوع نفی بداند. خود دور  بلندت ین س  در را اسالمی

 آن به نامه وصیت در شهید است موضوعاتی از خود خودبه نگا  نوع داشتن اهمیت مقابل در و
 ایرن در و انرد شرد  مع فی ای ان کنند  حفظ و دین دهند  یاری عنوان به است. م دم ک د  اشار 

 از نشران کره است شد  استفاد  اشتنید دوست و  افتخارپُ  فداکار مانند هایی صفت از مع فی
 دارد.  آن حفظ و اسالمی جمهوری به نسبت سلیمانی س دار نظ  در م دم جایگا  اهمیت
 بر  کیردأت با و اسالم از خمینی امام معنوی و ف هنگی سیاسی ق ائت ب  مبتنی های لفهؤم
 خیمره عمرود و اسرالم حفرظ رکن عنوان به والیت از حمایت ای ان، اسالمی جمهوری حفظ

 بردون و چر ا و چون بی حمایت و م دم به گزاری خدمت اهمیت مست عفین، از دفاع اسالم،
 ب رسی مورد متن در حاکم ایدئولوژی کنند  مشخ  موارد از انقالب معظم رهب  از مالحظه

 مشر وعیت ایردئولوژی ایردئولوژی، این که شود می مشاهد  بنگ یم نیک اگ  که چنان است.
 پاسرداری در سرعی نیرز حروز  ایرن در سرلیمانی س دار و است ای ان اسالمی انقالب بخش

 جمهروری اسرت. اهمیرت داشته اسالمی انقالب مسلط ایدئولوژی و ها ارزش از حداکث ی
 دال عنروان بره والیرت توصری  و اسرالم صردر با تاریخی ارتباط ایجاد از استفاد  با اسالمی
 داخلی اختالفات وجود به علم با ایشان است. شناسایی قابل اسالمی انقالب گفتمان م کزی

 و داخلی ع صه در موضوع این م  ات به آگاهی همچنین و سیاسی های حوز  در مخصوصا  
 و اسرالم م کرز عنروان بره اسالمی جمهوری گییکپارچ تقویت و حفظ ب ای بازهم خارجی
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 عامرل اصرول حفرظ و وحردت ایشران نظر  از چ اکره ؛کنند می کیدأت وحدت روی ب  تشیع
 در را کشرور ف هنگری و اقتصرادی سیاسی سالمت و هستند اسالمی جمهوری بقای ت مین

 بیفتد. اتفاق اصول حول در که دانند وحدتی می گ و 
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