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 .1عبدالملک بدرالدین الحوثی ،رهب انصرارالله یمرن .1 ،اسرماعیل هنیره ،رهبر حمراس،
 .0فالح الفیا  ،رئی حشدالشعبی) که در ایام پ از شهادت مظلومانه سر دار سرلیمانی
بیان ک د اند ،به شیو نمونهگی ی هدفمند انتخاب شد.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد این شخصیتهرا برا تبیرین عناصر و ویژگریهرای برارز
شخصیت شهید سلیمانی سعی ک دند دالیل محبوبیت ایشان در بین ملتهای مظلوم منطقه
و جهان و خشم و انزجار و ضع دشمنان مقاومت را از ط یق نشران دادن عظمرت مکترب
شهید سلیمانی بهعنوان تنها را مقابله با دشمنان به گوش جهانیان ب سانند.
نتیجهگیری :در مقابل سانسور و کوچکنمایی رسانههای غ بی درخصروص شرهادت
س دار سلیمانی ،این شخصیتها توانستند با تبیین ویژگیهای بارز شخصیت ایشران ،نشران
دهند که ما در مورد شهید سلیمانی با قه مان و نخبهای مواجهیم که از نظ ذاتی و اجتماعی،
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استعداد ممتازی دارد و اقدامات و ابتکاراتی انجام داد است که شخصیت وی را ف ات از یک
ف د و تا حد یک مکتب بینظی تبیین میکند.
کلیدواژهها :مکتب س دار شرهید سرلیمانی ،رهبر ان مقاومرت ،تحلیرل گفتمران ون
دایک.
مقدمه

ام وز صحنههای بینالمللی نشان میدهد که انسان ،وارد عص جدیدی شد است کره
دیگ با آموز های قبلی مثل لیب الیسم و نئولیب الیسم یا مکتبهای سوسیال دموک اسی یا لیب ال
دموک اسی اقناع نمیشود و دنبال نظم نو ینی است .انقالب اسالمی ای ان با آرمانهای بلندش
و تع یفی که از انسان و ارزشها و اراد و انتخابها و مسئولیتهایش مبتنیب مکترب واالی
اسالم ارائه داد ،فصل نوینی در حیات اجتماعی کشور و بلکه جامعه بش ی ایجراد کر د و در
طی مسی ُپ ف از و نشیب آن ،تحت تأثی مکتب امام خمینی ،مکتب مقام معظرم رهبر ی و
خود انقالب اسالمی ،انسانهای بزرگی پر ورش یافتنرد کره را و روش زنردگی ،مقاومرت و

 68مبارز حقطلبانه آنها الگوی عینی و عملی ب ای دیگ ان شد است .س دار شهید حاج قاسم

سلیمانی ،با ویژگیهای جامعاالط افش ،در دل ملتهای آگا و آزاد این چنین بود و مکتب
شهید قاسم سلیمانی ،یک را واقعی یک نماد و الگوی عینی و عملی است ،که میتوانرد بره
نظم نو ین جهانی کمک کند.
به همین سبب ،شناخت و ب رسی این مکتب بهویژ از منظ کسانی که خود از رهب ان و
شخصیتهای تأثی گذار در محور مقاومرت هسرتند ،از اهمیرت بسرزایی ب خروردار اسرت،
بهگونهایکه تدوین شاخ های مکتب اینگونه شخصیتها ،باعث الگوگی ی دیگ قه مانان
در سبک زندگی شخصی و سازمانی ه ف د و ه کشور خواهد شد .با عنایت به این مروارد و
همچنین ف مایش رهب معظم انقالب ،دربارە شهید سلیمانی که میف مایند« :به شهید حراج
قاسم به چشم یک ف د نگا نکنیم؛ به چشم یک مکتب ،یک را و یک مدرسه درسآموز نگا
کنیم» (رهب معظم انقالب)4912/42/43 ،؛ ض وری به نظ میرسد تا در ایرن مقالره بره تردو ین
شاخ های مکتب حاج قاسم سلیمانی که الگوی تمامعیرار انقرالب و مردی یت انقالبری،
هدف اصلی این مقاله؛ شناخت و یژگیهای مکتب حاج قاسرم سرلیمانی ب اسراس رو یکر د
گفتمانی شخصیتهای محور مقاومت است.
پ سش اصلی این است که و یژگیهای مکتب حاج قاسرم سرلیمانی ب اسراس رو یکر د
گفتمانی شخصیتهای محور مقاومت کدام است؟
جهت پاسخ به پ سش اصلی پژوهشهای ف عی زی ط حریزی شد است:
 .4رهب ان و شخصیتهای مط حشد جبهه مقاومت چگونه ویژگی شخصریتی سر دار
سلیمانی را تبیین ک د اند؟
 .2این شخصیتها در بیان شاخ های مکتب سلیمانی ،از چره تمهیردات گفتمرانی
استفاد ک د اند؟
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سفی واقعی صلح و مقاومت و یار مست عفان در منطقه و جهان است ،دست یابیم .بنراب این

 .9مفاهیم استعار ای و کنایهآمیز در نگا این رهب ان و شخصریتهرای مطر حشرد در
خصوص آم یکا و رژیم صهیونیستی چیست؟
 .1معانی ضمنی متون چیست؟
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 .1رهب ان و شخصیتهای مط حشد از چه ویژگیهایی ب ای مکتب شهید سرلیمانی،
جبهه مقاومت و پایان ح ور آم یکا در منطقه سخن میگو یند؟
 .0واقعیتهای ناگفته در متن سخنان شخصیتهای مط حشد چیست؟
 .3ب اساس قطببندی ایدئولوژیکی مرتن« ،خرود» و «دیگر ی» در جبهره مقاومرت و
ت وریسم و داعش چگونه توصی میشود؟
ب رسی پیشینههای پژوهش نشان میدهد:
محمد ظاه ی ( )4911در پژوهشی با عنوان «ارائه الگروی مردی یتی در تر از انقرالبب ای مدی ان عالی جمهوری اسالمی ایر ان مبتنریبر سربک مردی یتی شرهید سرپهبد قاسرم
سلیمانی» با به گی ی از تحلیل م ون مصاحبهها ،فیلمها و داد های متنی م تبط با شرهید،
چهار م مون ف اگی شامل« :مشی سیاسی ،مشی ف هنگی ،مشی اقتصادی؛ مبانی اعتقادی؛
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زمینههای ف دی؛ زمینههای شغلی» استخ اج ک د و سپ با اسرتفاد از رویکر د سراختاری
تفسی ی آنها را سطحبندی ک د که مبانی اعتقادی بهعنروان اث گرذارت ین م رمون در سرطح
چهارم ،زمینههای ف دی در سطح سوم ،مشیهای سیاسی ،ف هنگی و اقتصادی در سطح دوم
و زمینههای شغلی بهعنوان اث پذی ت ین م مون در سطح اول ق ار گ فت.
زارعی( )4913در پژوهشی تحت عنوان «کنکاشی مقدماتی در مکتب سرلیمانی» براب رسی شخصیت و ویژگریهرای شخصریتی و اعتقرادی شرهید سرلیمانی ،تشرییع ایشران را
«غافلگی ی بزرگ» بیان ک د که م زها را نوردید و پیام ایشان را به جهانیان رسانید.
اسدی ( )4919در پژوهشی با عنوان «تحلیرل گفتمرانی سیاسرت خرارجی آیرتاللرهخامنهای« ،تعاملگ ایی ضد نظام سلطه» را ب رسی نمود و به این نتیجه رسرید کره اسرتواری
سیاست خارجی ب دو بنیاد سلبی و اثباتی ،ب خورداری از ماهیتی مسرتقالنه و ضدسرلطه ،و
به مندی از گ ایش ایدئولوژیک-است اتژیک است.
آجیلی و همکاران ( )4919در تحقیقی با عنوان «تحلیرل گفتمران آیرتاللره خامنرهای(رهب معظم انقالب) پی امون رابطه ای ان با ایالت متحد » بره ب رسری دیردگا هرای رهبر ی
 05پ داخت و به این نتیجه رسیدند که گفتمان ایشان ب آمد از اسرالم ،گفتمران انقرالب و امرام

خمینی است .این گفتمان در حوز سیاست خارجی ،خ د گفتمانهایی را تحت تأثی ق ار
داد است که یکی از آنها در مورد رابطه با آم یکاست.
دهقانیپود و پاشایی هوالسو )4911( ،در پژوهش «تدوین الگوی ف مانردهی شرهیدقاسم سلیمانی» ،بهعنوان چه ای بینالمللی و نمراد مقاومرت ،ضرمن تأ کیرد بر ضر ورت
ب رسی مکتب شهید قاسم سلیمانی بهعنوان مکتبی جهانشمول و اخ وی و الگوسرازی آن
ب ای ف ماندهان و مدی ان ،با به گی ی از روش تحلیل م مون ،مکتب این شهید واالمقام را
در پنج ُبعد «معنوی و ارزشی»« ،ف دی و رفتاری»« ،ف مانردهی و مردی یتی»« ،نظرامی» و
«تأثی گذاری(عملک دی)» مشخ

ک دنرد و در نهایرت نتیجره گ فتنرد کره پیامرد مکترب

سلیمانی ،سعادت و شهادت است.
 گنج بخش( ،)4911در پژوهش« ،شناسایی عوامل شکوفایی ف ایل اخالقی حکم انمبتنیب مکتب شهید سلیمانی» ،پ از تبیین ف ایل اخالقی حکم ان ب اساس نظ یهپ دازی
مؤث ب رشد و شکوفایی آن به عوامل خانوادگی و محیطی و همچنین تأثی اراد اشار نمود و
درخصوص ویژگیهای اخالقی این شهید و چگونگی ت ویج مکتب ایشان بحث مینماید.
نوآوری این تحقیق آن است که به تحلیرل گفتمران سرخنان رهبر ان و شخصریتهرای
ب جسته جبهه مقاومت (ای ان ،لبنان ،یمن ،فلسطین ،سوریه و ع اق) دربار س دار شهید قاسم
سلیمانی و کش مبانی گفتمانی و الیههای پیدا و پنهان این موضوع میپ دازد.
معنا و مفهوم مکتب و مکتب سلیمانی

مکتب ،عبارت اسرت از یرک طر ح جرامع و منسرجم کره میخواهرد برا جهرانبینری و
دستورالعملهایی که ارائه مینماید بش را به ط ف کمال و هدفش راهنمایی کند .ابتدا به تفسی
انسان و جهان میپ دازد و سپ بایدها و نبایدهای انسانی را مشرخ
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امام راحل و رهب انقالب؛ به تطبیق آن با رویه شهید سلیمانی پ داخته و در تش یح عوامرل

و معرین میسرازد .هرم

نیاز انسان را به جهان بینی م تفع میکند و هم یک نظام ارزشی ب ای زیسرتن و چگونره زیسرتن
ارائه میدهد .درواقع مکتب مجموعه جهان بینی و ایدئولوژی یک انسان میباشد.

00

استاد شهید مطه ی در تع ی مکتب میگو ید« :یک نظ یه کلی و یک طر ح جرامع و
هماهنگ و منسجم است که هدف اصلی آن کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در
خطوط اصلی و روشها ،بایدها و نبایدها ،خوبها و بردها ،هردفها و وسریلهها ،نیازهرا و
دردها و درمانها ،مسئولیتها و تکلی ها در آن مشخ

است و خاستگا الهام تکرالی و

مسئولیتها ب ای همه اف اد است و نوع ب داشت و ط ز تفک ی که یک مکتب دربار جهران و
هستی ع ضه مینماید ،زی ساز و تکیهگا فک ی آن مکتب به شرمار مریرود .ایرن زی سراز و
تکیهگا اصطالحا جهانبینی نامید میشود.
هدفهایی که یک مکتب ع ضره مریدارد و بره تعقیرب آنهرا دعروت مریکنرد و را و
روشهایی که تعیین میکند و بایدها و نبایدهایی که انشاء میکنرد و مسرئولیتهایی کره بره
وجود میآورد ،همه بهمنزله نتایج الزم و ض وری جهانبینی است که ع ضه داشرته اسرت».
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(مطه ی)10 ،4912 ،

به این ت تیب میتوان گفت که منظور از مکتب شهید سلیمانی ،مجموعهای از اعتقادات
محکم و منسجم ،رفتارهای م تبط و نمودهای ب خاسته از اعتقادات خلقیات و رفترار ایشران
است بهگونهایکه از وی شخصیتی الگو و جامع ارائه میکند .مکتب شهید سلیمانی خ وجی
را اهلبیت است ،سلیمانی نمونه عملی مکتب پیامب و اهلبیت است .شرهید سرلیمانی
خود را س باز والیت میداند .یعنی آن چیزی که امام و مقام معظرم رهبر ی بر ای انقرالب
اسالمی که انقالب امام زمان است ،در گام دوم ت سیم ک دند ،حاج قاسم توانست این نسخه
را در این زمین پیاد ک د .یک تشکیالت ب ای جهان اسالم تع ی کر د .امرام بسریج را بره
جبهه اسالم ب د و شبکهسازی و بست سازی ب ای ظهور امام زمان ک د .یک سر یاز ،سر بازی
خوبی ک د( .اکب ی)4913 ،

همانطور که در بیان رهب معظم انقالب و در بیانیه شهادت ایشان آمد بود ،شهید حاج
قاسم پی و مکتب امام خمینی بود و از این نظ هر آنچره در آموز هرای دینری و سیاسری و
اجتماعی آمد بود در وجود و رفتار ایرن شرهید تجلری داشرت (زارعری .)3 ،4913 ،سرلیمانی

 05بهعنوان شاگ د این مکتب توانست جامع ارزشهای اخالق ف دی و اجتماعی باشد و این ام

اهمی رت بس ریار زی رادی دارد؛ چررون ای رن وجرره امتی راز «دی رنداری انقالب ری» از «دی رنداری
عافیتطلبانه» و هم از «انقالبیگ ی سکوالر» است .شهید سلیمانی نمونه مروفقی از جمرع
بین معنو یت دینی و جامعهگ ایی ارائه ک د؛ ع فان را با سیاست و مبارز گ زد و در مقام عمل
آن را در حوز نظامی نیز اعمال ک د( .علم الهدی)4913 ،

نظریه شخصیت و نقش آن از منظر جامعهشناسی

شخصیت مجموعه و یژگیهای روحی و جسمی یك ف د است ،اعم از اینکه این ف د
از نخبگان و نوابغ باشد یا یك ف د عادی .این تع ی با تع ی جامعهشناسی جدید و نیرز
تع ی ب خی فالسفه تاریخ از شخصیت ،منطبق است .منظرور جامعرهشناسران سرنتی از
شخصیت ف د ،ص فا شخصیت اجتماعی اوست .به اعتقاد آنان ،شخصیت اجتمراعی هر
ف د ت کیبی از نقشهایی است که ب اساس پایگا و جایگرا اجتمراعی و موقعیرت گ وهری
(که بستگی تام و تمام به شخصیت اجتماعی خودآگا وی دارد) آن چیزی است که انتظار
میرود وی بهعنوان ع وی از یك گر و اجتمراعی و دارای پایگرا اجتمراعی خراص ،در
تعامالت اجتماعی و روابط اجتماعی ،انجام دهد .البته جامعرهشناسران اذعران دارنرد کره
نمیتوان نقش عوامل درونی ف د را در نقشآف ینی وی نادید گ فت ،بلکه «ایفرای نقرش،
کوشش ف د را در انتخاب و سازش بین عوامل مختل داخلی و خارجی نشان مریدهرد»
(کوزر و رزنب گ .)213 ،4933 ،همچنین این گ و از جامعهشناسان بره ایرن نکتره نیرز توجره
دارند که شخصیت اجتماعی و بهتبع آن ،نقش ف د در جامعه ،قابل رشد و پ ورش اسرت و
ه ف د در ه م حله از زندگی خود میتواند نقشهای خاصی را انتخاب کند یا بره دسرت
آورد که تاکنون آنها را نداشته است .جامعهشناسان نقش آف ینی ابتکاری ف د را با «صورت
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خود در میان گ و های اجتماعی ایفاء میکند .در این رویک د «نقش» ه فر د در جامعره

غی قابل پیشبینی شخصیت» هم ا میدانند .بناب این« ،شخصیت» ف د و «نقش» وی ،در
یکدیگ تأثی متقابل دارند .همانطور که شخصیت اجتماعی خودآگا و شناخته شد هر
ف د نقش او را تعیین میکند ،نقشهای انتخابی و اکتسابی و جدی ِد ه ف د نیز موجب تغیی

03

ّ

شخصیت اجتماعی وی میشود و پایگا اجتماعی او را ارتقا یرا تنرزل مریدهرد( .توسرلی،
)942-964 ،4936

جامعهشناسی جدید ،در مقابل ،معتقد است که نقششناسی و نقشآف ینی هر فر د در
پاسخ به الگوهای اجتماعی رسمی ،تنها بخشی از شخصیت او را میسرازد (کروزر و رزنبر گ،

 ،)233-230 ،4933و در کنار این جنبه از شخصیت ف د ،نی وهای عظیم درونری او ،از قبیرل
ارزشهای بنیادی ،هدفهای زندگی و فهم او از هو یرت خرو یش و نظرای آن ،بخرش بنیرادین
شخصیت وی را میسرازد و طبعرا ایرن و یژگریهرای بنیرادین شخصریت فر د نیرز همچرون
ِ
نقششناسی وی ب اساس الگوهای اجتماعی ،تأثی بسزایی در نقرشآف ینری او دارد( .کروزر و
روزنب گ)231-230 ،4933 ،
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شخصیت از نگاه فیلسوفان تاریخ

از نگا فیلسوفان تاریخ کم و بیش همسو با دیدگا جامعهشناسان جدید ،شخصیت ف د
عبارت است از :مجموعه و یژگیهای فک ی ،روحی و روانی و حتی جسمی که به او قردرت
عمل و اقدام و نفوذ اجتماعی میبخشد؛ و یژگیهایی چون علم ،دانش ،اندیشهها ،ف هنرگ،
نفوذ اجتماعی ،قوای فک ی و روحی همچون :نبوغ فک ی ،هوش س شار ،اراد و عزم قروی،
خالقیت و ابتکار ،ثبات عقید و بلندی ّ
همت (کارالیل ،)99-22 ،4943 ،و و یژگیهای اخالقی
چون اخالص ،تواضع ،رأفت ،ف ل و ک م ،امانت ،عدالتخواهی ،سعهصدر ،وفایبهعهد و
عموم خصلتهای پسندید ب آمد از ت بیت صحیح و س انجام ،تواناییهای جسمی و قدرت
عمل و منش اصیل ف د.
گاهی نیز منظور از شخصیت ،بهمعنای خاص«قه مانان»« ،نوابغ» و «نخبگان» است.
یعنی اف ادی که از نظ ذاتی و درونی و اجتماعی ،استعدادها و و یژگیهرای ممترازی دارنرد و
اقدامات و ابتکاراتی انجام میدهند که از عهد اکث افر اد جامعره و ترود مر دم ب نمریآیرد.
(دشتی)4931،

06

با توجه به مفهوم شخصیت در نگا جامعهشناسان جدید و فیلسوفان تاریخ ،آنچه در این

نوشته از این عنوان مورد نظ است «مجموعه و یژگیها و خصوصیات ف دی و اجتماعی م تبط
و متکی به یك ف د است که بهگونهای در ب وز یك کنش یا واکنش از سوی فر د مزبرور ترأثی
میگذارد ،اعم از آنچه ب وز و نمود خارجی دارد و طبعا واکنشهای مثبت یا منفی دیگر ان را
ب میانگیزد ،و آنچه ب وز و نمود خارجی ندارد و ص فا در شکلگیر ی رفترار یرك فر د مرؤث
است ،نظی خالقیت فک ی ،ایمان ،شجاعت ،توکل ،رضا و تسرلیم» .برهه حرال ،منظرور از
ّ
شخصیت در این پژوهش ،فقط نخبگان و اف اد متنفذ اجتماعی نیست.
نگرشها درباره نقش انسان در تعیین سرنوشت

دربار نقش انسان در تعیین س نوشرت خرود نیرز دیردگا هرای مختلفری وجرود دارد از
دیدگا های کامال اف اطی اختیارگ ا که انسان را در اختیار و آزادی کامرل در انتخراب و تعیرین
س نوشت خویش میدانند همچون مکاتب اومانیستی و لیب الیستی تا دیدگا هایی که انسان را
دیدگا ها نتایج متفاوتی در جوامع بش ی به بار آورد است .دیدگا اسالم اما دیدگاهی بینابین
و میانه است ،نه اختیار مطلق و نه آزادی مطلق .اسالم نه انسان را مختار علی االطالق میداند
مقهور عوامل درونی یا عوامل بی ون از خود .از نظ درون ،اسالم انسان را دارای
و نه مجبور و
ِ
کششها و نی وهای مح ّ ك مثبت و منفی میداند .نظ به ت کیرب وجرود انسران از دو جروه
جسم و روح و ب خورداری از دو بعد حیوانی (ناسوتی) و روحانی (ملکوتی) ،بعد روحانی و
ملکوتی او را به سو یی و کششهای حیوانی وی را به سمتی دیگر فر ا مریخواننرد (مطهر ی،

 .)432-401 ،4912خداوند متعال میف ماید« :همانا خداوند وضع و حال هیچ قوم و گ وهی
را تغیی نمیدهد مگ اینکه آنان ابتدا] وضع و حال خو یشتن را دگ گون سازند» (رعرد .)44 /
حاصل اینکه در دیدگا اسالم ،انسان در گزینش و تعیین س نوشت خود مخترار اسرت و در
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در جب تاریخ و فاقد اختیار در تغیی و تعیین س نوشرت خرویش مریداننرد .البتره ایرن تنروع

همان حال ،وابستگی تام و تمامی به خداوند متعال دارد .بناب این ،انسانها و بهعبرارتدیگر
شخصیتها (عموم اف اد با و یژگیهای شخصیتی متفاوتی که دارند) در روند کلری تحروالت
تاریخی قادر به نقشآف ینی هستند.

00

گفتمان و تحلیل گفتمان

واژ گفتمان در زبان فارسی مت ادف است با واژ دیسرکورس 1کره از ریشرهای الترین
بهمعنای مکالمه و همکالسی است .ایرن واژ در سری تکامرل خرود بره شرکل منسرجم و
معقولی از گفتار و نوشرتار نیرز اطرالق شرد اسرت (ف قرانی .)06 ،4932 ،بره عقیرد امیرل

بنونیست« 2گفتمان به جنبههایی از زبان میپ دازد که تنها میتروان آنهرا را برا ارجراع بره
متکلم ،وضعیت یا موقعیت مکانی-زمانی وی یا ارجاع به متغی های دیگ ی بیان نمود کره
در مشخ

ساختن بست های بافت موضعی پار گفتار به کار میروند» .بناب این ،گفتمان،

مدعی حوز معین ،مستقل و کامال شناخته شد ای است که ضرمای شخصری مثرل مرن و
شما ،اشار ها مثل ضمای اشار و اسمهرای اشرار  ،مشخصرههرای مکرانی و زمرانی را در
ب میگی د (ف قانی.)04 ،4932 ،
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مک دانل 3در ش ح مفهوم گفتمان ،تأ کید میکند که الزم است گفتگو 4قبرل از مطالعره

09

مفهوم گفتمان ،مورد ب رسی ق ار گی د .بهعبارتی بهت  ،مک دانل پ داختن به مفهوم گفتگرو را
مقدم ب توجه به مفهوم گفتمان میداند .وی گفتمان را ه نوع گفتار و نوشتاری میداند که در
بست ی اجتماعی شکل میگی د (مک دانل.)30 ،4936 ،
در یک نظام زبانی گفتمانی ،بست یا بافت ،کامال اجتماعی است .اظهرارات و مطالرب
بیان شد  ،گزار ها و ق ایای مط حشرد  ،کلمرات و عبرارات مرورد اسرتفاد و معرانی آنهرا
جملگی بستگی به این نکته دارند که این تعابی کی ،کجا ،چگونه ،توسط چه کسی ،یا علیره
چه چیزی یا چه کسی به کار رفتهاند .درواقع ،میتوان ب این نکته تأ کید ک د که بست یا زمینه
مکانی و زمانی ،موارد استفاد و سوژ های استفاد کنند ه مطلب یا گزار و ق یه تعیینکنند
شکل و نوع و محتوای ه گفتمان به شمار میروند .در یک ب رسی کلی ،گفتمان ،رو یکر دی
ساختاری به متن است که امکان اتصال متن به جنبههای جامعهشرناختی را فر اهم مریکنرد
(ف قانی.)01 ،4932 ،
1. Discourse.
2. Emile Beneniste.
3. Macdonell.
4. Diallogue.

تحلیل گفتمان به این ت تیب ،تحلیل اجتماعی مقولههای زبانی یا استفاد از پ زمینهها
و یا رفتارهای اجتماعی ب ای ب رسی و ارزیابی مقولههای کالسی و زبانی در یک متن اسرت.
هدف اصلی مطالعه گفتمان ،ایجاد توصیفی واحد ،از سه ُبعد اساسی گفتمان است؛ این ابعاد
شامل کارب د زبان ،ب ق اری ارتباط میان باورها و تعادل در موقعیتهای اجتمراعی اسرت .در
مطالعه مفهوم گفتمان نحو تقابل و تاثی این ابعاد نسبت به هم مورد ب رسی ق ار میگی د (ون

دایک.)10 ،4932 ،
تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان انتقادی شاخهای بین رشتهای در زبانشناسی است که نقرش زبران را در
سیاست و اجتماع ب رسی میکند .تحلیل گفتمان انتقادی پ از ناتوانی تحلیرل گفتمران در
ورود به بسیاری از حوز ها ظاه شد و اعت اضی به تحلیل گفتمان توصیفی است .با ایرنکره
انتقادی مدعی است زبان آیینهای کدر است که واقعیت را از منظ ایدئولوژیهرای گونراگون
انعکاس میدهد .یورگنسن و فیلیپ موضوع اصلی تحقیق در تحلیل گفتمان انتقرادی را هرم
کارب دهای گفتمانی میدانند که بازنمراییهرایی از جهران ،سروژ هرای اجتمراعی و روابرط
اجتماعی از جمله روابط قدرت را ب میسازد و هم نقشی کره ایرن کارب دهرای گفتمرانی در
پیشب د منافع گ و های اجتماعی خاص ایفاء میکنند( .یورگنسن و فیلیپ)31 ،2662 ،

تحلیل گفتمان انتقادی یک رویک مستقل نیست و میان رشتهای عمل میکند .محققان
مختل تحلیل گفتمان انتقادی از روشهای گوناگون تئوریک استفاد میکنند .این روشهرا
شامل دیدگا های جامعهشناسی خ د ،تئوریهای شناخت و گ ام اجتماعی ،جامعه و قدرت
و مواردی مانند آن است (هال .)926 ،2661 ،ف کالف ،تحلیل گفتمان انتقادی را توسرعه یرک
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گفته میشود زبان همچون آیینهای شفاف واقعیت را مرنعک مریکنرد امرا تحلیرل گفتمران

چارچوب تحلیل (تئوری و متد) ب ای مطالعه زبان در رابطه با قدرت و ایدئولوژی مریدانرد.
(رحیمی و عمل صالح)21 ،2663 ،

تحلیل گفتمان انتقادی ،تحلیل روابط دیالکتیکی بین گفتمان (شامل زبان و نیز اشرکال 05

دیگ فعل و انفعالها مانند زبان بدن) و عناص دیگر ک دارهرای اجتمراعی اسرت (فر کالف،

 .)3-4 ،2669در نگا ف کالف تحلیل گفتمان روشی است ب ای ب رسی تغیی ات اجتمراعی و
ف هنگی به کار گ فته شد و منبعی است که در نزاع علیه استثمار و سلطه مورد اسرتفاد قر ار
میگی د (ف کالف .)31 ،2662 ،ف کالف معتقد است کارب د زبان معمروال در عرین حرالی کره
سازند هویتهای اجتماعی ،روابط اجتماعی و نظام دانش و باورهاست ،توسرط آنهرا نیرز
ساخته میشود( .آقاگلزاد و غیاثیان)4930 ،

روش ف کالف در تحلیل انتقادی گفتمان شامل سه م حله وابسته به هم یعنری توصری
متن (آشکارسازی گزار ها و مواضع ایدئولوژیک متن) ،تفسی (نشاندادن تعامل برین مرتن و
بافت) و تبیین (تاثی دو سویه ساختارها ب گفتمان و گفتمان ب ساختارها) صورت میپذی د.
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رویکرد تئون ون دایک

ون دایک ب نقش و جایگا مع فت در تحلیل انتقادی گفتمران ،ارتباطرات و تعرامالت
اجتماعی تأکید میکند و با ب ق اری ارتباط میان سه مفهوم گفتمان ،مع فت و اجتماع ،ت کیبی
را ایجاد ک د که مبنای رو یک د اجتماعیشناختی ،شد .منظور ون دایک از گفتمان در اینجرا
معنای عام یک رو یداد ارتباطی ،نظی ارتباط رودررو ،متون نوشتاری ،ایما و اشارات ،ح کات
دست و س و بدن ،تصاو ی  ،ط ح صفحهبندی و جنبههای نشانهشرناختی مر تبط برا داللرت
معنایی است (سلطانی.)11-13 ،4931 ،
ون دایک ،سه ُبعد اصلی گفتمان را کارب د زبان ،ب ق اری ارتباط میان باورها یا شناخت و
در نهایت تعامل در موقعیتهای اجتماعی میداند و معتقد است که کارب د زبان تنها محدود
به زبان شفاهی و بیانی نیست بلکه میتوان آن را به ارتباطات ،کنش متقابل و زبران نوشرتاری
نیز تعمیم داد.
این کارب د زبان هنگامی به وقوع میپیوندد که بهعنوان نمونه ما روزنامه ،کتاب ،یا انرواع
دیگ متون نوشتاری را مطالعه میکنیم .ون دایک مانند بسیاری دیگ از گفتمان کاوان ،ص فا

 08خود را به زبان محاور ای محدود نک د  ،بلکه متون نوشتاری را نیز در مفهروم گفتمران مرورد

توجه خاص ق ار داد است .او معتقد است که شباهتهای بسیاری میان شیو نوشتن و سخن
گفتن م دم وجود دارد و این مهم در مورد گوشک دن به متون گفتاری یا مطالعه متون نوشتاری
نیز صادق است (ون دایک.)3-4 ،4932 ،
مؤلفههای اجماع و توافق در متن از نظر وندایک ایرن مؤلفرههرا شرامل گرزار هرا،مفاهیم و استعار هایی هستند که متن از ط یق آنها درصدد ایجاد توافق و اجماع در مخاطبان
ب میآید .ب خی از این تعابی ممکن است صادقانه به کار گ فته شوند و پار ای دیگ ص 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 موضعی یرکمتن 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
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،4932 ،ص  .)13گزار ها کانون متن هستند .بهعبارتی
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 معناییو کارک دی آنها در متن مورد ارزیابی ق ار میدهد .اینکه واژگان اصلی و کانونی متن کداماند
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هم در ارتباط هستند .کارک د مشت ک گزار ها و رابطه تخصصی آنها نیز بهنوعی از و یژگیهای

و موضوع یا مفهوم مورد نظ را مثبت یا منفی توصی ک د اند ،مع ف گفتمان حاکم در مورد
عملیات روانی و تبلیغاتی است که در متون خب ی اعمال شد اسرت .ایرن مقولره مریتوانرد
محقق را در تحلیل واقعبینانه متن و زمینهها رافتاری متن مدد رساند (ف قانی.)92 ،4932 ،
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-قطببندی این مقوله یا کار و یژ دارای دو زی مقوله شخ

است؛ نحو توصری و

مع فی «خود» یا ارزشهای منتسب به «خود» و نیز توصی و مع فی «دیگ ی» یا ارزشهای
منتسب به «دیگ ی» در متن خب است .تعیین جایگا و کارک د ضمای به کار رفته در متن نیز
در شناخت قطببندی یا غی سازی محقق را یاری میرساند ،علت ایرن اسرت کره ضرمای ،
بیانگ نگ ش کنشگ متن نسبت به دیگ ان است .مثال استفاد از ضرمی «مرا» بیرانگ ایرن
است که رسانه خود را یا نمایند یک جمع میداند و یا اینکه ب ای خود جبههای جدا متصور
میشود .از ط ف دیگ  ،استفاد از ضمای ی چون «ایشان» یا «آنها» مبین خرط فاصرلی برا
دیگ ان است (ف قانی.)39 ،4932 ،
استناد یا ذکر شواهد در متن اینکه متن به کدام منابع مش وعیتساز یا مورد پذی ش از
سوی دیگ ان ب ای اثبات یا تأیید گفتههای خود استناد میکند میتواند در قابل قبول یا غی قابل
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قبول جلو دادن استداللها مؤث باشد .شناخت و ب رسی استنادها یرا شرواهد در مرتن خبر
میتواند در تحلیل اینکه خب ب آن است تا به چه ادلهای و یا چه ارزیرابی مثبرت و منفریای
واقعیتی را به ذهن مخاطبان خود منتقل کنرد ،حرائز اهمیرت اسرت .معمروال ،خب هرا دارای
یکس ی نقل قولها ،منابع اطالعاتی ،کارشناسان ،رهب ان و مسئوالنی هسرتند کره نوعرا ایرن
مقوله آنها را شامل میشود( .ف قانی.)16 ،4932 ،
معانی ضمنی «معانی ضمنی ،افکار قالبی و پیشداوریها ،زی ساخت استدالل و اسرتنتاج
نو یسند یا گو یند را شکل میدهد .بناب این ،شناخت معانی ضمنی ،تحلیلگ را قادر میسرازد بره
الیههای زی ین یا اهداف واقعی صاحب اث پی بب د .بهطورکلی پیشف

هرا شرامل مف وضراتی

است که فهم ارتباط میان ق ایا و موضوع متن مش وط به آنهاست»( .ف قانی)12 ،4932 ،

روششناسی

در این پژوهش ،ب ای تحلیل و تبیین سخن انیهای س ان محور مقاومت جهت توصی
کارو یژ های گفتمانی مکتب شهید سلیمانی در این سخن انیهرا ،از روش پژوهشری
و تفسی
ِ

 95تحلیل گفتمان استفاد شد است که میکوشد تا گفتمان مقابل آن را به نقد بکشد.

ون دایک ،در بحث روششناسی تحلیل گفتمان ،این روش را در دو سطح تحلیلی مورد
توجه ق ار میدهد .از نظ او ،تحلیل گفتمان از یک ط ف ب متن ،گفتار و کنشهای ارتباطی

موضعی متم کز است که این سطح از دیدگا وی سطح خ د 1نرام دارد .ون دایرک در سرطح
عمومیت ی ،نظامهای ساختاری گفتمان یا همران نظرامهرای پیچیرد اجتمراعی ،سیاسری،
تاریخی و ف هنگی متن را مورد بازشناسی ق ار میدهد .این سطح ،سطح کرالن نرام دارد .در
محقق گفتمان کاو ،عالو ب توصی و تفسری داد هرا و مرتن برا تبیرین و تحلیرل
این سطح،
ِ

اجتماعی س وکار دارد .بهعبارتدیگ  ،در سطح خ د محقق الزاما به تبیین ب رسیهای خرود
نمیپ دازد؛ اما در سطح کالن ،وارد حوز تبیین و ب رسی روابط کالن نظامهرای اجتمراعی و
شناختهای اجتماعی ،قدرت و دست سی به گفتمان میشود .ون دایک ب این معتقرد اسرت
که هم سطح خ د و هم سطح کالن تحلیل گفتمران ،ف اتر از کلمرات و عبرارات را در نظر
میگی ند .وی در تحلیل خود دو راهب د کلی مثبت نشاندادن گ و خرود و منفری نشراندادن

مقایسرره م ریکنررد (ف قررانی .)31 ،4932 ،ون دای رک (ون دای رک )13 ،4932،معتقررد اسررت کرره
بازنماییهای ذهنی «ما» در ب اب «آنها» در سخنگو یان گ وهی ،که بهطرورکلی متمایرل بره
ح ور خودشان یا گ و شان در واژگان مثبت و گ و های دیگ (رقیرب) در واژگران و تعرابی
منفی هستند ،در ط ز گفتار و نوشتار یک متن بهخوبی مط ح میشود .به نظ ون دایک ،حتی
روشنت ین مسائل ،از یک محتوای معناشناختی ب خوردار است که واژگان و و یژگیهایی کره
به «خود» و «دیگ ی» نسبت داد میشود را توجیه میکند و البته چنین واژگان و و یژگیهرای
متنی ،باید ب ای اقدامات قانعکنند دیگ باورک دنی جلو داد شوند .وی شرگ دهای معمرول
ب ای قانعکنند بودن تعابی و و یژگیهای متنی را به این ت تیب بیان میکند:
 .4استدالل؛ که باید ارزیابی منفی از واقعیت را بهدنبال داشته باشد.
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گ و رقیب (دیگ ی) را در نظ میگی د و طبق این دو راهب د ون دایک «ما» و «آنها» را با هم

 .2معانی بیان؛ ب جستهک دن اغ اقآمیز کنشهای منفی «دیگ ان» و کنشهرای مثبرت
«ما» ،از قبیل حسن تعبی ها ،تکذیبها ،قصور در بیان کنش منفی «ما».
1. Micro.
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 .9سبک واژگان؛ انتخاب کلماتی که مستلزم ارزیرابیهرای منفری (یرا مثبرت) اسرت
(واژ های دارای بار معنایی خاص).
 .1قصهگو یی؛ گفتن رو یدادهای منفی بهگونهایکه انگار ف د خرود آن را تج بره کر د
است ،و نیز گفتن و یژگیهای منفی رو یدادها بهگونهایکه پذی فتنی باشد.
 .1تأکید ساختاری ب کنشهای منفی «دیگ ان» در تیت ها ،لیدها ،خالصههرا و دیگر
قلم وهای ط ح متن (گزارشهای خب ی) و ساختارهای انتقالی نحو جمله (اشرار
به عوامل منفی در شاخ ها و موقعیتهای موضعی).
 .0نقل قول از شواهد ،منابع و کارشناسان معتب  ،مثال در گزارشهای خبر ی (ف قرانی،

.)36 ،4932
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جامعه آماری و واحد تحلیل

جامعه موردنظ  1در این پژوهش ،تمام سخن انیهای س ان محور مقاومت دربار شهید
سلیمانی است که از میان آنها  0سرخن انی م بروط بره  0نفر از رهبر ان و شخصریتهرای
ب جسته مقاومت شامل-4( :رهب معظم انقالب ،آیتالله خامنرهای -2 ،دبی کرل حزباللره
لبنان ،سیدحسن نص الله -9 ،رئری جمهرور سروریه ،بشاراسرد  -1رهبر انصرارالله یمرن،
عبدالملک بدرالدین الحوثی -1 ،رهب حماس ،اسماعیل هنیه  -0رئی حشدالشعبی ،فالح
الفیا  )،که در ایام پ از شهادت مظلومانه ( 4913/61/49ترا  )4913/61/96در مرورد
س دار سلیمانی در رسانههای خب ی بیان ک د اند ،به شیو نمونهگی ی هدفمند مورد ب رسری
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 ،واحد تحلیرل در ایرن تحقیرق ،مرتن کامرل
سخن انیهای انتخابشد است که درب گی ند اصل خب و گزارش از سرخن انیهرای ایرن 0
رهب و شخصیت ب جسته مقاومت است.

95

1. Target Population.

روش نمونهگیری

روش نمونهگی ی در این به شیو غی احتمالی هدفمند 1یا ق اوتی است؛ زی ا در تحلیل
گفتمان ،اساسا کیفیت ح ور یا غیبت مفاهیم در متن مورد نظ اسرت و روش نمونرهگیر ی
هدفمند ،در این مقاله بهت میتواند پاسخگوی اهداف مقاله باشد« .در نمونههای هدفمند یا
ق اوتی ،پژوهشگ واحدهای نمونهگی ی را بهصورت ذهنی و با هدف قبلی انتخاب میکند.
ذهنیت و هدف داور است که احتمال انتخاب یک واحد نمونرهگیر ی را بر ای نمونره ،معرین
میکند» (ف انکفورت و نچمیاس .)201 ،4934 ،ارل ببی 2دربار نمونهگی ی هدفمنرد مریگو یرد:
«گا الزم میشود که نمونه را ب اساس آگاهی خود از جمعیت ،عنص های جمعیت ،ماهیرت
تحقیق خود و بهطورخالصه ،ب اساس ق اوت شخصی و هدفهای مطالعه انتخاب کنیرد»
(ببی .)161 ،4934 ،در این ب رسی نیز ،با توجه به ماهیت سخن انیهای شش رهب و شخصیت
ب جسته مقاومت دربار شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین هدف تحقیق مبنریبر کشر
کنشگ ان 3در این سخن انیها وتبیین شاخ های مکتب شهید سلیمانی از منظر آنهرا ،از
روش نمونهگی ی هدفمند یا ق اوتی استفاد شد است و بردین منظرور از هر کردام از ایرن
شخصیتها در باز مورد ب رسی ،آن سخن انی را که میتوانست بیشت ین داد های مورد نظر
محقق را تأمین کند انتخاب و مورد تحلیل ق ار گ فت.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات

پ از انتخاب نمونهها (متن سخن انیها) ،ب اسراس روش تحلیرل گفتمرانی تئرون ای.
وندایک ،ف م و یژ ای ب ای ثبت و استخ اج اطالعات از متن سخن انیهای انتخراب شرد در
نظ گ فته شد .این ف م حاوی  44کارو یژ است .سه کار و یژ اول ،گو یای اطالعات شناسهای
1. Perposive.
2. Earl Babbie.

 .3منظور شخصیتهای محور مقاومت مورد ب رسی در این پژوهش است.
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ایدئولوژیهای درون متنی ایرن سرخن انیهرا و شرناخت شریو هرای بره کرار رفتره از سروی
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متن سخن انیها ،شامل :تاریخ ،عنوان و نوع متن (سخن انی) است .سای کار و یژ هرا ،کره از
ط یق آنها میتوان نظام گفتمانی حاکم ب سخن انیها و شناسایی نوع انگار سازی آنهرا در
مورد مکتب سلیمانی و نیز شناسایی مقوالت متنی و درون متنی سخن انیها را به دست آورد،
عبارتاند از؛ سبک واژگان (مثبت) ،اف اد و رهبر ان و شخصریتهرای مطر حشرد در مرتن
(مثبت) ،قطببندی یا غی سازی (مقاومت و ت وریسم و داعش) ،استنادها ،معانی ضرمنی و
گزار های اساسی متنهای سخن انیها .پ از استخ اج اطالعات م بوط به ه متن ،ب ای ه
یک از سخن انیها ،این اطالعات پایه اصلی تحلیل ف امتن را تشکیل میدهند .مجموعه ایرن
 0سخن انی پ از استخ اج مقوالت و کارو یژ های متنی از هر مرتن سرخن انی ،در نهایرت
تحلیل و تفسی ف امتنی شد که این تحلیل به اخذ نتایج اصلی و پاسخگو یی به سؤاالت اصلی
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و ف عی تحقیق انجامید.
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
ایدئولوژی و زبان اهمیت دارد .واژگان انتخاب شد بیانکنند ارزشها و هنجارهرا هسرتند و
ب ای ق اوت ارزشری اسرتفاد مریشروند .عمرد واژگران دارای برار معنرایی منفری در ایرن
سخن انیها در جدول زی آمد است:
جدول شماره  .1واژگان مثبت

موضوع
ویژگیهای
سردار
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سلیمانی

واژگان مثبت

نام شخصیت

 رفیقی خوب ،بزرگوار و شجاع ،ممتاز و ب جسرته،رهب معظم
انقالب

انقالبی و پایبند به خط مبارک امام.
 شررجاعت و ترردبی توامرران در میردان نظررامی و درمیدان سیاست.

 سخنان قانعکنند  ،منطقی و تأثی گذار. اخالص ،در صدر همه خصائ . خ جک دن شجاعت و تدبی ب ای خدا. م اقبت از حدود ش عی در همه ش ایط حتی ش ایطجنگی.
 ف ماندهی جنگاور و مسلط ب ع صه نظام. نمونهای از یک ف ماند واقعی جهادی و اسالمی،مسئول و دوست.
 توانایی و س عت عمل با ف ماندهان جهادی. یکی از س داران بزرگ و نمایند انقالب اسالمی واین نظام مبارک و رهب ی حکیم آن.
دوش نبودن.
 -تعارف نداشتن در روابط.

سیدحسن نص الله

 روابط بسیار صمیمانه با مقاومت لبنان. توانمنررد در حررل مشررکالت و مسررائل لبنرران برراف ماندهی نی وی قدس.
 الگو و نمونه و اسو تواضع ،عشق و ب ادری. تالش شبانهروز ،دلسوز ،خستگیناپذی  ،کار در راخدا و ب ای رضای خدا.
 -محبررررت شرررردید برررره خررررانواد و همسرررر و

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

 -اهررل تش ر یفات و درجرره نظررامی و سررتار های روی

ف زندانش.
 خررردمت بررره مجاهررردان ،مظلومررران و دفررراع ازمست عفان.
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 سپ یک دن زندگی خود در کار ملی و خردمت برهکشور خود.
بشار اسد

 سپ یکر دن زنردگی خرود بر محرور مقاومرت وآرمانهای ب حق ملتهرا در جنرگ برا ت وریسرم و
حامیان آن.
 -س دار سلیمانی« ،شهید قدس».

اسماعیل هنیه

 فداکاری بسیار در را فلسطین و مقاومت. حمایت از م دم فلسطین و م دم مظلوم منطقه. تشییع حاج قاسم در ای ان و ع اق ،از ب کات عظیمشهادت و معنو یت ایشان.
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 به رخ جهانیان کشیدن زند بودن انقالب اسرالمیرهب معظم
انقالب

با این بدرقهها.
 شکو بدرقهها. به دهران دشرمنان و آم یکراییهرای بریانصراف،دروغگو و هجوگو زدن.

تشییع

 دید شدن وحدت م دم در زی تابوت پیکر مطهرشهید سلیمانی و شهدای هم ا .
 صحنههای تشییع میلیونی در ای ان هماننرد تشرییعامام.
 نمونه نداشتن این تشییع در تاریخ.سیدحسن نص الله  -تک ار باشکو صرحنه تشرییع پیک هرا در شره های
مختل ای ان.
 -م دم آمدند ،کهنسراالن ،کودکران ،زنران و مر دان،
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اندوهگین ،گ یان ،متأث و خشمگین.

 خودجوش بودن ح ور م دم. پیام تشییع باشکو در ایر ان جزئری از قردرت برزرگای ان.
 وحشت ب خی کارشناسان بزرگ آم یکایی ،ت امپو دولت او در تشییع در ته ان.
 پیام تشییع باشکو (حاج قاسم و یارانش) در ای ان:انتقام نه فقط تصمیم رهب ی یرا دولرت ایر ان ،بلکره
تصمیم م دم ای ان است.
 صحنههای تشییع در ع اق و پیامهای آن. ناامید شدن آم یکاییها. دشمنان ،تدبی و شجاعت حاج قاسم را برهخروبی دشمن عبارت از «استکبار ،صهیونیزم و آم یکا». تالش وسیع با شریو های پیچیرد تبلیغراتی بر ایرهب معظم
دشمن

انقالب

تغیی نظ م دم درخصوص دشمن.
 نقشه اساسی دشمن ایجاد اخرالل در عرزم و ارادم دم و جوانان.
 تالش دشمنان ،ت دیدافکنی در ایمان و غی ت دینیمرر دم و از بررین برر دن قرردرت تهرراجمی و دفرراعی
جمهوری اسالمی.
 -دشمن ِی ذاتی و همیشگی جبهه دشمنان با ملت ای ان.

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

میدانند.

سیدحسن نص الله  -ناامید شدن دشمنان از چی شدن ب ای ان.
شهادت

رهب معظم
انقالب

 شهادت حاج قاسرم نشران داد کره انقرالب زنرداست.
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 تشک از این شهدا بهسبب انجام کارهرایی در لبنران،فلسطین ،سروریه ،یمرن ،عر اق ،افغانسرتان و در همره
مناطق.
 آمادگی ب ای شهادت و ح ور در میادین و خطوطمقدم و خاک یزها.
 ابعاد وسیع شهادت س دار در امت اسالمی.سیدحسن نص الله  -بازگشت همبستگی و بیداری در اوضاع ع اق.
 تقویررت ارزشهررای جهرراد ،پایرداری ،مقاومررت،فررداکاری ،ایثررار ،اخررالق و اخررالص و کمررک برره
مست عفان و مظلومان با نگا ف ام زی.
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 ب جسته و علنی ک دن روحیه شهادتطلبانه. آشکار نشان دادن چه واقعی و اصلی آم یکا ب ایملتها و دولتها و کشورهای ما.
اسماعیل هنیه
فالح الفیا

 افزودن ب اراد  ،ثبات و استقامت و اص ار ما با ایرنت ورها و شهادتها.
 آرزوی سرر دار سررلیمانی شررهادت در سرر زمینمقدسات.

قطببندی

نحو توصی و مع فی «خود» یا ارزشهای منتسب به «خود» و نیز توصی و مع فری
«دیگ ی» یا ارزشهای منتسب بره «دیگر ی» در مرتن اسرت .ایرنکره در هر کردام از ایرن
سخن انیها خود و «دیگ ی» چگونه توصی میشود .این ام میتواند در تحلیل بینشهرا و
نگ شهای شخصیتهای مورد ب رسی مفید باشد کره در جردول زیر بردان پ داختره شرد

 98است:

جدول شماره  .2دوقطبیسازی در سخنرانیها

نام

مقاومت

شخصیت

داعش و تروریسم

 نقررش تعیینکننررد سررلیمانی در  -رژیم ت وریست آم یکا.رهب
معظم
انقالب

شکسررت نقشررههای آم یکررا در  -مبارز با ت وریسم.
ع اق.

 -پایگررا هررای نظامیرران ت وریسررت

 حزبالله روزبهروز قویت شرد آم یکا.بهگونهایکه ام وز ،هم دست لبنان  -ت وریست مع فیک دن این مجاهرد
است و هم چشم لبنان.

عظیم القدر و س دار و ف ماند مبارز.

 احیرراء و تقویررت ارزشهررای  -داعش سراخته و پ داختره آم یکرا ومقاومت ،جهاد ،ایثار و شهادت.

ابزار سرلطه بر منطقره و بازگشرت بره

دوستان و متحدان ای ان.

 -حمایت ب خی کشورهای منطقره از

 ارتباط ،ان و عالقه با سرطوح داعش.مجاهدان و مقاومت لبنان.
سیدحسن
نص الله

 -طررر ح داعرررش از خط نررراکت ین

 جرردیت ،صررداقت ،توانررایی و توطئههای آم یکا.س عت عمل س دار سلیمانی.

 -بهرر برر داری داعررش از اوضرراع و

 اوج فعالیتهررای مقاومررت در حوادث اخی ع اق.جنوب لبنان.

 -شکست داعش در ع اق.

 تحول کمی و کیفی فعالیتهای  -آم یکا شیطان بزرگ.مقاومت.

 -آوردن ت وریست تکفیر ی برهوسریله

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

 -جنبشهررای مقاومررت منطقرره منطقه.

 ب طررر فشررردن دغدغرررههای آم یکا.مقاومت لبنان.

 -فتنهانگیزیها و درگی یهای داخلری

 -پی وزی مقاومت.

در منطقه کار آم یکا.
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 اف رزایش توانمنرردیهررای برراالی  -آم یکا داعرش را بره منطقره آورد ترامقاومت.

ملت ها ،جوامع ،ارتشها ،دولتهرا،

 موازنرره ،بازدارنرردگی و دفرراع از کشورها ،تمدن ها ،تاریخ و آیند مرا راث وتها و نفت و گاز و آب لبنان.

نابود کند.

 بهتررر ین نماینرررد و پررر چمدار  -ح ور حاج قاسم در نب د داعش درانقالب نزد ملتها و جنبشهرای کنار ما و ب ادران سوری.
مقاومت در منطقه.
 افزایش نی ومندی و توان نتیجره  -جنایت وحشیانهای که آم یکاییهرااین مقاومت و درایت.

م تکررب شررد انررد ،نشررانگ روحیرره

 پ چمدار مقاومت علیه توطئههای جنایتکارانهای اسرت کره در سر زمینمطالعات دینی رسانه | سال دوم| مشاره پنجم و ششم| هبار و تابستان 9911

صهیونیستی و آم یکایی.

 عدم شکست خط مقاومرت در است.رو یررررارو یی بررررا توطئررررههای
صهیونیسررتی و پرر وژ هژمرررونی
اسماعیل
هنیه

آم یکا در فلسطین.
 روحیه جنایتکارانه عامل تر ورشررهید سررلیمانی حمرایتگ رژیرم
صهیونیسررتی برر ای جنایتهررای
بیشت و ت ور رهب ان و ف مانردهان
مقاومت فلسطین.
 فررررداکاری در را فلسررررطین ومقاومت.
 -فلسرررطین همررروار در خرررط
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مقدس فلسطین نیرز بره وقروع پیوسرته

مقاومت.

 ارتباط و همپیمانی است اتژیک بامقاومت
 وفرراداری برره خررون شررهدایمقاومت و فداکاریهای آنان.
 خررون رهب ر ان شررهید مقاومررتموجررب تقو ی رت ه ر چرره بیشررت
ج یان مقاومت.
 -استقبال از حمله موشکی سرپا

 -ت ور حاج قاسم سرلیمانی عملیراتی

پاسررداران انقررالب اسررالمی برره جنایتکارانه از سوی آم یکا.
پایگا های ارتش ت وریستی آم یکا  -هجمهای آشکار از سوی دشمنان به
در ع اق.

س ک دگی آم یکا.
این عص .

بدرالدین
حوثی

 شر وجررودی آم یکررا حتری شرراململتهای غی اسالمی.
 واردشدن آم یکا در جنگ مستقیم باامت اسالمی.
 دخالتهررا و صررحنهگ دانیهررایآم یکا موجد بح ان یمن.
 تجاوز آشکار از سوی آم یکا. -محکومیرررت عملیرررات نظرررامی و

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

 -آم یکا و رژیم صهیونیستی نماد کف

ت وریستی آم یکا در ع اق.
فالح
الفیا

 ح ررور نظررامی آم یکررا در عرر اقعبارت از یک کانون تنش در منطقه.
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 هرردف واشررنگتن از پافشرراری بررح ور نی وهایش در ع اق تقسیم این
کشور پ از شکستش در اج ای ایرن
نقشه بهوسیله داعش.
 عزم محور مقاومت بر ای ادامره  -نقشآف ینی روشرن حراج قاسرم درمقابله برا سیاسرتهای و یر انگر

پی وزیهای متعردد علیره تشرکیالت

آم یکا در منطقه.

ت وریسم.

 افزایش عزم محور مقاومرت در  -ف اموشنک دن نقشآف ینی س لشکب ابر تمررامی نی وهررای سررتمگ و سررلیمانی در پی وزهررای متعرردد علی ره
متجاوز جهان.

تشکیالت ت وریسم.
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 س لشک سلیمانی سپ یکر دن  -اقدام جنایتکارانره دولرت آم یکرا؛بشار اسد

زندگی خود ب محرور مقاومرت و تأ کید مجدد ب سیاسرتهای مسرتدام
آرمانهررای برر حررق ملتهررا در آن.
جنگ با ت وریسم و حامیان آن.

 -اقدام جنایتکارانه دولت آم یکا؛ در

 رسوخ بیشت را شهید سرلیمانی حمایت و پشتیبانی از ت وریسم.و همرزمان وی در اذهان جوانران  -اقدام جنایتکارانره دولرت آم یکرا؛
مقاومت.

گست اندن بینظمی و ه جوم ج.

 افزایش و تحکیمبخشری نیر و واقتدار مقاومرت در ب ابر دشرمنان
منطقه ما.
معانی ضمنی

شناخت معانی ضمنی ،تحلیلگ را قادر میسازد به الیههای زی ین یرا اهرداف واقعری
 55صاحب اث پی بب د .بهطورکلی معانی ضمنی شامل مف وضاتی است کره فهرم ارتبراط میران

ق ایا و موضوع متن مش وط به آنهاست .معانی ضامنی در سخن انیهای مرورد ب رسری در
جدول شمار  9آمد است:
جدول شماره  .3معانی ضمنی

معانی ضمنی

نام شخصیت

 تالش آم یکاییها ب ای ق ار دادن فلسطینیها در حالرت ضرع  ،تراج أت مبارز نداشته باشند.
 جمهوری اسالمی ای ان بدون خواست ،کمک و آراء مثبت و اراد هایم دم معنایی ندارد.
رهب معظم
انقالب

 قد علم ک دن در مقابل همه نقشههایی که با پول ،توانایی و تأثی گذاریسیاسی و تشکیالت وسیع آم یکاییها شکل میگ فت.
 ایستادگی در مقابل دشمن و خنثیک دن نقشهها به کمک عناص مؤمن جنگ ،اختالف ،فتنه ،و ی انری و خر ابشردن زی بناهرا ،تنهرا نتیجرهح ور آم یکا در این منطقه و در ه جای دیگ دنیا.
 نمونه یک ف ماند واقعی جهادی و اسرالمی ت بیرتیافتره در مکترباسالم و انقالب اسالمی و مکتب امام خمینی.
 ب باد رفتن آرزوهای بزرگ رژیم صهیونیسرتی و اربابران آم یکرایی وغ بیشان.

سیدحسن

 -اذعان آم یکاییها به اصابت موشرکهایی کره از صردها کیلرومت آن

نص الله

ط فت شلیک شد  ،به قلب این پایگا و اهداف موردنظ .
ُ
 -حمله به عیناالسد ،شکست ا ُبهت آم یکا در چشم دوستان و دشمنان.

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

و جوانان شجاع ع اقی و م جعیت در ع اق.

 بیاعتمادی اس ائیلیهرا نسربت بره خر وج آم یکرا از منطقره و تنهراگذاشتن آنها.
 -س درگمی تصمیمگی ان ام یکایی در ب اب مقاومت.
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 حمله و سیلی عیناالسد ،نشان از قدرت نی وهای نظامی ای ان. مقتدر و قدرتمند بودن امت اسالمی. آم یکاییها ،دولت آم یکا و قاتالنی که این جنایت را م تکب شردندبهای سنگینی خواهند پ داخت.
 اس ائیل ،ابزاری در دست آم یکا. آم یکا ،تهدید اصلی ب ای امنیت ملی همه کشورها و همه ملتها. ه نوع عملیات انتحاری در ه جایی از جهان اسالمی و ه کشتاریدر ه مسجد یا کلیسا ،باید گفته شود؛ کار آم یکاست.
 ناامید شدن آنهایی که به اوضراع داخلری ایر ان ،اعمرال تحر یمهرا،محاص و فتنهانگیزی امیدوارند.
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 آشکار نشان دادن چه واقعی و اصلی آم یکا ب ای ملتها و دولتهاو کشورهای ما.
 ت امپ و دولت آم یکا بهصورت علنی مسئولیت به شرهادت رسراندنحاج قاسم و ابومهدی المهندس را ب عهد گ فتند.
 جنایت ت ور س دار ،نگا ها را برهسروی همره جنایتهرای آم یکرا درمنطقه جلب ک د.
 آم یکا بزرگت ین جنایتکار در جهان ،شیطان و نروک پیکران اسرتبداد،یاغیگ ی و فساد ،سلطه جو یی ،ظلم و استکبار در جهان.
 آم یکا ،مسئول اصلی همه ظلمها در حق ملت فلسرطین و ملتهرایمنطقه از ط ف رژیم صهیونیستی.
 ناامید شدن کسانی که علیه کشور و حکومت جمهوری اسالمی ای انتوطئهچینی ک دند.
 تولررد مجرردد انقررالب اسررالمی و مفرراهیم ،احساسررات ،آرزوهررا و56

ارزشهای انقالب در ای ان به ب کت این خونهای پاک محقق شد.

 این جنایت آم یکا گست اندن بینظمی و هر جومر ج و اشراعه قرانونجنگل در خردمت بره ط حهرای صهیونیسرتی و اسرتعمار در منطقره و
بشار اسد

تمامی جهان.
 سیاستهای و ی انگ آم یکا در منطقه و نیز در ب اب تمامی نی وهرایستمگ و متجاوز جهان.
 -تأکید ب مبارز علیه ح ور آم یکا در منطقه و دفاع از مر دم و کشرور

بدرالدین
حوثی

علیه تجاوز سعودی-آم یکایی.
 روبهرو بودن با هجمهای آشکار از سوی دشمنان خود بره سر ک دگیآم یکا.
 -همان روحیه جنایتکارنهای که دی وز موجب ت ور و شرهادت ف مانرد

اسماعیل هنیه

شهید سلیمانی شد ،تفک ی است کره جنایرتکراران رژیرم صهیونیسرتی
میشود.

فالح الفیا

 ت ور س دار سلیمانی بهمنزله تأسی دوبار حشد شعبی بود. -جنایتی بزرگ و زشت علیه بش یت.

چشمانداز

ه یک از این شخصیتها با توجه به و یژگیهرای شرهید سرلیمانی و شرهادت ایشران،
چشماندازی را ب ای آیند تصو ی ک د اند که در جدول شمار  4آمد است:
جدول شماره  .4چشمانداز

نام شخصیت
رهب معظم
انقالب

چشمانداز

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

دارند ،تفک و سیاستی که ه روز موجب ت ور و شهادت مر دم فلسرطین

 پایاندادن به ح ور فسادب انگیز و و ی انگ آم یکا در منطقه. ملتهای منطقه و دولتهای ب خاسته از ملتها بدون ت دیرد ادامرهاین ح ور فسادب انگیز آم یکا را قبول نمیکنند.
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 ح ور آم یکاییها در منطقه باید به پایان ب سد. تالشها و کارهای بیشت و گست ش افقهرای جدیرد و برزرگ حراجقاسم در لبنان.
 محدود نبودن پاسخ به جنایت آم یکا؛ ص فا به یک عملیات و ترداومروند طوالنی این مسی .
 اخ اج و پایاندادن به ح ور نظامی آم یکا در منطقه.سیدحسن
نص الله

 از مهمت ین نمونههای پاسخ واقعی ،بی ون راندن نی وهای آم یکاییاز ع اق.
 در تی ر رس بررودن تمررامی پایگا هررای آم یکررایی در منطقرره توسررطموشکهای دقیق ای ان.
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 آغاز تاریخی جدید در منطقه و جهان. ادامه مقابله با سیاستهای و ی انگ آم یکا در منطقه.بشار اسد

 جاودان ماندن یاد شهید سلیمانی در وجدان م دم سوریه. رسرروخ را شررهید سررلیمانی و هررمرزمرران وی در اذهرران جوانررانمقاومت.

بدرالدین حوثی  -تأکید ب دفاع از م دم و کشور علیه تجاوز سعودی-آم یکایی.
 پی وزی حتمی در نب د س نوشتساز آینرد علیره صهیونیسرتها برهیاری خداوند متعال.
اسماعیل هنیه

 ثبتشدن حمایت و پشتیبانی همهجانبه جمهوری اسرالمی ایر ان ازمقاومت در تاریخ.
= تحوالت بزرگ آیند به نفع امت اسالمی.
 -تالش در جهت دفاع از م دم و حفاظت از م زها.

فالح الفیا
59

 ادامه مشورت با م جعیت دینی و راهنمایی گ فتن از آنان. -نقشه راهی ب ای خ وج از بح ان سیاسی با تشکیل کابینهای جدید.

ُحسن تعبیر

ُ
در حسن تعبی  ،کنشها و عقاید با عباراتی توصی میشوند که ارزشگذاری مثبتری را
ُ
طلب میکند .نمونه حسن تعبی ها در جدول شمار  1آمد است.
جدول شماره ُ .5حسن تعبیر

ُحسن تعبیر

نام شخصیت

 ح ور بینظیر ملرت ایر ان ،بره دهران دشرمنان و آم یکراییهرایبیانصاف ،دروغگو و هجوگو زدن.
 با خوشبختی به ملکوت اعلی پیوستن. تعلق حزبی و جناحی نداشتن در مسائل داخلی. تأثی گذاری بیبدیل در ق یه فلسطین. -تص یح مک ر رهب ان فلسطینی ب نقش س دار سلیمانی.

انقالب

 به ثم رساندن کارهای بزرگ بههم ا رفقای عزیزش همچون شرهیدابومهدی المهندس.
 استفاد از ظ فیت انسانهای ت بیتشد مکتب امام در کشور بر ایمقابله با ط احیهای دشمن.
 تیزبینی در مقابل نقشه دشمن و در نظ داشتن نقراط اساسری یعنری«مبانی فک ِی اسالمی و انقالبی» و «وحدت ملی».

 -حفظ وحدت و جهتگی ِی م دم ،انقالبی در جهرت تکر یم مر دان

انقالب و شهیدان یادآور ارزشهای انقالب.

 مشارکت حاج قاسم در آزادسازی لبنان در سال .2666سیدحسن
نص الله

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

رهب معظم

 -نقش تعیینکنند در شکست نقشههای آم یکا در ع اق.

 ای ان قدرتمند ،شجاع و مقتدر. هم اهرری سرر دار سررلیمانی در تمررام دوران جنررگ و سررختیهررا ودشواریهای جنگ.
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 نقش حاج قاسم در تحوالت کیفی و کمی لبنان. حاج قاسم همیشه حاض در لبنان. نمونهای زند  ،موثرق و ملمروس برا شرجاعت و جر أت برینظیر ومثالزدنی.
 دفاع از همه ملتهای منطقه در نب د و رو یارو یی با داعش. ایجرراد و ب ق ر اری روابررط محکررم و متفرراوت س ر دار سررلیمانی برراف ماندهان جهادی و ف ماندهان حزبالله لبنان.
 پیگی ی و ب آورد ک دن کمبودها و خواستههای لبنان در ای ان از سویس دار سلیمانی.
 موشکها صددرصد ساخت ای ان.مطالعات دینی رسانه | سال دوم| مشاره پنجم و ششم| هبار و تابستان 9911

 جمهوری اسالمی ای ان موشکهای بسیار دقیقت از این نیز دارد. موشکهای (ای ان) پایگا آم یکایی عیناالسد در ع اق را هدف ق ارداد ،اما عزاداری در رژیم صهیونیستی ب گزار شد.
 این حمله ای ان بسیار بزرگ و بااهمیت بود.ُ
 از نتایج حمله ای ان ،شکستهشدن هیبت و ا ُبهت آم یکا بود. جاودان ماندن یاد شهید سلیمانی و ایستادگی وی در دفاع از سروریهبشار اسد

علیه ت وریسم و حامیان آن ،در وجدان م دم سوریه.
 اف رزایش اراد و عررزم جوانرران سرروری جهررت ادامرره را آن شررهید وهمرزمانش.

بدرالدین حوثی

 حمله موشکی ای ان به پایگا های آم یکا ب اسراس معادلره اسرالمیق آنی و موضعی حکیمانه و مسئوالنه.
 -موضوع مهم و اساسی در مورد شخصیت این م د برزرگ ایرنکره از

اسماعیل هنیه
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مقاومت فلسطین حمایت میک د.
 -ایشان یک ارتباط و همپیمانی است اتژیک با مقاومت داشت.

 به دست آوردن رضایت م جعیت با تمام تالش.فالح الفیا

 ما از ه نقشه راهی که م جعیت ب ای خارج ک دن کشرور از بحر انارائه کند ،حمایت میکنیم.

کنایه

در کنایه دال به چیزی کامال متفاوت و مت اد داللت میکند( .جدول شمار )0
جدول شماره  .6کنایه

نام شخصیت

کنایه
 دیشب یک سیلی به آم یکا زد شد. -ح ور فسادب انگیز و و ی انگ آم یکا در منطقه.

انقالب

 عد ای میخواستند وانمود کنند که انقالب اسالمی در ایر ان تمرامشد است ،البته عد ای هم سعی میکنند این اتفاق بیفتد.
 آم یکاییها میخواستند ع اق یا شبیه رژیم طاغوت باشد یرا شربیهب خی رژیمها مثل سعودی که بهتعبی آنها نقش گاو شی د را دارند.
 یکی از پیامدهای شهادت س دار ،توجه به ایرنکره غرارتگ اصرلینفت ،گاز و ث وت کشورهای ما و منطقه ما ،آم یکاست.
 -آنچه در عیناالسد اتفاق افتاد یک سیلی بود.

سیدحسن
نص الله

 سیلی ای ان و آتشب و عقبنشینی آم یکا ،درسی بر ای همره کرهشجاع باشند و به تواناییها و امکانات خود اعتماد کنند.

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

رهب معظم

 حاج قاسم کراری کر د کره منطقره کروچکی ماننرد غرز در مقابرلصهیونیستهای ُپ مدعا بهگونهای ایستاد.

 این خونها هدر نخواهد رفت و اهداف آن محقق خواهد شد و پیامآن به همه جهانیان خواهد رسید.
 -آم یکا در روزهای گذشته از ت س انتقام یک لنگ پا ایستاد بود.
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 ای منافق بزرگ (ت امپ) تو ای ان را به مبارز با داعش دعوت میکنیدرحالیکه بزرگت ین ف ماندهان منطقه را ت ور میکنی کره داعرش را
شکست دادند.
بشار اسد
بدرالدین حوثی

 اقدام جنایتکارانه دولت آم یکا؛ اشاعه قانون جنگل در خدمت برهط حهای صهیونیستی و استعمار در منطقه و تمامی جهان.
 خون شهداء باعث تأسی دوبار حشدالشعبی شد است. -خون رهب ان شهید مقاومت موجب تقو یت و اص ار هر چره بیشرت

اسماعیل هنیه

ج یان مقاومت.
 -سیاست تر ور ناجوانم دانره ،سیاسرتی شکسرتخورد و ناشری از
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ضع رژیم غاصب صهیونیستی و آم یکا
فالح الفیا

 -جنایتی بزرگ و زشت علیه بش یت.

استعاره

انتقال استعار ای یک واژ یا عبارت از یک قلم و به قلم وی دیگ  ،نقشی ایردئولوژیک
ایفا میکند .به عبارتی استعار ها دارای بار معنایی ایردئولوژیک هسرتند .ایرن اسرتعار هرا در
جدول شمار  7آمد است:
جدول شماره  .7استعاره

نام شخصیت

استعاره
 -انتقام بحث دیگ ی است.

رهب معظم
انقالب
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 -ت ور س دار سلیمانی بهمنزله حیات و تأسی دوبار حشدالشعبی.

 ه زمانیکه این شهید عزیز گزارشی ارائه میک د من قلبا و زبانا او راتحسین میک دم.
 در مقابل آنچه روح بزرگ آن شهید عزیرز بر ای ایر ان و منطقره برهارمغان آورد ،س تعظیم ف ود میآورم.

 زند بودن انقالب اسالمی و به رخ کشیدن آن به جهانیان. در جلسههای رسمی با مسئوالن مختل  ،بهگونهای در حاشریه و دوراز چشم مینشست که باید میگشتید تا او را پیدا میک دید و میدیدید.
 حاج قاسم ذوب در انقالب. حاج قاسم کاری ک د که رژیم صهیونیسرتی  13سراعته مجبرور برهدرخواست آتشب شد.
 بیداری ملتها. شهید سلیمانی با شهادت خود ،چشمهای غبارگ فته را باز و دشمنانرا مجبور به خ وع در مقابل عظمت ملت ای ان ک د.
 میخواهند این مجاهد عظیمالقردر و سر دار و ف مانرد مبرارز برات وریسم را یک ت وریست مع فی کنند.
 توطئه آم یکاییها فقط منحص به این ت فند نیست. آم یکاییها بیش از ه چیزی از همین جوانران ع صرههای علرم وجهاد و خدمت و نظامی عصبانی هستند.
 حاج قاسم پیامآور امین رهب ی و ب کت جمهوری اسرالمی ایر ان ومسئوالن آن.
 در چنین جهانی ،اسرالم واقعری ،انقرالب اسرالمی و مکترب امرامسیدحسن
نص الله

خمینی اف ادی را مانند حاج قاسم سرلیمانی پر ورش مریدهرد کره
خانواد اش کمت او را میدیدند.
 -ت امپ دروغگو است او به م دم خود دروغ میگو ید.

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

 -در مقام مقابله ،این اقدامات نظامی به این شکل کفایت نمیکند.

 گفته میشود ت امپ بزرگت ین دروغگو در طول تاریخ آم یکاست. همه رئی جمهورهای آم یکرا دروغگرو بودنرد ،امرا دروغگروت ینرئی جمهور آم یکا در طول تاریخ ت امپ است.

80

 چیزی که ما ع ضه میکنیم همان چیزی است که اسرالم و مکتربامام خمینی از ط یق شهید قاسم سرلیمانی و ابومهردی المهنردس
ع ضه میکند.
 نقشآف ینی روشرن وی در پیر وزیهرای متعردد علیره تشرکیالتت وریسم.
بشار اسد

 افزایش و تحکیمبخشی نی و و اقتدار مقاومت در ب اب دشمنان منطقهما و احقاق حق ب تثبیت حاکمیت اراد ملتها در کل جهران پایره و
مبنا خواهد شد.

بدرالدین حوثی
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اسماعیل هنیه
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فالح الفیا

 آم یکا و رژیم صهیونیستی نماد کف این عص هستند. بعد از این جنایت ض ورت دارد همه جهانیان عامالن آن را محکومو م تکبان آن را مجازات کنند.
 -ت ور س دار سلیمانی بهمنزله تأسی دوبار حشدالشعبی.

ناگفتهها

یکی از تمهیدات گفتمانی این است که ب خی از موارد «آنها» ناگفته باقی بماند .جدول
 8به ناگفتهها اشار دارد:
جدول شماره  .8موضوع ناگفتهها در رسانههای آمریكا

نام شخصیت

موضوع ناگفتهها در رسانههای آمریكا
 ظلم و تعدی نک دن س دار سلیمانی به کسی در میدان جنگ.-ب خی سعی نکنند این واقعیتهای حاج قاسم را کمرنگ کنند.

رهب معظم

 -خنثیک دن همه نقشههای نامش وع آم یکا در غ ب آسیا ،نمونرهای

انقالب

از تدبی و شجاعت حاج قاسم.
 ُپ ک دن دست فلسطینیها از سوی این م د برزرگ برا دادن جر أت وتوان مبارز به آنها.

 آنها همین فساد و و ی انگ ی را ب ای ای ان عزیز و جمهوری اسالمیهم آرزو و اص ار دارند.
 پیگی یها و حمایتهای حاج قاسم سلیمانی بهعنوان نمایند ای ان،از علل اصلی تحول کمی و کیفی فعالیتهای مقاومرت در سرالهای
 4113و  4111که به پی وزی سال  2666منج شد.
 یکسان بودن ق ائت و دیدگا های ما دربار تحوالت سوریه از همانابتدا با حاج قاسم.
 بیش از بیست سال ،حاج قاسم سلیمانی از مرا چیرزی نخواسرت ودستوری به ما نداد و مطلقا چیزی از ما ب ای ای ان نخواست.
 نقش قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و بسیاری از ف مانردهانای انی و ع اقی در شکست داعش.
سیدحسن

 -پیام تجمع میلیرونی در خوزسرتان بر ای بع ری رژیمهرای خلریج

نص الله

(فارس) این بود که علیه جمهوری اسالمی ای ان از خوزستان و اهرواز
توطئه چینی و تالش میکنند از مسائل قومیتی ،نژادی و ع بی و حتری
مسائل مذهبی و طایفهای و از وجود بع ی ش ایط دشوار در خوزستان
سوءاستفاد کنند.
 تالش گست د ف هنگی و رسانهای در جهان ب ای به تمسرخ گر فتنه چیزی بره نرام جهراد ،مجاهردت ،شرهادت ،شرهید ،مقاومرت و
پایداری.
 -این سیلی و این حمله نظامی بزرگ نشان از شجاعت بینظی رهب ی

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

 -حفظ ثبات منطقه از سوی حاج قاسم و ابوالمهدی.

و ملت ای ان است که پشت س رهب ی خود ایستاد اند.
 حمله ای ان به عیناالسد پیام محکمی ب ای صهیونیستها. -ت امپ ای ان را به همکاری ب ای مبارز با داعش ف اخواند.
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بشار اسد

 احقاق حق ب تثبیت حاکمیت اراد ملتها در کل جهان پایه و مبناخواهد شد.
 -هدف ق ار دادن پایگا های آم یکا در ع اق را میستاییم.

بدرالدین حوثی

 ش وجودی آم یکا حتی ملتهای غی اسالمی را در ب گ فته؛ مانندآنچه در و یتنام روی داد است.
 -مقاومررت فلسررطین در جبهرره مقرردم مبررارز علی ره رژی رم غاصررب

اسماعیل هنیه

صهیونیستی ق ار دارد که قدس و مسجداالقصی را اشغال ک د است.
 شهید حاج قاسم سلیمانی نقشی اساسی و محروری در حمایرت ازمقاومت فلسطین داشت.
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فالح الفیا

 -جنایتی بزرگ و زشت علیه بش یت.

گفتمانسازی و جریانسازی مکتب شهید سلیمانی

مکتب سلیمانی ،ب ای تداوم و جاریشدن و ف اگی شدن نیازمند گفتمانسازی بهویژ در
میان جوانان است .گفتمانسازی نیاز به کار عمیق ف هنگی و تغیی نگ شهرا دارد و بر ای آن
باید نمادسازی ک د .نیاز به یک کار عمیق ف هنگی ب ای تغیی نگ شها دارد .ف هنگسازی با
کار تبلیغی به نتیجه نمیرسد بلکه نیراز بره نمادسرازی دارد نمادسرازی هرم برا شناسرایی و
شناساندن ویژگیها و ابعاد مختل شخصیتی ،معنوی ،مدی یتی ،و  ....ایشان به دور از اغ اق
و زیاد گویی تحقق خواهد یافت« .ما نیاز نداریم که زیادیگویی کنیم ما باید حقیقت را بیان
کنیم .ما باید این حقیقت را هم ا با آن چیزهایی که حاج قاسم را خدات س و قوی و صاحب
مکتب ک د تع ی کنیم» (ابعاد و مؤلفههای قدرت ن م در مکتب س دار سلیمانی.)4913 ،
جایگاه نظام اسالمی در مکتب شهید سلیمانی

در بحث انقالب ،حکومت اسالمی ،جمهوری اسالمی ،همانطور کره امرام حفرظ
 86نظام را از اوجب واجبات میدانند ،شهید سلیمانی هم ب این مسرأله تأ کیرد میکنرد و تعبیر

زیبایی در این رابطه دارد ،میگوید که هیچ واجبی به پای دفاع از نظام نمیرسد .ایشان ب این
سخن ح ت امام تکیه میکند که آن را از نماز هم واجبت مریدانسرتند و حتری معتقرد
است نماز اگ ق ا شد میتوان ق ایش را به جا آورد ،ولی اگ نظام اسرالمی آسریب ببینرد،
اینطور نیست که بتوان ق ای آن را به جا آورد ،بلکه همزمان با آن ،نماز آسیب میبیند و دین
آسیب میبیند و به همین دلیل است که حفظ این نظام ب ای همه از اوجرب واجبرات اسرت.
(ابعاد و مؤلفههای قدرت ن م در مکتب س دار سلیمانی)4913 ،

جایگاه صدور انقالب اسالمی در مکتب شهید سلیمانی

شهید سلیمانی معتقد است که صدور انقالب در دو ُبعد تبلور پیدا ک د ؛ اول ،در ُبعرد

حکرومتی تلفیرق جمهوریرت و اسرالمیت و دوم ،در
ساختاری و شراکله نظرام یعنری مردل
ِ

چارچوب مدلها و الگوها .و منظور از مدلها و الگوها بحرث ف هنرگ شرهادت و بسریج و
توانسته است ارزشهایی را در دنیا به ارمغان بیاورد که خیلی از معادالت و میدانها را عو

میکند و این در حالی است که جهاد ،ب خالف جنگ ،نه توق دارد ،نه خسارت و نه آسیب
ایجاد میکند.
جایگاه والیتفقیه و مرجعیت در مکتب شهید سلیمانی

شهید سلیمانی اعتقاد داشت همانطور که پیرامب اکر م در حردیث معر وف ثقلرین
میف مایند که من در میان شما دو ام گ انبها یعنی کتاب خدا و عت تم را باقی میگذارم و ه
ک از این دو جدا شود گم ا خواهد شد ،در مرورد انقرالب اسرالمی هرم امرام دو رکرن
ارزشمند را ب ای ما به یادگار گذاشتند؛ یکی ،نظام جمهوری اسالمی و دیگ ی والیتفقیه که

مکتب سردار سلیمانی در نگاه شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت

تحوالتی است که بهواسطه بسیج به وجود آمد .بهویرژ ف هنرگ بسریج و ف هنرگ جهراد کره

اینها الزم و ملزوم همدیگ هستند .والیتفقیه ستون خیمه جمهوری اسالمی اسرت و اگر
والیتفقیه آسیب ببیند ،جمهوری اسالمی آسیب میبیند .چنانکه قبل از انقالب هم م اجع
بودند ،ولی والیتفقیه نبود و ما آسیب دیدیم .ام وز این والیرتفقیره ضرمانتی اسرت کره از 80

آسیبهایی که آن موقع دیدیم و اهانتهایی که به شیعه و علماء و م اجع وارد شد پیشرگی ی
میکند.
حاج قاسم س باز مقام معظم رهب ی هست .چون دستش در دست امام و مقام معظم
رهب ی بود و در زمین والیت حجت خدا و زمین اهلبیت و عاشورا بود و خدای متعال حاج
قاسم را عزیز و عاقبت به خی و بزرگ ک د و ب همه قلوب حاکم ک د.
نتیجهگیری

از مهمت ین دستاوردهای انقرالب اسرالمی از یرک سرو گسرت ش ف هنرگ مقاومرت و
ایستادگی و از سوی دیگ گست ش مکتبهایی چون مکتب امرام خمینری ،مکترب سر دار
سلیمانی و ...در ب اب استکبار بود است .در این میان تبیین و پی وی از الگوی مکتب شرهید
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حاج قاسم سلیمانی میتواند ضمن ایستادگی در ب اب هجمههای دشمنان ،رشرد و بالنردگی
جوانان و در نهایت جامعه را در پی داشته باشد.
اگ بخواهیم با نظ یه شخصیت در جامعهشناسری یافترههرای بره دسرت آمرد را در ایرن
تحقیق تحلیل کنیم ،نشان میدهد که شخصیت حاج قاسم از نظر رهبر ان مقاومرت دارای دو
بعد ف دی و اجتماعی است که در کنار ویژگیهای ف دی و نی وهای عظیم درونی وی که حاکی
از ارزشهای بنیادی ،هدفهای زندگی و فهم او از هو یرت خرو یش و نظرای آن ،بخرش بنیرادین
شخصیت وی است که نقش بسیار زیادی در شخصیت اجتمراعی ایشران دارد .ب اسراس ایرن
نظ یه و یافته به دست آمد شخصیت اجتماعی حراج قاسرم ت کیبری از نقرشهرایی اسرت کره
ب اساس پایگا و جایگا اجتماعی و موقعیت گ وهی خود در میران گر و هرای اجتمراعی ایفرا
میکند.
لذا یافتههای این تحقیق نشان داد که ویژگیهای شخصیتی شهید حاج قاسم سرلیمانی از
نگا شخصیتهای ب جسته محور مقاومت؛ هرم از نظر فر دی و هرم از نظر اجتمراعی ایرن
ویژگیها را دارد ،که رهب ان مقاومت ب آن تأکید دارند :رفیقی شجاع ،بزرگروار ،اخرالص براال،
 89نداشتن تظاه  ،انقالبیگ ی ممتاز و ب جسته ،ح ور گست د و همیشگی در میدان نب د و خرط

مقدم ،اسو تواضع و ب ادری ،حمایت از م دم مظلوم ،اراد  ،ثبرات و اسرتقامت؛ ب جسرته شرد
است.
همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد که بهلحراظ تأثی گرذاری حراج قاسرم بر محریط
بی ونی موارد زی در ف ای واقعی پدید آمد است که عبارتاند از پیر وزی محرور مقاومرت،
شکست نقشههای آم یکا در ع اق ،ایجاد ف هنگ مقاومت ،جهراد ،جنربشهرای مقاومرت در
منطقه ،پی وزی مقاومت ،افزایش توانمندی مقاومت ،هدف بزرگ بهتر ین پر چمدار انقرالب و
جنبشهای مقاومت در منطقه ،افزایش محور مقاومت و در مقابل ت وریسرم و داعرش ،مبرارز
ت وریسم ،مبارز با داعش ،شکست داعش در ع اق که با تالشهرا و تردابی حراج قاسرم مرورد
تأکید بود است.
معانی ضمنی در شخصیتهای ب جسته مقاومت نشان میدهد که خنثیک دن نقشههای
دشمنان توسط حاج قاسم سلیمانی ،اقتدار و قدرت امت اسالمی ،آم یکا تهدید اصلی بر ای
این ف ماند بزرگ مقاومت به دست آمد است.
همچنین درخصوص ناگفتهها و تخفی ها و استعار ها در نگا شخصیتهای ب جسرته
محور مقاومت میتوان به موارد زی اشار ک د بهگونهایکه این شخصیتهای محور مقاومت
ظلم و تعدی نک دن حاج قاسم به کسی ،خنثیک دن همه نقشههای نامش وع آم یکرا توسرط
حاج قاسم ،نقش حاج قاسم در شکست داعش ،حفظ ثبات منطقه از سوی حاج قاسم ،پایه و
مبنا بودن احقاق حق ب تثبیت حاکمیت اراد ملتها در کل جهان ،جنایرت برزرگ و زشرت
علیه بش یت ،حاج قاسم ذوب در انقرالب ،زنرد برودن انقرالب اسرالمی ،آم یکرا و رژیرم
صهیونیستی نماد کف این عصر  ،خرون ایرن شرهدا باعرث تأسری دوبرار حشدالشرعبی را
بهطورکلی مورد توجه خود ق ار دادند.
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همه کشورها و ملتها ،مبارز علیه ح ور آم یکا در منطقه بارز شد است که با تالشهرای

چشمانداز شخصیتهای ب جسته محور مقاومت در این خصروص نشران مریدهرد کره
پایاندادن به ح ور فسادانگیز و وی انگ آم یکا در منطقه ،تالش و گست ش افقهرای جدیرد و
بزرگ حاج قاسم ،عزم محور مقاومت ب ای ادامه مقابله برا سیاسرتهرای ویر انگر آم یکرا در 85

منطقه ،تالش در جهت دفاع از م دم و حفاظت از م زها ب ای آیند منطقه مط ح ک دند.

بناب این به نظ میرسد که ویژگیهای گفتمانی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در ُبعد

ف دی و رفتاری عبارتاند از :تعهد و وفاداری ،شخصیت کاریزماتیک ،نداشتن تظاه و ریرا.
در بعد نظامی ،این ویژگیهرا شرامل شرجاعت ،دشرمنسرتیزی ،توانمنردی ،قرانونگ ایری،
دشمنشناسی است .در ُبعد معنوی و ارزشی عناص ی همچون ایثار ،گذشت ،شهادتطلبی،

ساد زیستی ،دوری از تجمل ،انقالبیگ ی و در ُبعد مدی یتی نیز ،مردی یت جهرادی ،تفکر
راهب دی ،سازگار ،انعطافپذی  ،عطوفت با زی دستان ،خالق را ب جسرته کر د انرد .در ُبعرد
تأثی گذاری مقاومت هم تقویت نی وهای مقاومت در منطقه ،ایجاد انسجام و یکپارچگی بین
آحاد ملت ،ف اهمشدن زمینه اخ اج دشمنان از منطقه از مهمتر ین عناصر گفتمرانی مکترب
شهید سلیمانی از منظ این شخصیتها بود است .اگ بخواهیم با نظ یه شخصیت در علرم
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جامعهشناسی در نهایت شخصیت حاج قاسم را از نظر رهبر ان مقاومرت تحلیرل کنریم برا
قه مان ،نابغه و نخبهای مواجه میشویم که از نظ ذاتی ،درونری و اجتمراعی ،اسرتعدادها و
و یژگیهای ممتازی دارد و اقدامات و ابتکاراتی انجام داد است که شخصیت وی را ف اتر از
یک ف د و تا حد یک مکتب بی نظی تبیین میکنند که این شخصیت الگو جامعی ارائه میکند
که نمونه عملی ب گ فته از مکتب پیامب اسالم و اهلبیت و مدافع والیت است.
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