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  يمانیمکتب سردار سل

 برجسته جبهه مقاومت هایتیدر نگاه شخص

 (و عراق هیسور ن،یفلسط من،یلبنان،  ران،ی)ا

 
 *یزهره دانشمند

 **یتیهدا فتهیفر

 چکیده

 منظر  از سرلیمانی شهید های شخصیت ویژگی شناسایی هدف از این پژوهش هدف:
 از سلیمانی شهید مکتب گفتمانی عناص  مقاومت و دستیابی به محور های ب جسته شخصیت

 . هاست آن منظ 
است که با استفاد   1تحلیلی-کیفی از نوع توصیفی وهش حاض روش پژ روش تحقیق:

انجام شرد. سرخن انی شرش نفر  از رهبر ان و دایک  با رویک د ون انتقادی تحلیل گفتماناز 
رهبر  معظرم انقرالب، ، ای اللره خامنره آیرت .4های ب جسرته مقاومرت شرامل: ) شخصیت

جمهررور سرروریه،  ، رئرری بشاراسررد .9لبنرران،  اللرره حزب سیدحسررن نصرر الله، دبی کررل .2
                                                      

 .zohreh.76daneshmandi@gmail.comرسانه،  . تی یکارشناس ارشد مد* 

   ،یدانشگا  آزاد اسالم قات،یواحد علوم تحق ،یشناس جامعه یدکت  یدانشجو **
hedayatifarifteh@gmail.com. 

 پ دازد. می موجود روابط و ش ایط تفسی  و توصی  به تحلیلی-توصیفی تحقیق . روش1
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اسرماعیل هنیره، رهبر  حمراس،  .1، حوثی، رهب  انصرارالله یمرنالعبدالملک بدرالدین  .1
( که در ایام پ  از شهادت مظلومانه سر دار سرلیمانی حشدالشعبی ، رئی فالح الفیا  .0

 گی ی هدفمند انتخاب شد. اند، به شیو  نمونه بیان ک د 
هرای برارز  هرا برا تبیرین عناصر  و ویژگری د این شخصیتده نشان می ها یافته :ها یافته

های مظلوم منطقه  شخصیت شهید سلیمانی سعی ک دند دالیل محبوبیت ایشان در بین ملت
و جهان و خشم و انزجار و ضع  دشمنان مقاومت را از ط یق نشران دادن عظمرت مکترب 

 ان ب سانند.عنوان تنها را  مقابله با دشمنان به گوش جهانی شهید سلیمانی به
های غ بی درخصروص شرهادت  نمایی رسانه در مقابل سانسور و کوچک گیری: نتیجه

های بارز شخصیت ایشران، نشران  ها توانستند با تبیین ویژگی س دار سلیمانی، این شخصیت
اجتماعی،  و که از نظ  ذاتیای مواجهیم  دهند که ما در مورد شهید سلیمانی با قه مان و نخبه

شخصیت وی را ف ات  از یک که  داد  استتازی دارد و اقدامات و ابتکاراتی انجام استعداد مم
 کند. نظی  تبیین می ف د و تا حد یک مکتب بی

مکتب س دار شرهید سرلیمانی، رهبر ان مقاومرت، تحلیرل گفتمران ون  ها: کلیدواژه
 .دایک

 مقدمه

 است کرهشد   یدیدوارد عص ج ،دهد که انسان ینشان م یالملل  نیب یها صحنه  ام وز
 ب الیل ای یدموک اس الیسوس یها مکتب ای سمیب الیو نئول سمیب الیمثل ل یقبل یها با آموز  گ ید

های بلندش  انقالب اسالمی ای ان با آرمان .است ینینظم نو دنبالشود و  یاقناع نم یدموک اس
ب  مکترب واالی  مبتنی هایش ها و مسئولیت اراد  و انتخاب ها و و تع یفی که از انسان و ارزش

اسالم ارائه داد، فصل نوینی در حیات اجتماعی کشور و بلکه جامعه بش ی ایجراد کر د و در 
و  ی، مکتب مقام معظرم رهبر ینیمکتب امام خمثی  أ ف از و نشیب آن، تحت تطی مسی  پُ 

 های بزرگی پر ورش یافتنرد کره را  و روش زنردگی، مقاومرت و انسان ی،خود انقالب اسالم
س دار شهید حاج قاسم  .ها الگوی عینی و عملی ب ای دیگ ان شد  است طلبانه آن مبارز  حق
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گا  و آزاد  این چنین بود  ملتاالط افش، در دل  های جامع سلیمانی، با ویژگی  مکتبو  های آ
توانرد بره  یاست، که معملی و  ینیع ینماد و الگو کی یرا  واقع کی ی،مانیقاسم سل دیشه

  .ی کمک کندجهان نینظم نو
که خود از رهب ان و  ویژ  از منظ  کسانی به همین سبب، شناخت و ب رسی این مکتب به

 ،از اهمیرت بسرزایی ب خروردار اسرت ثی گذار در محور مقاومرت هسرتند،أهای ت شخصیت
قه مانان باعث الگوگی ی دیگ  ها،  شخصیتگونه  مکتب اینهای  شاخ تدوین  که ای گونه به

با عنایت به این مروارد و  .خواهد شده  ف د و ه  کشور دگی شخصی و سازمانی در سبک زن
 حراج شهید به»: ف مایند می که سلیمانی شهید ەدرباررهب  معظم انقالب، ف مایش همچنین 

 نگا  آموز درس مدرسه یک و را  یک مکتب، یک چشم به نکنیم؛ نگا  ف د یک چشم به قاسم
 نیبره تردورسد تا در ایرن مقالره   ؛ ض وری به نظ  می(43/42/4912 )رهب  معظم انقالب، «کنیم

عیرار انقرالب و مردی یت انقالبری،  ی که الگوی تماممانیسلقاسم مکتب حاج  های شاخ 
بنراب این  .سفی  واقعی صلح و مقاومت و یار مست عفان در منطقه و جهان است، دست یابیم

 کر دیب اسراس رو یمانیقاسرم سرل مکتب حاج های یژگیشناخت و مقاله؛ نیااصلی هدف 
 .استمحور مقاومت  یها تیشخص یگفتمان

 کر دیب اسراس رو یمانیمکتب حاج قاسرم سرل های یژگیو اصلی این است که پ سش
  کدام است؟محور مقاومت  یها تیشخص یگفتمان

 ریزی شد  است: های ف عی زی  ط ح جهت پاسخ به پ سش اصلی پژوهش
شد  جبهه مقاومت چگونه ویژگی شخصریتی سر دار  های مط ح رهب ان و شخصیت .4

 اند؟  سلیمانی را تبیین ک د 
 یدات گفتمرانیر، از چره تمههای مکتب سلیمانی بیان شاخ در  ها  این شخصیت .2

 ؟اند ک د استفاد  
شرد  در  هرای مطر ح نگا  این رهب ان و شخصریتز در یآم هیو کنا یا م استعار یمفاه. 9

 ست؟یچیونیستی خصوص آم یکا و رژیم صه
 ست؟ین چومت یضمن یمعان. 1
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هایی ب ای مکتب شهید سرلیمانی،  ویژگیاز چه  شد   های مط ح رهب ان و شخصیت. 1
 ند؟یگو یسخن مجبهه مقاومت و پایان ح ور آم یکا در منطقه 

 ست؟ یشد  چ های مط ح شخصیت سخنان ناگفته در متن یها تیواقع. 0
در جبهره مقاومرت و  «یگر ید»و  «خرود»مرتن،  یکیژدئولویا یبند ب اساس قطب. 3

 شود؟ ی  میچگونه توصت وریسم و داعش 
  دهد: های پژوهش نشان می ب رسی پیشینه

 انقرالب تر از در مردی یتی الگروی ارائه» با عنوان پژوهشی در (4911) ظاه ی محمد-
 اسرمق سرپهبد شرهید مردی یتی سربک بر  مبتنری ایر ان اسالمی جمهوری عالی مدی ان ب ای

شرهید،  با م تبط متنی های داد  و ها  فیلم ها، مصاحبه م ون تحلیل از گی ی به   با «سلیمانی
 اعتقادی؛ مبانی اقتصادی؛ مشی ف هنگی، مشی سیاسی، مشی»شامل:  ف اگی  م مون چهار
 سراختاری رویکر د از اسرتفاد  با سپ  و استخ اج ک د «شغلی های زمینه ف دی؛ های  زمینه

 سرطح در اث گرذارت ین م رمون عنروان به اعتقادی مبانی که ک د بندی سطح ها را آن تفسی ی
 دوم در سطح اقتصادی و ف هنگی سیاسی، های مشی سوم، سطح در ف دی های زمینه چهارم،

 .گ فت ق ار اول سطح در م مون اث پذی ت ین عنوان به شغلی های زمینه و

برا « سرلیمانی مکتب در قدماتیم کنکاشی» عنوان تحت پژوهشی در (4913)زارعی-
را  ایشران سرلیمانی، تشرییع شرهید اعتقرادی و شخصریتی هرای ب رسی شخصیت و ویژگری

 .رسانید جهانیان به را ایشان پیام و نوردید را بیان ک د که م زها« غافلگی ی بزرگ»
اللره   تحلیرل گفتمرانی سیاسرت خرارجی آیرت»در پژوهشی با عنوان  (4919)اسدی -
را ب رسی نمود و به این نتیجه رسرید کره اسرتواری « گ ایی ضد نظام سلطه تعامل»ای،  خامنه

سیاست خارجی ب  دو بنیاد سلبی و اثباتی، ب خورداری از ماهیتی مسرتقالنه و ضدسرلطه، و 
  .است اتژیک است-مندی از گ ایش ایدئولوژیک به  

ای  اللره خامنره  تتحلیرل گفتمران آیر»در تحقیقی با عنوان  (4919)آجیلی و همکاران -
هرای رهبر ی  بره ب رسری دیردگا « )رهب  معظم انقالب( پی امون رابطه ای ان با ایالت متحد 

پ داخت و به این نتیجه رسیدند که گفتمان ایشان ب آمد  از اسرالم، گفتمران انقرالب و امرام 
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 ار ثی  قأهایی را تحت ت این گفتمان در حوز  سیاست خارجی، خ د  گفتمان .است خمینی
 .ها در مورد رابطه با آم یکاست داد  است که یکی از آن

 شرهید ف مانردهی الگوی تدوین»در پژوهش  (4911)هوالسو،  پود  و پاشایی دهقانی-
کیرد بر  ضر ورت أالمللی و نمراد مقاومرت، ضرمن ت ای بین عنوان چه   ، به«سلیمانی قاسم

 آن الگوسرازی و اخ وی و مولش مکتبی جهان عنوان به سلیمانی قاسم شهید مکتب ب رسی

را  واالمقام شهید مکتب این م مون، تحلیل روش از گی ی به   مدی ان، با و ف ماندهان ب ای
و « نظرامی» ،«مردی یتی و ف مانردهی» ،«رفتاری و ف دی»، «ارزشی و معنوی» ُبعد پنج در
 تربمک پیامرد گ فتنرد کره نتیجره نهایرت در و مشخ  ک دنرد« ثی گذاری)عملک دی(أت»

 .سلیمانی، سعادت و شهادت است
 حکم ان اخالقی ف ایل شکوفایی عوامل شناسایی»، در پژوهش، (4911)گنج بخش -

پ دازی  پ  از تبیین ف ایل اخالقی حکم ان ب اساس نظ یه، «سلیمانی شهید مکتب ب  مبتنی
 یح عوامرل و رهب  انقالب؛ به تطبیق آن با رویه شهید سلیمانی پ داخته و در تش امام راحل

مؤث  ب  رشد و شکوفایی آن به عوامل خانوادگی و محیطی و همچنین تأثی  اراد  اشار  نمود  و 
 .نماید های اخالقی این شهید و چگونگی ت ویج مکتب ایشان بحث می درخصوص ویژگی

هرای  نوآوری این تحقیق آن است که به تحلیرل گفتمران سرخنان رهبر ان و شخصریت
)ای ان، لبنان، یمن، فلسطین، سوریه و ع اق( دربار  س دار شهید قاسم ب جسته جبهه مقاومت 

  .پ دازد های پیدا و پنهان این موضوع می سلیمانی و کش  مبانی گفتمانی و الیه

 و مکتب سلیمانی معنا و مفهوم مکتب

 بینری و جهران برا خواهرد می کره منسرجم و جرامع طر ح یرک از اسرت عبارت مکتب،
ابتدا به تفسی   .کند راهنمایی و هدفش کمال ط ف به را بش  نماید می ارائه که هایی دستورالعمل

سرازد. هرم  پ دازد و سپ  بایدها و نبایدهای انسانی را مشرخ  و معرین می انسان و جهان می
کند و هم یک نظام ارزشی ب ای زیسرتن و چگونره زیسرتن  نیاز انسان را به جهان بینی م تفع می

 باشد. مکتب مجموعه جهان بینی و ایدئولوژی یک انسان می دهد. درواقع ارائه می
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طر ح جرامع و  کیو  یکل هینظ  کی: »دیگو یمکتب م  یدر تع  یمطه  دیاستاد شه
است و در  یسعادت همگان نیآن کمال انسان و تأم یهماهنگ و منسجم است که هدف اصل

و  ازهراین ها، لهیا و وسره ها و بردها، هردف خوب دها،یو نبا دهایها، با و روش یخطوط اصل
و   یدر آن مشخ  است و خاستگا  الهام تکرال ها  یو تکل ها تیها، مسئول دردها و درمان

مکتب دربار  جهران و  کیکه  یهمه اف اد است و نوع ب داشت و ط ز تفک  یب ا ها تیمسئول
و   سرازیز نیر. ارود یآن مکتب به شرمار مر یفک  گا  هیو تک  سازیز د،ینما یع ضه م یهست

 .شود یم د ینام ینیب اصطالحا  جهان گا  هیتک

و را  و  کنرد یهرا دعروت مر آن بیرو بره تعق دارد یمکتب ع ضره مر کیکه  ییها هدف
کره بره  ییها تیو مسرئول کنرد یکه انشاء م ییدهایو نبا دهایو با کند یم نییکه تع ییها  روش

«. است که ع ضه داشرته اسرت ینیب جهان یالزم و ض ور جیمنزله نتا همه به آورد، یوجود م
 (10، 4912)مطه ی، 
از اعتقادات  یا مجموعه ،یمانیسل دیگفت که منظور از مکتب شه توان   یم بیت ت نیبه ا

 شرانیو رفترار ا اتیب خاسته از اعتقادات خلق یم تبط و نمودها یمحکم و منسجم، رفتارها
 یخ وج یمانیسل دی. مکتب شهکند یالگو و جامع ارائه م یتیشخص یاز و که یا گونه است به
 یمانیسرل دیاست. شره تیب و اهل امب یمکتب پ ینمونه عمل یمانیاست، سل تیب را  اهل

انقرالب  یبر ا یو مقام معظرم رهبر  که امام یزیآن چ یعنی. داند یم تیخود را س باز وال
نسخه  نینست اک دند، حاج قاسم توا میکه انقالب امام زمان است، در گام دوم ت س یاسالم
را بره  جیبسر کر د. امرام  یجهان اسالم تع  یب ا التیتشک کیک د.  اد یپ نیزم نیرا در ا

 یسر باز از،یسر  کیظهور امام زمان ک د.  یب ا یو بست ساز یساز جبهه اسالم ب د و شبکه
 (4913 ،ی)اکب ک د.  یخوب

حاج  دیآمد  بود، شه شانیشهادت ا هیانیرهب  معظم انقالب و در ب انیطور که در ب  همان
و  یاسریو س ینرید یهرا نظ  هر  آنچره در آموز  نیبود و از ا ینیمکتب امام خم  ویقاسم پ
 یمانی. سرل(3، 4913 ،ی)زارعرداشرت  یتجلر دیشره نیرآمد  بود در وجود و رفتار ا یاجتماع

ام   نیباشد و ا یو اجتماع یاخالق ف د یها مکتب توانست جامع ارزش نیعنوان شاگ د ا به
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 یدار نیررد»از  «یانقالبرر یدار نیررد» ازیرروجرره امت نیرردارد؛ چررون ا یادیررز اریبسرر تیرراهم
از جمرع  ینمونه مروفق یمانیسل دیاست. شه« سکوالر یگ  یانقالب»و هم از  «طلبانه تیعاف

و مبارز  گ   زد و در مقام عمل  استیارائه ک د؛ ع فان را با س ییگ ا و جامعه ینید تیمعنو نیب
 (4913 الهدی، علم) .اعمال ک د زین یدر حوز  نظامآن را 

 شناسی ت و نقش آن از منظر جامعهیشخصنظریه 

 ف د نیا که نیا از اعم است، ف د كی جسمی و روحی های  ژگییو مجموعه تیشخص
 زیرن و دیجد شناسی جامعه  یتع  با  یتع  نیا. عادی ف د كی ای باشد نوابغ و نخبگان از

شناسران سرنتی از   منظرور جامعره .است منطبق ت،یشخص از خیتار فالسفه ب خی  یتع 
ت اجتمراعی هر  ی، شخصآنانت اجتماعی اوست. به اعتقاد یت ف د، ص فا  شخصیشخص
ت گ وهری یرگرا  اجتمراعی و موقعیگا  و جایکه ب اساس پا استی یها بی از نقشیف د ت ک

ه  فر د در جامعره « نقش» د در این رویک کند. می ءفایهای اجتماعی ا ان گ و یخود در م
گا  وی دارد( آن چی)که بستگی تام و تمام به شخص انتظار یزی است که ت اجتماعی خودآ

گرا  اجتمراعی خراص، در یك گر و  اجتمراعی و دارای پایعنوان ع وی از  بهوی رود  می
شناسران اذعران دارنرد کره  انجام دهد. البته جامعره ،تعامالت اجتماعی و روابط اجتماعی

فرای نقرش، یا»د  گ فت، بلکه ینی وی نادیآف  توان نقش عوامل درونی ف د را در نقش ینم
 «دهرد ن عوامل مختل  داخلی و خارجی نشان مرییکوشش ف د را در انتخاب و سازش ب

ز توجره یرن نکتره نیرشناسان بره ا ن گ و  از جامعهین ایهمچن .(213، 4933)کوزر و رزنب گ، 
تبع آن، نقش ف د در جامعه، قابل رشد و پ ورش اسرت و  هت اجتماعی و بیدارند که شخص

دسرت   ا برهیهای خاصی را انتخاب کند  تواند نقش  ه  ف د در ه  م حله از زندگی خود می
صورت »نی ابتکاری ف د را با یشناسان نقش آف  جامعه ها را نداشته است. آورد که تاکنون آن

وی، در « نقش»ف د و « تیشخص»ن، یبناب ادانند.  هم ا  می« تینی شخصیب شی  قابل پیغ
گا  و شناخته شد  هر  یطور که شخص همان .  متقابل دارندیگ  تأثیکدی ت اجتماعی خودآ

  ییز موجب تغیِد ه  ف د نیهای انتخابی و اکتسابی و جد کند، نقش ن میییف د نقش او را تع
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)توسرلی، . دهرد ّزل مریا تنریرگا  اجتماعی او را ارتقا یشود و پا ت اجتماعی وی مییشخص

4936 ،964-942) 
نی هر  فر د در یآف   شناسی و نقش معتقد است که نقش در مقابل، د،یشناسی جد  جامعه

)کروزر و رزنبر گ،  سرازد را میاو ت یپاسخ به الگوهای اجتماعی رسمی، تنها بخشی از شخص

ل یر، از قباوی م درونری وهای عظیت ف د، نین جنبه از شخصیو در کنار ا ،(230-233، 4933
ن یادیر  آن، بخرش بنیش و نظرایت خرویرادی، هدفهای زندگی و فهم او از هویهای بن ارزش
ز همچرون یرت فر د نیِن شخصریادیری بنهرا یژگرین ویرسرازد و طبعرا  ا را می ویت یشخص

 )کروزر و .نری او داردیآف  ی در نقرشی  بسزایشناسی وی ب اساس الگوهای اجتماعی، تأث نقش

 (231-230 ،4933روزنب گ، 

 خیلسوفان تاریت از نگاه فیشخص

ت ف د ید، شخصیشناسان جد دگا  جامعهیش همسو با دیب خ کم ویلسوفان تاریاز نگا  ف
های فک ی، روحی و روانی و حتی جسمی که به او قردرت  ژگییعبارت است از: مجموعه و

ها، ف هنرگ،  شهیی چون علم، دانش، اندیها ژگییو ؛بخشد عمل و اقدام و نفوذ اجتماعی می
نفوذ اجتماعی، قوای فک ی و روحی همچون: نبوغ فک ی، هوش س شار، اراد  و عزم قروی، 

های اخالقی  ژگییو و ،(99-22، 4943ل، ی)کارال د  و بلندی هّمتیت و ابتکار، ثبات عقیخالق
عهد و  به  صدر، وفای خواهی، سعه چون اخالص، تواضع، رأفت، ف ل و ک م، امانت، عدالت

های جسمی و قدرت  ییتوانا ح و س انجام،یت صحید  ب آمد  از ت بیهای پسند وم خصلتعم
 .ل ف دیعمل و منش اص

 .است« نخبگان»و « نوابغ»، «قه مانان»خاص معنای به، تیشخصمنظور از  گاهی نیز
هرای ممترازی دارنرد و  ژگییکه از نظ  ذاتی و درونی و اجتماعی، استعدادها و ویعنی اف ادی 

 .دیرآ دهند که از عهد  اکث  افر اد جامعره و ترود  مر دم ب نمری مات و ابتکاراتی انجام میاقدا
 (4931)دشتی،

ن یخ، آنچه در ایلسوفان تارید و فیشناسان جد ت در نگا  جامعهیبا توجه به مفهوم شخص
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ات ف دی و اجتماعی م تبط یها و خصوص ژگییمجموعه و»ن عنوان مورد نظ  است ینوشته از ا
  یا واکنش از سوی فر د مزبرور ترأثیك کنش یای در ب وز   گونه ك ف د است که بهیکی به و مت
گر ان را یا منفی دیهای مثبت  گذارد، اعم از آنچه ب وز و نمود خارجی دارد و طبعا  واکنش می

ك فر د مرؤث  یر ی رفترار یرگ زد، و آنچه ب وز و نمود خارجی ندارد و ص فا  در شکلیانگ ب می
ه حرال، منظرور از  بره .«میمان، شجاعت، توکل، رضا و تسرلیت فک ی، ایخالق  یاست، نظ

 .ستینخبگان و اف اد متنّفذ اجتماعی ن فقطن پژوهش، یت در ایشخص

 ن سرنوشتییها درباره نقش انسان در تع نگرش

هرای مختلفری وجرود دارد از  دربار  نقش انسان در تعیین س نوشرت خرود نیرز دیردگا 
اف اطی اختیارگ ا که انسان را در اختیار و آزادی کامرل در انتخراب و تعیرین  های کامال   دیدگا 

هایی که انسان را  دانند همچون مکاتب اومانیستی و لیب الیستی تا دیدگا  س نوشت خویش می
البتره ایرن تنروع  .داننرد در جب  تاریخ و فاقد اختیار در تغیی  و تعیین س نوشرت خرویش مری

دیدگا  اسالم اما دیدگاهی بینابین  .آورد  است وتی در جوامع بش ی به بارها نتایج متفا دیدگا 
داند  اسالم نه انسان را مختار علی االطالق می. و میانه است، نه اختیار مطلق و نه آزادی مطلق

از نظ  درون، اسالم انسان را دارای  . ون از خودیا عوامل بیو نه مجبور و مقهوِر عوامل درونی 
ب وجرود انسران از دو جروه  یرنظ  به ت ک .داند  وهای محّ ك مثبت و منفی میینها و  کشش

وانی )ناسوتی( و روحانی )ملکوتی(، بعد روحانی و یجسم و روح و ب خورداری از دو بعد ح
 )مطهر ی، خواننرد گر  فر ا مرییوانی وی را به سمتی دیهای ح ی و کششیسو  ملکوتی او را به

چ قوم و گ وهی یهمانا خداوند وضع و حال ه» :دیف ما ال میخداوند متع .(401-432 ،4912
 .(44 )رعرد / «شتن را دگ گون سازندیوضع و حال خو که آنان  ابتدا[ نیدهد مگ  ا   نمیییرا تغ

ن س نوشت خود مخترار اسرت و در یینش و تعیدگا  اسالم، انسان در گزیکه در د نیحاصل ا
دیگر   عبرارت  ها و به بناب این، انسان .ند متعال داردهمان حال، وابستگی تام و تمامی به خداو

تی متفاوتی که دارند( در روند کلری تحروالت یهای شخص ژگیی)عموم اف اد با و ها شخصیت
 .آف ینی هستند قادر به نقشخی یتار
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 گفتمان و تحلیل گفتمان

ن ای التری کره از ریشره 1واژ  گفتمان در زبان فارسی مت ادف است با واژ  دیسرکورس
معنای مکالمه و همکالسی است. ایرن واژ  در سری  تکامرل خرود بره شرکل منسرجم و  به

. بره عقیرد  امیرل (06، 4932)ف قرانی، معقولی از گفتار و نوشرتار نیرز اطرالق شرد  اسرت 
هرا را برا ارجراع بره  تروان آن پ دازد که تنها می  هایی از زبان می گفتمان به جنبه» 2بنونیست

زمانی وی یا ارجاع به متغی های دیگ ی بیان نمود کره -عیت مکانیمتکلم، وضعیت یا موق
بناب این، گفتمان، «. روند در مشخ  ساختن بست های بافت موضعی پار  گفتار به کار می

ای است که ضرمای  شخصری مثرل مرن و  مدعی حوز  معین، مستقل و کامال  شناخته شد 
هرای مکرانی و زمرانی را در  مشخصره هرای اشرار ، ها مثل ضمای  اشار  و اسم شما، اشار 

 (.04، 4932)ف قانی، گی د  ب می
قبرل از مطالعره  4کند که الزم است گفتگو کید میأدر ش ح مفهوم گفتمان، ت 3مک دانل

عبارتی بهت ، مک دانل پ داختن به مفهوم گفتگرو را  به .مفهوم گفتمان، مورد ب رسی ق ار گی د
داند که در  وی گفتمان را ه  نوع گفتار و نوشتاری می .داند  مقدم ب  توجه به مفهوم گفتمان می

  .(30، 4936)مک دانل، گی د  بست ی اجتماعی شکل می
اظهرارات و مطالرب  .است یاجتماع کامال  ، ا بافتیبست  ، یگفتمان یک نظام زبانی رد

هرا  آن یشرد ، کلمرات و عبرارات مرورد اسرتفاد  و معران مط ح یایها و ق ا ان شد ، گزار یب
ه یرا علی، یچه کس ، کجا، چگونه، توسطی  کین تعابین نکته دارند که ایبه ا یبستگ یجملگ
 هنیا زمیک د که بست   کیدأت هن نکتیتوان ب  ا یدرواقع، م .اند به کار رفته یا چه کسی یزیچه چ

  کنند نییه تعیا گزار  و ق یه  مطلب   کنند استفاد  یها  ژ، موارد استفاد  و سویو زمان یمکان
 یکر دی، گفتمان، رویکل یک ب رسیدر  .روند یه گفتمان به شمار م یشکل و نوع و محتوا

 کنرد  یرا فر اهم مر یشرناخت جامعه یها به متن است که امکان اتصال متن به جنبه یساختار
 .(01، 4932)ف قانی، 

                                                      
1. Discourse. 

2. Emile Beneniste. 

3. Macdonell. 

4. Diallogue. 



 

 

05 

سل
دار 

سر
ب 

کت
م

ی
 یمان

ص
شخ

گاه 
در ن

 یها تی
ت 

اوم
مق

هه 
جب

ته 
جس

بر
 

ها  نهیزم ز پ ا استفاد  ای یزبان یها مقوله یل اجتماعیب، تحلین ت تیل گفتمان به ایتحل
 .اسرتک متن یدر  یو زبان یسکال یها مقوله یابیو ارز یب رس یب ا یاجتماع یا رفتارهایو 

ن ابعاد یگفتمان است؛ ا یعد اساسواحد، از سه بُ  یفیجاد توصیگفتمان، ا همطالع یهدف اصل
در  .اسرت یاجتمراع یها تیان باورها و تعادل در موقعیارتباط م یشامل کارب د زبان، ب ق ار

)ون   دیگ یق ار م ین ابعاد نسبت به هم مورد ب رسی  ایاثتقابل و ت  مفهوم گفتمان نحو همطالع

 .(10، 4932دایک، 

 تحلیل گفتمان انتقادی 

شناسی است که نقرش زبران را در  ای در زبان ای بین رشته تحلیل گفتمان انتقادی شاخه
دی پ  از ناتوانی تحلیرل گفتمران در تحلیل گفتمان انتقا .کند سیاست و اجتماع ب رسی می

کره  با ایرن .ها ظاه  شد و اعت اضی به تحلیل گفتمان توصیفی است ورود به بسیاری از حوز 
کنرد امرا تحلیرل گفتمران  ای شفاف واقعیت را مرنعک  مری شود زبان همچون آیینه گفته می

هرای گونراگون  ولوژیای کدر است که واقعیت را از منظ  ایدئ انتقادی مدعی است زبان آیینه
یورگنسن و فیلیپ موضوع اصلی تحقیق در تحلیل گفتمان انتقرادی را هرم  .دهد  انعکاس می

هرای اجتمراعی و روابرط  هرایی از جهران، سروژ  دانند که بازنمرایی کارب دهای گفتمانی می
سازد و هم نقشی کره ایرن کارب دهرای گفتمرانی در  اجتماعی از جمله روابط قدرت را ب می

 (31، 2662)یورگنسن و فیلیپ،  .کنند می ءهای اجتماعی خاص ایفا ب د منافع گ و پیش
محققان  .کند ای عمل می تحلیل گفتمان انتقادی یک رویک  مستقل نیست و میان رشته

هرا  این روش .کنند های گوناگون تئوریک استفاد  می مختل  تحلیل گفتمان انتقادی از روش
های شناخت و گ ام  اجتماعی، جامعه و قدرت  سی خ د، تئوریشنا های جامعه  شامل دیدگا 

ف کالف، تحلیل گفتمان انتقادی را توسرعه یرک  .(926، 2661)هال،  و مواردی مانند آن است
 .دانرد )تئوری و متد( ب ای مطالعه زبان در رابطه با قدرت و ایدئولوژی مری چارچوب تحلیل

 (21، 2663)رحیمی و عمل صالح، 
ان انتقادی، تحلیل روابط دیالکتیکی بین گفتمان )شامل زبان و نیز اشرکال تحلیل گفتم
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)فر کالف، ارهرای اجتمراعی اسرت ها مانند زبان بدن( و عناص  دیگر  ک د دیگ  فعل و انفعال

در نگا  ف کالف تحلیل گفتمان روشی است ب ای ب رسی تغیی ات اجتمراعی و . (4-3، 2669
عی است که در نزاع علیه استثمار و سلطه مورد اسرتفاد  قر ار کار گ فته شد  و منب  ف هنگی به

در عرین حرالی کره  ف کالف معتقد است کارب د زبان معمروال   .(31، 2662)ف کالف، گی د  می
هرا نیرز  های اجتماعی، روابط اجتماعی و نظام دانش و باورهاست، توسرط آن سازند  هویت

 (4930زاد  و غیاثیان،  )آقاگل .شود ساخته می
روش ف کالف در تحلیل انتقادی گفتمان شامل سه م حله وابسته به هم یعنری توصری  

دادن تعامل برین مرتن و  ها و مواضع ایدئولوژیک متن(، تفسی  )نشان متن )آشکارسازی گزار 
  .پذی د گفتمان و گفتمان ب  ساختارها( صورت می بافت( و تبیین )تاثی  دو سویه ساختارها ب 

 دایک ون تئون رویکرد

گفتمران، ارتباطرات و تعرامالت  یانتقاد لیمع فت در تحل گا یب  نقش و جا کیون دا
 یبیسه مفهوم گفتمان، مع فت و اجتماع، ت ک انیارتباط م یو با ب ق ار کند یم دیتأک یاجتماع

 جرا نیاز گفتمان در ا کیشد. منظور ون دا ،یشناخت یاجتماع ک دیرو یک د که مبنا جادیرا ا
و اشارات، ح کات  مایا ،یارتباط رودررو، متون نوشتار  ینظ ،یارتباط دادیرو کیام ع یمعنا

مر تبط برا داللرت  یشرناخت نشانه یها و جنبه یبند ط ح صفحه  ،یدست و س  و بدن، تصاو
 .(11-13 ،4931 سلطانی،) است ییمعنا

شناخت و  ایرها باو انیارتباط م یگفتمان را کارب د زبان، ب ق ار یسه ُبعد اصل ک،یون دا
و معتقد است که کارب د زبان تنها محدود  داند یم یاجتماع یها تیتعامل در موقع تیدر نها

 یآن را به ارتباطات، کنش متقابل و زبران نوشرتار توان یبلکه م ستین یانیو ب یبه زبان شفاه
  .داد میعمت زین

انرواع  ایه ما روزنامه، کتاب، عنوان نمون که به ونددیپ یبه وقوع م یکارب د زبان هنگام نیا
از گفتمان کاوان، ص فا   گ ید یاریمانند بس کی. ون دامیکن یرا مطالعه م یمتون نوشتار گ ید

در مفهروم گفتمران مرورد  زیرا ن یمحدود نک د ، بلکه متون نوشتار یا خود را به زبان محاور 
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نوشتن و سخن  و یش انیم یاریبس یها خاص ق ار داد  است. او معتقد است که شباهت توجه
 یمطالعه متون نوشتار ای یک دن به متون گفتار مهم در مورد گوش نیگفتن م دم وجود دارد و ا

 .(3-4، 4932 ک،ی)ون داصادق است  زین
هرا،  هرا شرامل گرزار  ن مؤلفرهیرا کیاجماع و توافق در متن از نظر وندا یها مؤلفه-

جاد توافق و اجماع در مخاطبان یها درصدد ا ق آنیهستند که متن از ط  ییها م و استعار یمفاه
گ  ص فا  در ید یا   ممکن است صادقانه به کار گ فته شوند و پار ین تعابیاز ا یب خ .دیآ یب م

 .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 موضع ک گزار یون دا  دیعقبه  نمت یاساس یها گزاره-

ن یرلت کننرد، االات م تبط با هم دیها به واقع د گزار یک متن، بایرو در  نیازا .متن ق ار دارند
ها برا  ن گزار یز این یلحاظ مفهوم به .باشد یا تبعیو  ی، علی، ش طیارتباط ممکن است زمان

 یها یژگیاز و ینوع ز بهیها ن آن یتخصص هها و رابط زار گ ککارک د مشت  .هم در ارتباط هستند
 یمفهروم معناشرناخت» گفتره اسرت: یفیدر تع ون دایک  .(10، 4932)ون دایک،  هاست گزار 
تروان سراختار  یبرا  مریگرزار  را تق  .رود، گزار  اسرت یبه کار م یی  معنایکه در توص یمهم

عبارتی  به .ها کانون متن هستند گزار  .(13 ،ص4932)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 یردرواقرع  .بمانرد یمخاطب براق ایمتن در خاط  خوانند   هها پ  از مطالع مدت
 متن را در خود دارند یام اصلیها، پ گزار  .دیآ 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 نیا .دهد یق ار م یابیها در متن مورد ارز آن یو کارک د
اند، مع ف گفتمان حاکم در مورد    ک د یتوص یا منفی  را مثبت ا مفهوم مورد نظیو موضوع 

توانرد  ین مقولره مریرا .اعمال شد  اسرت یاست که در متون خب  یاتغیو تبل یات روانیعمل
 .(92، 4932)ف قانی،  متن مدد رساند یافتاررها  نهیمتن و زم هنانیب ل واقعیمحقق را در تحل



 

 

95 

مطالعات دینی رسانه 
|  سال 

ومد
مشاره 

  |
پ

نجم و ششم
 |

هبار 
و تابستان 

9911
 

  و یتوصر  است؛ نحو  شخه   مقولیدو ز یاراژ  دیا کار وین مقوله یا یبند طبق-
 یها ا ارزشی «یگ ید» ی ف  و معیز توصیو ن «خود» منتسب به یها ا ارزشی «خود» یمع ف

ز ی  به کار رفته در متن نیگا  و کارک د ضماین جاییتع .در متن خب  است «یگ ید» منتسب به
 ، ین اسرت کره ضرمایرلت ارساند، ع یم یاریمحقق را  ی سازیغا ی یبند در شناخت قطب

ن یرا انگ یرب «مرا»  یاستفاد  از ضرم ال  مث .گ ان استیگ  متن نسبت به د انگ  نگ ش کنشیب
جدا متصور  یا ههخود جب یکه ب ا  نیا ایداند و  یک جمع می  ندیا نمایاست که رسانه خود را 

برا  یط فاصرلن خریمب «ها آن» ای «شانیا» چون ی یگ ، استفاد  از ضمایاز ط ف د .شود یم
 .(39، 4932)ف قانی،  گ ان استید

 ش از یا مورد پذیساز  تیکه متن به کدام منابع مش وع نیا ا ذکر شواهد در متنیاستناد 
  قابل یغا یتواند در قابل قبول  یکند م یاستناد م خود یها د گفتهیأیا تیبات ثا یگ ان ب اید یسو

ا شرواهد در مرتن خبر  یراستنادها  یت و ب رسشناخ .  باشدثها مؤ لالقبول جلو  دادن استد
 یا یمثبرت و منفر یابیرا چه ارزیو  یا که خب  ب  آن است تا به چه ادله نیل ایتواند در تحل یم

 ی، خب هرا داراال  معمرو .ت اسرتیررا به ذهن مخاطبان خود منتقل کنرد، حرائز اهم یتیواقع
ن یرهسرتند کره نوعرا  ا ینالوئو مس، کارشناسان، رهب ان یعاتالها، منابع اط نقل قول یکس ی

 .(16 ،4932 ،یف قان). شود یم ها را شامل مقوله آن
ل و اسرتنتاج ال ساخت استدیها، ز یداور شیو پ یافکار قالبمعانی ضمنی، » معانی ضمنی

سرازد بره  یلگ  را قادر می، تحلمعانی ضمنین، شناخت یدهد. بناب ا یند  را شکل میا گویسند  ینو
 یهرا شرامل مف وضرات ف   شیپ یطورکل هبب د. ب ی  پثصاحب ا یا اهداف واقعین ی یز یها الیه

 (12، 4932)ف قانی، «. هاست ا و موضوع متن مش وط به آنیان ق ایاست که فهم ارتباط م

 شناسی روش

های س ان محور مقاومت جهت توصی   ب ای تحلیل و تبیین سخن انی ن پژوهش،یدر ا
 یاز روش پژوهشرهرا،  ی مکتب شهید سلیمانی در این سخن انیمانهای گفت کارِویژ و تفسی  

  .کوشد تا گفتمان مقابل آن را به نقد بکشد است که می ل گفتمان استفاد  شد یتحل
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مورد  یلین روش را در دو سطح تحلیل گفتمان، ایتحل یشناس در بحث روش ،کیون دا
 یارتباط یها کنش و ب  متن، گفتار ک ط فیل گفتمان از یاز نظ  او، تحل .دهد یم توجه ق ار

ک در سرطح یرون دا .نرام دارد 1سطح خ د یدگا  وین سطح از دیا متم کز است که یموضع
، یاسری، سیاجتمراع  دیرچیپ یهرا همران نظرام ایگفتمان  یساختار یها ، نظامیت  یعموم

در  .اردنرام د نسطح کرال ن سطح،یا .دهد یق ار م یمتن را مورد بازشناس یو ف هنگ یخیتار
ل یرتحل ن ویریهرا و مرتن برا تب   داد ی  و تفسریب  توص و کاو، عال ن سطح، محقِق گفتمانیا

 خرود یها  ین ب رسییالزاما  به تب گ ، در سطح خ د محققید عبارت به .س وکار دارد یاجتماع
 و یاجتمراع یهرا نظام کالن روابط یب رس و نییتب  حوز وارد کالن، سطح در اما پ دازد؛ ینم

 اسرت معتقرد نیا ب  کیدا ون .شود یم گفتمان به یدست س و قدرت ،یاجتماع یها شناخت
را در نظر   عبرارات و کلمرات از ف اتر  گفتمران، لیتحل کالن سطح هم و خ د سطح هم که

 دادن نشران یمنفر و خرود گ و  دادن نشان مثبت یکل راهب د دو خود لیتحل در یو . ندیگ یم
 هم با را «ها آن» و «ما» کیدا ون راهب د دو نیا طبق و  دیگ یم نظ  در را( یگ ید) بیرق گ و 

معتقررد اسررت کرره  (13، 4932ک،دایرر ون) کیرردا ون .(31 ،4932 ،یف قرران) کنررد یمرر سررهیمقا
 بره لیرمتما یطرورکل به که ،یگ وه انیسخنگو در «ها آن» ب اب  در «ما» یذهن یها ییزنمابا

  یتعراب و واژگران در( بیررق) گ ید یها گ و  و ثبتم واژگان در شان گ و  ای خودشان ح ور
 یحت ک،یدا به نظ  ون .شود  یم مط ح یخوب به متن کی نوشتار و گفتار ط ز در هستند، یمنف

 کره ییها یژگیو و واژگان ب خوردار است که یمعناشناخت یمحتوا کی مسائل، از نیت  روشن
 یهرا یژگیو و واژگان نیچن و البته کند یم هیتوج را شود یم داد  نسبت «یگ ید» و «خود» به

 معمرول یشرگ دها یو .شوند داد  جلو  یباورک دن گ ید  کنند قانع اقدامات یب ا دیبا ،یمتن
 کند:  یم انیب بیت ت نیا به را یمتن یها یژگی  و ویبودن تعاب  کنند قانع یب ا

 .دباش داشته دنبال به را تیواقع از یمنف یابیارز دیبا که استدالل؛ .4
 مثبرت یهرا کنش و «گ انید» یمنف یها کنش زیآم اغ اق ک دن ب جسته ان؛یب یمعان .2

 .«ما» یمنف کنش انیب در قصور ها، بیتکذ  ها،یتعب حسن لیقب از ،«ما»
                                                      

1. Micro. 
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 اسرت( مثبرت یرا) یمنفر یهرا یابیرارز مستلزم که یکلمات انتخاب واژگان؛ سبک .9
 (.خاص ییمعنا بار یدارا یها واژ )

 کر د  تج بره را آن خرود ف د انگار که یا گونه به یمنف یدادهایور گفتن ؛ییگو قصه .1
 .باشد ی فتنیپذ که یا گونه به دادهایرو یمنف یها یژگیو گفتن زین و است،

 گر ید و هرا  خالصه دها،یل ت ها،یت در «گ انید» یمنف یها کنش ب  یساختار تأکید .1
 اشرار ) جمله نحو یانتقال یساختارها و( یخب  یها گزارش) متن ط ح یقلم وها

 (.یموضع یها تیموقع و ها شاخ  در یمنف عوامل به
 ،یف قران) یخبر  یها گزارش در مثال   معتب ، کارشناسان و منابع شواهد، از قول نقل .0

4932، 36). 

 لیتحل واحد و یآمار هجامع

های س ان محور مقاومت دربار  شهید  در این پژوهش، تمام سخن انی 1جامعه موردنظ 
هرای  نفر  از رهبر ان و شخصریت 0سرخن انی م بروط بره  0ها  ست که از میان آن ا سلیمانی

 اللره حزب دبی کرل -2ای،  الله خامنره رهب  معظم انقالب، آیت-4ب جسته مقاومت شامل: )
، رهبر  انصرارالله یمرن -1جمهرور سروریه، بشاراسرد  رئری  -9لبنان، سیدحسن نص الله، 

فالح  حشدالشعبی، رئی  -0  حماس، اسماعیل هنیه رهب -1حوثی، العبدالملک بدرالدین 
( در مرورد 96/61/4913 ترا 49/61/4913( که در ایام پ  از شهادت مظلومانه )،الفیا 

گی ی هدفمند مورد ب رسری  اند، به شیو  نمونه های خب ی بیان ک د  س دار سلیمانی در رسانه
تواند  واحد تحلیل می .ف ات  است در روش تحلیل گفتمان، واحد تحلیل، از کلمه .ق ار گ فت

های تحقیق شامل یک جمله، عبارت،  لفهؤها، اهداف، متغی ها و م ب اساس موضوع، شاخ 
واحد تحلیرل در ایرن تحقیرق، مرتن کامرل  .(4932)ون دایک، بند، صفحه یا متن کامل باشد 

 0ای ایرن هر شد  است که درب گی ند  اصل خب  و گزارش از سرخن انی های انتخاب سخن انی
  .رهب  و شخصیت ب جسته مقاومت است
                                                      

1. Target Population. 
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 یریگ روش نمونه

زی ا در تحلیل  ؛یا ق اوتی است 1گی ی در این به شیو  غی احتمالی هدفمند روش نمونه
 ی یرگ م در متن مورد نظ  اسرت و روش نمونرهیبت مفاهیغا یت ح ور یفیاساسا  کگفتمان، 

ا یهدفمند  یها در نمونه» .باشدمقاله اهداف  یتواند پاسخگو یبهت  م مقالهن یهدفمند، در ا
 .کند یانتخاب م یو با هدف قبل یصورت ذهن را به ی یگ نمونه ی، پژوهشگ  واحدهایق اوت

ن ینمونره، معر یرا بر ا ی یرگ ک واحد نمونرهیت و هدف داور است که احتمال انتخاب یذهن
د: یرگو یهدفمنرد مر ی یگ نمونهدربار   2یارل بب .(201 ،4934، سایف انکفورت و نچم)« کند یم
ت یرت، ماهیجمع یت، عنص هایخود از جمع یآگاه سشود که نمونه را ب اسا یزم مالا  گ»

« دیرمطالعه انتخاب کن یها و هدف یق اوت شخصس صه، ب اساطورخال هق خود و بیتحق
ت های شش رهب  و شخصی سخن انیت یز، با توجه به ماهین ب رسین یدر ا .(161 ،4934، یبب)

بر  کشر    یق مبنرین هدف تحقیو همچنب جسته مقاومت دربار  شهید حاج قاسم سلیمانی 
 یاز سرو هبره کرار رفتر یهرا و یو شرناخت شر هرا سرخن انین یرا یدرون متن یها یژدئولویا

، از هرا های مکتب شهید سلیمانی از منظر  آن تبیین شاخ وها  سخن انین یدر ا 3گ ان کنش
 نیرن منظرور از هر  کردام از ایاستفاد  شد  است و برد یق اوت ایهدفمند  ی یگ روش نمونه

مورد نظر   یها ن داد یشت یتوانست ب یکه مسخن انی را  ی، آندر باز  مورد ب رس ها شخصیت
  .ل ق ار گ فتین کند انتخاب و مورد تحلیمأمحقق را ت

 عات الل اطیه و تحلیروش تجز

. یون ائرت یل گفتمرانیرتحلاسراس روش ها(، ب  ها )متن سخن انی پ  از انتخاب نمونه
انتخراب شرد  در  های سخن انیعات از متن البت و استخ اج اطث یب ا یا ژ یک، ف م ویوندا

 یا عات شناسهطالا یایگو ،اول  ژیو ژ  است. سه کاریکارو 44 ین ف م حاوینظ  گ فته شد. ا
                                                      

1. Perposive. 

2. Earl Babbie. 

 ورد ب رسی در این پژوهش است.های محور مقاومت م منظور شخصیت. 3
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هرا، کره از  ژ یو   کاریااست. س)سخن انی( خ، عنوان و نوع متن یتار شامل: ،ها متن سخن انی
هرا در  آن یساز نوع انگار  ییو شناسا ها سخن انیحاکم ب   یتوان نظام گفتمان یها م ق آنیط 

دست آورد، ه را ب ها سخن انی یو درون متن یت متنالمقو ییشناسا نیزو  مکتب سلیمانیمورد 
 شرد  در مرتن مطر ح هرای شخصریت رهبر ان و ، اف اد وثبت(م) گانژند از؛ سبک واا عبارت

و  معانی ضرمنی، استنادها، )مقاومت و ت وریسم و داعش( ی سازیغا ی یبند ، قطبثبت(م)
ه   یعات م بوط به ه  متن، ب ا. پ  از استخ اج اطالها سخن انی یها متن یاساس یها گزار 

ایرن  هوعمدهند. مج یل میل ف امتن را تشکیتحل یاصل هیعات پان اطالی، اها یک از سخن انی
ت یر، در نهاسرخن انیاز هر  مرتن  یمتن یها ژ یت و کاروالپ  از استخ اج مقو سخن انی 0

 یت اصلؤاالبه س ییو پاسخگو یج اصلیل به اخذ نتاین تحلیشد که ا ی  ف امتنیل و تفسیتحل
 انجامید. ق یتحق یو ف ع

 ها افتهی

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

گران در مطالعرات ژل وایرتحل .خراص، تجران  دارنرد واژگرانگ  با انواع ید هدف و عوامل
ها و هنجارهرا هسرتند و  کنند  ارزش انیگان انتخاب شد  بژوا .دت داریو زبان اهم یژدئولویا

ن یردر ا یمنفر ییبرار معنرا یگران داراژعمرد  وا .شروند مریاسرتفاد   یق اوت ارزشر یب ا
   آمد  است:یدر جدول ز ها انیسخن 

 . واژگان مثبت1جدول شماره 

 موضوع نام شخصیت واژگان مثبت

 ،ممتاز و ب جسرته ،خوب، بزرگوار و شجاع یقیرف -
 .به خط مبارک امام بندیو پا یانقالب

و در  ینظررام دانیررتوامرران در م  یشررجاعت و ترردب -
 .استیس دانیم

رهب  معظم 
 انقالب

های  ویژگی
سردار 

 سلیمانی
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 .ر گذایو تأث یکنند ، منطق سخنان قانع -
 .همه خصائ  در صدراخالص،  -
 .خدا یب ا  یک دن شجاعت و تدب خ ج -

 طیش ا یحت طیدر همه ش ا یم اقبت از حدود ش ع -
   ی.جنگ

 .جنگاور و مسلط ب  ع صه نظام یف مانده -

 ی،و اسالم یجهاد یف ماند  واقع کیاز  یا نمونه -
 .تمسئول و دوس

  ی.و س عت عمل با ف ماندهان جهاد ییتوانا -
و  یانقالب اسالم ند ینما واز س داران بزرگ  یکی -
 .آن میحک ینظام مبارک و رهب  نیا

 یرو یها و سررتار  یو درجرره نظررام فاتیاهررل تشرر  -
 .نبودن دوش

 .تعارف نداشتن در روابط -

 .با مقاومت لبنان مانهیصم اریروابط بس - 
 بررالبنرران  لئحررل مشررکالت و مسررا توانمنررد در -

 .قدس ی وین یف مانده
 ی.اسو  تواضع، عشق و ب ادر و الگو و نمونه -
ناپذی ، کار در را   ، خستگیدلسوزروز،  تالش شبانه -

 خدا و ب ای رضای خدا.
همسرررر  و و برررره خررررانواد   دیمحبررررت شررررد -

 .ف زندانش
 دفررراع از خررردمت بررره مجاهررردان، مظلومررران و -

 .مست عفان

 ن نص اللهسیدحس
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و خردمت بره  یخود در کار مل یک دن زندگ یسپ  -
 .کشور خود

خرود بر  محرور مقاومرت و  یکر دن زنردگ یسپ  -
و  سرمیهرا در جنرگ برا ت ور ب  حق ملت یها آرمان

 .آن انیحام

 بشار اسد

 .«قدس دیشه» ی،مانیس دار سل -
 .و مقاومت نیدر را  فلسطفداکاری بسیار  -
 .و م دم مظلوم منطقه نیسطاز م دم فل تیحما -

 اسماعیل هنیه

 میو ع اق، از ب کات عظ  انیحاج قاسم در ا عییتش -
 .شانیا تیشهادت و معنو

 یبودن انقالب اسرالم زند  دنیکش انیبه رخ جهان -
 .ها بدرقه نیبا ا
 ها. شکو  بدرقه -
 انصراف، یبر یهرا ییکرایبه دهران دشرمنان و آم  -

 ن.گو و هجوگو زد دروغ
مطهر   کر یتابوت پ  یشدن وحدت م دم در ز د ید -

 .هم ا  یو شهدا یمانیسل دیشه

رهب  معظم 
 انقالب

 تشییع

 عییهماننرد تشر  انیدر ا یونیلیم عییتش یها صحنه -
 .امام

 .خیدر تار عییتش نیانمونه نداشتن  - 
 یدر شره ها ک هرایپ عییتک ار باشکو  صرحنه تشر -

 . انیمختل  ا
سراالن، کودکران، زنران و مر دان، م دم آمدند، کهن -

  ین.ث  و خشمگأمت ان،یگ  ن،یاندوهگ

 سیدحسن نص الله
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 خودجوش بودن ح ور م دم. -
از قردرت برزرگ  یجزئر  انیرباشکو  در ا عییتش امیپ -
 . انیا
ت امپ  ،ییکایکارشناسان بزرگ آم  یوحشت ب خ -

 .در ته ان عییو دولت او در تش

 : انیا ( درارانشیباشکو  )حاج قاسم و  عییتشپیام  -
بلکره ،  انیردولرت ا ایر یرهب  میتصمنه فقط انتقام 
 است.  انیم دم ا میتصم

 .آن یها امیدر ع اق و پ عییتش یها صحنه -
 .ها ییکایشدن آم  دیناام -

 یخروب و شجاعت حاج قاسم را بره  یدشمنان، تدب -
 .دانند یم
 .«کایو آم  زمیونیاستکبار، صه»دشمن عبارت از  -
 یبر ا یغراتیتبل د یرچیپ یها و یبا شر عیتالش وس -
 .نظ  م دم درخصوص دشمن  ییتغ
اخرالل در عرزم و اراد   جادیدشمن ا ینقشه اساس -

 .م دم و جوانان
 ینید  تیو غ مانیدر ا یدافکنیتالش دشمنان، ت د -

 یو دفرراع یبرر دن قرردرت تهرراجم نیمرر دم و از برر
 ی.اسالم یجمهور

 . انیجبهه دشمنان با ملت ا یشگیو هم یذات ِی دشمن -

رهب  معظم 
 دشمن انقالب

 سیدحسن نص الله . انیشدن ب  ا    یشدن دشمنان از چ دیناام -

شهادت حاج قاسرم نشران داد کره انقرالب زنرد   -
 .است

رهب  معظم 
 انقالب

 شهادت
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در لبنران،  ییهرا کارانجام سبب  شهدا به نیتشک  از ا -
اق، افغانسرتان و در همره عر  مرن،ی ه،یسرور ن،یفلسط

 .مناطق
و خطوط  نیادیشهادت و ح ور در م یب ا یآمادگ -

 .زهایمقدم و خاک 
 ی.در امت اسالم س دارشهادت  عیابعاد وس -
 .در اوضاع ع اق یداریو ب یبازگشت همبستگ -
مقاومررت،  ،یداریررجهرراد، پا یهررا ارزشتقویررت  -

اخررالق و اخررالص و کمررک برره  ثررار،یا ،یفررداکار
 ی.فان و مظلومان با نگا  ف ام زمست ع

 .طلبانه شهادت هیک دن روح یب جسته و علن -
 یب ا کایآم  یو اصل یآشکار نشان دادن چه   واقع -

 .ما یها ها و کشور ها و دولت ملت

 سیدحسن نص الله

 نیرا با ب  اراد ، ثبات و استقامت و اص ار ما  افزودن- 
 .ها ت ورها و شهادت

 اسماعیل هنیه

 نیشررهادت در سرر زم یمانیسرر دار سررل یآرزو -
 .مقدسات

 فالح الفیا 

 یبند بقط
 ی  و مع فریز توصیو ن «خود» منتسب به یها ا ارزشی «خود» ی  و مع فیتوص  نحو

ن یرکره در هر  کردام از ا نیردر مرتن اسرت. ا «یگر ید» منتسب بره یها ا ارزشی «یگ ید»
هرا و  نشیل بیتواند در تحل ین ام  میا ود.ش ی  میچگونه توص «یگ ید» خود و ها سخن انی

  بردان پ داختره شرد  یرد باشد کره در جردول زیمف های مورد ب رسی شخصیت یها نگ ش
 :است
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 ها سازی در سخنرانی . دوقطبی2جدول شماره 

نام 
 شخصیت

 داعش و تروریسم مقاومت

رهب  
معظم 
 انقالب

در  یمانیسررل کننررد  نیینقررش تع -
در  کررایآم  یها شکسررت نقشرره

 .ع اق
شرد  ت  یروز قو الله روزبه حزب -
که ام وز، هم دست لبنان  یا گونه به

 .است و هم چشم لبنان

 .کایآم  ستیت ور میرژ -
 .سمیمبارز  با ت ور -
 سررتیت ور انیررنظام یهررا گررا یپا -

 .کایآم 
ک دن این مجاهرد  ت وریست مع فی -

 عظیم القدر و س دار و ف ماند  مبارز. 

حسن  سید
 اللهنص 

 یهررا ارزش تقویررت ء وایرراح -
 و شهادت. ثاریمقاومت، جهاد، ا

مقاومررت منطقرره  یهررا جنبش -
 . انیدوستان و متحدان ا

ان  و عالقه با سرطوح ارتباط،  -
 .مجاهدان و مقاومت لبنان

و  ییتوانررا ت،قاصررد یت،جررد -
 ی.مانیس عت عمل س دار سل

مقاومررت در  یهررا تیاوج فعال -
 .جنوب لبنان

 یها تیفعال یفیو ک یمتحول ک -
 .مقاومت

 یها دغدغرررهشررردن  ب طررر ف -
 .مقاومت لبنان

 .مقاومت ی وزیپ -

و  کرایداعش سراخته و پ داختره آم  -
سرلطه بر  منطقره و بازگشرت بره  ابزار

 .منطقه
از  منطقره یها کشور یب خ تیحما -

 داعش. 
 نیت  طررر ح داعرررش از خط نررراک -

 ی آم یکا.ها توطئه
داعررش از اوضرراع و برر داری  بهرر   -

  .ع اق  یحوادث اخ
 .شکست داعش در ع اق -
 .بزرگ طانیش کایآم  - 
 وسریله بره تکفیر ی یستت ور آوردن -

 آم یکا.
 یداخلر یها ی یو درگ ها یزیانگ فتنه -

 .کایدر منطقه کار آم 
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 ی برراالیهررا یتوانمنرردافررزایش  -
  .مقاومت

موازنرره، بازدارنرردگی و دفرراع از  -
 .ها و نفت و گاز و آب لبنان ث وت

دار  و پررر چم نرررد ینما نیبهتررر  -
 یهرا ها و جنبش انقالب نزد ملت

 .مقاومت در منطقه

داعرش را بره منطقره آورد ترا  کایآم  -
هرا،  ها، دولت ملت ها، جوامع، ارتش

مرا را  ند یو آ خیکشورها، تمدن ها، تار
 نابود کند.

ح ور حاج قاسم در نب د داعش در  -
 .یکنار ما و ب ادران سور

اسماعیل 
 هنیه

 جرهیو توان نت ی ومندین شیافزا - 
 .تیمقاومت و درا نیا

 یها توطئه هیمقاومت عل ردا پ چم -
 یی.کایو آم  یستیونیصه

 عدم شکست خط مقاومرت در -
 یها بررررا توطئرررره ییارویرررررو

 یو پرر وژ  هژمرررون یسررتیونیصه
 .نیدر فلسط کایآم 

تر ور عامل  کارانه تیجنا هیروح -
 میرررژایتگ  حمرر یمانیسررل دیشرره
 یهررا تیجنابرر ای  یسررتیونیصه

ت ور رهب ان و ف مانردهان  بیشت  و
  .نیمقاومت فلسط

و  نیدر را  فلسررررط یفررررداکار -
 .مقاومت

همررروار  در خرررط  نیفلسرررط -
 .مقاومت

هرا  ییکایکه آم  یا انهیوحش تیجنا -
 هیررانررد، نشررانگ  روح م تکررب شررد 

 نیاسرت کره در سر زم یا تکارانهیجنا
 وسرتهیبره وقروع پ زیرن نیمقدس فلسط

 .است
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با  کیاست اتژ یمانیپ ارتباط و هم -
 مقاومت

 یبرره خررون شررهدا یوفررادار -
 .آنان یها یمقاومت و فداکار

مقاومررت  دیخررون رهبرر ان شرره -
 شررت یچرره ب هرر  تیررموجررب تقو

 .مقاومت انیج 

بدرالدین 
 حوثی

سرپا   یاستقبال از حمله موشک -
برره  یپاسررداران انقررالب اسررالم

 کایآم  یستیارتش ت ور یها گا یپا
 .در ع اق

 یاتیرعمل یمانیت ور حاج قاسم سرل -
 .کایآم  یاز سو کارانه تیجنا

دشمنان به  یآشکار از سو یا هجمه -
  .کایآم  یس ک دگ

نماد کف   یستیونیصه میو رژ کایآم  -
  .عص  نیا

شررامل  یحترر کررایآم  یشرر  وجررود -
  ی.اسالم یغ یها ملت

با  میمستقجنگ  در کایآم  شدنوارد -
 ی.امت اسالم

 یهررا یگ دان هررا و صررحنه دخالت -
  .منیبح ان  موجد کایآم 

 .کایآم  یاز سو رتجاوز آشکا -
و  ینظرررام اتیرررعملمحکومیرررت  -

 . در ع اق کایآم ت وریستی 
فالح 

 ا یالف
در عرر اق  کررایآم  یح ررور نظررام - 

 .کانون تنش در منطقه کیعبارت از 
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 برر  یهرردف واشررنگتن از پافشررار -
 نیا میدر ع اق تقس شی وهایح ور ن

 نیرا یکشور پ  از شکستش در اج ا
 .داعش لهیوس نقشه به

 بشار اسد

ادامره  یعزم محور مقاومت بر ا -
 گر   انیرو یها اسرتیمقابله برا س

 .در منطقه کایآم 
عزم محور مقاومرت در  شیافزا -

سررتمگ  و  ی وهرراین یب ابرر  تمررام
 .متجاوز جهان

کر دن  ی سپ یمانیس لشک  سل -
خود ب  محرور مقاومرت و  یزندگ

هررا در  ق ملتحرربرر   یهررا آرمان
 .آن انیو حام سمیجنگ با ت ور

 یمانیسرل دیرا  شه شت یرسوخ ب -
در اذهان جوانران  یرزمان و و هم

 .مقاومت
و   ویرن یبخشر میو تحک شیافزا -

اقتدار مقاومرت در ب ابر  دشرمنان 
 .منطقه ما

روشرن حراج قاسرم در  ینیآف  نقش -
 التیتشرک هیرمتعردد عل یها ی وزیپ

  .سمیت ور

س لشک   ینیآف  نک دن نقش ف اموش -
 هیررمتعرردد عل ی وزهررایدر پ یمانیسررل
 .سمیت ور التیتشک

 کرا؛یدولرت آم  کارانره تیاقدام جنا -
مسرتدام  یها اسرتیمجدد ب  س دیکأت

 .آن

در  کا؛یدولت آم  کارانه تیاقدام جنا -
 .سمیاز ت ور یبانیو پشت تیحما

 کرا؛یدولرت آم  کارانره تیاقدام جنا -
 .وم ج و ه ج ینظم یگست اندن ب

 یضمن یمعان
 یا اهرداف واقعریرن ی یز های الیهسازد به  یمرا قادر   گ لی، تحلمعانی ضمنیشناخت 

ان یراست کره فهرم ارتبراط م یشامل مف وضات معانی ضمنی یطورکل هب .بب د ی  پثصاحب ا
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در  یمرورد ب رسر های سخن انیدر  یضامن یمعان .هاست ا و موضوع متن مش وط به آنیق ا
 :است آمد  9جدول شمار  

 . معانی ضمنی3جدول شماره 

 نام شخصیت معانی ضمنی

در حالرت ضرع ، ترا  ها ینیق ار دادن فلسط یب ا ها ییکایتالش آم  -
 .ت مبارز  نداشته باشندأج 

 یها اراد  بدون خواست، کمک و آراء مثبت و  انیا یاسالم یجمهور -
 .ندارد ییم دم معنا

 ی گذاریو تأث ییکه با پول، توانا ییها در مقابل همه نقشه نقد علم ک د -
 .گ فت یشکل م ها ییکایآم  عیوس التیو تشک یاسیس
به کمک عناص  مؤمن ها  نقشه نک د یخنث گی در مقابل دشمن وستادیا -

  .در ع اق تیو م جع یو جوانان شجاع ع اق
تنهرا نتیجره  ، بناهرایشردن ز و خر اب ی انریتالف، فتنه، وجنگ، اخ -

 .ایدن گ ید یمنطقه و در ه  جا نیدر ا آم یکاح ور 

رهب  معظم 
 انقالب

یافتره در مکترب  تیرت ب یو اسرالم یجهاد یف ماند  واقع یکنمونه  -
  .ینیخم مکتب امامی و اسالم و انقالب اسالم

و  ییکرایو اربابران آم ونیسرتی صهی میبزرگ رژ یها آرزوب  باد رفتن  -
 .شان یغ ب

آن  لرومت یها ک کره از صرد ییها موشرک ها به اصابت اذعان آم یکایی -
 .و اهداف موردنظ  گا یپا نیبه قلب ا ،شد  کیت  شل ط ف

 .در چشم دوستان و دشمنان کایم آهت بُ اُ ، شکست االسد نیحمله به ع -

تنهرا و از منطقره  کرای منسربت بره خر وج آ هرا یلیاس ائاعتمادی  بی -
 .ها گذاشتن آن

 .یی در ب اب  مقاومتکایام   انیگ میتصم س درگمی -

سیدحسن 
 نص  الله
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 . انیا ینظام یها  ویقدرت ننشان از  ،االسد ی عینلیحمله و س -
 ی.مقتدر و قدرتمند بودن امت اسالم -

را م تکب شردند  تیجنا نیکه ا یو قاتالن کایدولت آم  ها، ییکایآم  -
 .اهند پ داختخو ینیسنگ یبها
 .کایدر دست آم  یابزار ،لیاس ائ - 
 .ها ها و همه ملت همه کشور یمل تیامن یب ا یاصل دیتهدآم یکا،  - 
 یو ه  کشتار یاز جهان اسالم ییدر ه  جا یانتحار اتیه  نوع عمل -

 ست.کایکار آم  گفته شود؛ دیبا سا،یکل ایدر ه  مسجد 
هرا،  میاعمرال تحر   ان،یرا یاخلرکه به اوضراع دهایی  ناامید شدن آن -

 دوارند.یام یزیانگ محاص   و فتنه
ها  ها و دولت ملت یب ا کایآم  یو اصل یآشکار نشان دادن چه   واقع -

 .ما یها و کشور
به شرهادت رسراندن  تیمسئول یصورت علن به کایت امپ و دولت آم - 

 المهندس را ب عهد  گ فتند. یحاج قاسم و ابومهد
در  کرایآم  یهرا تیهمره جنا یسرو برهرا ها  نگا  س دار، جنایت ت ور- 

 .منطقه جلب ک د
اسرتبداد،  کرانیو نروک پ طانیش ،در جهان تکاریجنا نیت  بزرگ کایآم - 
 .ظلم و استکبار در جهان ،ییو فساد، سلطه جو یگ  یاغی

 یهرا و ملت نیها در حق ملت فلسرط همه ظلم یسئول اصل، مکایآم - 
  ی.ستیونیصه میمنطقه از ط ف رژ

 جمهوری اسالمی ای انکشور و حکومت  هیکه عل  یکسانناامید شدن  -
 .ک دند ینیچ توطئه

هررا و  احساسررات، آرزو م،یو مفرراه یتولررد مجرردد انقررالب اسررالم -
 پاک محقق شد. یها خون نیبه ب کت ا  انیانقالب در ا یها ارزش
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ومر ج و اشراعه قرانون  و هر ج ینظم بیگست اندن این جنایت آم یکا  -
و اسرتعمار در منطقره و  یسرتیونیصه یهرا جنگل در خردمت بره ط ح

 .جهان یتمام
 ی وهراین یدر ب اب  تمام زیدر منطقه و ن کایآم  گ   انیو یها استیس -

 .ستمگ  و متجاوز جهان

 بشار اسد

کید ب   -  در منطقه و دفاع از مر دم و کشرور کایح ور آم  هیمبارز  علتأ
 یی.کایآم -یتجاوز سعود هیعل
ای آشکار از سوی دشمنان خود بره سر ک دگی  با هجمهرو بودن  روبه -

  .آم یکا

بدرالدین 
 حوثی

موجب ت ور و شرهادت ف مانرد    وزیکه د یا کارنه تیجنا هیهمان روح -
 یسرتیونیصه میررژ کراران تیراست کره جنا یشد، تفک  یمانیسل دیشه

 نیه  روز موجب ت ور و شهادت مر دم فلسرط که یاستیدارند، تفک  و س
 .شود یم

 اسماعیل هنیه

 بود. یدوبار  حشد شعب  یسأمنزله ت به یمانیت ور س دار سل -
 .تیبش  هیبزرگ و زشت عل یتیجنا -

 فالح الفیا 

 انداز چشم
 شران،یو شرهادت ا یمانیسرل دیشره هرای یژگیبا توجه به و ها تیشخص نیک از ایه  

 :است آمد  4 شمار  جدول در که اند   ک د یتصو ند یآ یب ا را یانداز چشم
 انداز . چشم4جدول شماره 

 نام شخصیت انداز چشم

 .در منطقه کایآم  گ   انیو و زیدادن به ح ور فسادب انگ انیپا -
ادامره  دیرها بدون ت د ب خاسته از ملت یها منطقه و دولت یها ملت -
 .کنند یبول نمرا ق کایآم  زیح ور فسادب انگ نیا

رهب  معظم 
 انقالب
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 ب سد. انیبه پا دیدر منطقه با ها ییکایح ور آم  -
و برزرگ حراج  دیرجد یهرا و گست ش افق شت یب یها ها و کار تالش -

 .قاسم در لبنان
و ترداوم  اتیعمل کیبه  ص فا   کا؛یآم  تیپاسخ به جنا نبودن محدود -

  . یمس نیا یروند طوالن
  ه.در منطق کایآم  یادن به ح ور نظامد انیاخ اج و پا -
 ییکایآم  یها  ویراندن ن  ونیب ،یپاسخ واقع یها نمونه نیت  از مهم -

  .از ع اق
در منطقرره توسررط  ییکررایم آ یهررا گا یپا یبررودن تمررام  رسیرردر ت -

 . انیا قیدق یها موشک
 و جهان.در منطقه  دیجد یخیآغاز تار -

سیدحسن 
 نص الله

 .در منطقه کایآم  گ   انیو یها استیبا سادامه مقابله  -
 .هیدر وجدان م دم سور یمانیسل دیشه ادجاودان ماندن ی -
در اذهرران جوانرران  یرزمرران و و هررم یمانیسررل دیرا  شررهرسرروخ  -

 .مقاومت

 بشار اسد

کید ب   -  بدرالدین حوثی یی.کایآم -یتجاوز سعود هیدفاع از م دم و کشور علتأ
بره  ها سرتیونیصه هیرعل نرد یساز آ  د س نوشتدر نب یحتم ی وزیپ -
  .خداوند متعال یاری

از   انیرا یاسرالم یجانبه جمهور همه یبانیو پشت تیحما شدن ثبت -
 .خیتار درمقاومت 

 .یبه نفع امت اسالم آیند = تحوالت بزرگ 

 اسماعیل هنیه

 .دفاع از م دم و حفاظت از م زهادر جهت تالش  -
 ان.گ فتن از آن ییو راهنما ینید تیمشورت با م جعادامه  -
 .دیجد یا نهیکاب لیبا تشک یاسیخ وج از بح ان س یب ا ینقشه راه -

 فالح الفیا 
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 ریُحسن تعب
را  یمثبتر یگذار شوند که ارزش ی  میتوص ید با عباراتیها و عقا  ، کنشیدر ُحسن تعب 

 .آمد  است 1سن تعبی ها در جدول شمار  نمونه ُح  .کند یطلب م
 . ُحسن تعبیر5جدول شماره 

 نام شخصیت ُحسن تعبیر

 یهرا ییکرای، بره دهران دشرمنان و آم  انیرملرت ا  یرنظ یح ور ب -
 ن.گو و هجوگو زد دروغ انصاف، یب

 .نوستیپ یبه ملکوت اعل یبخت با خوش -
 ی.داخل لئنداشتن در مسا یو جناح یتعلق حزب -
 .نیفلسط هیدر ق  لیبد یب ی گذاریتأث -
 ی.مانیب  نقش س دار سل ینیمک ر رهب ان فلسط حیتص  -
 .در ع اق کایآم  یها در شکست نقشه کنند  نیینقش تع -
 دیهمچون شره زشیعز یهم ا  رفقا بزرگ به یبه ثم  رساندن کارها -

 .المهندس یابومهد

 یشد  مکتب امام در کشور بر ا تیت ب یها انسان تیاستفاد  از ظ ف -
 .مندش یها یمقابله با ط اح

 یعنری یدر مقابل نقشه دشمن و در نظ  داشتن نقراط اساسر ینیزبیت -
 .«یوحدت مل»و  «یو انقالب یاسالم ِی فک  یمبان»

مر دان  میدر جهرت تکر  یم دم، انقالب ِی  یگ حفظ وحدت و جهت -
 .انقالب یها ارزش ادآوری دانیانقالب و شه

رهب  معظم 
 انقالب

 .2666نان در سال لب یمشارکت حاج قاسم در آزادساز - 
 .قدرتمند، شجاع و مقتدر  انیا -
و  هررا یدر تمررام دوران جنررگ و سررخت یمانیسرر دار سررل یهم اهرر -

 .جنگ یها یدشوار

سیدحسن 
 نص الله
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 .لبنان یو کم یفینقش حاج قاسم در تحوالت ک -
 .حاض  در لبنان شهیحاج قاسم هم -
و   یرنظ یشرجاعت و جر أت بر، موثرق و ملمروس برا زند  یا نمونه -

 ی.زدن مثال
  .با داعش ییارویمنطقه در نب د و رو یها از همه ملتدفاع  -
بررا  یمانیروابررط محکررم و متفرراوت سرر دار سررل یو ب قرر ار جررادیا -

 .الله لبنان و ف ماندهان حزب یف ماندهان جهاد
 یاز سو  انیلبنان در ا یها ها و خواسته ک دن کمبود و ب آورد  ی یگیپ -

 ی.مانیس دار سل
 . انیصد ساخت اها صددر موشک -

 .دارد زین نیاز ا ت  قیدق اریبس یها موشک  انیا یاسالم یجمهور -

االسد در ع اق را هدف ق ار  نیع ییکایم آ گا ی( پا انی)ا یها موشک -
 ب گزار شد.  یستیونیصه میدر رژ یداد، اما عزادار

 .بود تیبزرگ و بااهم اریبس  انیحمله ا نیا -

 .بود کایم آهت بُ و اُ  بتیشدن ه کستهش  ان،یحمله ا جیاز نتا -

 هیدفاع از سروردر  یوو ایستادگی  یمانیسل دیشه ادماندن ی جاودان -
 یه.در وجدان م دم سور ،آن انیو حام سمیت ور هیعل
و  دیجهررت ادامرره را  آن شررهسرروری اراد  و عررزم جوانرران  شیافررزا -

 .رزمانش هم

 بشار اسد

 یب اسراس معادلره اسرالم کایآم  یها گا یبه پا ن ایا یحمله موشک -
 .و مسئوالنه مانهیحک یو موضع یق آن

 بدرالدین حوثی

کره از  نیرم د برزرگ ا نیا تیدر مورد شخص یموضوع مهم و اساس -
 .ک د یم تیحما نیمقاومت فلسط

 با مقاومت داشت. کیاست اتژ یمانیپ ارتباط و هم کی شانیا -
 اسماعیل هنیه
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 با تمام تالش. تیم جع تیرضاآوردن  به دست -
خارج ک دن کشرور از بحر ان  یب ا تیکه م جع یما از ه  نقشه راه -

 .میکن یم تیارائه کند، حما
 ا یفالح الف

 کنایه
 (0. )جدول شمار  کند یلت مالمتفاوت و مت اد د کامال   یزیه دال به چیدر کنا

 . کنایه6جدول شماره 

 نام شخصیت کنایه

 زد  شد. کایبه آم  یلیس کی شبید -
 .در منطقه کایآم  گ   انیو و زیح ور فسادب انگ -
ماننرد غرز  در مقابرل  یکر د کره منطقره کروچک یحاج قاسم کرار -

 .ستادیا یا گونه  مدعا بهپُ  یها ستیونیصه
تمرام   انیردر ا یوانمود کنند که انقالب اسالم خواستند یم یا عد  -

 .فتدیاتفاق ب نیا کنند یم یهم سع یا شد  است، البته عد 
 هیشرب ایرطاغوت باشد  میرژ هیشب ایع اق  خواستند یم ها ییکایآم  -

 .را دارند  د یها نقش گاو ش آن  یتعب که به یمثل سعود ها میرژ یب خ

رهب  معظم 
 انقالب

 یکره غرارتگ  اصرل نیرتوجه به ا س دار،شهادت  یها امدیاز پ یکی -
 .کاستیما و منطقه ما، آم  یها کشور  نفت، گاز و ث وت

 بود. یلیس کیاالسد اتفاق افتاد  نیآنچه در ع   -

همره کره  یبر ا یدرس ،کای آم ینینش ب  و عقب آتش و  انیا یلیس -
 .و امکانات خود اعتماد کنند ها ییشجاع باشند و به توانا

 امیها هدر نخواهد رفت و اهداف آن محقق خواهد شد و پ خون نیا -
 .دیخواهد رس انیجهانآن به همه 

 بود. ستاد یلنگ پا ا کیگذشته از ت س انتقام  یها در روز کایآم  -

سیدحسن 
 نص الله
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 یکن یرا به مبارز  با داعش دعوت م  انیمنافق بزرگ )ت امپ( تو ا یا  -
کره داعرش را  یکن یف ماندهان منطقه را ت ور م نیت  که بزرگ یدرحال

 شکست دادند.

اشاعه قانون جنگل در خدمت بره  کا؛یدولت آم  رانهکا تیاقدام جنا -
 .جهان یو استعمار در منطقه و تمام یستیونیصه یها ط ح

 بشار اسد

 بدرالدین حوثی .شد  است یدوبار  حشدالشعب  یسأخون شهداء باعث ت -
 شرت یچره ب و اص ار هر  تیمقاومت موجب تقو دیخون رهب ان شه -

 .مقاومت انیج 
از  یخورد  و ناشر شکسرت یاسرتیجوانم دانره، ستر ور نا استیس -

  کایو آم  یستیونیغاصب صه میضع  رژ

 اسماعیل هنیه

 ی.شعبالدوبار  حشد  یسأو ت اتیمنزله ح به یمانیت ور س دار سل -
 .تیبش  هیبزرگ و زشت عل یتیجنا -

 فالح الفیا 

 استعاره
ک یژدئولویرا یگ ، نقشید یوک قلم و به قلم یا عبارت از ی  ژک وای یا انتقال استعار 

هرا در  ایرن اسرتعار  .ک هسرتندیژدئولویرا ییبار معنا یها دارا استعار  یبه عبارت .کند یم فایا
 آمد  است: 7جدول شمار  

 . استعاره7جدول شماره 

 نام شخصیت استعاره

 است. یگ یانتقام بحث د -
و زبانا  او را  من قلبا   ک د یارائه م یگزارش زیعز دیشه نیکه ا یه  زمان -

 .ک دم یم نیتحس
و منطقره بره   انیرا یبر ا زیرعز دیدر مقابل آنچه روح بزرگ آن شه -

 .آورم یف ود م میارمغان آورد، س  تعظ

رهب  معظم 
 انقالب
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 .انیآن به جهان دنیو به رخ کش یبودن انقالب اسالم زند  -
و دور  هیدر حاشر یا گونه با مسئوالن مختل ، به یرسم یها در جلسه -

 .دیدید یو م دیک د یم دایتا او را پ دیگشت یم دیکه با شستن یاز چشم م
 .حاج قاسم ذوب در انقالب -
سراعته مجبرور بره  13 یسرتیونیصه میک د که رژ یاج قاسم کارح -

 ب  شد. درخواست آتش
 .ها ملت یداریب -
غبارگ فته را باز و دشمنان  یها با شهادت خود، چشم یمانیسل دیشه -

 .ک د  انیمقابل عظمت ملت ا را مجبور به خ وع در
و سر دار و ف مانرد  مبرارز  برا  القردر میمجاهد عظ نیا خواهند یم -

 کنند. یمع ف ستیت ور کیرا  سمیت ور
 .کند ینم تیشکل کفا نیبه ا یاقدامات نظام نیدر مقام مقابله، ا -
 .ستیت فند ن نیفقط منحص  به ا ها ییکایتوطئه آم  -

علرم و  یها جوانران ع صره نیاز هم یزیچ از ه  شیب ها ییکایآم  -
 هستند. یعصبان یجهاد و خدمت و نظام

و   انیرا یاسرالم یو ب کت جمهور یرهب  نیآور ام امیاج قاسم پح -
 .مسئوالن آن

و مکترب امرام  یانقرالب اسرالم ،یاسرالم واقعر ،یجهان نیدر چن -
کره  دهرد یپر ورش مر یمانیرا مانند حاج قاسم سرل یاف اد ینیخم

 .دندید یاش کمت  او را م خانواد 
 .دیگو یگو است او به م دم خود دروغ م ت امپ دروغ -

 . کاستیم  آ خیگو در طول تار دروغ نیت  ت امپ بزرگ شود یگفته م -

 نیگروت  گرو بودنرد، امرا دروغ دروغ کرایآم  یها جمهور   یهمه رئ -
 .است ت امپ خیدر طول تار کایم آجمهور   یرئ

سیدحسن 
 نص الله
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است که اسرالم و مکترب  یزیهمان چ میکن یکه ما ع ضه م یزیچ -
المهنردس  یو ابومهرد یمانیقاسم سرل دیشه قیاز ط  ینیامام خم
 .کند یع ضه م

 التیتشرک هیرمتعردد عل یهرا ی وزیردر پ یروشرن و ینیآف  نقش -
 .سمیت ور

ب اب  دشمنان منطقه و اقتدار مقاومت در   وین یبخش میو تحک شیافزا -
و  هیرها در کل جهران پا اراد  ملت تیحاکم تیما و احقاق حق ب  تثب

 .مبنا خواهد شد

 بشار اسد

 بدرالدین حوثی .عص  هستند نینماد کف  ا یستیونیصه میو رژ کایآم  -
عامالن آن را محکوم  انیض ورت دارد همه جهان تیجنا نیبعد از ا -

 .ندو م تکبان آن را مجازات کن
 اسماعیل هنیه

 فالح الفیا  ی.شعبالدوبار  حشد  یسأنزله تم به یمانیت ور س دار سل -

 ها  ناگفته
جدول  .بماند یناگفته باق «ها آن» ب خی از مواردن است که یا یدات گفتمانیاز تمه یکی

 ها اشار  دارد: به ناگفته 8
یكا ها در رسانه . موضوع ناگفته8جدول شماره   های آمر

 نام شخصیت های آمریكا ها در رسانه وع ناگفتهموض

 ظلم و تعدی نک دن س دار سلیمانی به کسی در میدان جنگ. -
 .رنگ کنند حاج قاسم را کم یها تیواقع نینکنند ا یسع یب خ-
 یا نمونره ا،یدر غ ب آس کاینامش وع آم  یها ک دن همه نقشه یخنث -

 .و شجاعت حاج قاسم  یاز تدب
ت و أم د برزرگ برا دادن جر  نیا یاز سو ها ینیفلسط  ک دن دستپُ  -

 .ها توان مبارز  به آن

رهب  معظم 
 انقالب
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 یاسالم یو جمهور زیعز  انیا یرا ب ا یگ   انیفساد و و نیها هم آن -
 .هم آرزو و اص ار دارند

  ان،یا ند یعنوان نما به یمانیحاج قاسم سل یها تیو حما ها ی یگیپ -
 یها مقاومرت در سرال یها تیفعال یفیو ک یکم تحول یاز علل اصل

 .منج  شد 2666سال  ی وزیکه به پ 4111و  4113
از همان  هیما دربار  تحوالت سور یها دگا یبودن ق ائت و د کسانی -

 .ابتدا با حاج قاسم
نخواسرت و  یزیراز مرا چ یمانیسال، حاج قاسم سل ستیاز ب شیب -

 .نخواست  انیا یما ب ا از یزیچ به ما نداد و مطلقا   یدستور
از ف مانردهان  یاریالمهندس و بس یو ابومهد یمانینقش قاسم سل -
 .در شکست داعش یو ع اق ی انیا

 ی.حاج قاسم و ابوالمهد یحفظ ثبات منطقه از سو -
 جیخلر یهرا میرژ یبع ر یدر خوزسرتان بر ا یونیرلیتجمع م امیپ -

ز خوزستان و اهرواز ا  انیا یاسالم یجمهور هیبود که عل نی)فارس( ا
 یو حتر یو ع ب ینژاد ،یتیقوم لئاز مسا کنند یو تالش م ینیتوطئه چ

دشوار در خوزستان  طیش ا یو از وجود بع  یا فهیو طا یمذهب لئمسا
 سوءاستفاد  کنند.

به تمسرخ  گر فتن  یدر جهان ب ا یا و رسانه یتالش گست د  ف هنگ -
مقاومرت و  د،یبره نرام جهراد، مجاهردت، شرهادت، شره یزیه  چ

 ی.داریپا
 یرهب   ینظ یبزرگ نشان از شجاعت ب یحمله نظام نیو ا یلیس نیا -

 .اند ستاد یخود ا یاست که پشت س  رهب   انیو ملت ا
 .ها ستیونیصه یب ا یمحکم امیاالسد پ نیبه ع  انیحمله ا -
 .مبارز  با داعش ف اخواند یب ا یرا به همکار  انیت امپ ا -

سیدحسن 
 لهنص ال
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و مبنا  هیها در کل جهان پا اراد  ملت تیحاکم تیاحقاق حق ب  تثب -
 .خواهد شد

 بشار اسد

 .مییستا یدر ع اق را م کایآم  یها گا یهدف ق ار دادن پا -
را در ب  گ فته؛ مانند  یاسالم  یغ یها ملت یحت کایآم  یش  وجود -

 .داد  است یرو تنامیآنچه در و
 بدرالدین حوثی

غاصررب  میرررژ هیرردر جبهرره مقرردم مبررارز  عل نیمررت فلسررطمقاو -
 را اشغال ک د  است. یق ار دارد که قدس و مسجداالقص یستیونیصه

شهید حاج قاسم سلیمانی نقشی اساسی و محروری در حمایرت از  -
 مقاومت فلسطین داشت. 

 اسماعیل هنیه

 فالح الفیا  .تیبش  هیبزرگ و زشت عل یتیجنا -

 سازی مکتب شهید سلیمانی انسازی و جری گفتمان

ویژ  در  سازی به شدن و ف اگی شدن نیازمند گفتمان مکتب سلیمانی، ب ای تداوم و جاری
هرا دارد و بر ای آن  سازی نیاز به کار عمیق ف هنگی و تغیی  نگ ش گفتمان .میان جوانان است

سازی با  ف هنگ .ردها دا نیاز به یک کار عمیق ف هنگی ب ای تغیی  نگ ش .باید نمادسازی ک د
رسد بلکه نیراز بره نمادسرازی دارد نمادسرازی هرم برا شناسرایی و  کار تبلیغی به نتیجه نمی

ایشان به دور از اغ اق  ....ها و ابعاد مختل  شخصیتی، معنوی، مدی یتی، و  شناساندن ویژگی
حقیقت را بیان گویی کنیم ما باید  ما نیاز نداریم که زیادی» .گویی تحقق خواهد یافت و زیاد 

ما باید این حقیقت را هم ا  با آن چیزهایی که حاج قاسم را خدات س و قوی و صاحب  .کنیم
 .(4913های قدرت ن م در مکتب س دار سلیمانی،  )ابعاد و مؤلفه «مکتب ک د تع ی  کنیم

 جایگاه نظام اسالمی در مکتب شهید سلیمانی

 حفرظ امرامطور کره  ، همانیدر بحث انقالب، حکومت اسالمی، جمهوری اسالم
کنرد و تعبیر   کیرد میأله تأدانند، شهید سلیمانی هم ب  این مسر را از اوجب واجبات می نظام
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ایشان ب  این  .رسد گوید که هیچ واجبی به پای دفاع از نظام نمی زیبایی در این رابطه دارد، می
انسرتند و حتری معتقرد د ت  مری کند که آن را از نماز هم واجب تکیه می سخن ح  ت امام

توان ق ایش را به جا آورد، ولی اگ  نظام اسرالمی آسریب ببینرد،  است نماز اگ  ق ا شد می
بیند و دین  طور نیست که بتوان ق ای آن را به جا آورد، بلکه همزمان با آن، نماز آسیب می این

 .برات اسرتبیند و به همین دلیل است که حفظ این نظام ب ای همه از اوجرب واج آسیب می
 (4913ی، مانیقدرت ن م در مکتب س دار سل یها لفهؤ)ابعاد و م

 جایگاه صدور انقالب اسالمی در مکتب شهید سلیمانی

معتقد است که صدور انقالب در دو ُبعد تبلور پیدا ک د ؛ اول، در ُبعرد  شهید سلیمانی
دوم، در ساختاری و شراکله نظرام یعنری مردل حکرومتِی تلفیرق جمهوریرت و اسرالمیت و 

 و بسریج و شرهادت ف هنرگ بحرث ها و الگوها منظور از مدلو  .ها و الگوها چارچوب مدل
و ف هنرگ جهراد کره ف هنرگ بسریج  ویرژ  به .آمد وجود به بسیج واسطه به که است تحوالتی

را عو   ها هایی را در دنیا به ارمغان بیاورد که خیلی از معادالت و میدان ارزش است توانسته
نه توق  دارد، نه خسارت و نه آسیب  ب  خالف جنگ، جهاد،این در حالی است که  و کند می

  .کند ایجاد می

 فقیه و مرجعیت در مکتب شهید سلیمانی جایگاه والیت

در حردیث معر وف ثقلرین  پیرامب  اکر مطور که  همانشهید سلیمانی اعتقاد داشت 
گذارم و ه   اب خدا و عت تم را باقی میف مایند که من در میان شما دو ام  گ انبها یعنی کت می

دو رکرن  ک  از این دو جدا شود گم ا  خواهد شد، در مرورد انقرالب اسرالمی هرم امرام
فقیه که  ارزشمند را ب ای ما به یادگار گذاشتند؛ یکی، نظام جمهوری اسالمی و دیگ ی والیت

ی اسالمی اسرت و اگر  جمهورفقیه ستون خیمه  والیت .ها الزم و ملزوم همدیگ  هستند این
قبل از انقالب هم م اجع که  چنان .بیند فقیه آسیب ببیند، جمهوری اسالمی آسیب می والیت

فقیره ضرمانتی اسرت کره از  ام وز این والیرت .فقیه نبود و ما آسیب دیدیم بودند، ولی والیت
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و م اجع وارد شد پیشرگی ی  ءهایی که به شیعه و علما هایی که آن موقع دیدیم و اهانت آسیب
 .کند  می

و مقام معظم  امام دست در دستش چون .هستحاج قاسم س باز مقام معظم رهب ی 
 حاج متعال خدای و بود عاشورا و بیت اهل زمین و خدا حجت والیت زمین در و بود رهب ی

 .ک د حاکم قلوب همه ب  و ک د بزرگ و خی  به عاقبت و عزیز را قاسم

 گیری نتیجه

ت ین دستاوردهای انقرالب اسرالمی از یرک سرو گسرت ش ف هنرگ مقاومرت و  از مهم
، مکترب سر دار مکتب امرام خمینری هایی چون ایستادگی و از سوی دیگ  گست ش مکتب

در این میان تبیین و پی وی از الگوی مکتب شرهید  .در ب اب  استکبار بود  است ...سلیمانی و
های دشمنان، رشرد و بالنردگی  یستادگی در ب اب  هجمهتواند ضمن ا حاج قاسم سلیمانی می

  .جوانان و در نهایت جامعه را در پی داشته باشد
هرای بره دسرت آمرد  را در ایرن  شناسری یافتره اگ  بخواهیم با نظ یه شخصیت در جامعه

دهد که شخصیت حاج قاسم از نظر  رهبر ان مقاومرت دارای دو  می تحقیق تحلیل کنیم، نشان
وی که حاکی  م درونیی وهای عظینهای ف دی و  اجتماعی است که در کنار ویژگی بعد ف دی و

ن یادیر  آن، بخرش بنیش و نظرایت خرویرادی، هدفهای زندگی و فهم او از هویهای بن ارزش از
است که نقش بسیار زیادی در شخصیت اجتمراعی ایشران دارد. ب اسراس ایرن  ویت یشخص

کره  اسرتی یهرا بری از نقرشیت ک حراج قاسرم تماعیت اجیشخصنظ یه و یافته به دست آمد  
  فرایهرای اجتمراعی ا ان گر و یرت گ وهی خود در میگا  اجتماعی و موقعیگا  و جایب اساس پا

 کند. می
های شخصیتی شهید حاج قاسم سرلیمانی از  های این تحقیق نشان داد که ویژگی لذا یافته

ی و هرم از نظر  اجتمراعی ایرن های ب جسته محور مقاومت؛ هرم از نظر  فر د نگا  شخصیت
ها را دارد، که رهب ان مقاومت ب  آن تأکید دارند: رفیقی شجاع، بزرگروار، اخرالص براال،  ویژگی

گ ی ممتاز و ب جسته، ح ور گست د  و همیشگی در میدان نب د و خرط  نداشتن تظاه ، انقالبی
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اسرتقامت؛ ب جسرته شرد   مقدم، اسو  تواضع و ب ادری، حمایت از م دم مظلوم، اراد ، ثبرات و
 است.

لحراظ تأثی گرذاری حراج قاسرم بر  محریط  دهد که به های تحقیق نشان می همچنین یافته
اند از پیر وزی محرور مقاومرت،  بی ونی موارد زی  در ف ای واقعی پدید  آمد  است که عبارت

ر هرای مقاومرت د ، جنربش های آم یکا در ع اق، ایجاد ف هنگ مقاومت، جهراد شکست نقشه
دار انقرالب و  منطقه، پی وزی مقاومت، افزایش توانمندی مقاومت، هدف بزرگ بهتر ین پر چم

، مبرارز  و داعرش سرمیت ورهای مقاومت در منطقه، افزایش محور مقاومت و در مقابل  جنبش
هرا و تردابی  حراج قاسرم مرورد  ت وریسم، مبارز  با داعش، شکست داعش در ع اق که با تالش

   تأکید بود  است.
های  ک دن نقشه دهد که خنثی های ب جسته مقاومت نشان می معانی ضمنی در شخصیت

دشمنان توسط حاج قاسم سلیمانی، اقتدار و قدرت امت اسالمی، آم یکا تهدید اصلی بر ای 
هرای  ها، مبارز  علیه ح ور آم یکا در منطقه بارز شد  است که با تالش همه کشورها و ملت

  .مت به دست آمد  استاین ف ماند  بزرگ مقاو
های ب جسرته  نگا  شخصیت در ها و استعار  ها  تخفی و ها درخصوص ناگفته همچنین

های محور مقاومت  این شخصیتکه  ای گونه بهتوان به موارد زی  اشار  ک د  محور مقاومت می
های نامش وع آم یکرا توسرط  ک دن همه نقشه ظلم و تعدی نک دن حاج قاسم به کسی، خنثی

ج قاسم، نقش حاج قاسم در شکست داعش، حفظ ثبات منطقه از سوی حاج قاسم، پایه و حا
ها در کل جهان، جنایرت برزرگ و زشرت  مبنا بودن احقاق حق ب  تثبیت حاکمیت اراد  ملت

علیه بش یت، حاج قاسم ذوب در انقرالب، زنرد  برودن انقرالب اسرالمی، آم یکرا و رژیرم 
سری  دوبرار  حشدالشرعبی را أن ایرن شرهدا باعرث تصهیونیستی نماد کف  این عصر ، خرو

  .طورکلی مورد توجه خود ق ار دادند به
دهرد کره  های ب جسته محور مقاومت در این خصروص نشران مری انداز شخصیت چشم

هرای جدیرد و  گ  آم یکا در منطقه، تالش و گست ش افق دادن به ح ور فسادانگیز و وی ان پایان
گر  آم یکرا در  هرای ویر ان اومت ب ای ادامه مقابله برا سیاسرتبزرگ حاج قاسم، عزم محور مق
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 منطقه، تالش در جهت دفاع از م دم و حفاظت از م زها ب ای آیند  منطقه مط ح ک دند. 
عد های گفتمانی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در بُ  رسد که ویژگی بناب این به نظ  می

 .شخصیت کاریزماتیک، نداشتن تظاه  و ریرا تعهد و وفاداری، :ند ازا عبارت ف دی و رفتاری
گ ایری،  سرتیزی، توانمنردی، قرانون هرا شرامل شرجاعت، دشرمن در بعد نظامی، این ویژگی

طلبی،  عد معنوی و ارزشی عناص ی همچون ایثار، گذشت، شهادتدر بُ . شناسی است دشمن
جهرادی، تفکر   عد مدی یتی نیز، مردی یتگ ی و در بُ  زیستی، دوری از تجمل، انقالبی ساد 

عرد در بُ  .انرد پذی ، عطوفت با زی  دستان، خالق را ب جسرته کر د  راهب دی، سازگار، انعطاف
ثی گذاری مقاومت هم تقویت نی وهای مقاومت در منطقه، ایجاد انسجام و یکپارچگی بین أت

تر ین عناصر  گفتمرانی مکترب  از مهم ان از منطقهنشدن زمینه اخ اج دشم آحاد ملت، ف اهم
اگ  بخواهیم با نظ یه شخصیت در علرم  .ها بود  است هید سلیمانی از منظ  این شخصیتش

شناسی در نهایت شخصیت حاج قاسم را از نظر  رهبر ان مقاومرت تحلیرل کنریم برا  جامعه
اجتمراعی، اسرتعدادها و  و درونری ،که از نظ  ذاتیشویم  ای مواجه می قه مان، نابغه و نخبه

شخصیت وی را ف اتر  از که  داد  استو اقدامات و ابتکاراتی انجام های ممتازی دارد  ژگییو
کند  شخصیت الگو جامعی ارائه میکنند که این  یک ف د و تا حد یک مکتب بی نظی  تبیین می
 .و مدافع والیت است بیت و اهل که نمونه عملی ب گ فته از مکتب پیامب  اسالم
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