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های محیطری،  رسرانه ی ماننردهای   رسانهآمد های به دست مؤلفهب اساس  گیری: نتیجه
ایی شخصیت و مکترب شرهید سرلیمانی توانند در بازنم چاپی، پخشی، تعاملی و پ اکند  می

طورواقعی در ذهن  های داخلی و جهانی اث ات مثبتی را به نوان یک اسطور  ملی در ع صهع به
 مخاطبان خود بگذارند.

های مرؤث ، رسرانه،  شهید قاسرم سرلیمانی، شخصریت و مکترب، مؤلفره ها: کلیدواژه
 .ای تولیدات رسانه

 مقدمه

ت ین ح کات، مخصوصا  در ع صه  که توجه به کوچککنیم  ام وز  در عص ی زندگی می
خرود  درسرتکه ح کت اجتماع اسالمی در مسری   ب ای این .رسانه بسیار حائز اهمیت است

بازدارنرد  تغییر  های ارتجراعی و  نی ویبه پیش ب ود و در اصطکاک با مقصد نهایی سوی  به
وار  یرک ح کرت فکر ی های غی اسالمی منح ف نشود؛ بایرد همر سوی را  جهت ندهد و به

اصیل اسالمی را در سطوح مختل  جامعره گسرت ش  های بینشرو، آن را رهب ی کند تا  پیش
عقیدتی و سنگ های ایدئولوژیکی م دم مسلمان را استحکام بخشد و حمالت  های پایهدهد و 

  خرورد وسیله عمرال ف یرب تبلیغاتی بیگانگان را که گاهی از درون جامعه نیز به های یورشو 
 سلیمانی قاسم شهید های افتخارآف ینی و اقدامات مجموعه .شود؛ دفع نماید تأیید یا اج ا می

 تبردیل مقاومرت نماد و المللی بین ای چه   به را ایشان اسالمی، انقالب هسال  چهل دوران در
نوعی نگا  جهانی و ف امر زی از کرالم رهبر  معظرم  .(49، 4911دهقانی و پاشایی، ) است ک د 

سازبودن مکتب و را  شهید سلیمانی ب ای داخل و خارج ایرن م زوبروم بره  قالب در ج یانان
و به  شهید عزیز، ،سلیمانیبه حاج قاسم » ف مایند: جایی چنین می ایشان در .خورد چشم می
 .نگرا  کنریم مکتبها به چشم یک  به چشم یک ف د نگا  نکنیم؛ به آنشهید عزیز،  ،ابومهدی

آموز، با این چشم نگا   درس  را ، یک مدرسه ، یکمکتبما را با چشم یک  س دار شهید عزیز
« وقت اهمیت این ق یه روشن خواهد شد، قدر و قیمت این ق یه روشن خواهد شد آن کنیم

شمول،  جهان مکتبی عنوان به سلیمانی قاسم شهید مکتب ب رسی لذا .(23/46/4913ای،  خامنه)
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 بره عنایت با .ماست ام وزی جامعه اساسی های ض ورت زیکی ا الگوساز انسانی، معنوی و
 ازاسرنادی  ب رسری با که است درآمد  تح ی  رشته به این هدف با پژوهش حاض  موارد، این

انرد  به نگارش مقاالت و کتب م تبط با موضروع پ داخته نگا  سای  اندیشمندان و متفک ان که
خصیت و مکتب شهید قاسرم سرلیمانی در های مؤث  ب  بازنمایی ش الگوی مفهومی از مؤلفه

روشی که این مقاله ب ای تبیین این مفهوم و ارائه الگو به کار  .ای ارائه شود است تولیدات رسانه
 .گ فته است روش تحلیل م مون است

 مفهوم مکتب

دبی ستان و جایی ، جای کتاب خواندنمعنای  واژ  مکتب )جمع آن مکاتب( در لغت به
کنند و خوانردن و  آموزند و دفت خانه و جایی که در آن کودکان را تعلیم می یکه در آن نوشتن م

 ، مدرسرهخوانردن جرای درسو  ،(4912دهخدا، ) دهند میآموزانند و سبق  نوشتن و جز آن می
رود امرا دراصرطالح تعراری   به کار مری ،(4916عمید، ) دادن جای درسو در  ،(4930معین، )

 .شاید بتوان بهت ین تع ی  را در کالم شهید مطه ی یافت .تمختلفی از واژ  مکتب شد  اس
یک تئوری کلی و یک ط ح جامع و هماهنگ و منسجم »گوید:  در تع ی  مکتب میایشان 

 است که هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگانی اسرت و در آن خطروط اصرلی و
هرا،  درمان ها، نیازها و دردهرا و ها و وسیله ها و بدها، هدف خوبها، بایدها و نبایدها،  روش

ها ب ای همه افر اد  ها و مسئولیت ها مشخ  است و منبع الهام تکلی  ها و تکلی  مسئولیت
نمایرد،  می ع ضه هستی و جهان دربار  مکتب یک که تفک ی ط ز و ب داشت نوع وباشد  می

برار   زارعی در این .(10، 4910مطهر ی، ) «رود می شمار به مکتب آن فک ی تکیه گا  و زی ساز
اگ  بخواهیم معنای مکتب را در عبارتی کوتا  بیاوریم و بدین وسیله مقصود خرود را گوید  می
ای از اعتقادات محکرم و منسرجم،  مجموعه»بیان کنیم، باید بگوییم: « مکتب سلیمانی» از 

اعمرال رفتارهای م تبط ب خاسته از اعتقادات، خلقیرات و نمودهرای منبعرث از اعتقرادات و 
س دار سلیمانی واقعا  مصداق چنین  .دهد که از ف د شخصیتی الگو و جامع ارائه می ای گونه به

طورکلی اگ  بخواهیم از مکتب سخن بگوییم مواجه هستیم  به .(3 ،4913زارعی، ) «انسانی بود
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 را انسرانی هنجارهرای پر دازد؛ می جهان و انسان تفسی  به انسانی که باور و بینی جهان با یک
 بر ای ارزشری نظام نهایت در و ب ط ف بینی جهان به را انسان نیاز سازد؛ می معین و مشخ 

های شخصیت این شرهید  ک دن مؤلفه کند لذا درست مع فی می ارائه زیستن چگونه و زیستن
توانرد ترأثی ات متفراوتی در رونرد رشرد و  عنوان یک مکتب در رسانه با تمام ابعاد خود می به

 .های جهانی داشته باشد جدید و قدیم و حتی در سای  ع صهت بیت نسل 

 مفهوم بازنمایی

 praesensالتین   از واژ  Presentation» واژ  بازنمایی در لغت چنین معنا شد  است:

)بودن(  beیعنی  esseدر جلو( و ) Infrontیعنی  praeاخذ شد  است که متشکل از پیشوند 
نمایش( بره وضروح دال بر     )ع ضه، ارائه، مع فی، اج ا،ریشه و معنای فعلی این واژ .است

 Presence .شود در موردش اعمال می presentationح ور مطلق چیزی است که ف آیند 

 re شروندیامرا پ .)ح ور( که صفت مشتق از آن است نیرز خرود کرامال  گویرای ایرن اسرت

ز از یرن representationکنرد؟  چه تغیی ی در معنرای اولری ایجراد می representationدر
repraescntare وام گ فته شد  که متشکل از پیشوند  التینیre معنرای  بهagain  دوبرار ( و(

back  عقب( و لغت(praescntare  منشأpresent بناب این بازنمایی چیزی جز تک ار  .است
جرای  ای بر  مفهرومی  ساد ، نتایج گست د  اما همین تک ار ظاه ا   .مجدد عمل نمایش نیست

 ؛)بازنمایی( مت من نوعی غیبت است representationهای مصطلح  در معادل .گذارد می
( نیست، بلکه present) واسطه ح ور مستقیم و بی یامعن به زی ا این کلمه ب حسب تع ی 

اح ار مجدد  مستلزم به ح ور آوردن چیزی غایب از ط یق عمل بدل آوردن است، مستلزم
اما  شود، واسطه، ارائه می بناب این در ف آیند نمایش، ابژ  با ح ور بی .چیزی که ح ور ندارد

 ،4919فر ،  )مهردوی« ی میانجی است دلیل غیبت ابژ ، نیازمند دخالت یک واسطه بازنمایی به

 از یجمعر یها رسرانه که یگوید: ساخت ها می ریچارد دای  در رابطه با بازنمایی در رسانه .(2
 دیگر  و یف هنگ های هویت اشخاص، اشیاء، ها، مکان اف اد، مثل واقعیت مختل  های جنبه

صورت گفتاری، نوشرتاری یرا  به است ممکن ها بازنمایی یتجل .کنند می ایجاد مج د مفاهیم
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 تلویزیرون، سرینما، همچرون پسرند عامه های رسانه .(43، 2661، 1دای )باشد تصاوی  متح ک 
 مدت به .آیند می شمار به اخی  مدرنیته در روزم   زندگی اصلی وجو  از مجالت، و ها روزنامه

 دادن شکل در نقش خطی ی بلکه اند، بود  اطالعات اصلی منبع فقط نه ها آن ق ن، نیم از بیش
 از بازنمرایی مفهروم .(441، 4919، 2بنت) اند داشته شان پی امونی جهان دربار  اف اد پندارهای به

 ایرن .است سینمایی های فیلم  مطالعه در ویژ  به ها رسانه انواع تمام  مطالعه در کلیدی مفاهیم
 از بسیاری سعی زی ا ؛کند می ارتباط پیدا واقعیت نمایش به م بوط های بحث به عمیقا   مفهوم
 پنداریم، می واقعی خود نزد در ما آنچه اما .ب سند نظ  به واقعی که است این ب  ای رسانه متون

 در کره اسرت تج بری و واقعی امور این از جدای موضوع این ندارد، وجود بازنمایی از خارج
 جمعی یا شخصی ق اوت در ما که است چیزی آن از منظور .دهند می روی ما اط اف جهان
 و جدیرد جایگرا  بازنمرایی مفهوم ام وز  .(1، 4914محمردپور، ) کنیم رد می یا پذی یم می خود

 .زنرد می پیونرد ف هنرگ برا را زبران و عنرام بازنمایی .یافته است ف هنگی مطالعات در مهمی
 بره جهان یا نمایاندن جهان  دربار  معنادار چیزهایی گفتن ب ای زبان از استفاد  یعنی بازنمایی

 اع ای میان و تولید معنا ف آیند، آن واسطه به که است ف آیندی اصلی بخش بازنمایی .دیگ ان
کره  تصراوی ی و ها نشرانه زبان، کارب د از است عبارت بازنمایی .شود می مبادله ف هنگ یک

 ای در مطالعات رسرانه یادیم بنیاز مفاه یکیبناب این  .(94، 4914، 3هال) مع ف چیزها هستند
 .دهنرد می نشران را هرا واقعیت و حروادث روش را  وها از ایرن  رسرانه .تاس مفهوم بازنمایی

ت مثل یهای مختل  واقع از جنبه یجمع یها که رسانه یساختتوان  طورکلی بازنمایی را می به
 .، تع ی  ک دکنند جاد مییم ایگ  مفاهیو د یهای ف هنگ اء، هویتیها، اش اف اد، مکان

 مفهوم رسانه

بره ) معنای، )به فتح راء( حس ت و افسوس و تأسر ، ( در لغت بهmedia) واژ  رسانه
 ی را به اطرالع مر دم ای که مطلب یا خب ، ه  وسیله(4912دهخدا، ) کس  راء( وسیله رساندن

                                                      
1. Dyer. 

2. Bennett. 

3. Hall. 
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معرین، ) دهنرد  ، هر  وسریله انتقرال(4916عمیرد، ) رساند مانند رادیو، تلویزیون و روزنامره می

افسوس و تأسر  کرارب دی  رود که با توجه به ع ف ام وز معنای حس ت، ، به کار می(4930
 خی رسانه رود. دراصطالح ب ندارد و بیشت  معنای دوم که وسیله رساندن پیام است به کار می

ها و افکار اف اد یرا  و انتقال اطالعات، اید  ای ب ای نقل  اند: رسانه وسیله را چنین تع ی  ک د 
رسانه یک واسطه عینی و عملی در ف آینرد ب قر اری ارتبراط . (11، 4911امی  تیمروری، ) جامعه

کره  عنری ایرناست و دو نوع کارک د آشکار و نهان ب ای آن وجود دارد که کرارک د آشرکار آن ی
رسانه محل ب خورد پیام و گی ند  پیام است. اما کارک د پنهان رسانه یعنی ب ق ارکننرد  ج یران 

منظور از رسانه به ه  نوع وسریله و  .(114- 116، 4910، 2تانکاردو  1)سورین یرسان ارتباط و پیام
وسایل ارتباط جمعری  نماید و شامل کلیه امکاناتی که ش ایط ارتباط و انتقال پیام را ف اهم می

باشرد. همزمران برا رشرد و  و ف دی شامل نوشرتاری، دیرداری، شرنیداری، اینت نرت و... می
ها هستیم تا جایی کره  کارگی ی وسایل ارتباط جمعی و رسانه هگست ش علم در جهان شاهد ب

از گی ی  باشند و در به   زور مدار می یها ها و قدرت ای جهت اعمال سیاست ها وسیله رسانه
ها  ها و شیو  تغیی  زندگی آن دهی سالیق و عالیق ملت ها و شکل اندیشه ها جهت القای رسانه

هرای سیاسرت و اقتصراد  الخصروص غول هرا علی آور از سوی حکومت شاهد رقابتی س سام
هرا در  های جمعری و گسرت   نفروذ آن جایگا  بسیار مهم رسرانه .(19، 4933، یونسرکو) میهست

کنرد چگونره بپوشرد،  پذی  است ام وز  دیگ  این بش  نیسرت کره فکر  میحیات بش  انکارنا
ها  ریزی های جهانی هستند که این ب نامره چگونه بخوابد و چگونه زندگی کند بلکه این رسانه

. با تعاریفی که صورت گ فت ام وز  نقرش (99، 4911زاد  و دیگ ان،  یوس ) اند عهد  گ فته را ب
شود. رسانه برا تمرام  خوبی مشخ  می صیت شهید سلیمانی بهمهم رسانه در بازنمایی شخ

 های تواند الگویی موفق از م دی که یک مکتب بود را به نمرایش بگرذارد. رسرانه ابعادش می
 معرانی، اصرول اعتقرادات، افکرار، تثبیرت ضرمن توانند می تأثی گذار نی ویی عنوان به جمعی
 ها، سرنت به نسبت عمومی های نگ ش رد اصالح موجبات اخالقیات، و هنجارها ها، ارزش

                                                      
1. Severin. 

2. Tankard. 
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 ابزارها، ها، دانش ابداعات، رفتارها، کار، و تف یح ها، رویه و روندها اجتماعی، و رسوم آداب 
 را اجتمراعی نهادهرای و نمادها قوانین، هن ، زبان، زندگی، های سبک ها، مهارت ها، فّناوری

 تفاسری  اصالح رفتاری، الگوهای ها،ایستار ط یق از جمعی های رسانه درواقع،. آورند ف اهم
 دهی شکل عمومی، افکار به دهی جهت احساسات، تهییج ها، ارزش پذی ی جامعه شناختی،

خورشریدیان و ) توان مهندسی ف هنگری ب خوردارنرد از اجتماعی، ذهنیات و تصاوی  باورها، به

 (0، 4919دیگ ان، 

 ای شناسی در تولیدات رسانه نوع

 دیگر  بر  مرؤث  اجتمراعی و ف هنگری نهادهرای از یکری عنوان به فا  ص  ها رسانه ام وز 
 و سیاسرت ف هنرگ، کره آورنرد می فر اهم چرارچوبی و ف ا بلکه شوند، نمی تلقی قلم وها
 ای رسانه های نشانه و تصاوی   اشاعه و تولید و معناسازی ام وز  .یابد می ج یان آن در اجتماع

 مبردل عینری نوظهرور تحروالت و ذهنی تصورات گی ی متغی  شکل ت ین مهم به را پدید  این
 حرول عمردتا   اجتماعی و تاریخی های سازی گونه و ها بندی تقسیم که ای گونه به ساخته است؛

 جهرانی،  دهکرد  چرون زمانی های ب هه گذاری نام و گی د می شکل رسانه و ارتباطات محور
ای  های ارتباطی و رسرانه ویژگی و ها تخصل بنیان ب  ... و ای شبکه  جامعه اطالعاتی،  جامعه

 تکنولروژی، پیشر فت برا همزمران جدیرد، عصر  در .(44، 4919زاد ،  مهدی) گی د صورت می
  های رسانه با قیاس در جدید های رسانه و یافتند بیشت ی گست ش پیش فت این  سایه در ها رسانه
 ناگهران تکنولروژی پیشر فت تیبت  این به .شدند ف اگی ت  و ت  پیش فته م اتب به خود از پیش

 سرنتی های رسانه از ت  محسوس بسیار تأثی شان که آورد ارمغان به را جدید نوع از هایی رسانه
 ابعراد  همره و هنر  دین، تفک ، اخالق، ف هنگ، م دم، زندگی در ها رسانه این ح ور با .بود

ها را  در نوشتاری انواع رسرانهجاب ی  .(9، 4916دیباجی و رئی  می زایی، ) ک د تغیی  بش  زندگی
 کند: بندی می چنین تقسیم
 (...های چاپی )روزنامه، نش یات، مجالت و رسانه
 (...شد  در شه ها، آگهی اتوبوس و های محیطی )تابلوهای تبلیغاتی نصب رسانه
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 (...و، تلویزیون ویهای پخشی )راد رسانه
 های تعاملی )اینت نت( رسانه 

 (...ها، جروایز و ها، پوست ها، ب وشورها، کاتالوگ عی )نمایشگا های پ اکند  موض رسانه
 .(46، 4914)جاب ی، 

 شناسی پژوهش روش

روش گ دآوری اطالعات در این پژوهش مطالعه اسنادی است در ایرن مسری  سرعی 
به نگارش مقاالت و کتب م تبط با موضوع  نگا  سای  اندیشمندان و متفک ان که شود از می

روش تحلیرل  .بر داری شرود به   هرا ستفاد  و در ارائره الگروی مفهرومی از آناند ا پ داخته
. ب وان و کالرک تحلیل م رمون را بردین شرکل اطالعات نیز تحلیل م مون خواهد بود

های کیفی از  ب ای شناسایی تحلیل گزارش الگوهای موجود در داد  روشی کنند؛ مع فی می
های غنی و  های پ اکند  و متنوع را به داد  تنی داد های م این روش ب آیندی ب ای تحلیل داد 

تحلیرل  .(409، 4914پرور،  ، به نقل از مختاریران2660، 2و کالرک 1ب وان) کند تفصیلی تبدیل می
های کیفری اسرت  م مون روشی ب ای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داد 

هرای  های متنی اسرت و داد  حلیل داد ای دارد. این روش ف ایندی ب ای ت که کارب د گست د 
کند. تحلیرل م رمون صر فا  روش  های غنی و تفصیلی تبدیل می پ اکند  و متنوع را به داد 

های کیفی به کرار رود.  تواند در اکث  روش کیفی خاصی نیست، بلکه ف آیندی است که می
از  طورکلی تحلیل م رمون روشری اسرت بر ای دیردن مرتن، ب داشرت و درک مناسرب به

مند شخ ، تعامل، گ و ،  اطالعات ظاه ا  نام تبط، تحلیل اطالعات کیفی، مشاهد  نظام
 ،(11، 4910خنیف  و مسلمی، ) کمیهای کیفی به  موقعیت، سازمان و یا ف هنگ و تبدیل داد 

عابردی جعفر ی و ) رود درواقع این روش هم ب ای بیان واقعیت و هم ب ای تبیین آن به کار می

 .(413، 4916دیگ ان، 

                                                      
1. Braun. 

2. Clarke. 
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 ها یافته

 های مؤثر در بازنمایی شخصیت و مکتب شهید سلیمانی مؤلفه
های مرؤث   در این قسمت مطابق روش تحلیل تعیین شد  ب ای پژوهش به ب رسی مؤلفه

پ دازیم لذا طبق م احل تحلیل م مون که دارای  در بازنمایی شخصیت و مکتب سلیمانی می
 .رویم سازی است پیش می تفسی ی و یکپارچهسه بخش کدگذاری توصیفی، کدگذاری 

 کدگذاری توصیفی
 مفس  گویا، که اولیه کد یک م تبط، ی گزار  ه  به ابتدایی گام در این نوع کدگذاری، در

 کردهای تفکیرک و تجمیرع برا دوم گام در و شود می داد  اختصاص باشد آن  شد  تلخی  و
 .کنیم می یبند طبقه اولیه م امین ذیل در را ها آن اولیه،

 کدگذاری اولیه
آمرد  از گفترار اندیشرمندان، بزرگران و دوسرتان شرهید و   عمل های به  بعد از ب رسی

همچنین ب رسی کتب، مقاالت، صفحات خب ی و گفتگوهای پی امون شخصیت و مکتب 
مفهروم اولیره رسریدیم کره بر ای نمونره ب خری را در جردول ذیرل  436شهید سلیمانی به 

 آوریم. می

کد 
 فهومم

 مفهوم اولیه گزاره

1 

 در شررجاعانه و مخلصررانه مجاهرردت ها سررال
 و عررالم اشرر ار و شرریاطین بررا مبررارز  های میرردان
 سرر انجام خرردا، را  در شررهادت آرزوی ها سررال

 خرون و رسانید واال مقام این به را عزیز سلیمانی
زمرین  ت ین آحراد بشر  بر  شقی دست به او پاک

 ریخت.

 ن.وقفه در دورا ر تالش بی
 ر خدمت.

 ر اخالص.
 ر شجاعت.

 طلبی. ر روحیه شهادت
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2 
 انسان عینی نمونه سلیمانی، شهید سپهبد س دار
 را مرؤمن هرای ویژگی تمام که بود خدا به مؤمن

 یافت. او در توان می

 خدا. به ایمان -

3 

 یرک نبایرد را سلیمانی قاسم حاج شهید س دار
 او که است درست. دانست ص ف نظامی چه  

 شر ایط ت ین سرخت در و برود نظامی نابغه یک
 بحر ان از رفت ب ون ب ای حلی را  هموار  جنگی

 ف هنگری مسرائل از گا  هیچ حال این با داشت،
 نبود. غافل

 ر نبوغ نظامی.
 ها. ر تالش ب ای حل بح ان

 ر توجه به مسائل ف هنگی.

4 

 مختل  مقاطع هدایت ب  عالو  ها جنگ در او
در  هررا، ق ارگا  در ق ارط یررق اسررت از عملیرراتی

 مقردم خطروط در براکی بی و شجاعت نهایت
 در ت سری ه گونه از عاری او. یافت می ح ور
 نبر د میرادین و ها مع کره در دشرمن با مواجهه

 بود.

 و سلحشرروری ررر روحیرره
 جنگندگی.

5 

دارا بررودن صررفای برراطن و مه بررانی و لطافررت 
سررازی کرره  روحرری در کنررار صررالبت و حماسه

میدان جنگ نسبت به دشمنان داشت، ایشان در 
آف یند. اگ  س دار مه بان بود،  ت کیب زیبایی می

ب اساس یک خصرلت شخصریتی فر دی نبرود، 
ک د کره مه بران  بلکه عقالنیت دینی ایجاب می

ت سرید،  باشد و خدمت بکنرد. اگر  ایشران نمی
بخاط  عقالنیت دینی است که کار را به دسرت 

  کننرد  انی مذاک  داند. اگ  شهید سرلیم خدا می

 ر صفای باطن.
 ر مه بان.

 ر لطافت روحی.
سرازی در میردان  ر حماسه

 نب د.
رررر جامعیرررت ب آمرررد  از 

 عقالنیت.
 ر شجاعت.

 ر دیپلمات ب جسته و قوی.
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قوی در دیپلماسی بود، بخاط  عقالنیتی اسرت 
قوی   کنند  که از دین پیدا ک د  بود که باید مذاک  

 باشد.

6 

 از خبرر  دادن و او بررا منطقرره نمسررئولی مکالمرره
 از جستن استمداد و آنان به داعش شدن نزدیک

 در میرردان میانرره در آسررایش برر ق ح ررور و او
 که محاص های شکستن و ممکن زمان ت ین کم

 تنها شد می ت  تنگ دمادم داعش توسط آن حلقه
 از تروان که می است ماندگاری خاط ات از یکی

 یادک د. شگفتی با آن

 مل در کارها.ر س عت ع
 ر به هنگام عمل ک دن.

 بودن. ر میدانی

7 

 بود. او همیشگی های ب نامه از یکی خوانی کتاب
 خوانردن بره مسرتند، مطالرب مطالعره ب  عالو 
 های س گذشررت کرره هررایی داسررتان و هررا رمرران
. پ داخرت می ک دند می حکایت را آموزی درس

 برا را شرهیدان زنردگی به م بوط آثار مخصوصا  
 وجد به که جا ه  و خواند می اشتیاق و حس ت

 نوشررت می مطلبرری کترراب حاشرریه در آمررد می
 اسرت خوانرد  کره هرایی کتاب بر  او تق ی های

 هنرر  و ادبیررات و شررع  برره. اسررت خوانرردنی
 فرراخ  هررای فیلم تماشررای برره و بررود منررد عالقه

 بود هن مندانی و کارگ دانان مشوق و نشست می
 انسانی ستهب ج خصال کشیدن تصوی  به در که

 کوشیدند. می

 ر اهل مطالعه.
 ر عالقه به ف هنگ و هن .
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 استخراج مضامین اولیه
م مون اولیه رسیدیم که در جدول  421بعد از ب رسی، تحلیل و تجمیع مفاهیم اولیه به 

 .اند ذیل آورد  شد 

 مضامین اولیه
 زندگی هدفمند ایمان به خدا

 وفادار به پیمان خشوع در نماز
 حقیقی توکل دار تامان

 ک دن م دان خدا یاری دیگ ان پناهگا 
 اطاعت از خدا و رسول دستی پاک

 جهاد با مال و جان نپذی فتن والیت کاف ان
 مرحماء بینه الکفار ء علیاشدا

 شجاعت به عدالت حکم ک دن
 هوشمندی تیزبینی

 اخالص خ وج از مدار ف دیت
 مداری والیت زیستی ساد 

 ف اجناحی بودن ظلوماندفاع از م
 یافته اسالم و مکتب امام ت بیت محبوبیت جهانی

 س باز بدون م ز داری انقالبی دین
 های مقدس بالگ دان مقدسات و ح یم جهان وطنی بودن

 گ ایی عمل حفظ ک امت مست عفان
 نبود ت اد بین ح ف و عمل نصیحت به زبان فهم مخاطب

 مستم  لعهاهل مطا نقش سفی  ف هنگیداشتن 
گا  به ش ایط زمانه منتقد ادبی دلسوز  آ
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 و جنگندگی روحیه سلحشوری نبوغ نظامی
 بیت ارادت و تمسک به اهل طلبی روحیه شهادت

 یوشک سخت و قوی ب جسته یدیپلمات
 نظ  در امور دقت نظم و ان باط

 به هنگام عمل ک دن س عت عمل در کارها
 و هن عالقه به ف هنگ  بیان تأثی گذار
 اعتدال روحیه انقالبی

 سادگی و صفا سنجیدگی و تدبی  در امور
 ارتباط با جوانان بودن م دمی

 یخوی خوش آرامش و طمأنینه
 عمیق از حقیقت دنیا و آخ ت کدر ارتباط عمیق با خانواد 

 ادعا بی ف ماند  طلبی توجه به اصل کمال
 شهادتی باب کت مقاومت حکیمانه

 توجه به خودشناسی تمشورت و درای
 شناسی توجه به م دم توجه به خداشناسی
 استقامت شناخت دقیق دشمن

 دید  باز نداشتن حسن نیت به دشمن
 افزایی والیت نداشتن احساس عجز در مقابله با دشمن

 آمدن میدان به درنگ بدون و اراد  پوالدین در دین عزم
 طلبی شهادت بدون توق  تمجاهد

 ایمان راسخ مایی امت اسالمیعامل قدرت ن
 مدی یت جهادی ا در دل جنگیاد خد

 کنند  دین یاری دعاتوجه به 
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 مه بان صفای باطن
 سازی در میدان نب د حماسه یروحفت لطا

 جامعیت ب آمد  از عقالنیت نسبت به دیگ ان العاد  ی فوقف وتن و تواضع
 شناسی قوی دشمن مقاومت در مقابل دشمنان

 کارک دن در اوج ناامیدی دفاع مقدس به خانواد  شهدارسیدگی 
 وقفه در دوران خدمت تالش بی فقیه کنند  والیت تثبیت

 حفظ تقوا در سالیان خدمت حفظ روحیه معنوی بعد از دفاع مقدس
 های سیاسی و نظامی در میدان مؤث  تدبی  نت س بودن در ب اب  دشمن

 ی مقاومتالملل چه   بین م اقبت از حدود ش عی
 دوری از تظاه  و ریا نتیجه بزرگی جهاد عظمت شهادت در

 توجه به مسائل ف هنگی در عین مشغولیت توجه به مسلمانان منطقه و جهان
 رصد مسائل داخلی و خارجی ی از نیازمنداندستگی 

 س باز والیت ها تالش ب ای رفع بح ان
 ع ح مهای شهدای مداف توجه به خانواد  بصی ت عمارگونه

 دانش تخصصی اث گذاری ب  اف اد پی امون
 زدگی مبارز  با غ ب گ یزی شه ت

 های داخلی اتکاء به ظ فیت دادن منافع ملی ب  شخصی اولویت
 چه   نافذ پذی ی مسئولیت

 بودن میدانی قاطعیت در عین لطافت
 آف ینی وحدت مبارز  با استکبار

 کدگذاری تفسیری
 3م رمون اولیره برا تلفیرق و تجمیرع بره  421رویک د استق ایی در این بخش با اتخاذ 

 .م مون پایه تقلیل یافته است
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 مضامین پایه مضامین اولیه ردیف

1 

ف اجناحی ر  مداری  والیتر  نپذی فتن والیت کاف ان
داری  دیرنر  یافته اسالم و مکتب امام ت بیتر بودن 

رر  مبارز  با اسرتکبارر  جهان وطنی بودنر  انقالبی
و قرروی ر اعترردال ر مقاومررت  ب جسررته یدیپلمررات

نداشرتن حسرن ر  شناخت دقیق دشمنحکیمانه ر 
افزایی ر مقاومت در مقابلره  ر والیت نیت به دشمن

در  مؤث  تدبی ر  فقیه کنند  والیت تثبیتبا دشمنان ر 
ر بصی ت عمارگونره ر  های سیاسی و نظامی میدان

 سالمیآف ینی ر عامل قدرت نمایی امت ا وحدت

 های سیاسی مؤلفه

2 

ر شرجاعت ر  جهاد با مال و جانر  زندگی هدفمند
نبود ت اد بین ح ف و عمل ر اهل مطالعه مستم  ر 

روحیررره ر  و جنگنررردگی روحیررره سلحشررروری
کروش ر نظرم و ان رباط ر  ر سرختطلبی  شهادت

خرویی ر  ر خوش آرامش و طمأنینهسادگی و صفا ر 
بره خودشناسری ر ارتباط عمیق با خانواد  ر توجره 

طلبی ر  بدون توق  ر شهادت تمجاهداستقامت ر 
 و تواضرعصفای باطن ر مه بان ر لطافت روحی ر 

جامعیرت ر  نسربت بره دیگر ان العراد  ی فوقف وتن
ر نت س بودن در ب اب  دشرمن ر  ب آمد  از عقالنیت

گ یرزی ر چهر   نافرذ ر قاطعیرت در عرین  شه ت
 لطافت

 های شخصیتی مؤلفه

3 
نرری ر هوشررمندی ر سرر باز برردون مرر ز ر تیزبی
گا  به ش ایط زمانگ ایی ر  عمل ه ر نبروغ نظرامی ر آ

 های شغلی مؤلفه
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نظ  در امرور ر سر عت عمرل در کارهرا ر بره  دقت
ک دن ر سرنجیدگی و تردبی  در امرور ر   هنگام عمل
ادعا ر مشرورت و درایرت ر دیرد  براز ر  ف ماند  بی

نداشتن احساس عجز در مقابله با دشمنان ر بدون 
سازی در میدان نب د  گ در میدان آمدن ر حماسهدرن

وقفره در  رر کرارک دن در اوج ناامیردی ر ترالش بی
دوران خدمت ر رصد مسائل داخلری و خرارجی ر 

هرا ر دانرش تخصصری ر  ترالش بر ای رفرع بح ان
 بودن ر مدی یت جهادی میدانی

4 

ایمان به خدا ر خشوع در نماز ر وفادار بره پیمران ر 
توکل حقیقی ر اطاعت از خدا و رسول ر اخالص ر 

بیررت ر درک عمیررق از  ارادت و تمسررک برره اهررل
طلبی ر  حقیقت دنیا و آخ ت ر توجه به اصل کمال

توجه به خداشناسی ر عزم و اراد  پوالدین در دین ر 
ایمان راسخ ر یاد خدا در دل جنگ ر توجه به دعا ر 

از دفراع  کنند  دین ر حفظ روحیه معنوی بعد یاری
مقدس ر حفظ تقوا در سالیان خدمت ر م اقبت از 

 حدود ش عی ر دوری از تظاه  و ریا

 های اعتقادی مؤلفه

5 
دادن منافع ملری  زیستی ر اولویت دستی ر ساد  پاک

 های داخلی ب  شخصی ر اتکاء به ظ فیت
 های اقتصادی مؤلفه

6 

اشداء علری الکفرار ر رحمراء بیرنهم ر محبوبیرت 
های مقدس ر  بالگ دان مقدسات و ح یمجهانی ر 

داشتن نقش سفی  ف هنگی ر منتقرد ادبری دلسوزرر 
روحیه انقالبی ر شهادتی باب کرت ر اث گرذاری بر  

 های ف هنگی مؤلفه
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زدگی ر توجه به مسائل  اف اد پی امون ر مبارز  با غ ب
 ف هنگی در عین مشغولیت

7 

ان خدا کنند  م د دار ر پناهگا  دیگ ان ر یاری امانت
ر به عدالت حکم ک دن ر خ وج از مدار ف دیرت ر 
دفراع از مظلومران ر حفرظ ک امرت مست رعفان ر 

برودن ر  نصیحت به زبان فهرم مخاطرب ر م دمری
شناسی ر رسریدگی  ارتباط با جوانان ر توجه به م دم

های شرهدای دفراع مقردس ر توجره بره  به خانواد 
لمللی ا های شهدای مدافع ح م ر چه   بین خانواد 

مقاومت ر عظمت شهادت در نتیجه بزرگی جهاد ر 
توجه به مسلمانان منطقره و جهران ر دسرتگی ی از 

 نیازمندان

 های اجتماعی مؤلفه

 سازی یکپارچه
 .م مون پایه به یک م مون محوری تبدیل شود 3 شد  است تالش م حله این در

 مضمون محوری مضامین پایه ردیف

1 

 های سیاسی مؤلفه
 ای شخصیتیه مؤلفه
 های شغلی مؤلفه
 های اعتقادی مؤلفه
 های اقتصادی مؤلفه
 های ف هنگی  مؤلفه
 های اجتماعی مؤلفه

مکتب شهید قاسم 
 سلیمانی
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های مؤثر بر بازنمایی شخصیت و مكتب شهید قاسم سلیمانی در تولیدات  الگوی مفهومی مؤلفه .6
 ای رسانه
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 گیری نتیجه

 تشیع جامعه و ای ان اسالمی جمهوری نظام مباهات و  فخ عنوان به سلیمانی قاسم شهید
 و قردس نیر وی ف مانردهی در ح رور آن از پر  و مقردس دفراع دوران در افتخارآف ینی با

 ک دن خنثی و استعمارگ  های دولت ت وریستی اقدامات با مقابله و ح م از دفاع در آف ینی نقش
 پر  که شد تبدیل مقاومت نماد و المللی نبی ای چه   به آسیا غ ب منطقه در ها آن های نقشه

س دار شرهید حراج  .رسید شهادت یعنی خود دی ین آرزوی به س انجام مجاهدت، ها سال از
های ع صه مقاومت و سیاسرت جهران معاصر  مطر ح  عنوان یکی از پدید  قاسم سلیمانی به

دسرتاوردهای  های ت ین قلره ب جستهجایی که شخصیت و عملک د این شهید که  و از آن است
توانسته طری  را که باالت ین سطوح قابل تصور عنوان یک عنص  انقالبی به انسانی و معنوی را

های زنردگی، ح کرت و عملکر د ایرن  ، نقش مهم رسانه در بازنمایی مؤلفهدهد نشان می کند
 ارزشمند هس مای این وجود از اسالمی جامعه که اکنون .شود خوبی مشخ  می شخصیت به

 شرهید مکترب تبردیل و واالمقرام شهید این شخصیت از الگو ارائه ب ای است، ماند   به  بی
های ارزشمند ایرن الگروی موفرق  توجه به مؤلفه شمول، جهان و همگانی مکتبی به سلیمانی

 های بره پژوهش حاض  برا ب رسری .شد  اسالم و مکتب امام بسیار حائز اهمیت است ت بیت
دان، بزرگان و دوستان شهید و همچنین ب رسی کترب، مقراالت، آمد  از گفتار اندیشمن  عمل 

اولیه  مفهوم 436به صفحات خب ی و گفتگوهای پی امون شخصیت و مکتب شهید سلیمانی 
های  م مون اولیه و سپ  به هفت م رمون پایره )مؤلفره 421و بعد از ب رسی و تجمیع به 

های  هررای ف هنگرری، مؤلفرره های اجتمرراعی، مؤلفرره های شخصرریتی، مؤلفرره سیاسرری، مؤلفرره
نهایت به یرک م رمون محروری برا  های اعتقادی( و در های شغلی، مؤلفه اقتصادی، مؤلفه

ذهرن عراملین و  .عنوان مکتب س دار شهید قاسم سلیمانی در این زمینه دسرت یافتره اسرت
سرازی از  های ب جسرته و اسرطور  در بازنمایی شخصریت ای تولیدکنندگان محصوالت رسانه

کنرد و ممکرن اسرت از مسری  واقعری در بازنمرایی  گاهی سروگی ی شخصری پیردا میها  آن
گی ی از الگرودنبرال  شخصیت موردنظ  منح ف شوند و این حادثه در ذهن مخاطبانی که بره

ایرن اسراس  ب  .آورد ها و انح افاتی را به وجود می ها هستند خلل زندگی و مکتب این اسطور 



 

 

005 

مطالعات دینی رسانه 
|  سال 

ومد
مشاره 

  |
پ

نجم و ششم
 |

هبار 
و تابستان 

9911
 

های  های ما در انواع مختلر  رسرانه ت آورد  که سای  رسانههایی را به دس این پژوهش مؤلفه
محیطی، چاپی، پخشی، تعاملی و پ اکند  با توجه به نتایج بره دسرت آمرد  در ایرن پرژوهش 

عنروان یرک اسرطور  ملری در  توانند در بازنمایی شخصیت و مکتب شرهید سرلیمانی بره می
 .در ذهن مخاطبان خود بگذارندطورواقعی  های داخلی و جهانی اث ات مثبتی را به ع صه

 منابع

. کارب د و تولید انتخاب، شناسایی،: یادگی ی ر یاددهی های رسانه(. 4911) محمدحسن تیموری، امی  .1
 ساواالن. انتشارات: ته ان

: تهر ان. انیچاووشر حسرن و یجوافشران الیلر ت جمره. روزم   زندگی و ف هنگ ،(4919) یاند بنت، .2
 کتاب. اخت ان انتشارات

 دانشرگا  انتشرارات: تهر ان. ارتباطات هاینظ یه(. 4910) دبلیو جیمز تانکارد، جوزف؛ ورن  رین،سو .3
 ته ان.

 ارتبراط های رسانه انواع درخصوص مخاطبان و کارشناسان ناش ان، نظ  ب رسی(. 4914) الهه جاب ی، .4
 ،رضا امام لمللیا بین مشهد: دانشگا (. ارشد کارشناسی نامه پایان) کتاب مع فی و ف وش در جمعی

 مشهد انسانی، علوم و ادبیات دانشکد 
 از 43/46/4911 در دست سری. تهر ان جمعره نمراز های خطبه(. دی 23 ،4913) سیدعلی ای، خامنه .5

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695: سایت وب
(. 4919) جمشید امامی،  ضا؛علی اژدری، وحید؛ چوپانکار ، هدابت؛ سوخکیان، رائیکا؛ خورشیدیان، .6

 رسانه در ای رشته بین مطالعات(. جامعه در مد ج یان ب رسی) عمومی ف هنگ هدایت در ها رسانه نقش
 . 31-39 ،(2)1 ف هنگ، و

 نگا  انتشارات: ته ان. کیفی پژوهش های روش مبانی و اصول(. 4910) ناهید مسلمی، حسین؛ خنیف ، .7
 دانش.

(. تدوین الگوی ف ماندهی شهید قاسم سرلیمانی، 4911) نیام ،هوالسو ییپاشا؛ حسین، هدپو هقانید .8
 .93-49(، 2)23، اسالمی مدی یت

 ته ان. دانشگا : ته ان دهخدا. نامه لغت(. 4912) اکب  علی دهخدا، .9
 رسانه در ای رشته بین مطالعات. رسانه فلسفه به پ داختن(. 4916) زه ا می زایی، رئی  محمد؛ دیباجی، .11

 .01- 11 ،(2)4 ف هنگ، و
 اسرالم، جهران راهبر دی مطالعرات. سلیمانی مکتب در مقدماتی کنکاشی(. 4913) سعدالله زارعی، .11

26(9)، 1-41. 
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 تحلیرل(. 4916) محمد زاد ، شیخ ابوالحسن؛ فقیهی، محمدسعید؛ تسلیمی، حسن؛ جعف ی، عابدی .12
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 صدرا. انتشارات: ته ان(. اسالمی بینی ب  جهان ای مقدمه) ایمان و انسان(. 4910) م ت ی مطه ی، .15
 نتشراراتا: تهر ان(. اسرالمی بینری ب  جهان ای مقدمه) توحیدی بینی جهان(. 4912) م ت ی مطه ی، .16

 صدرا.
 نامره پایان) نماد و تمثیل میانجی به سینمایی بازنمایی مسئله بازخوانی(. 4919) محمدرضا ف ، مهدوی .17

 ته ان تئات ، و سینما دانشکد  هن ، دانشگا ( ارشد کارشناسی
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 در زن بازنمایی شناختی نشانه  مطالعه(. 4914) مهدی ،علیزاد  م یم؛ صادقی، ملک احمد؛ محمدپور، .19

(. ت انزیرت کافره سروری، چهارشرنبه کشری، سرگ هرای فیلم موردی  مطالعه) ای ان سینمایی های فیلم
 .36-14 ،(21)3 ارتباطات، و ف هنگی مطالعات

: تهر ان. انتقرادی های دیردگا  و رایرج های اندیشره رسرانه های نظ یره(. 4919) سیدمحمد زاد ، مهدی .21
 همشه ی. انتشارات

 نی. نش  انتشارات: ته ان. محمدی گل احمد ت جمه. زندگی و ف هنگ معنا،(. 4914) استوارت هال، .21
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