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یتهای شخص منظر از سلیمانی شهید شخصیت ابعاد و ویژگیها درک و شناسایی هدف با پژوهش این

 فتمانیگ عناصر به روش تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک، در تالش است به مقاومت محور برجسته

ست آنها منظر از سلیمانی شهید مکتب سیر  یابد و د صیف و تف مکتب  یهای گفتمانیژهوکاربا تو

ها، گفتمان مقابل آن را به نقد بکشد. به این منظور سخنرانی شش شهید سلیمانی در این سخنرانی

صیت شخ شامل: )نفر از رهبران و  سته مقاومت  ظم انقالب، رهبر مع ای،اهلل خامنهآیت -1های برج

عبدالملک  -4بشاراسد، رئیس جمهور سوریه،  -3لبنان،  اهللحزب سید حسن نصراهلل، دبیرکل -2

 ، رئیسفالح الفیاض -6اساااماعیل هنیه، رهبر حما ،  -5، حوثی، رهبر انصااااراهلل یمنالبدر الدین 

به شاایوه اند، ( که در ایام پس از شااهادم مظلومانه سااردار ساالیمانی بیان کردهالشااعبی حشااد

ها با تبیین عناصاار و این شااخصاایتدهد که نشااان می هایافتهگیری هدفمند انتخاب شااد. نمونه

شاااناسااای، معنویت، والیتمداری، مقاومت، دشااامن: های بارز شاااخصااایت ایشاااان )از جملهویژگی

های مظلوم گرایی(، سااعی کردند دالیل محبوبیت ایشااان در بین ملتگرایی، مجاهدم و مردمامت

ه و جهان و خشاام و انزجار و فااعف دشاامنان مقاومت را از شری  نشااان دادن عظمت مکتب منطق

شان می سانند. نتایج ن شمنان به گوش جهانیان بر سلیمانی به عنوان تنها راه  مقابله با د هد دشهید 

سانه سور و کوچک نمایی ر سان سلیمانی، این که درمقابل  سردار  شهادم  صوص  های غربی در خ

های بارز شخصیت ایشان، نشان دهند که ما در مورد انستند با تبیین عناصر و ویژگیها توشخصیت

سلیمانی با قهرمان، نابغه و نخبه ستعدادها و  ،درونى ،که از نظر ذاتىای مواجهیم شهید  اجتماعى، ا

شااخصاایت وی را فراتر از یک که  داده اسااتهاى ممتازى دارد و اقدامام و ابتکاراتى انجام ویژگى

ند که نمونه ککنند که این شخصیت الگوی جامعی ارائه مینظیر تبیین مید و تا حد یک مکتب بیفر

 عملی برگرفته از مکتب پیامبر اسالم )ص( و اهل بیت)ع( و مدافع والیت است. 
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  مقدمه 

شان م یالمللنیب یهاصحنهه امروز سانین صرجد ،دهد که ان ستشده  یدیوارد ع مثل  یقبل یهابا آموزه گرید که ا

س یهامکتب ای سمیبرالیو نئول سمیبرالیل س الیسو س برالیل ای یدموکرا  ینیظم نون دنبالشود و یاقناع نم یدموکرا

 هایشها و مسئولیتها و  اراده و انتخابهای بلندش و تعریفی که از انسان و ارزشست. انقالب اسالمی ایران با آرمانا

ر طی دور و بلکه جامعه بشری ایجاد کرد و مکتب واالی اسالم ارائه داد، فصل نوینی در حیات اجتماعی کشمبتنی بر 

 ،یو خود انقالب اسیییالم ی)ره(، مکتب مقام معظم رهبرینیمکتب امام خممسییییر فر فراز و نشییییب آن، تحت تا یر 

عینی و عملی برای  الگویحق طلبانه آن ا مقاومت و مبارزه  ،زندگی ای بزرگی فرورش یافتند که راه و روشانسیییان 

های آگاه و آزاده این ملتدیگران شده است. سردار ش ید حاج قاسم سلیمانی، با ویژگی ای جامع االطرافش، در دل 

سل دیش  مکتبو  چنین بود سم  ست، که معملی و  ینیع ینماد و الگو کی یراه واقع کی ی،مانیقا ظم تواند به نیا

این مکتب به ویژه از منظر کسانی که خود از های شاخصبه همین سبب، شناخت و بررسی  .کمک کندی ج ان نینو

. با عنایت به این موارد و از اهمیت بسزایی برخوردار است های تا یرگذار در محور مقاومت هستند،رهبران و شخصیت

سم حاج ش ید به»: فرمایندمی که سلیمانی ش ید هردربارهبر معظم انقالب، فرمایش همچنین   ردف یک چشم به قا

 زنما هایخطبه )رهبر معظم انقالب، «کنیم نگاه درس آموز مدرسییه یک و راه یک مکتب، یک چشییم به نکنیم؛ نگاه

صلی  الؤس( ؛ 6/1/1399 جمعه، ست که مقاله نیاا سل هاییژگیو این ا سم  ساس رو یمانیمکتب حاج قا  کردیبر ا

   کدام است؟محور مقاومت  یهاتیشخص یگفتمان

 گزارش یافته ها 

 شوندمیها و هنجارها هستند و برای قضاوت ارزشی استفاده کننده ارزشگان انتخاب شده بیانژوا :واژگان. 

 در جدول زیر آمده است: هاسخنرانیگان دارای بار معنایی در این ژعمده وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع نام شخصیت واژگان مثبت 1-جدول شماره 

 به خط مبارک امام بندیو فا یانقالب ،ممتاز و برجسته ،خوب، بزرگوار و شجاع یقیرف -

  استیس دانیو در م ینظام دانیتوامان در م ریشجاعت و تدب -

 رگذاریو تأ  یکننده، منطقسخنان قانع -

 همه خصائص در صدراخالص،  -

  خدا یبرا ریخرج کردن شجاعت و تدب -

  یجنگ طیشرا یحت طیدر همه شرا یمراقبت از حدود شرع -

 

 

 

 رهبر معظم انقالب
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  جنگاور و مسلط بر عرصه نظام  یفرمانده -

 

 

 

 

 

ویژگی های 

سردار 

 سلیمانی

 مسئول و دوست ،یو اسالم یج اد یفرمانده واقع کیاز  یانمونه -

  یو سرعت عمل با فرماندهان ج اد ییتوانا -

 آن میحک ینظام مبارک و رهبر نیو ا یانقالب اسالم ندهینما واز سرداران بزرگ  یکی -

 نبودن دوش یرو یهاو ستاره یو درجه نظام فاتیاهل تشر -

  تعارف نداشتن در روابط -

   با مقاومت لبنان مانهیصم اریروابط بس -

 قدس یروین یفرمانده بالبنان  لیتوانمند در حل مشکالت و مسا -

 یاسوه تواضع، عشق و برادر و الگو و نمونه -

 رضای خدا کار در راه خدا و برایخستگی نافذیر،  ،دلسوزتالش شبانه روز،  -

 همسر و فرزندانشو به خانواده  دیمحبت شد -

 خدمت به مجاهدان، مظلومان و دفاع از مستضعفان  -

 

 

 

 

 

 سید حسن نصر اهلل

 و خدمت به کشور خود  یخود در کار مل یکردن زندگ یسپر -

ندگ یسیییپر - مان یکردن ز مت و آر قاو لت یهاخود بر محور م با بر حق م ها در جنگ 

 آن انیو حام سمیترور

 

 بشار اسد

 قدس دیش  -

 و مقاومت  نیدر راه فلسطفداکاری بسیار  -

 و مردم مظلوم منطقه  نیاز مردم فلسط تیحما -

 

 اسماعیل هنیه

 شانیا تیش ادت و معنو میو عراق، از برکات عظ رانیحاج قاسم در ا عییتش -

  هابدرقه نیبا ا یزنده بودن انقالب اسالم دنیکش انیبه رخ ج ان -

 هاشکوه بدرقه-

 نگو و هجوگو زددروغ انصاف،یب یهاییکایبه دهان دشمنان و آمر -

 همراه  یو ش دا یمانیسل دیمط ر ش  کریتابوت ف ریشدن وحدت مردم در ز دهید-

 

 

 رهبر معظم انقالب

 

 

 

 

 

 

 

 تشییع

 )ره(امام عییهمانند تش رانیدر ا یونیلیم عییتش یهاصحنه -

  خیدر تار عییتش نیانمونه نداشتن  -

  رانیمختلف ا یدر ش رها کرهایف عییتکرار با شکوه صحنه تش -

  نیمتا ر و خشمگ ان،یگر ن،یمردم آمدند، ک نساالن، کودکان، زنان و مردان، اندوهگ -

 خودجوش بودن حضور مردم -

 رانیاز قدرت بزرگ ا یجزئ رانیبا شکوه در ا عییتش امیف -

 در ت ران عییترامپ و دولت او در تش ،ییکایکارشناسان بزرگ آمر یوحشت برخ -

دولت  ای یرهبر میتصمنه فقط انتقام  :رانی( در اارانشیباشکوه )حاج قاسم و  عییتشفیام  -

 است. رانیمردم ا میبلکه تصم، رانیا

 آن یهاامیدر عراق و ف عییتش یهاصحنه -

 ها  ییکایشدن آمر دینا ام -
 

 سید حسن نصر اهلل

 دانند یم یو شجاعت حاج قاسم را به خوب ریدشمنان، تدب -

 «کایو آمر زمیونیاستکبار، ص »دشمن عبارت از  -

 نظر مردم درخصوص دشمن  رییتغ یبرا یغاتیتبل دهیچیف یهاوهیبا ش عیتالش وس -

 اخالل در عزم و اراده مردم و جوانان جادیدشمن ا ینقشه اساس -

و  یبردن قدرت ت اجم نیمردم و از ب ینید رتیو غ مانیدر ا یدافکنیتالش دشمنان، ترد -

 یاسالم یجم ور یدفاع

 رانیجب ه دشمنان با ملت ا یشگیو هم یذات یِدشمن -

 

 

 

 رهبر معظم انقالب

 

 

 

 دشمن
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 سید حسن نصر اهلل رانیشدن بر ا رهیشدن دشمنان از چ دیناام -

  رهبر معظم انقالب ش ادت حاج قاسم نشان داد که انقالب زنده است  -

 

 

 

 شهادت

عراق،  من،ی ه،یسییور ن،یدر لبنان، فلسییط ییهاکارانجام شیی دا به سییبب  نیتشییکر از ا -

 افغانستان و در همه مناطق 

 زهایو خطوط مقدم و خاکر نیادیش ادت و حضور در م یبرا یآمادگ -

  یدر امت اسالم سردارش ادت  عیابعاد وس -

 در اوضاع عراق یداریو ب یبازگشت همبستگ -

فا یهاارزشتقویت  - کار ،یداریج اد،  به  ثار،یا ،یمقاومت، فدا اخالق و اخالص و کمک 

  یمستضعفان و مظلومان با نگاه فرامرز

 ش ادت طلبانه  هیکردن روح یو علنبرجسته  -

 ما یهاها و کشورها و دولتملت یبرا کایآمر یو اصل یآشکار نشان دادن چ ره واقع  -

 

 

 

 

 سید حسن نصر اهلل

 اسماعیل هنیه  مابر اراده،  بات و استقامت افزودن -

 فالح الفیاض مقدسات نیش ادت در سرزم یمانیسردار سل یآرزو -

 

 صیف  "دیگری"خود و هاسخنرانیاینکه در هر کدام از این  :قطب بندی ست،چگونه تو تواند در می شده ا

صیتهای ها و نگرشتحلیل بینش سیشخ شد های مورد برر شده  ،مفید با که در جدول زیر بدان فرداخته 

 :است

 دو قطبی سازی در سخنرانی ها-2جدول شماره 

 داعش و تروریسم مقاومت نام شخصیت

معظم رهبر 

 انقالب

در شیییکسیییت  یمانیسیییل کنندهنیینقش تع -

 در عراق کایآمر یهانقشه

 اهلل حزب ن شد تریروز به روز قو -

 کایآمر ستیترور میرژ-

  سمیمبارزه با ترور -

 کایآمر ستیترور انینظام یهاگاهیفا -

 تروریست معرفی کردن این سردار و فرمانده مبارز -

 

 

 

سید حسن 

 نصراهلل

  ثاریمقاومت، ج اد، ا یهاارزش تقویت و ایاح -

 و ش ادت

مقاومت منطقه دوستان و متحدان  یهاجنبش -

  رانیا

باط- هدان و با انس و عالقه  ،ارت جا سیییطوج م

 مقاومت لبنان

و سرعت عمل سردار  ییتوانا ت،قادص ت،یجد -

 یمانیسل

 مقاومت در جنوب لبنان یهاتیاوج فعال -

 مقاومت یهاتیفعال یفیو ک یتحول کم -

 مقاومت لبنان  یهادغدغهبرطرف شدن  -

 مقاومت یروزیف -

 مقاومت  باالی یهایتوانمندافزایش  -

 روت ا و نفت و بازدارندگی و دفاع از  ،موازنه  -

 گاز و آب لبنان 

ا هو فرچمدار انقالب نزد ملت ندهینما نیب تر -

 مقاومت در منطقه یهاو جنبش

سییلطه بر منطقه و بازگشییت به  و ابزار کایداعش سییاخته و فرداخته آمر -

 منطقه

 از داعش  منطقه یهاکشور یبرخ تیحما -

 ی امریکاهاتوطئه نیترطرج داعش از خطرناک-

 عراق  ریداعش از اوضاع و حوادث اخب ره برداری  -

 شکست داعش در عراق -

  بزرگ طانیش کایآمر -

 آمریکا وسیله به تکفیری تروریست آوردن -

 کایدر منطقه کار آمر یداخل یهایریو درگ هایزیفتنه انگ -

ها،  کایآمر - ها، دولت  ها، جوامع، ارتش  تا ملت  به منطقه آورد  داعش را 

 ما را نابود کند. ندهیو آ خیکشورها، تمدن ها، تار

 یحضور حاج قاسم در نبرد داعش در کنار ما و برادران سور  -

 

 

مقاومت  نیا جهیو توان نت یرومندین شیافزا -

 تیو درا

ش تیجنا - شانگر روح ییکایآمر انهیوح ست که در  یاتکارانهیجنا هیها ، ن ا

 است وستهیبه وقوع ف زین نیمقدس فلسط نیسرزم



 

7 

 

 

 

 

 

 

 اسماعیل هنیه

 یستیونیص  یهاتوطئه هیمقاومت عل رفرچمدا -

 ییکایو آمر

با  ییارویعدم شیییکسیییت خط مقاومت دررو -

 کایآمر یو فروژه هژمون یستیونیص  یهاتوطئه

 نیدر فلسط

ش عامل  تکارانهیجنا هیروح -  یمانیسل دیترور 

 یهاتیجنابرای  یسییتیونیصیی  میرژحمایتگر 

مت ترور  بیشیییتر و قاو هان م ند ما رهبران و فر

  نیفلسط

 و مقاومت نیدر راه فلسط یفداکار -

 همواره در خط مقاومت نیفلسط -

 با مقاومت کیاستراتژ یمانیفارتباط و هم -

یمقاومت و فداکار یبه خون شییی دا یوفادار -

 آنان یها

 تیمقاومت موجب تقو دیخون رهبران شییی  -

 مقاومت انیجر شتریهرچه ب

 

 

 

بدر الدین 

 حوثی

سییپاه فاسییداران  یاسییتقبال از حمله موشییک -

 یسییتیارتش ترور یهاگاهیبه فا یانقالب اسییالم

 در عراق کایآمر

  

  کایآمر یاز سو تکارانهیجنا یاتیعمل یمانیترور حاج قاسم سل  -

  کایآمر یدشمنان به سرکردگ یآشکار از سو یاهجمه -

 عصر  نینماد کفر ا یستیونیص  میو رژ کایآمر -

  یاسالم ریغ یهاملتشامل  یحت کایآمر یشر وجود -

  یبا امت اسالم میجنگ مستق در کایآمر شدن وارد -

  منیبحران  موجد کایآمر یهایگردانها و صحنهدخالت -

  کایآمر یاز سو رتجاوز آشکا -

   در عراق کایآمریستی  و ترور ینظام اتیعملمحکومیت  -

 کانون تنش در منطقه ،در عراق کایآمر یحضور نظام -  اضیفالح الف

شور ک نیا میدر عراق تقس شیروهایبر حضور ن یهدف واشنگتن از فافشار -

 داعش لهینقشه به وس نیا یفس از شکستش در اجرا

 

 

 

 

 بشار اسد

مت برا - قاو با  یعزم محور م له  قاب مه م ادا

  در منطقه کایآمر رانگریو یهااستیس

مام شیافزا - مت در برابر ت قاو  یعزم محور م

 ستمگر و متجاوز ج ان یروهاین

ندگ - مت محور  صیییرف یمانیسیییل یز قاو و م

و  سمیها در جنگ با ترورق ملتحبر  یهاآرمان

 آن انیحام

در اذهان جوانان  یمانیراه سییل شییتریرسییوخ ب -

 مقاومت

 ار مقاومت در برابرو اقتد روین میو تحک شیافزا -

 دشمنان

 التیتشییک هیمتعدد عل یهایروزیروشیین حاج قاسییم در ف ینیآفرنقش -

  سمیترور

عدد مت یها یروزهایدر ف یمانیسرلشکر سل ینیفراموش نکردن نقش آفر -

 سمیترور التیتشک هیعل

  مستدام آن یهااستیمجدد بر س دیتاک کا؛یدولت آمر تکارانهیاقدام جنا -

  سمیاز ترور یبانیو فشت تیدر حما کا؛یدولت آمر تکارانهیاقدام جنا -

 و هرج و مرج  ینظم یگستراندن ب کا؛یدولت آمر تکارانهیاقدام جنا -

 

 ضمنی ضمنیشناخت : معانی  صاحب  هایالیهسازد به یمرا قادر  رگ، تحلیلمعانی  زیرین یا اهداف واقعی 

ضمنیر فی ببرد.  ا شروط به  معانی  ضوع متن م ضایا و مو ست که ف م ارتباط میان ق ضاتی ا شامل مفرو

 :است آمده 3در جدول شماره مورد بررسی  یسخنرانی هاآن است. معانی ضامنی در 

 نام شخصیت معانی ضمنی -3جدول شماره

 رهبر معظم انقالب ت مبارزه نداشته باشندئدر حالت ضعف، تا جر هاینیقرار دادن فلسط یبرا هاییکایتالش آمر -
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 ندارد ییمردم معنا یهابدون خواست، کمک و آراء مثبت و اراده رانیا یاسالم یجم ور -

شه نقد علم کرد - سیس یرگذاریو تأ  ییکه با فول، توانا ییهادر مقابل همه نق شک یا س التیو ت یشکل م هاییکایآمر عیو

 گرفت

 در عراق  تیو مرجع یبه کمک عناصر مؤمن و جوانان شجاع عراقها  نقشه نکرد یخنث گی در مقابل دشمن وستادیا -

 ایدن گرید یمنطقه و در هر جا نیدر ا آمریکاحضور تن ا نتیجه  ،ربناهایو خراب شدن ز یرانیجنگ، اختالف، فتنه، و -

 “ ره” ینیمکتب امام خم و  یانقالب اسالماسالم و یافته در مکتب  تیترب یو اسالم یج اد یفرمانده واقع یکنمونه  -

 شانیو غرب ییکایو اربابان آمرص یونیستی  میبزرگ رژ یهاآرزوبر باد رفتن  -

 ظر و اهداف مورد ن گاهیفا نیبه قلب ا ،شده کیتر شلآن طرف لومتریها ککه از صد ییهاموشک ها به اصابتاذعان امریکایی -

 در چشم دوستان و دشمنان  کایاب ت امرشکست  ،االسد نیحمله به ع -

 .گذاشتن آن اتن ا و از منطقه  کایامر نسبت به خروج  ی هالیاسرائبی اعتمادی  -

 .مقاومتیی در برابر کایامر رانیگ میتصم سردرگمی -

  رانیا ینظام یهارویقدرت ننشان از  ،عین االسد یلیحمله و س -

 یمقتدر و قدرتمند بودن امت اسالم  -

 خواهند فرداخت ینیسنگ یرا مرتکب شدند ب ا تیجنا نیکه ا یو قاتالن کایدولت آمر ها،ییکایآمر -

 کایدر دست آمر یابزار لیاسرائ -

 هاها و همه ملتهمه کشور یمل تیامن یبرا یاصل دیت دآمریکا،  -

 کایکار آمر گفته شود؛ دیبا سا،یکل ایدر هر مسجد  یو هر کشتار یاز ج ان اسالم ییدر هر جا یانتحار اتیهر نوع عمل -

 دوارند.یام یزیها، محاصره و فتنه انگ میاعمال تحر ران،یا یکه به اوضاع داخلناامید شدن آن ایی  -

 ما یهاها و کشورها و دولتملت یبرا کایآمر یو اصل یواقعآشکار نشان دادن چ ره  -

 .الم ندس را برع ده گرفتند یبه ش ادت رساندن حاج قاسم و ابوم د تیمسئول یبه صورت علن کایترامپ و دولت آمر- 

 در منطقه جلب کرد کایآمر یهاتیهمه جنا یبه سورا ها نگاه جنایت ترور سردار، -

ستبداد،  کانیو نوک ف طانیش ،در ج ان تکاریجنا نیبزرگتر کایآمر - سلطه جو یگر یاغیا ساد،  ستکب ،ییو ف ار در ظلم و ا

 .ج ان

   .یستیونیص  میمنطقه از طرف رژ یهاو ملت نیها در حق ملت فلسطهمه ظلم یسئول اصل، مکایآمر  -

 کردند ینیتوطئه چ جم وری اسالمی ایرانکشور و حکومت  هیکه عل یکسانناامید شدن  -

فاک محقق  یهاخون نیبه برکت ا رانیانقالب در ا یهاها و ارزشاحسییاسییات، آرزو م،یو مفاه یتولد مجدد انقالب اسییالم  -

 شد.

 

 

 

 

 

 سید حسن

 نصر اهلل

شاعه قانون جنگل در خدمت طرجاین جنایت آمریکا  - ستراندن هرج و مرج و ا ستعمار در منطقه و  یستیونیص  یهاگ و ا

 ج ان

 در منطقه  کایآمر رانگریو یهااستیس -

 بشار اسد

 ییکایآمر -یتجاوز سعود هیدر منطقه و دفاع از مردم و کشور عل کایحضور آمر هیمبارزه علتاکید بر  - 

 ای آشکار از سوی دشمنان خود به سرکردگی آمریکا با هجمهروبرو بودن  -
 بدر الدین حوثی

ش  روزیکه د یاتکارنهیجنا هیهمان روح - ش ادت فرمانده  ست که جنا یشد، تفکر یمانیسل دیموجب ترور و   میژر تکارانیا

 شودیم نیکه هر روز موجب ترور و ش ادت مردم فلسط یاستیدارند، تفکر و س یستیونیص 
 اسماعیل هنیه

  یدوباره حشد شعب سیبه منزله تاس یمانیترور سردار سل -

 تیبشر هیبزرگ و زشت عل یتیجنا -

 الفیاض فالح

 

 

 شم انداز صیتهر یک از :  چ شخ سلیمانیویژگیبا توجه به  هااین  ش ید  شان های  ش ادت ای شم ، و  چ

 آمده است:  4که در جدول شماره  نداتصویر کردهبرای آینده اندازی را 

 نام شخصیت چشم انداز -4جدول شماره

 برخاسته از ملت ا یمنطقه و دولت ا یملت ا از سوی در منطقه کایآمر رانگریو و زیدادن به حضور فسادبرانگ انیفا -

 برسد. انیبه فا دیدر منطقه با هاییکایحضور آمر -

 و بزرگ حاج قاسم در لبنان دیجد یهاو گسترش افق شتریب یهاها و کارتالش  -

 

 رهبر معظم انقالب
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  ریمس نیا یطوالنروند و تداوم  اتیعمل کیصرفا به  کا؛یآمر تیفاسخ به جنا نبودن محدود - 

  هدر منطق کایآمر یدادن به حضور نظام انیاخراج و فا -

 از عراق  ییکایآمر یهارویراندن ن رونیب ،یفاسخ واقع یهانمونه نیاز م متر -

 رانیا قیدق یهادر منطقه توسط موشک ییکایامر یهاگاهیفا یبودن تمام ررسیدر ت -

 و ج اندر منطقه  دیجد یخیآغاز تار -

 

 

 سید حسن نصر اهلل

 در منطقه کایآمر رانگریو یهااستیادامه مقابله با س -

  هیدر وجدان مردم سور یمانیسل دیش  ادجاودان ماندن ی -

 در اذهان جوانان مقاومت  یو همرزمان و یمانیسل دیراه ش رسوخ  -

 

 بشار اسد

 الدین حوثی بدر ییکایآمر -یتجاوز سعود هیدفاع از مردم و کشور علتاکید بر  -

 خداوند متعال  یاریبه  هاستیونیص  هیعل ندهیدر نبرد سرنوشت ساز آ یحتم یروزیف -

 خیتار دراز مقاومت  رانیا یاسالم یجانبه جم ورهمه یبانیو فشت تیحما شدن  بت -

  یبه نفع امت اسالم آیندهتحوالت بزرگ  -

 

 اسماعیل هنیه

 از مرزهادفاع از مردم و حفاظت در ج ت تالش  -

 انگرفتن از آن ییو راهنما ینید تیمشورت با مرجعادامه  -

 دیجد یانهیکاب لیبا تشک یاسیخروج از بحران س یبرا ینقشه راه -

 

 فالح الفیاض

 

 ند.کگذاری مثبتی را طلب میشوند که ارزشها و عقاید با عباراتی توصیف میدر حُسن تعبیر، کنش  :حُسن تعبیر 

 آمده است: 5در جدول شماره  هاتعبیرنمونه حُسن 

 نام شخصیت حسن تعبیر - 5جدول شماره

 نگو و هجوگو زددروغ انصاف،یب یهاییکای، به دهان دشمنان و آمر رانیملت ا رینظیحضور ب -

 .نوستیف یبه ملکوت اعل یبختبا خوش  -

 یداخل لیدر مسانداشتن  یو جناح یتعلق حزب  -

 نیفلسط هیدر قض لیبدیب یرگذاریتأ  -

 یمانیبر نقش سردار سل ینیمکرر رهبران فلسط حیتصر -

 در عراق کایآمر یهادر شکست نقشه کنندهنیینقش تع -

 الم ندس یابوم د دیهمچون ش  زشیعز یهمراه رفقابزرگ به یبه  مر رساندن کارها -

 دشمن یهایمقابله با طراح یشده مکتب امام در کشور برا تیترب یانسان ا تیاستفاده از ظرف -

 «یمل وحدت»و  «یو انقالب یاسالم یِفکر یمبان» یعنی یدر مقابل نقشه دشمن و در نظر داشتن نقاط اساس ینیزبیت -

 انقالب یارزش ا ادآوری دانیمردان انقالب و ش  میدر ج ت تکر یمردم، انقالب یِریگحفظ وحدت و ج ت -

 

 

 

 

 رهبر معظم انقالب

 2۰۰۰لبنان در سال  یحاج قاسم در آزادسازمشارکت  -

 قدرتمند، شجاع و مقتدر رانیا -

 جنگ یهایو دشوار هایدر تمام دوران جنگ و سخت یمانیسردار سل یهمراه -

 لبنان یو کم یفینقش حاج قاسم در تحوالت ک -

 حاضر در لبنان شهیحاج قاسم هم -

 یو مثال زدن رینظ یب تئشجاعت و جربا  ، مو ق و ملموس زنده یانمونه -

 با داعش  ییارویمنطقه در نبرد و رو یهااز همه ملتدفاع  -

 و فرماندهان حزب اهلل لبنان یبا فرماندهان ج اد یمانیروابط محکم و متفاوت سردار سل یو برقرار جادیا -

 یمانیسردار سل یاز سو رانیلبنان در ا یهاها و خواستهو برآورده کردن کمبود یریگیف -

 رانیها صد در صد ساخت اموشک -

 دارد زین نیاز ا ترقیدق اریبس یهاموشک رانیا یاسالم یجم ور -

 برگزار شد.  یستیونیص  میدر رژ یاالسد در عراق را هدف قرار داد، اما عزادار نیع ییکایامر گاهی( فارانی)ا یهاموشک -

 

 

 سید حسن نصر اهلل
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 .بود تیبزرگ و با اهم اریبس رانیحمله ا نیا -

 بود کایو اب ت امر بتیشکسته شدن ه ران،یحمله ا جیاز نتا -

 هیدر وجدان مردم سور ،آن انیو حام سمیترور هیعل هیدفاع از سوردر  یوایستادگی و  یمانیسل دیش  ادیماندن  جاودان -

 و همرزمانش دیج ت ادامه راه آن ش سوری اراده و عزم جوانان  شیافزا -

 بشار اسد

 بدر الدین حوثی و مسئوالنه مانهیحک یو موضع یقرآن یبر اساس معادله اسالم کایآمر یهاگاهیبه فا رانیا یحمله موشک -

  نیاز مقاومت فلسط سردار  تیحما -

 با مقاومت  سردار  کیاستراتژ یمانیفارتباط و هم -

 اسماعیل هنیه

 با تمام تالش  تیمرجع تیرضابدست آوردن  -

 .خارج کردن کشور از بحران ارائه کند یبرا تیکه مرجع یاز هر نقشه راهما  تیحما -

 اضیفالح الف

 

 6(جدول شماره ). کندلت میالمتفاوت و متضاد د در کنایه دال به چیزی کامالً: کنایه  

 نام شخصیت کنایه -6جدول شماره

 زده شد. کایبه آمر یلیس کی شبید -

 در منطقه کایآمر رانگریو و زیحضور فسادبرانگ -

 ستادیا یاگونهفرمدعا به یهاستیونیمانند غزه در مقابل ص  یکرد که منطقه کوچک یحاج قاسم کار -

 فتدیاتفاق ب نیا کنندیم یهم سع یاتمام شده است، البته عده رانیدر ا یوانمود کنند که انقالب اسالم خواستندیم یاعده-

آن ا نقش گاو  ریتعبکه به یمثل سییعود هامیرژ یبرخ هیشییب ایطاغوت باشیید  میرژ هیشییب ایعراق  خواسییتندیم هاییکایآمر -

 را دارند ردهیش

 

 

رهبر معظم 

 انقالب

 کاستیما و منطقه ما، آمر یهاکشور نفت، گاز و  روت یکه غارتگر اصل نیتوجه به ا سردار،ش ادت  یهاامدیاز ف یکی -

 بود. یلیس کیاالسد اتفاق افتاد  نیآنچه در ع  -

 و امکانات خود اعتماد کنند هاییکه شجاع باشند و به تواناهمه  یبرا یدرس ،کایامر ینیآتش بس و عقب نش و رانیا یلیس  -

 .دیخواهد رس انیآن به همه ج ان امیها هدر نخواهد رفت و اهداف آن محقق خواهد شد و فخون نیا -

 بود. ستادهیلنگ فا ا کیگذشته از ترس انتقام  یهادر روز کایآمر -

یفرماندهان منطقه را ترور م نیکه بزرگتر یدر حال یکنیرا به مبارزه با داعش دعوت م رانیمنافق بزرگ )ترامپ( تو ا یا -

 که داعش را شکست دادند. یکن

 

 

سید حسن نصر 

 اهلل

 بشار اسد انج  یو استعمار در منطقه و تمام یستیونیص  یهااشاعه قانون جنگل در خدمت به طرج کا؛یدولت آمر تکارانهیاقدام جنا  -

بدر الدین  شده است یدوباره حشد الشعب سیخون ش داء باعث تاس -

 حوثی

 مقاومت  انیجر شتریو اصرار هرچه ب تیمقاومت موجب تقو دیخون رهبران ش  -

  کایو آمر یستیونیغاصب ص  میاز ضعف رژ یخورده و ناششکست یاستیترور ناجوانمردانه، س استیس -

 اسماعیل هنیه

 یدوباره حشد شعب سیو تاس اتیبه منزله ح یمانیترور سردار سل -

 تیبشر هیبزرگ و زشت عل یتیجنا -

 فالح الفیاض

 

ــتعاره . به کندمی یک ایفاژه یا عبارت از یک قلمرو به قلمروی دیگر، نقشیییی ایدئولوژای یک واانتقال اسیییتعاره : اس

 آمده است: 7ها در جدول شماره این استعاره .یک هستندژها دارای بار معنایی ایدئولوعبارتی استعاره

 نام شخصیت استعاره -7جدول شماره

 است. یگریانتقام بحث د -

 کردمیم نیمن قلباً و زباناً او را تحس کردیارائه م یگزارش زیعز دیش  نیکه ا یهر زمان -
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 .آورم یفرود م میو منطقه به ارمغان آورد، سر تعظ رانیا یبرا زیعز دیدر مقابل آنچه روج بزرگ آن ش  -

  انیآن به ج ان دنیو به رخ کش یزنده بودن انقالب اسالم -

سه - سم یهادر جل سئوالن مختلف، به یر ش یاگونهبا م شم م هیدر حا ستیو دور از چ ش شتیم دیکه با ن یم دایتا او را ف دیگ

 دیدیدیو م دیکرد

 ذوب در انقالبحاج قاسم  -

 بس شد.ساعته مجبور به درخواست آتش48 یستیونیص  میکرد که رژ یاج قاسم کارح-

 کرد، رانیغبارگرفته را باز و دشمنان را مجبور به خضوع در مقابل عظمت ملت ا یهابا ش ادت خود، چشم یمانیسل دیش  -

 کنند. یمعرف ستیترور کیرا  سمیو سردار و فرمانده مبارزه با ترور القدرمیمجاهد عظ نیا خواهندیم -

 .کندینم تیشکل کفا نیبه ا یاقدامات نظام نیدر مقام مقابله، ا -

 ستیترفند ن نیفقط منحصر به ا هاییکایتوطئه آمر -

 هستند. یعصبان یعلم و ج اد و خدمت و نظام یهاجوانان عرصه نیاز هم یزیاز هر چ شیب  هاییکایآمر -

 

 

 

رهبر معظم 

 انقالب

 و مسئوالن آن رانیا یاسالم یو برکت جم ور یرهبر نیآور ام امیاج قاسم فح -

یکه خانواده اش کمتر او را م دهدیفرورش م یمانیمانند حاج قاسم سل یو مکتب امام )ره( افراد یانقالب اسالم ،یاسالم واقع -

 .دندید

 .دیگویبه مردم خود دروغ م ترامپ دروغ گو است او  -

 ترامپ است خیدر طول تار کایجم ور امر سیرئ نیدروغگو بودند، اما دروغگوتر کایآمر یهاجم ور سیهمه رئ -

 .کندیعرضه م یمانیقاسم سل دیش  قیاز طر“ ره”همان است که اسالم و مکتب امام  میکنیکه ما عرضه م یزیچ -

سید حسن 

 نصر اهلل

 سمیترور التیتشک هیمتعدد عل یهایروزیدر ف یروشن و ینیآفرنقش -

 ها در کل ج ان اراده ملت تیحاکم تیو اقتدار مقاومت در برابر دشمنان منطقه و احقاق حق تثب روین میو تحک شیافزا -

 بشار اسد

بدر الدین  عصر هستند نینماد کفر ا یستیونیص  میو رژ کایآمر -

 حوثی

 اسماعیل هنیه ؛.عامالن آن را محکوم و مرتکبان آن را مجازات کنند انیضرورت دارد همه ج ان تیجنا نیبعد از ا -

 فالح الفیاض یدوباره حشد شعب سیبه منزله تاس یمانیترور سردار سل -

 

ها اشاره به ناگفته  8جدول بماند.  ناگفته باقی «آن ا» برخی از مواردیکی از تم یدات گفتمانی این است که  : هاناگفته

 دارد:

 نام شخصیت ها در رسانه های آمریکاموضوع ناگفته-8جدول شماره

 ظلم و تعدی نکردن سردار سلیمانی به کسی در میدان جنگ -

 حاج قاسم را کم رنگ کنند یهاتیواقع نینکنند ا یسع یبرخ-

 و شجاعت حاج قاسم ریاز تدب ینمونه ا ا،یدر غرب آس کاینامشروع آمر یهاکردن همه نقشه یخنث -

 ت و توان مبارزه به آن ائمرد بزرگ با دادن جر نیا یاز سو هاینیفر کردن دست فلسط -

 هم آرزو و اصرار دارند یاسالم یو جم ور زیعز رانیا یرا برا یرانگریفساد و و نیآن ا هم  -

 

رهبر معظم 

 انقالب

مقاومت در  یهاتیفعال یفیو ک یتحول کم یاز علل اصییل ران،یا ندهیبه عنوان نما یمانیحاج قاسییم سییل یهاتیو حما هایریگیف -

 منجر شد 2۰۰۰سال  یروزیکه به ف 1999و  1998 یهاسال

 از همان ابتدا با حاج قاسم هیما درباره تحوالت سور یهادگاهیبودن قرائت و د کسانی-

 نخواست رانیا یاز ما برا یزیبه ما نداد و مطلقا چ ینخواست و دستور یزیاز ما چ یمانیسال، حاج قاسم سل ستیاز ب شیب -

 در شکست داعش یو عراق یرانیاز فرماندهان ا یاریالم ندس و بس یو ابو م د یمانینقش قاسم سل -

 یحاج قاسم و ابوالم د یحفظ  بات منطقه از سو-

 

 

 

سید حسن 

 نصر اهلل
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ستان برا یونیلیتجمع م امیف - ض یدر خوز سالم یجم ور هیفارس که عل جیخل یهامیرژ یبع ستان و اهواز توطئه  رانیا یا از خوز

 دشوار در خوزستان سوء استفاده کنند. طیشرا یو از وجود بعض یافهیو طا یمذهب، یتیقوم لئاز مسا کنندیو تالش م ینیچ

 ،یداریمقاومت و فا د،یبه تمسخر گرفتن ج اد، مجاهدت، ش ادت، ش  یدر ج ان برا یاو رسانه یتالش گسترده فرهنگ  -

 ندا ستادهیخود ا یاست که فشت سر رهبر رانیو ملت ا یرهبر رینظ یبزرگ نشان از شجاعت ب یحمله نظام نیو ا یلیس نیا  -

 هاستیونیص  یبرا یمحکم امیاالسد ف نیبه ع رانیحمله ا -

 مبارزه با داعش فراخواند یبرا یرا به همکار رانیترامپ ا -

 بشار اسد و مبنا خواهد شد هیها در کل ج ان فااراده ملت تیحاکم تیتثباحقاق حق بر  -

 مییستایدر عراق را م کایآمر یهاگاهیهدف قرار دادن فا -

 داده است یرو تنامیرا در بر گرفته؛ مانند آنچه در و یاسالم ریغ یهاملت یحت کایآمر یشر وجود -

بدر الدین 

 حوثی

 را اشغال کرده است. یقرار دارد که قدس و مسجداالقص یستیونیغاصب ص  میرژ هیدر جب ه مقدم مبارزه عل را نیمقاومت فلسط -

 اساسی و محوری در حمایت از مقاومت فلسطین داشت.  ش ید حاج قاسم سلیمانی نقش-

اسماعیل 

 هنیه

 فالح الفیاض تیبشر هیبزرگ و زشت عل یتیجنا -

 

 بحث و نتیجه گیری 

چون امام  یهایسییترش فرهنگ مقاومت و ایسییتادگی و گسییترش مکتبگاز م مترین دسییتاوردهای انقالب اسییالمی 

خمینی )ره(، مکتب سردار سلیمانی و ... در برابر استکبار بوده است. تبیین و فیروی از الگوی مکتب ش ید حاج قاسم 

ستادگی در برابر هجمسلیمانی می ضمن ای شمنان، رهتواند  شد و بالندگی جوانان و در ن ایت جامعه را در فی های د

کنیم  را تحلیل تحقیق این در آمده دست به هاییافته شناسی جامعه در شخصیت نظریه با بخواهیم اگرداشته باشد. 

های در کنار ویژگیو  داردکه شییخصیییت حاج قاسییم از نظر رهبران مقاومت دو بعد فردی و اجتماعی توان گفت می

، اسییتهاى زندگى و ف م او از هویّت خویش هاى بنیادى، هدفارزش وی که حاکی از نیروهاى عظیم درونىفردی و 

به  ایهنقش بسیار زیادی در شخصیت اجتماعی ایشان دارد. براساس این نظریه و یافته ویبخش بنیادین شخصیّت 

فایگاه و جایگاه اجتماعى و موقعیّت که براساس  استهایى ترکیبى از نقش حاج قاسم شخصیت اجتماعىدست آمده 

  کند.هاى اجتماعى ایفا مىگروهى خود در میان گروه

شان داد کهیافته صیت :های این تحقیق ن شخ سلیمانی از نگاه  سم  سته محور مقاومت؛ هم از ش ید حاج قا های برج

اخالص باال، نداشییتن تظاهر، انقالبی با: رفیقی شییجاع، بزرگوار، ها را داردنظر فردی و هم از نظر اجتماعی این ویژگی

 مگری ممتاز و برجسته، حضور گسترده و همیشگی در میدان نبرد و خط مقدم، اسوه تواضع و برادری، حمایت از مرد

 مظلوم، اراده،  بات و استقامت...

شان میهمچنین های تحقیق یافته صیتدهد که ن شخ سته محور مقاومت، در گفتمان   تا یرگذاریبه لحاظ های برج

سم بر محیط بیرونی سم ها، با تالشد زیررموا ،حاج قا ست که عبارتند  ،و تدابیر حاج قا ضای واقعی فدیده آمده ا در ف

شه :از ست نق شک های مقاومت در ، جنبشهای آمریکا در عراق، ایجاد فرهنگ مقاومت، ج ادفیروزی محور مقاومت، 

مت در قاومت، هدف بزرگ ب ترین فرچمدار انقالب و جنبشییی ای مقاومنطقه، فیروزی مقاومت، افزایش توانمندی م

سم، مبارزه با داعشبا ؛ مبارزه و داعش سمیتروردر مقابل  منطقه، افزایش محور مقاومت ست داعش در  و تروری شک

 بوده است.  ها این شخصیت مورد تاکیددر همه این موارد نقش برجسته ش ید قاسم سلیمانی که  ؛عراق
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های دشمنان توسط حاج دهد که خنثی کردن نقشههای برجسته مقاومت نشان میشخصیت سخنان ضمنیمعانی 

شورها و ملت صلی برای همه ک سالمی، آمریکا ت دید ا سلیمانی، اقتدار و قدرت امت ا سم  ضور ها، مقا بارزه علیه ح

  ای این فرمانده بزرگ مقاومت به دست آمده است. با تالش ،آمریکا در منطقه

 ،مورد بررسیهای این شخصیت دهد کههای تحقیق نشان مینیز یافته هاو استعاره هافتخفی و هادر خصوص ناگفته

سی، ظلم و تعدی نکردن " مواردی همچون شهبودن،  ذوب در انقالببه ک شروع آمریکاخنثی کردن همه نق ، های نام

فایه و مبنا بودن احقاق حق بر تثبیت حاکمیت از سوی حاج قاسم سلیمانی و نیز  حفظ  بات منطقهو  شکست داعش

شریتاراده ملت سلیمانی ها در کل ج ان، جنایت بزرگ و زشت علیه ب ش ید  سالمی، بودن ترور  ، زنده بودن انقالب ا

 دا را خون این ش بودنِ الشعبیباعث تاسیس دوباره حشد  و این عصردر آمریکا و رژیم ص یونیستی  بودن نماد کفر

  مورد توجه خود قرار دادند. 

یز انگبرفایان دادن به حضور فساد  از: است نیز عبارتهای برجسته محور مقاومت در این خصوص انداز شخصیتچشم

سم، عزم محور مقاومت برای ادامه مکتب  های جدید و بزرگو ویرانگر آمریکا در منطقه، تالش و گسترش افق حاج قا

 های ویرانگر آمریکا در منطقه، تالش در ج ت دفاع از مردم و حفاظت از مرزها برای آینده منطقه. ابله با سیاستمق

سلیمانی در بعد فردی و رفتاریبنابراین به نظر می سم  ش ید حاج قا سد که مکتب  صیت  تع د ،ر شخ و وفاداری، 

شجاع شتن تظاهر و ریا، در بعد نظامی،  شم ،کاریزماتیک، ندا ستیز، توانمند، قانوند شمنن  د بعشناس و در گرا، د

گری و در بعد مدیریتی، ، انقالبیبودن معنوی و ارزشیی، ایثار، گذشیت، شی ادت طلبی، سیاده زیسیتی، دور از تجمل

، در بعد تا یر گذاری بودن خالقو  مدیریت ج ادی، تفکر راهبردی، سیییازگار، انعطاف فذیر، عطوفت با زیر دسیییتان

شدن زمینه اخراج مقاومت،  سجام و یکپارچگی بین آحاد ملت، فراهم  هم تقویت نیروهای مقاومت در منطقه، ایجاد ان

ان از منطقه بوده است. اگر بخواهیم با نظریه شخصیت در علم جامعه شناسی در ن ایت شخصیت حاج قاسم را ندشم

اجتماعى،  و درونى ،که از نظر ذاتىشیییویم ه میای مواجاز نظر رهبران مقاومت تحلیل کنیم با ق رمان، نابغه و نخبه

ستعدادها و ویژگى ستهاى ممتازى دارد و اقدامات و ابتکاراتى انجام ا شخصیت وی را فراتر از یک فرد و تا که  داده ا

کند که نمونه عملی برگرفته از جامعی ارائه می یشیییخصییییت الگوکنند که این حد یک مکتب بی نظیر تبیین می

 )ع( و مدافع والیت است. ر اسالم )ص( و اهل بیتمکتب فیامب


