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 تعاليبسمه 

 چکیده 

 

 

هدف  آن بود. گفتمان غالب در یو معرف یمانینامه سردار سلتیموجود در متن وص یهاکشف گفتمان یدر پاین پژوهش 

ا هایی از تحلیل انتقادی )الگوی ون دایک( رنامه شهید سلیمانی چه مولفهرو  منبعث از این سوال بود که وصیتمقاله پیش

نامه شهید حاکی از مدار موجود در فرازهای متن وصیت ساختارهای گفتمان کند؟ای را دنبال میدارد و چه ایدئولوژی 

ایدئولوژی مترقی فقه شیعه یعنی والیت فقیه، در متن بوده است. از میان این ساختارها نویسنده بیشترین استفاده از میان 

توان در  بافت مخاطب ت این فراوانی را هم میسطوح هشتگانه را از سطح بالغت و صورتهای گفتمان کرده است. عل

نامه از تیمتن وص یگفتمان کاو یبا استفاده از الگو کوشید پژوهش.به دیگر عبارت این نامه ایشان جستجو کردوصیت

گفتمان ، یاساس یهااجماع و توافق و گزاره یهامؤلفه ،یسازریمطرح شده در متن، غ یهاو نهاد افراد ،یلحاظ سبک واژگان

ئه کند. نامه نگاشته است ارا تیدر متن وص یمانیاز آنچه سردار حاج قاسم سل  یلیتحل یریکرده و  تصو ییغالب را شناسا

 تیبه عنوان مرکز یگفتمان انقالب اسالم تیچارچوب موجود در متن، تقو نیتر یدهد که اصل ینشان م قیتحق جینتا

به عنوان  یاسالم یجمهور ییافزا تیو مشروع یالدیم ستمینان اسالم در سده باسالم و دشم کیدئولوژیتحوالت و تقابالت ا

ضعف، نقاط  نقاط یو چهارگانه ادیقمص انینگارنده متن با ب است. یدر دوران کنون عیبر تش یمبتن یاسیتنها ساختار س

 یهر دو در گرو حفظ جمهور ران،یموضوع را برجسته کرده است که حفظ اسالم و حفظ ا نیها او فرصت دهایتهد قوت،

  است. رانیا یاسالم
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 بیان مساله 

 

 

ره به دنبال جهت دهی به اطرافیان و همبدیهی است که شخصیت های تاثیرگذار در تاریخ، به خصوص افراد انقالبی هموا

ای حفظ اصول در به طوری که جلوی انحراف آنها از ارزش ها و آرمان ها را بگیرند. این تالش بر میهنان خود بوده اند

قالب سخنرانی ها، نامه ها، کتابهای تالیف شده صورت گرفته است. وصیت نامه ها نیز از مواردی ست که پس از مرگ، 

برای تاکید روی آرمانها و جلوگیری از کجروی مردم و بیان توصیه هایی در موضوعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته 

عنوان فرمانده ی خط اول جنگ علیه استکبار و الحاد در منطقه با توجه به جایگاه  است. سردار شهید سلیمانی نیز  به

در میدان نبرد نظامی و میدان نبرد  -مخصوصا پس از به وجود آمدن داعش  -تاثیرگذاری که ایشان در چند سال گذشته 

 نظامی سخت هایش در میدان جنگفکری داشته اند، تالش ایشان برای حفظ اصول و پاسداری از انقالب اسالمی و آرمان

مانده قابل مشاهده است. پرواضح است ایشان به جا مختلف در سخنرانی ها و مستند هایی که از  خالصه نشده و به انحاء

که وصیت نامه چنین شخصیت برجسته ای، دارای نکات فراوانی باشد که جز با موشکافی و تدقیق قابل دستیابی نیستند. 

این پژوهش  ی تفکر، جهان بینی و اصولی که روی آن پافشاری میکند را دید.چیزی ست که میتوان نحوهصیت نامه متن و

بر طبق این سوال صورت گرفت که ایدئولوژی های موجود در ساختار گفتمانی وصیت نامه سردار سلیمانی چیست و الیه 

روشن پیش روی ملت ایران در نظر شهید سلیمانی  های زیرین متن وصیت نامه ایشان چه خط سیری را دنبال میکند تا راه

 آشکار شود. لذا ضرورت دیده شد تا در جهت شناسایی گفتمان موجود در وصیت نامه اقدام شود.
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 گزارش یافته ها 

 واژگان 

سيار مهمي در گفتمان دارند. گونهژوا ضوع، هدف و عواملگان نقش ب سته به مو ، خاص واژگانديگر با انواع  هاي مختلف گفتمان ب

ها و هنجارها کنندب ارزشگان انتخاب شتتدب بيانژوا. ي و زبان داراي اهميت استتتژگان در مطالعات ايدئولوژتجانس دارند. تحليل وا

 عمدب واژگان توصيفي موجود در متن، در جدول زير آمدب است؛ گيرند.هستند و براي قضاوت ارزشي مورد استفادب قرار مي

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

 واژگان موضوع

 

 

 

 مقام معظم رهبری

 

 عبد صالح

 حکيم اسالم و تشيع و ايران و جهان اسالم

 وارسته در دين

 وارسته در فقه

 وارسته در عرفان و معرفت

 داراي حرمت هم طراز حرمت مقدسات الهي

 فرماندب ي نيروهاي مسلح

 مظلوم

 تنها

 

 مردم

 پر افتخار

 سربلند

 فداکار

 دوست داشتني

 

 

 

 جمهوری اسالمی

 مرکز اسالم و تشيع

 قرارگاب حسين بن علي

 حرم

 عامل بقاي حرمهاي ابراهيمي و محمدي

 در سربلندترين دورب

 نمود اسالم

 رنگ خدا

 عامل بقاي دين و ارزش ها

 ميراث امام خميني

 

 

 

 والیت فقیه

 به معصوممتصل و منصوب 

 تنها نسخه شفابخش اسالم

 اصل عقلي مورد اتفاق شيعه و سني

 رنگ خدا

 عامل نجات اسالم

 خيمه رسول اهلل

 اساس دشمني دشمنان با جمهوري اسالمي

 اصول الزم المراقبه

 ادامه ي واليت علي بن ابي طالب
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 خيمه حسين فاطمه )ع(

 

 

 

 پیرامون خود 

 سردار سلیمانی

 فداي رهبري

 اصول دين معتقد به

 در مسير فاطمه و فرزندانش

 دفاع از مظلوم

 دفاع از يتيم

 دوستدار اباعبد اهلل

 دفاع از دين

 هم نشيني با شهدا و مجاهدين

 دوستدار خداوند

 فدايي مردم

 اهميت دادن به انسانيت و فطرت

 سرباز ايران

 

 مولفه های گفتمانی 

صلي، مولفه هاي اجماع و توافق و ...  مولفه هاي گفتماني اعم از شناخت ضمني ، گزارب هاي ا سازد به يمرا قادر  رگ، تحليلمعاني 

مولفه هاي گفتماني موجود در وصتتيت نامه مبتني بر الگوي ون دايد در ليل ر پي ببرد. ثزيرين يا اهداف واقعي صتتاحب ا هاياليه

 آمدب است:

 راج شده از وصیت نامه سردار شهید قاسم سلیمانیمولفه های گفتمانی) ون دایک ( استخ – 2جدول 

 مصداق ها مولفه های گفتمانی

 

 

 

 مولفه های اجماع و توافق

 جمهوري اسالمي ادامه راب پيامبر وديگر معصومين است -1
 تشيع و پيروي از ائمه طاهرين، مسير حقيقي اسالم است -2
 صالحيّت مقام معظم رهبري -3
 حفظ شعائر اسالمي ستجمهوري اسالمي، عامل  -4
 نجات اسالم صرفا در گرو واليت است -5
 سربلندي جمهوري اسالمي در حال حاضر -6
 اسالم موجب پيروزي در جنگ تحميلي -7
 اعتقاد به واليت فقيه و جمهوري اسالمي، شرط الزم مسئوليت داشتن در کشور است -8
 راب امام، راب مبارزب با آمريکا و استکبار است. -9

 

 

 

 

 

گزاره های اصلی و معانی 

 ضمنی

 همه فعاليت هاي سياسي بايد در مسير رهبر، انقالب و جمهوري اسالمي باشد -1
 واليت فقيه واليت علي بن ابي طالب است -2
 تضعيف انقالب موجب تضعيف اسالم است -3
 واليت عملي، الزمه عملِ مسئولين کشوري -4
 خدمتگزاري مسئولين نسبت به مردم -5
 عبادت انگاري خدمت به مردم  -6
 مخالفت با تجمالت و اشرافيگري -7
 توجه مسئولين به تربيت و حراست از جامعه -8
 مقام معظم رهبري مظلوم و تنهاست -9

 تشيع، مسير حقيقي اسالم است -10
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 جمهوري اسالمي مرکز اسالم و تشيع -11
 دشمني با اصل واليت فقيه -12
 اسالمامام خميني عامل احياي  -13
 وحدت روي اصول -14
 واليت عامل نجات اسالم -15
 بقاي دين در گرو حفظ جمهوري اسالمي ست -16
 ميراث امام خميني -17
 عمل به اصول، عامل تحقق انتخاب اصلح -18
 شناخت دشمن -19

 

 

غیریت سازی ) بیان دوگانه 

 سازی ها(

 

 اسالميتشيع به عنوان عطر حقيقي اسالم در مقابل بقيه فرق  -

تالش خودي ها براي حفظ واليت به عنوان خيمه ي رسول اهلل در مقابل تالش دشمن  -

 براي از بين بردن اين رکن اصلي

باورمندان به سربلندي ايران در مقابل کساني که وضع جمهوري اسالمي را بسيار بد و  -

 در حضيض مي دانند.

 ابل تقويت کنندگان دين و انقالبفعاالن سياسي تضعيف کنندب اسالم و انقالب در مق -

 با وحدن روي اصول

 کساني که درد دين دارند در مقابل خناسان -

 باورمندان عملي به واليت فقيه در مقابل باورمندان صرفٌا با زبان -

 

 

 

 

 

 

 روایت های اصلی

 جمهوري اسالمي ادامه دهندب ي اسالم است و مسير همان مسير رسول اهلل است. -1

مسئوليت در جمهوري اسالمي مشروط به پاکدستي، اعتقاد به واليت فقيه و  -2

، لوري از فساد و تجمل و عبادت انگاري خدمت به مردم در نظر  جمهوري اسالمي

 مسئول است.

جمهوري اسالمي مرکز دنياي اسالم و موجد تحوالت مثبت و حافظ شعائر اسالمي و  -3

 حرم هاي ابراهيمي و محمدي است.

دشمني حال حاضر دشمن با اسالم و جمهوري اسالمي به نوعي است که به دنبال از  -4

بين بردن کامل و از بيخ و بن کندن بساط اسالم و فرهنگ ديني از جوامع اسالمي 

 هستند.

 روايتي که از خط امام ارائه مي دهد شامل ويژگي هاي زير است: -5

 هم افزايي اسالم و ايران -

 مبارزب با آمريکا -

 ايت از جمهوري سالميحم -

 حمايت از مسلمانان و مستضعفين -

 اهميت کليدي واليت فقيه -
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 تیجه گیرین  

شان پژوهش اين هاييافته صلي و مهمترين که دهد مي ن سالمي جمهوري حفظ اهميت نامه وصيت متن در موجود روايت ترين ا  ا

سالم کنندب تداعي عنوان به ايران ست. ا سالت امتداد ا سول ر ضت در که اهلل ر س يافته تبلور ايران حکومتي ساختار و امام نه  و تا

صوب فقيه واليت بر مبتني حکومتي ساختار معرفي صل و من صوم به فقهي و شرعي مت شر نجات راب تنها عنوان به مع ستي. بب  اي

 تري ليک بخش که اول بخش کرد تقسيم بخش دو به را نامه وصيت در شدب مطرح موضوعات کليت توانمي باشيم که داشته توجه

 حفظ عوامل به دوم بخش استتت و در استتالم حيات با استتالمي جمهوري حفظ ميان مستتتقيم ارتباط محستتوب مي شتتود، ايجاد

 رد مسلح نيروهاي رابطه امام، خط تحريف از جلوگيري مردم، با مسئولين رابطه قبيل از عواملي ورزد. مي اهتمام اسالمي جمهوري

 هاي فعاليت اصتتول، روي وحدت خميني، امام ميراث از حراستتت و حفظ فقيه، واليت از حمايت و حفظ استتالمي، جمهوري نظام

سي سير در سيا شمن.  با مقابله ي روحيه حفظ و رهبري م سالم و ايران تلفيقد  هايمولفه کنار در گرايانه ملي هاي مولفه ارائه و ا

ست نکاتي از مذهبي و ديني سته طور به نگارندب رسد مي نظر به که ا شته نظر در عمدي و خوا ست دا  هم و دوگانه اين روي بر تا ا

 . کند تاکيد اسالمي جمهوري نظام و انقالب حفظ جهت در ها مولفه اين افزايي

شان م قيتحق جينتا صل ين سالم تيچارچوب موجود در متن، تقو نيتر يدهد که ا ت و تحوال تيبه عنوان مرکز يگفتمان انقالب ا

سدب ب ديدئولوژيتقابالت ا سالم در  شمنان ا سالم و د شروع يالديم ستميا سالم يجمهور ييافزا تيو م ساختار  يا به عنوان تنها 

سيس ش يمبتن يا ست. يدر دوران کنون عيبر ت صلي شاهراب که امام خط پيرامون مخصوصاً فکري انحرافات از جلوگيري ا  سيرم و ا

شتند. اهتمام آن به سليماني سردار که است موضوعاتي از است کشور پيشبرد درست  فين دهد مي ارائه امام خط از که روايتي دا

 خط از توصتيف اند. اين کردب مطرح امام خط به نستبت بستياري مدعيان که استت ديگري معروف غير و معروف هايروايت کنندب

صيانت از حفظ جهت در بعدي درجه در و عملي و فکري انحراف از جلوگيري جهت در اول درجه در امام  تئوريد و نظري مباني و 

 مباني ، مروج حيات دوران در تنها نه تا دهد مي ارائه امام خط از ستتليماني شتتهيد که استتت. روايتي ايران استتالمي جمهوري نظام

سدار و امام نظريه سالمي انقالب پا شد ايران ا شخص را ها بندي صف نيز شهادت از بعد بلکه با  يجمهور و فقيه واليت از و کردب م

 نظري مباني بر منطبق کامالً که چنيني اين هاي روايت برد. ارائه مي نام عليه اهلل رحمة خميني امام ميراث عنوان به استتتالمي

شان نامه وصيت در شهيد مختلف هاي خطاب و است ايران اسالمي جمهوري حکومتي ساختار و اسالم  براي شهيد اين تالش از ن

 استخراج هاي گزارب به نگاهي دارد. با نيز را شهادتش از پس حتي اسالمي انقالب از پاسداري و حفظ در خود وظيفه انجام و تداوم

 موضوع اين و ارتباط اين است. شدب فرض اسالمي جمهوري بقاي آن شعاير و اسالم بقاي عامل که شود مي مشاهدب متن از شدب

سالمي جمهوري که ست طاهرين ائمه و پيامبر راب ادامه ايران ا شاهدب قابل متن جاي جاي در ا ست م سبيحي نخ مانند و ا  همه ت

صيت هاي پاراگراف و جمالت کلمات ضوع در دارد، چه مي نگاب يکديگر کنار در را نامه و  نب علي واليت به را آن که فقيه واليت مو

ضوع در چه و ميداند طالب ابي سالم که جنگ مو سالم و ايران متقابل رابطه و معرفي تحميلي جنگ در ايران پيروزي عامل را ا  ار ا

 را موضتتوع اين استتالمي جمهوري حکومت مادي هايپيشتترفت به نگاب با معنويات همراب و ها ارزش بر مبتني کند. نگاب مي مطرح

 مياسال جمهوري به دشمن نگاب نوع نفي بداند. خود دورب بلندترين سر در را اسالمي جمهوري سليماني شهيد که است شدب منجر

شتن اهميت مقابل در و ايران و ست موضوعاتي از خود به خود نگاب نوع دا شارب آن به نامه وصيت در شهيد ا ست. مردم کردب ا  به ا

 نيداشت دوست و افتخار پر فداکار مانند هايي صفت از معرفي اين در و اند شدب معرفي ايران کنندب حفظ و دين دهندب ياري عنوان

 دارد.  آن حفظ و اسالمي جمهوري به نسبت سليماني سردار نظر در مردم جايگاب اهميت از نشان که است شدب استفادب

سي قرائت بر مبتني هاي مولفه سالم از خميني امام معنوي و فرهنگي سيا سالمي جمهوري حفظ بر تاکيد با و ا  از حمايت ايران، ا

 و چرا و چون بي حمايت و مردم به خدمتگزاري اهميت مستضعفين، از دفاع اسالم، خيمه عمود و اسالم حفظ رکن عنوان به واليت

شخص موارد از انقالب معظم رهبر از مالحظه بدون سي مورد متن در حاکم ايدئولوژي کنندب م ست. برر  مبنگري نيد اگر چنانکه ا

 عيس نيز حوزب اين در سليماني سردار و است ايران اسالمي انقالب بخش مشروعيت ايدئولوژي ايدئولوژي، اين که شودمي مشاهدب

سداري در سلط ايدئولوژي و ها ارزش از حداکثري پا سالمي انقالب م شته ا ست. اهميت دا سالمي جمهوري ا ستفادب با ا  ايجاد از ا
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سالم صدر با تاريخي ارتباط صيف و ا سالمي انقالب گفتمان مرکزي دال عنوان به واليت تو سايي قابل ا ست. شنا شان ا  به علم اب اي

 بازهم خارجي و داخلي عرصه در موضوع اين مضرات به آگاهي همچنين و سياسي هاي حوزب در مخصوصاً داخلي اختالفات وجود

 ايشان نظر از که چرا کنند، مي تاکيد وحدت روي بر تشيع و اسالم مرکز عنوان به اسالمي جمهوري يکپارچگي تقويت و حفظ براي

 وحدتي گروب در را کشور فرهنگي و اقتصادي سياسي سالمت و هستند اسالمي جمهوري بقاي تضمين عامل اصول حفظ و وحدت

 بيفتد. اتفاق اصول حول در که مي دانند


