
 

 

  اسالمی مقاومت الگوی مختصات

 رهبری معظم مقام فکری منظومه در

 حکیمی محمد ،افت اری ایغر

 دهکیچ
ژافیه تژ-سهساسژیسا،ژگفتمهبکابژیام د هژیزژیکاژ م یب پژ یهو الژگفتمهب

ژاچگ اگژ پژوهسخژدرژ سماخمژی ه،ژقمیئالژه ژی قمدژژاهبژیسلا،ژی مکزژدیلژ پ
ژ للکلژسللاطپژاظه،ژ می مژدرژوژیلمالسن ژیفضللهژدرژایسللا ژاظه،ژویکم ژوژرفتهر

ژاظه،ژیر بمژژیتپیادژیویکهوژژ پژ م طژاخ الژو اپژدرژگفتمهبژیینژکهر  الژگمفال.
ژیسال.ژیتهبیژییآرژژدرژی مژینیژا امژوژرو ممدژسسنتبژو

ژیادیتلللپژدرژایسلللا ژ یلهو الژیلگ یژ ختصللله ژس لللتاچژوهو  ژسلللایل
ژروشژیزژیسللتفهد ژه ژوهسللخ ژ پژرسللسدبژی میژیسللال.ژییخه مپژیلاپیالآحضللم 

ژوژا مرسللژ  للئاپژدر هر ژلپ عظمژسهاه  ژاتمه ژ« ق ر تنژسفاکژی قت یژسلتقا»
ژلپ عظمژسهاه  ژیزژس فژ7585ژ هر  ژیینژدرژ. دژیریئپژ یهو الژیلگ یژیسلهجژآبژ م

ژ  ردژ فه سمژوژگمفالژقمیرژکهوشژ  ردژس فژ537ژ وهری ژیزژوسژوژ دژیسلتخمیج
ژیلزی ه  ژ)ی دیف ژ ی لپژومجژقهلبژدرژوژا مرسلللژ یلهو لالژدر لهر ژیتلللهبیژاظم

ژیسال.ژ د ژیریئپژیلگ  ژیریئپژی میژ(ی زیر هژوژ هسسهسالژب ه خهطب
ژسنتأ ژوژایسا ژی دیفژسهحالژدوژدرژ یهو الژی دیفژ  یهو الژییلگ ژژسسنتبژ میی
ژ کهرگزیریبژیلزی ه ژ ق ر ژژچههرژدرژ یهو الژتقیقژسهتا ماژیلزی ه ژا  اژ مهفع
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ژوژد ممهبژکهرگزیریب ژسلط ژسلپژدرژ یهو الژبه خهطبژ عم ی ژوژ قسطاژتیه اا 
ژوژیی بهپ موبژوژیی بهپبودرژژسط ژدوژدرژ یهو الژتقیقژ هیسسهسالژاهظمیب 

ژدستپژسپژدرژی دیف ژتقیقژوژ هسهسالسژسلهزیسهد وژی میژیکهرژژیی زیر هژیالاههژدر
ژ.یسالژ د ژی تتمژژرسهاپژوژیپامهتسکدژی  عم ژژیی زیر ه

ژاظه،ژسزی یسللتکبهرسللتژی ر بمژژ عظمژ یه،ژیسللا، ژ  یهو الژ:یدیلک هایواژه
ژ.ساطپ

 لهئمس بیان

 یراهبردها یطراح ،یهارج استیس عرصـت در یحکومت هر یهاژهیکارو نیترمهم از یکی
 مواجهت وهیش بت یهارج ارتباطا  مجموعت و المللنیب یفضا تیریمد یبرا کارممد و قیدق

 ستمیس کی مناف  منچت واق ، در .است یاسـیسـ واحد من بدهواهان و دشـمنان با زامنفعت
 کشور ساهتمان کت است ییراهبردها اتخاذ کند،یم نتیشـیب گرانید با ارتباط در را یحکومت

 و باشد زدابیمس کند، مستحکم دشمنان یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیسـ یهاتکانت برابر در را
ــمندانت مواجهت یهاتیظرف ــگران با هوش  فیتعر در نق  .کند فراهم را همراه ریغ کنش

 در مهم اریبســ موان  از باشــد، یانقالب و یاســالم یهامموزه بر یمبتن کت راهبردها گونتنیا
ــت در یحکومت ژهیکارو نیا نیتأم ــ عرص ــتیس ــت یهارج اس ــتگاه تمجموع در .اس  دس

 و یعلم صور بت مهم نیا در دقت هأل زین یاسالم یجمهور یریگمیتصم و یسازمیتصم
 راهبردها نیا نیتریاساس از یکی زمره در «مقاومت گفتمان» .است محسـوس یدانشـگاه

 از یامجموعت ریز عنوانبت «مقاومت گفتمان» .شــودیم قلمداد مذکور اهدا  تحقق یبرا
 یاسالم محکم یمبان بر یمبتن و دارشتیر و لیاصـ یگفتمان ،یاسـالم انقالب گفتمان کالن
 مقابلت یبرا مطلوب یراهبرد مثابتبت ،یاسالم یجمهور سالتچهل تجربت اساس بر کت است

 یاندازهاچشم بت دنیرس یبرا جانبت، همت هجمت طیشرا در المللنیب عرصت در سلطت نمام با
 کت یگفتمان .شــودیم مطر  دشــمن بیفر و نفوذ پروژه قیتوف از یریجلوگ و نمام یمیترســ

 ینف» قاعده دگاهید از طیمح نیا بت الملل،نیب طیمح در یریپذسلطت و یگرسلطت ینف ضمن
 یایزوا شــناهت .داســتیهو «یغرب نت ،یشـرق نت» اصــل در من یتجل کت نگردیم «لیسـب

 گفتمان نیا از مطلوب و یربردکا یریگبهره یبرا گام نینخست گفتمان، نیا یراهبرد مختلف
 .است عمل ورطت در
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ــالم مقاومت انقالب، یابتدا از گفت دیبا پژوه  تیاهم درباره  از یکی عنوانبت یاس
 نیترنانتیبواق  و نیکاراتر از یکی و یاسالم انقالب گفتمان کالن یهااستیس نیتریراهبرد

ــ در لیده یکردهایرو ــتیس ــال یجمهور یراهبرد یگذاراس ــب یبرا رانیا یماس  و کس
 یهارج استیس حوزه در المللنیب عرصت در چت و یداهل بعد در چت یمل مناف  از حفاظت

 تجامع غفلت مورد موضو  نیا یعلم و قیدق نییتب یول بوده، مطر  یاسالم یجمهور نمام
 نیا تحقق یهاقدم نینخست از یکی یاسالم مقاومت یالگو یطراح .است قرارگرفتت یعلم
 معلو نیتکو در مهم ارکان از یکی نیهمچن و یاسالم انقالب گفتمان کالن یاسـاس بردراه

 بایستمی الگو این لذا .اسـت المللنیب روابط و یاسـیسـ علوم حوزه در یاسـالم یانسـان
 یمیترس راه نقشت چهارچوب در و اسـالم بت یاتیعمل نگاه کاربسـت بر یمبتن و سـاهتارمند

 یدهجهت و جادیا ازین یپ کت الگوست یطراح نو  نیا باشد. یاسالم نمام رهبران توسـط
 یمل مناف  نیتأم جهت در و حوزه نیا در نتیبه و درست یریگمیتصم و یسازمیتصـم نمام

 قیدق یگذارهد  یراستا در و بوده یاسـالم یجمهور نمام یرهبر یفکر منمومت با مطابق
 میترســ قیطر از کت یمطلوب یالگو .میگردد قرار نمام یکل یهااســتیســ نیتدو ســپس و

 .ردیگیم شکل حوزه نیا در «هامرمان از برممده یهاستتیبا» و «هاهست» یارتباط منمومت
ــ نمام تپهن در یغرب یهاتینمر یناکارممد ــیس ــاد غالبا   و انطباق عدم و رانیا یاس  تض

 فقدان ،یانقالب و یاسالم یمبان با عمل عرصـت در هاتینمر من یراهبردها و اصـول ت،یماه
 و نیتدو لزوم و داده نشان اسـتیسـ علم منددغدغت محققان بت را یبوم یالگوها و هاتینمر

 از اســتفاده با ،یاســیســ علوم رشــتت یدانشــگاه یفضــا در را الگوها و هادگاهید من نییتب
 ینمبا و اصول بر یمبتن کت ییالگوها و هاتینمر .دهدیم دست بت وضو  بت یمل یهاتیظرف

 صتعر و هستند یاجتماع و یاسیس یفضا بر حاکم یطیمح طیشـرا با متناسـب و یاسـالم
ــتگ از را یعلم  علوم در یافراط یزدگغرب انا  یاح و یغرب یزیتجو علوم بت ینمر یوابس
 .برهاند ینمر

 مقاومت یاتیعمل یالگو ارائت بر کت یراهبرد اســت یطرح پژوه ، نیا یاصــل هد 
 رب کت یطرح .است افتتی تمرکز انقالب معمم یرهبر یفکر نمومتم چهارچوب در یاسالم

 تیریمد هاسال شانیا کت افتتی سامان یفرد تفکرا  چهارچوب در و دارد نمر عمل ساحت
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 نییتب بت سـندگانینو هد ، نیا بت دنیرســ یبرا .دارند دســت در را یاسـالم مقاومت جبهت
 تحقق الزاما  مقاومت، بر اســتوار ا اهد .پردازندیم الگو نیا ســاهت در لیده عناصــر

 .هستند الگو نیا دهندهشکل عناصر مقاومت، یابزارها و هااستیس مخاطبان، مقاومت،
 انا یب از مستخرج ،یاسالم مقاومت درباره من مختصا  و شده ارائت یالگو ت،ینها در

 درباره دیشا .تاس لتمعمم یفکر منمومت دادن نشان یبرا یتالش کت بوده یرهبر معمم مقام
 از اســتفاده مانند گرید شــنهادا یپ شــمندان،یاند ریســا مختصــا ، و هاعنوان از کی هر
 توجت با یول است  مهم و توجت قابل کت باشند داشتت ترمتنو  ابزار ای ترگسترده یهااستیسـ
 .میاپرداهتت یرهبر توسط شدهانیب یهامؤلفت بت تنها مقالت، موضو  بت

 وهشپژ  یهاپرسش

 بت اسخپ یپ در مقالت، و شده لیتشک یفرع پرس  پنج و یاصل پرسـ  کی از پژوه ، نیا
 .موردیم فراهم را یاصل سؤال بت پاسخ چهارچوب و است پرس  پنج نیا

 یاصل پرسش

 ست؟یچ یاهامنت اللتتیم یفکر منمومت در یاسالم مقاومت یالگو مختصا 

 یفرع یهاپرسش

 پنج منان، یبندمقولت و یریگمفهوم یبررس و مقاومت درباره لتعممم انا یب استخراج از پس
ــل، ــرفص ــد جادیا الگو نیا نییتب یبرا س ــا  عنوان با کت ش  تارائ مقاومت، یالگو مختص

ــودیم ــا  نیا .ش  مخاطبان مقاومت، تحقق الزاما  مقاومت، اهدا  :از عبارتند مختص
ــ مقاومت، ــتیس ــازدهایپ یابزارها و مقاومت تحقق یهااس ــاس نیا بر .مقاومت یس  اس

 :است ریز شر  بت پژوه  یفرع یهاپرس 
 اند؟دامک یاهامنت اللتتیم شتیاند در یاسالم مقاومت اهدا  (الف

 اند؟دامک یاهامنت اللتتیم شتیاند در یاسالم مقاومت تحقق الزاما  (ب
 اند؟دامک یاهامنت اللتتیم شتیاند در یاسالم مقاومت مخاطبان (ج
 اند؟دامک یاهامنت اللتتیم شتیاند در یاسالم مقاومت یهااستیس (د
 اند؟دامک یاهامنت اللتتیم شتیاند در یاسالم مقاومت یابزارها (ه
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 قیتحق نهیشیپ .1

 موضو  در کارممد و منسجم ییالگو فقدان پژوهشگر، توسط شده انجام یسـنجنتیشـیپ در
ــهود من، از ریغ چت و انقالب معمم برره یفکر منمومت در چت مقاومت  فقدان و بوده مش

-ســاهتار بر یمبتن یتیحاکم یسـازمیتصـم و یریگمیتصـم منمومت در الگو نیا کاربسـت
 مناب  تمام توانیم مقاومت، یگفتمان کردیرو بت توجت با .اســت ملموس کامال   کارگزار
 قرار دســتت ســت در را موضــو  نیا تب مربوط یهانامتانیپا و مقاال  ها،کتاب از اعم موجود

 .داد

 .اندپرداخته یبوم و یاسالم کردیرو یفرا مقاومت، موضوع به یلک منظر از هک یمنابع .1-1

 ردیکرو و شده گذارده بحث بت یاجتماع و یاسیس موضو  یک عنوانبت مقاومت مثار نیا در
 مطلوب شده انجام یشناسموضـو  تیفیک ثیح از مناب  نیا .اسـت نبوده مدنمر یاسـالم

ــوند،یم یابیارز ــت یربومیغ منها ردیکرو کت منجا از اما ش ــالم دگاهید و اس  منها در یاس
 منازعا  خیتار بت اینیفرهاد انیم نیا در .شوندیم زیمتما رو یپ قیتحق از ندارد تیمحور

 و قدر  مفهوم یمزســیج ،(2477 ا،ینیفرهاد) پرداهتت ســتمیب قرن یهاامیق و ینمام
 و (2417 ،یمزســیج) کرده یبررســ یشــناســروان علم در را یگرســلطت برابر در مقاومت

 (.2415 کار،گندم) است پرداهتت مسئلت بت المللنیب حقوق منمر از کارگندم

 .اندیبوم کردیرو از فارغ و داشته اختصاص یاسالم مقاومت یبررس به هک یمنابع .1-7

 یبررســ ای یاســالم مقاومت جبهت ردکعمل ،یاســالم قاومتم خیتار بت عمدتا   مثار نیا در
 یلیتحل ردیکرو کمتر مثار نیا شودیم مالحمت کتچنان .است شـده پرداهتت مقاومت یفقه

 .پردازندیم مقاومت قیمصــاد یخیتار تحوال  نییتب و خیتار فیتوصــ بت شــتریب و داشــتت
 یهانهضت یخیتار تیروا هود اشتتنگ در یفرهاد .شوندیم زیمتما قیتحق نیا از ن،یبنابرا

 زین یرانیپ (.2415 ،یفرهاد) کندیم انیب را یاســالم و یمذهب یهاجنب  و مقـاومت
 (.2414 ،یرانیپ) است کرده یبررس را البالغتنهج در مقاومت یهاجلوه

 .دارند موضوع به یبوم و یاسالم یردیکرو هک یمنابع .1-9

 در و اســت شــده گذارده بحث بت عموما   یبوم و یماســال یمنمر از مقاومت مثار، نیا در
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 مثار نیا زمره در .اندقرارگرفتت توجت مورد زین یرهبر معمم مقام ای امام دگاهید ارتباط نیهم
 :کرد اشاره ریز یهاپژوه  بت توانیم

 مقاومت موضو  درباره انقالب معمم رهبر سخنان نیتدو و یمورجم  بت وشیسـلطان
 (.2413 وش،یســلطان) اســت کرده مطالب یبنددســتت بت اقدام و پرداهتت 2413 ســال تا

 اســت گماشــتت همت مختصــر طوربت لتمعمم یاجتماع -یاســیســ یمورجم  بت ســرافراز
 تفلسف بت زیگر سپس و مقاومت حوزه در شانیا سخنان یگردمور با مؤلف (.2412 سرافراز،)

 میمفاه با ،یاهامنت اللتتیم  حضـر شــتیاند در را مقاومت عنصــر اسـالم، یاسـیسـ
 شانیا دگاهید انیب و لتمعمم سخنان یمورگرد بت زین اطهر یمهدو .است داده قیتطب یاسالم
ــالم یهاجنب  درباره ــت و یاس ــر قرن در مقاومت یهانهض ــتت اهتمام حاض ــت داش  اس

ــلح (.2416 اطهر، یمهدو) ــرفا   زین ییرزایمص ــخنان یمورگرد بت ص  حوزه در لتمعمم س
 (.2417 ،ییرزایمصلح) است پرداهتت مقاومت

ــابت یردیکرو ثیح از مثار نیا ــتند، رو یپ مقالت از اعم ای مش  روش ثیح از اما هس
 یروشمند هأل مثار، نیا در شده مشاهده یجد یهألها از یکی کت معنا نیا بت .اندمتفاو 
ــانجام یفیتوصــ ردیکرو با عموما   مثار نیا درواق ، .اســت  از یریگبهره منکت حال .انددهش
 یامسئلت .کندیم چندان صـد را پژوه  از حاصـل جینتا یغنا کارممد، و روزبت یهاروش
 مختار روش عنوانبت اســتوار یمحتوا لیتحل روش از و داشــتت تمرکز من بر مقالت نیا کت مهم
ــتت بهره هود ــت جس ــنخ از تنها فوق مثار یتمام منکت، گرید نکتت .اس  و داده یمورم ج س
 نیا رو،نیازا .هوردیم چشم بت مقاومت مسئلت در یلیتحل کردیرو فقدان و اندبوده یفیتوص

 .است داشتت توجت زین یلیتحل کردیرو بت مقالت

 پژوهش ینوآور 

ــتت توانیم رو، یپ پژوه  ینومور ابعاد انیب مقام در ــت از را نگاش  ینومور یدارا ثیح س
 چند هر یاسالم مقاومت موضو  شد، ذکر کت طورهمان موضو   ثیح از نخست .دانست

 کشــور یامروز عرصــت در من ازین بت توجت با ســوکی از یول قرارگرفتت مطالعت مورد نونک تا
 تک یرهبر معمم مقام دگاهید بت پژوهشگر توجت رد یکرو ثیح از دوم .اسـت اندک کماکان
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 روش  ثیح از سوم .رودیم شمار بت رانیا یاسالم یجمهور نمام در یباالدست اسـناد جزء
 یپ رد کاربست، و محتوا لیتحل روش استخدام و انتخاب مسئلت بت یعلم ورود با پژوهشگر

ــ مناب  عمده از را پژوه  کت بوده من ــاهتت زیمتما یگردمور ای و یفیتوص  نییتب یپ در و س
ــا  ــالم مقاومت مختص  یقالب در نقالبا رهبر یفکر منمومت در من یالگو نیتدو و یاس

 .باشد یعلم و روشمند

 نظری و مفهومی مبانی .2

 فیعرت قیطر از یاصــل میمفاه فیتعر پژوه ، موضــو  درســت نییتب یبرا گام نینخســت
 قیقد  یتشخ یبرا «مقاومت» ینمر یادهایبن یمبان حیتشر سـپس و یاصـطالح و یلغو

 .است نگارنده مقصود

 مقاومت .7-1

 نامتلغت .است شده وارد یفارس زبان بت کت است «م و ق» شتیر زا و یعرب ،«مقاومت» واژه
 ،یمقابل ،یبرابر ،یســتادگیا» الفاظ مقاومت فیتعر در دیعم و نیمع فرهنگ دهخـدا،

 یرابرب یامر در یباکس» ،«استحکام و دوام» ،«یداریپا و اسـتقامت ،یسـتادگیا ،یپافشـار
 داستیهو هصـم با تقابل مفهوم  یهالمثا در و اندکرده ذکر را «کردن تیضـد» و «کردن

 نیهمچن (.22٤٩ :131٢ د،یـعم و ٢2٤6 :13٤٤ ن،یمع  12451 :2466 دهخـدا،)
 هواست برابر در میتسل عدم و مخالفت» ،«هاص ییروین با ییروروبت یسخت» یهاعبار 

 نیا یبرا یعرب یهامعجم ترجمت در زین «نمام و صــالبت ،یاســتوار» نیهمچن و «گرانید
 لفظ نخســت وهلت در زین یســیانگل زبان در مقاومت معادل یبرا .1اســت شــده مورده ظلف
«Resistance» بعد مرحلت در و «Perseverance» در «اســتقامت» معادل عنوانبت من از کت 

 (.1273 :2462 ،یساعتچ) است شده مورده شود،یم استفاده یفارس
 یدانشــگاه مناب  در یعلم و جام  یفیتعر مقاومت لفظ یبرا ،یاصــطالح فیتعر در

 و ریاه انیســال در «مقاومت محور» یهاتیفعال شــدن پررنگ بت توجت با اما نشــد، افتی
                                                           

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar، 2417 رماهیت 53 دیبـازد نیمهر خیتـار ،الجـام  یمعجم المعـان. 1

ar/مقاومة/ 



 1399پاییز و زمستان / هجدهل/ شمارۀ  هشتلهای سیاست اسالمی / سال پژوهش      218

 یتبادر داع ، ژهیوبت یریتکف -یستیترور یهاگروه با جنگ در متعدد یهاتیموفق کسـب
 و رانیا یعلم ا یادب در مفهوم نیا از یعموم برداشــت بر مقاومت مفهوم از یتیامن -ینمام

 شده حاکم یاسالم یکشورها مخصـوصا   کشـورها ریسـا و جامعت یعموم سـطح نیهمچن
ــت ــت بت توجت با امروزه گر،یدعبار بت .اس  جبهت از غرب و کایممر یهاتیحما و یبانیپش

-یغرب محور مقابل در یســتادگیا و تقابل عنوانبت مقاومت از مقاومت، محور مخالف
ــ غرب منطقت در ینمام حوزه در ییکایممر ــودیم ادی ایمس  بعد در تقابل بت من یپ در کت ش

 .است افتتی میتعم زین یاسیس

 الگو .7-7

 کت نامندیم دهیپد ای موضو  کی ریتکرارپذ و ساهتارمند فیتوصـ را «الگو» اصـطال ، در
 ای موضو  مصنو  طیمح درک و دنیبخشـ معنا نیهمچن و من با انسـان یذهن وندیپ منموربت
 و نمم درک یبرا اســت یابزار «الگو» گریدعبار بت .شــودیم اســتفاده من از دنمرم دهیپد

 کنترل ســپس و من یعملکرد و یســاهتار انســجام بت یابیدســت و موضــو  بر حاکم قاعده
 (.14-16 :2412 نژاد،یمحمدعل و فیشر) دهیپد ای موضو  من در دهیچیپ یندهایفرم

 پژوهش انجام روش .8

 یقیتحق یروش محتوا، لیتحل .اسـت شـده اسـتفاده محتوا لیتحل روش از پژوه ، نیا در
 است گریکدی با مرتبط و مشـکار ینیمضـام مندنمام و منمم ،ینیع فیتوصـ و مطالعت یبرا
 در هاداده معتبرِ  و ریتکرارپذ اســتنباط یبرا کت (23-22 :2462 لبســون، از نقل بت باردن،)

 ارتباط لیتحل و مطالعت و هاداده نیب روابط در کمحا قواعد روشن و حیصح درک یبرا متون،
 رهایمتغ یریگاندازه منمور بت روش، نیا .شودیم اجرا یکم و ینیع مند،نمام یاوهیش بت منان

 شــودیم گرفتت کار بت ام،یپ انتقال یواحـدها انوا  یعنی موجود، یمحتوا اســاس بر و
ــوکی از کت ییها پژوه یبرا روش نیا (.12-17 :2474 پندور ،یکر)  و تنو  یدارا س

 یسو از و پردازندیم هاداده ضمن در هاص یکردیرو نییتب بت و بوده هاداده از ییباال حجم
 اســت مناســب هســتند، هاص ییالگو نییتب یبرا هاداده ســتیمقا و یبررســ یپ در گر،ید
ــ)  روش عنوانبت ،یفیک یمحتوا لیتحل روش رو،نیا از (.462-472 :2477 ،یدامامیس
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 .است شده انتخاب پژوه  نیا در استفاده مورد
ــت ــودیم انجام مرحلت هفت یط رو یپ قیتحق در روش نیا کاربس  ،یافتخار) :ش

2417) 
 حوزه بت تنها من ساهتن محدود و موضو  نییتع از اعم مسئلت، یشناسموضو  .نخست

ــا از فارغ مقاومت، یکاربرد و ینمر مباحث ــ ندمان من یهابخ  ریس  یهاانیجر یبررس
 .مقاومت موجود ا یادب و مناب  ییشناسا و منطقت در مقاومت
 .مدهل فیتعر و مناب  ییشناسا .دوم

 نشر و حفظ یرساناطال  گاهیپا در مدنمر موضو  مناب  تمام متن بت یدسترس بت توجت با
 و انا یب از یاداده گاهیپا نیترجام  و نیترکامل عنوانبت یاهامنت اللتتیـم مثـار

 رب .اســت بوده گاهیپا نیا پژوه ، اسـتفاده مورد تیاول و یاصــل منب  لت،معمم یهانگاشـتت
 .است شده گرفتت کار بت حاضر پژوه  در محورمتن یمحتوا لیتحل روش اساس، نیهم

 موضــو ، ن،یمضــام کلما ، از اعم لیتحل واحد انتخاب یمعنا بت مدهل فیتعر
 ها،یسخنران متون، شامل تیاول یهاداده انتخاب و یشـناسـمنب  ،اسـناد و  یوقا اشـخاص،

 جامعت نییتع و  یتشــخ و موضــو  رامونیپ ره،یغ و هامصــاحبت خ،یتار ر،یتصــاو ها،لمیف
 :2462 باردن،) است مناب  یبررس قالب و پژوه  بت ورود نحوه ت،یاول مناب  عنوانبت یممار
 موضــو ، درباره روشــمند و یعلم مثار نبود و پژوه  موضــو  بودن  یبد بت توجت با (.227

 .است یدیکل واژگان ل،یتحل واحد موجود، یاطالعات بانک و تیاول یهاداده گسترده حجم
 پژوه ، نیا در تیاول یها یف تیته و یدیکل واژگان اســتخراج در شــده اســتفاده روش

 اســتادان از تن چند بت مراجعت با اســاس، نیا بر .اســت «1ینخبگان نمرا  کســب» روش
 یررهب معمم مقام شتیاند حوزه در شانیا یپژوهش سابقت بت توجت با حوزه نیا در متخصـ 

 یمورجم  بت من، با مرتبط میمفاه و مقاومت موضو  مقدما  با شـانیا ییمشـنا نیهمچن و
 و لتمسئ انیب از پس روش، نیا کاربست در .است شده پرداهتت منان یشنهادیپ یهادواژهیکل

 نیا نخبگان یشـنهادیپ دواژگانیکل و نمرها کســب یبرا ییهافرم مقاومت، از مدنمر مفهوم

                                                           

1  . Expert Opinion 
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 معمم رهبر شتیاند در مقاومت رامونیپ  یف یمورجم  و مدنمر موضو  بت ورود یبرا حوزه
 و شد  یتجم پژوهشگر توسط هادواژهیکل ق،یطر نیا از و گرفت قرار منان اریاهت در انقالب

 نتیزم در منها مرتبط سوابق و شده مراجعت نخبگان بت ریز جدول در .گرفت قرار اصال  مورد
 .است شده اشاره یاهامنت اللتتیم حضر  شتیاند

 نخبگان سوابق :1 جدول

 

 15 مجموعا   ،هانمر من از اجماعی هروجی گرفتن و استادان هایدیدگاه بررسـی از پس
 بعد گام در ها،داده پاالی  و گردموری جســتجو، روند در منها از کت ممد دســت بت کلیدواژه
 تقامت،اس ایستادگی، مقاوم، مقاومتی/ مقاومت/ از: عبارتند کلیدی واژگان این شد. استفاده

 ناپذیری،شــکســت ناپذیری،تســلیم ناپذیری،ســازش قرمز، هط ناپذیری،ســلطت پایداری،
 زانوبت درموردن/ زانوبت باج، ،تسلط سیطره، قهرمانانت، نرم  اسـتکبارستیزی، نشـینی،عقب
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 نترسیدن. و صبر ظالم، هصم ناپذیری،ستم درنیامدن،
 قبل گام در ممده دست بت هایکلیدواژه اساس بر هاداده یگردمور و جستجو سوم.

 موضو  با مرتبط یها یف تمام و شد وجوجست مذکور تیسا در دواژگانیکل اساس بر
 .شد مکتوب هاداده جدول در و استخراج گاهیپا زا  یپاال ندیفرم انجام از پس

 هاداده  یپاال چهارم.
 بر نگارنده توسط پاالی  از پس کت گرفت قرار مطالعت مورد فی  1171 پژوه  این در

 قرار مدنمر موضو  در اسـتناد مورد فی  121 مقاومت، موضـو  با مفهومی ارتباط اسـاس
 است. شده داده نشان زیر لجدو در پاالی  این از حاصل نتایج گرفت.

 دواژگانیکل :2 جدول

 
 محقق توسط مشخ  یدستورالعمل با مطابق هاداده یکدگذار .پنجم
 و حفظ تیســا در انقالب معمم رهبر انا یب خیتار اســاس بر ها، یف یکدگذار نمام

 خیتار شـگرینما کد یابتدا در «D» حر  از بعد اعداد .اسـت شـده میتنم لتمعمم مثار نمر
 مفهوم شــماره «N» حر  از بعد اعداد و اســت روز و ماه ســال، بیترت بت شــانیا یســخنران

 عبار  D980314N03 کد با  یف مثال یبرا .است یسخنران من یها یف از شـده برداشـت
 یســخنران از یدیکل واژگان اســاس بر مقاومت حوزه در یبرداشــت مفهوم نیســوم از اســت
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 .یرهبر معمم اممق 2417 سال هردادماه چهاردهم

  
 یشف کد نمونه :1 شماره شکل

 نیمضام از یسازمفهوم موضو ، درباره نیمضام استخراج ها، یف یبنددسـتت .شـشـم
 مفهوم هر اهتصاص و ها یف یبندمقولت و مقوال  کشف و لیتحل جدول نگارش مشترک،

 مفهوم 337 فت،گر قرار یبررســ مورد  یف 121  پژوه ، نیا در .هود بت مربوط مقولت بت
 .گرفت یجا مقولت 21 قالب در میمفاه نیا تینها در و شد استخراج
 ارائت و میترســ کشــف، تینها در و هاداده متقابل روابط و هاافتتی لیتحل و تیتجز .هفتم

 .یینها و مطلوب یالگوها

 داده یهاجدول .9

 باز یکدگذار و میمفاه شدهشیپاال  جدول .9-1

 یکدگذار قبل قسمت طبق محور، دواژهیکل یجسـتجو اسـاس بر 1ممده دسـت بت یها یف
 .است شده ثبت ریز جدول در و استخراج ها یف مفهوم سپس و شده

 
 
 
 

 

 
 

                                                           

 توســط «یرهبر معمم مقام یفکر منمومت در یاســالم مقاومت یالگو» پروژه در یپژوهشــ یهاافتتی :منب . 1
 .2417 تابستان در شده دفا  ،یافتخار اصغر دکتر ییراهنما بت و یمیحک محمد



      213رهبری معظل مقام فکری منظومه در اسالمی مقاومت الهوی م تصات

 
 

 (هیپا نی)مضام هیاول مستخرج یهاشیف :4 جدول
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 مقوالت جدول .9-7

 در منها تمام و شد یبنددسـتت منان یکارکرد مشـترک وجوه اسـاس بر ممده دسـت بت میمفاه
 .گرفت یجا پژوه  مطلوب یالگو هصوص در مقولت دوازده قالب
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نهایی( )مضامین مفاهیم از مستخرج مقوالت :5 جدول

 

 هاداده لیتحل .4

 مقاومت منمومت در من گاهیجا و مقولت و مفهوم هر ارتباط مقوال ، و میمفاه در دقت با
 بقال در منها یارتباط نمام و گرفت قرار یبررس مورد یررهب معمم مقام شتیاند در یاسـالم

 .شد هواهد داده شر  ییالگو

 یرهبر معظم مقام منظر از یاسالم مقاومت اهداف .4-1

 :کرد یبندمیتقس دستت دو در توانیم را مقاومت اهدا  اساس، نیا بر

 یدتیعق - ینید اهداف .4-1-1

 از یحکم و ینید و یشــرع یافتیوظ منمر از تمقاوم بت اهدا ، از دســتت نیا نیتأم یبرا
 یافتیوظ ظالمان، و هدا دشــمنان با مقابلت .اســت شــده ســتتینگر متعال پروردگار جانب

 و ظلم شود، جلب یاله تیرضا تا است یاله یوح مخاطبان همت گردن بر کت است یشرع
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 میتعال و مستقر تیحاکم مقام در ،یاله مکتب و هدا نید و شده محو روزگار صحنت از جور
 موجبا  کت است حق ریمس در یداریپا و مقاومت قیطر از .شود یسازادهیپ جامعت در یاله

 یسوبت یاله تیهدا نور ا،یّ مه یسعادتمند و سعاد  بت مسلمان و یاسالم جامعت یابیدست
 در .شوندیم نیمز «نیالصـالح عباد» وصـف بت مسـلمانان و شـده جلب یاسـالم جامعت

 جامعت و نیمسلم شود،یم حفظ و کسب جامعت یمعنو ریذها کت است مقاومت نیا یپرتو
 نیا در مقاومت .ابدییم نمود یاله یتقوا و گشــتت واصــل یمعنو نمو و رشــد بت یاســالم

 دنشــ دهیکشــ انزوا بت از یریجلوگ و من میتعال و اســالم از دفا  و حفظ ریمســ یعنی ر،یمســ
ــالم ــلم و اس  جامعت از را اندوه از ترس کت مملومان از تیحما و ظالمان با مقابلت ن،یمس

 و نصــر  جلب با تینها در و کندیم یاله و کرده متصــل مســمان بت را جامعت و دیزدایم
 ریمس بت ظلم ریمس از را خیتار و ایدن ریمسـ و سـاهتت محقق را یینها یروزیپ ،یاله تیحما

 و یمنج نیمهر ظهور تحقق یســازتنیزم همان نیا .دهدیم رییتغ یدمحوریتوح و عدالت
 .استیالعسکر الحسن بن حجت یعنی ت،یبشر دهندهنجا 

 یمل اهداف .4-1-7

 مناف ، نیتأم .دانســت یمل عوامل بت معطو  توانیم را مقاومت اهدا  از گرید بخ 
 حکومت هر کت است یهدف نیترمهم من، انگاشتن دهیناد با مقابلت و یمل حقوق و مصـالح

 .کندیم میتنم من با مطابق را هود یهااستیس و دهدیم قرار کار دسـتور در کرده انیب را من
 عرصت در دشمن یهادولت رقابت کشاک  در یمل مناف  نیتأم انقالب، معمم رهبر نمر در

 رسیم هود برحق مواضـ  یرو بر یپافشـار و یسـتادگیا مقاومت، قیطر از جز ،یالمللنیب
 مدنمر یهاافق و مرزوها و ممال شعارها، ها،مرمان مقاصد، تحقق و اهدا  بت وصول .ستین

ــ ــیس ــاد ،یاس ــاحت در رهیغ و یاجتماع ،یاقتص  چت و من مد کوتاه اهدا  چت ،یمل س
ــت یماد کت یمنان چت هاملت اراده تحقق و بلندمد   تیمعنو زمره در کت یمنان چت و اس

 .کندیم قیتشو مقاومت بت را هاملت همت کت است یاهداف شوند،یم شمرده
 یمل یهااراده و اهدا  نیا ِن یترمهم و نیترییابتدا از یکی عنوانبت توانیم را اســتقالل

 و یتیامن امور ای یاقتصاد عرصت در ای باشـد یاسـیسـ عرصـت در هواه اسـتقالل، .برشـمرد
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 یحت باشـد، یفرهنگ یمرزها از حفاظت ای شــود مطر  یاجتماع سـاحت در هواه ،ینمام
 اراده هواست، برابر در استقامت و مقاومت درگرو شود، دنبال هاملت هواست و اراده در اگر

 و هاملت بر جانبت همت سلطت و نفوذ دنبالبت کت یدشمن است  ملودهصـم یهااسـتیسـ و
 یندشم است  افراد یفکر و یذهن قدر  و یانسـان یروین ،یعیطب مناب  از اعم منان، ییدارا
 ،یاسیس ،یاقتصاد سلطت ای نفوذ نو  هر ترک .هاستملت مناب  و مال جان، غار  یپ در کت

 یطلبادهیز و یمآب کتاتورید ،یطلبافزون با مقابلت و مقاومت نیا بت منوط ... و یفرهنگ
 .است دشمن
ــت یعیطب ــمن نیچن اس ــ در یمتعدد موان  اهداف ، تحقق یبرا ،یدش  تحقق ریمس

 رهیغ و یغاتیتبل ،یاقتصاد ،یاسیسـ یفشـارها انوا  او یسـو از و داده قرار هاملت مقاومت
 یهارنج و مشــکال  ســازنتیزم ســوکی از کت ییفشــارها .شــود وارد هاملت مقاومت تیعل

 ،یمل عز  ،یمل ر یغ ،یمل تیهو گرید یســو از و شــده گوناگون یهاعرصــت در یداهل
ــاس بر .برســد اهداف  بت تا ادهد قرار تهاجم هد  را یمل نفس بت اعتماد و یهودباور  اس

 بت یابیدست و هارنج و مشکال  موان ، بر غلبت ای کاه  انقالب، معمم رهبر شـتیاند قالب
 از دفا  و رسدیم جتینت بت کت اسـت صـبر و مقاومت چهارچوب در تنها تیموفق و یروزیپ

 از یریوگجل و یسـربلند و صــالبت عز ، یارتقا و حفظ ،یابیدســت و یمل ر یغ و تیهو
 و فکر کالبد در مقاومت رو  دنیدم در نفس بت اعتماد و یهودباور نیهمچن و شــدن لیذل

 .است نهفتت عمل
 گانگانیب بت یوابستگ چنگ از را هاملت کت است یمقاومت درگرو زین شرفتیپ بت یابیدست

ــاند تیفعل بت را ملت کی یدرون یروهاین و دهیرهان  بت جانبت همت اتکا از را هاملت .برس
 اسبمتن جامعت هر یازهاین نیتأم و هود یپا یرو بر یسـتادگیا باعث و کرده جدا گانگانیب

 یازدارسیپا و ینسب ثبا  باعث کت است امر نیهم .است یمل امکانا  و یداهل طیشـرا با
 یبشــر الزاما  و حوائج رف  یبرا و من واســطت بت و گشــتت رانیســا قبال در هاملت و جوام 
 یعلم یانحصارطلب و رقابت انیم در را یعلم و فناورانت یهاعرصـت در شـرفتیپ تک اسـت
 در ماندن عقب جز مطلق یوابستگ زین خیتار طول در .سازدیم محقق کشور یبرا هاقدر 

ــت ــنعت و یعلم یهاعرص ــتت یاجتینت ،یص  بت را هاملت کت بود مقاومت عوض در و نداش
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 مندبهره امروز مقاومت درهشان یدستاوردها و جینتا از ار ندهیم یهانسل و رسانده شرفتیپ
 .است ساهتت

 ســاحت در چت و یداهل عرصــت در چت ،یتیحاکم عرصــت در قدر   یافزا و کســب
ــت یهدف گرید الملل،نیب  کت یقدرت .اندمن یپ در جهان یهادولت و هاملت تمام کت اس

 کم ای دف  را کشور هر ... و یتینام ،یاقتصاد ،یاسـیسـ مختلف یهاحوزه بر وارده هطرا 
 ... و یاقتصاد ،یاسـیسـ ،یتیامن ،ینمام یبازدارندگ نقطت بت وصـول یسـوبت را منان و کرده

 دفا  یاقتصاد و یاجتماع یهاساهت و یتیحاکم -یاسیسـ نمام از نیهمچن و دهد سـوق
 شرفت،یپ از یریگجلو قیطر از جز امر نیا .دارد مصون هطرها و دا یتهد از را منان و کرده

 سریم استکبار کمند در نشدن ریاس و دشمن شکست و سرکوب نشاندن،عقب ،یسـازناتوان
 .ستین

 و معادال  در یرگذاریتأث زانیم در توانیم یهارج اســتیـســ در را قـدر  نمود
 از زین المللنیب عرصــت در یرگذاریتأث .کرد مشــاهده یالمللنیب و یامنطقت یهااســتیســ
 یارتقا و حفظ و استقرار و ایدن وضـ  سـاهتن دگرگون و شـده محقق برحق متمقاو قیطر

 است، هواهیمزاد گروه و فرد هر شعار و یاسـالم انقالب مرمان کت جهان سـطح در عدالت
 یالگو کی ارائت موجب رانیا یاسالم یجمهور یمل مقاومت انیم نیا در .است ریپذامکان
 نیا با مقابلت .هســتند من از ییالگوزدا یپ در ناندشــم کت شــده جهان در مقاومت از موفق

 انیم در و جهان در مقاومت گســترش بت منجر ا،یدن مردم منمر در رانیا ملت از ییالگوزدا
 و کرده جادیا مولد یاچرهت هودیهودبت مقاومت .شــودیم طلبانعدالت و هواهانیمزاد
 را مقاومت جینتا و اهدا  از کی .کندیم دیبازتول را یبعد یهامقاومت مقـاومت، هر

 از یریجلوگ ای مقاومت تیروح  یافزا ،یرهبر نمر در .برشــمرد مقاومت دیتول توانیم
 .شودیم انجام چرهت نیا یمجرا از زین مسئوالن و جامعت مردم، انیم در من کاه 
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 رهبری معظم مقام منظر ازاسالمی  مقاومت اهداف :2 شکل

 وهش(های پژ )منبع: یافته

 انقالب معظم رهبر منظر از یاسالم مقاومت تحقق الزامات .4-7

 ،یهارج عرصت در مقاومت مفهوم درست و کامل تحقق یهاالزام و هاضرور  ازها،ین یپ
 :شودیم یبنددستت محور چهار قالب در

 محورتیعامل الزامات .4-7-1

 معطو  گروه ست لیذ اومتمق عامالن و مخاطبان بت مقاومت تحقق الزاما  و هاضـرور 
 تیوال و تیهدا کت توانا و دانا مدبر، «یرهبر» وجود از است عبار  نخست .است شده
 از مردم یرویپ .است الزام نیترمهم «مردم» عامل، من از پس .باشد داشـتت عهده بر را امر

 اما الز از منها، بر صبر و هایسخت و مشـکال  تحمل صـحنت، در منان یسـتادگیا ،یرهبر
 تیحاکم» عامل محور، تیعامل الزاما  از مرحلت نیسوم در .است مقاومت تحقق یاساس

 تحقق یبرا است موظف ،یحکومت ساهتار و یاسـیسـ تیحاکم .ردیگیم قرار «سـاهتار و
ــحنت در را مردم ،یاجتماع و یفرهنگ یزیربرنامت قیطر از مقاومت، کامل  نگت مقاومت ص

 فیوظا گرید از افکنتفرقت و زاشــکا  عوامل با مقابلت .کند ظحف اســتوار را منان و داشــتت
 از یریجلوگ و نمام و مردم نیب یهاشکا  و یاجتماع یهاشکا  تیریمد .است تیحاکم

 و مردم یوستگیپ و داشـت اهتمام من بت دیبا کت اسـت یمهم امر یاجتماع یهابحران جادیا
 مختلف یهاانیبن بت دنیبخش اسـتحکام .کرد حفظ را مردم مختلف اقشـار نیهمچن و نمام

 در من قبضــت کت اســت مقاومت تحقق الزاما  گرید از ...و یاقتصــاد ،یاســیســ ،یاجتماع
ــت تیحاکم اریاهت ــت .اس ــالم میتعال کاربس ــ عمق و اس ــاهتارها در من بت دنیبخش  یس

ــرور  ،یاجتماع ــت یگرید ض ــ مختلف یهاراه از تیحاکم کت اس  ،یفرهنگ و یمموزش
 یضرور کت انقالب معمم رهبر مدنمر الزاما  گرید از .کند اقدام من بت نسـبت سـتیبایم

اهداف مقاومت

-اهداف دینی
عقیدتی

اهداف ملی
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 در یاسالم یجمهور یفضا بت یبخشثبا  بورزد، ژهیو اهتمام من بت نسبت تیحاکم اسـت
 .است ...و یاقتصاد ،ینمام ،یتیامن ،یاسیس ابعاد یتمام

 محورتقابل الزامات .4-7-7

 از .کرد هواهد استفاده بتواند کت یابزار و اسـتیسـ هر از مقاومت، شـکسـت یبرا دشـمن
 مقاومت تحقق یبرا .است ...و دیتهد نفوذ، رنگ،ین ب،یفر ابزارها و هااسـتیسـ نیا جملت
ــو از عوامل نیا با مقابلت بت ناچار ــت مقاومت کارگزاران یس ــمن نفوذ با تقابل .میهس  و دش

ــانیهاینفوذ با مقابلت و مقاومت انیجر مخالفان  و هارنگین ها،بیفر با مقابلت کنار در ش
 مقاومت تحقق محورتقابل الزاما  از دشمن، دا یتهد برابر در شجاعانت و مناسب واکن 

 مقابل در کارا و مناســب اقدام یبرا یگذاراســتیســ و یزیربرنامت .اســت یروزیپ و
 منها، یابزارها با مقابلت یبرا کارممد یابزارها از استفاده و دشـمنان هصـمانت یهااسـتیسـ
 .ردیگیم قرار الزاما  نیا زمره در منها، ثانتیهب و هصــمانت اهدا  تحقق از یریجلوگ یبرا

ک دیبا یول شده، فیتعر هصم با تقابل در اگرچت الزاما ، از وجت نیا  یمعنا تب ابدا   کرد دیتأ
 مقاومت یروند گفتمان بر یمبتن الزاما ، نیا یمبنا بلکت ست،ین دشـمن با یانفعال مواجهت

 .شودیم مشکار دشمن با تقابل در من نمود و بوده

 (یعلم و یاقتصاد ،یفرهنگ ابعاد بر یمبتن) ُبعدمحور یطیمح الزامات .4-7-9

 اقداما  ،یعلم و یاقتصاد ،یفرهنگ یهاعرصـت در اسـت یضـرور مقاومت، تحقق یبرا
 نشــســتن ثمر بت یازهاین یپ نیتریاصــل از اقداما ، نیا و شــود انجام یایاســاســ یعمل

 .است مقاومت
 ،یمل یهاســنت و فرهنگ ت،یهو از حفاظت از اســت عبار  یفرهنگ ُبعد در الزاما 

 گســترش و جامعت در نفس بت اعتماد احســاس ژهیوبت یمعنو یهامؤلفت از یپاســدار
 .جوانان انیم در ژهیوبت جامعت در یفرهنگ یهاتیفعال

 اتکا قیرط از اقتصاد، بت دنیبخش قدر  بدون گفت دیبا یاداقتص ُبعد در الزاما  درباره
ــازادهیپ و یداهل دیتول رونق داهل، بت ــ یس ــتیس ــاد یهااس  تیامن نیتأم ،یمقاومت اقتص

 .کرد محقق جامعت در را مقاومت مفهوم مطلوب یشکل بت توانینم بازار، ثبا  و یاقتصاد
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ــت مهم نکتت نیا یعلم الزاما  ُبعد در نیهمچن  یامر کت یرو من از مقاومت کت اس
 .شــود محقق علم، بت من کارگزاران زیتجه بدون تواندینم اســت، یعلم و ییعقال ،یمنطق
 یابزارها تیریمد و زیتجه ن،یتأم و شــرفتتیپ یهایفناور بت یابیدســت ،یعلم قدر  یارتقا

 .است مقاومت نشاندن ثمر بت سازنتیزم ،یارتباط گوناگون

 محورتیعنوم الزامات .4-7-4

 شامل الزاما  نیا .شود نیتأم تیمعنو حوزه الزاما  است یضـرور مقاومت، تحقق یبرا
 .است یمعرفت و یشناهت الزاما  و یمانیا الزاما  ،یروح یهایژگیو حفظ و جادیا

ــا .ا ف ــرور  صیخص  مقاومت عامالن قیطر از مقــاومت تحقق :یاخالق و یروت یض
ــور  ــت ازین پس .ردیگیم ص ــا اهالق، هود در عامالن نیا کت اس  یهایژگیو و  یهص

ــازمقدمت کت را یایروح ــت مقاومت ازین یپ و س  .کنند حفظ و داده ارتقا مورده، وجود بت اس
 عبارتند هایژگیو نیا نیترمهم .است یبشر ذا  مطلوب ،ینگرش نو  هر از فارغ کت یصیهصا

 ،یفداکار اهالص، مرگ، از دنینترس ت،شجاع دادن، نشان هود از طاقت و یریناپذیهستگ :از
 و نشدن وسیمأ اراده، و عزم ،یهوشمند ر ،یبص فت،یوظ احسـاس هسـارا ، رفتنیپذ و تحمل

 ضــربت و دشــمن بت زدن ضــربت یبرا یممادگ نفس، بت اعتماد و یهودباور نده،یم بت بودن دواریام
 . ...و دشمن یهاداشتت بت دنینورز طم  ،یمنطق یریگمیتصم هوردن،

 نیا یمانیا و یمعنو حوزه در :اسالم یشرع دهیعق بر یمبتن یمانیا و یمعنو ا زامات .ب
 نفس، یهوا بر غلبت هدا، با رابطت تیتقو ،یطلبشهاد  هدا، بر توکل از عبارتند  یهصا

 . ...و السالمهمیعل تیباهل و قرمن بت تمسک اسالم، بت یبندیپا
 شتیاند یاسـاس یهاشـتیر از معرفت و شـناهت :یمعرفت و محورشـناخت ا زامات .ج

  الزاما نینخســت از مردم یمعرفت و یاعتقاد یمبان تیتقو اســاس، نیا بر .اســت مقاومت
 توسط دشـمن جبهت و یهود جبهت شـناهت .شـودیم شـمرده مقاومت مفهوم کامل تحقق

 یبرا نمسئوال یزیربرنامت و  یهااستیس و دشمن نشـمردن کوچک عامل، مخاطبان همت
 حوزه الزاما  گرید از مقاومت یاحتمال مشــکال  و هابیمســ از مردم داشــتننگت امان در

 .است شده انیب مقاومت تحقق یشناهت
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 رهبری معظم مقام منظر از اسالمی مقاومت تحقق الزامات :8 شکل

 های پژوهش()منبع: یافته

 انقالب معظم رهبر منظر از یاسالم مقاومت مخاطبان .4-9

 مقاومت مفهوم هطاب مورد دستت چند شامل کی هر گروه ست شـد، مشـاهده کت طورهمان
 .هستند ارتباط در من با و بوده

 (مقاومت عامِل  مخاطبان) مقاومت کارگزاران .4-9-1

 و مقاومت تحقق یبرا است یضرور کت اندمقاومت کارگزاران قتیحق در مخاطبان، از دستت نیا
 :انددستت پنج شامل هود گروه نیا .ندینما مبادر  من بت و داشتت لفعا حضور من یسازادهیپ

 هستند، مردم عموم ،یاجتماع موضـوعا  تمام یاصـل متن کت طورهمان :هامطت .ا ف
 مقاومت عامالن و کارگزاران نیتریاصل هاملت و مردم عموم زین مقاومت شتیاند و مفهوم در

 بت را من و دهیکش دوش بت را مقاومت یهایسخت و یلاص بار کت اندهمانان .شوندیم شناهتت
ک نیشتریب زین یرهبر معمم مقام ا یمنو در .رسانندیم سرانجام  یاتوده فعال حضور بر دیتأ

 لیدلبت ،یاسالم جوام  و مسـلمانان طبعا   .اسـت بوده منان یاثرگذار و نبرد عرصـت در مردم
ک نیهمچن و یدتیعق ترمســتحکم یهاشــتیر  ریســا از  یب ،ینید و یشــرع شــتریب  دایتأ

 .رندیگیم قرار مقاومت هطاب مورد هاملت
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 لیدلبت یول شوند،یم شـناهتت مردم توده و ملت از یجزئ زین جوانان اگرچت :جوانان .ب
 جدا یمورد صور بت هود دارند، عهده بر یاجتماع یهاانیجر در کت ییبسـزا و مؤثر نق 

 .اندیاجتماع اصالحا  و را ییتغ و جامعت محرک موتور انانجو قتیحق در .اندشده انیب
 هاملت و بوده هادولت مقاومت، جلودار الملل،نیب عرصــت در :مسـوونن و هادو ت .ج

 یهاقدر  مقابل در کت اندیانقالب یهادولت نیا .دارند عهده بر یاگونتبانیپشت نق  شتریپ
 .شودیم دایهو شانیهادولت در مردم، توده قدر  یتجل .اندستادهیا دشمنان و یاستکبار

 یسو از و اندانا یجر راهبر نق  سوکی از نخبگان ،یاجتماع انا یجر در :نخبیان .د
 یهاتیشــخصــ اســتادان، روشــنفکران، ن،ید یعلما .هادولت و مردم ارتباط واســطت گرید

 زین مســئوالن .برشــمرد نخبگان زمره در توانیم را جامعت در رگذاریتأث افراد ریســا و یفرهنگ
 من عروج و است نخبگان بت وابستت جوام ، سقوط .دارند قرار یاسیسـ نخبگان زمره در هود

 ها،بیمســ از منان حفظ و مقاومت ریمســ در جوام  یراهبر .منان درســت ریمســ درگرو زین
 .است شده نهاده نخبگان دوش بر کت است یبزرگ تیمسئول انحرافا ، و مشکال 

ــط  یروهاین .ه ــهاه، ارتش، از اعم مس ــربازان س  نیبارزتر :ینظام یروهاین تمام و س
 و اسـتوار ارت  .اسـت من سـربازان و افسـران مقاومت، جبهت رزمندگان مقاومت، کارگزاران

ــتوار یملت مقاوم،  بت و کرده داریب هاملت در را مقاومت رو  و ســاهت هواهد مقاوم و اس
 تیاهم مورد سربازان بت افسران توجت انیم نیا در .کندیم ییبسزا کمک من رسـاندن تیفعل

ــت ــودیم مقاومت دانیم در منان تیروح یارتقا باعث و اس ــپاه نیهمچن .ش  تمام و انیس
 و داشــتت قرار مقاومت گفتمان یعلن جبهت در کت مقاومت دانیم در حاضــر ینمام یروهاین

 طیمح در حاضـر طرفانیب و دشـمنان کارگزاران، ریسـا از اعم انیجهان همت گرنماره چشـم
 .است کارگزاران قسم نیا بت معطو  وهلت، نینخست در الملل،نیب

 (مقاومت ناظِر  مخاطبان) مقاومت یخارج ناظران .4-9-7

 کارگزار نت کت هستند ییهاملت و هادولت ها،گروه افراد، از دستت من مقاومت، ناظر مخاطبان
 اب دشمنان ییرودررو شاهد ،یرونیب منمر از بلکت .دارند قرار من با تقابل در نت و اندمقاومت

ــتت نیا یرو بر یاثرگذار دنبالبت مقاومت جبهت .اندمقاومت جبهت ــاز و دس  یبرا یالگوس
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 :شوندیم میتقس دستت دو بت مخاطبان نیا .است ییزورگو و سلطت نمام با مقابلت
 ییهادولت و هاملت جوام ، فراد،ا تمام اســالم، جهان از مقصــود :اســالم جهان .ا ف

 ریســا و رانیا ملت مقاومت .شــوندیم هوانده مســلمان و دهینام یاســالم را هود کت اســت
 یمبان در فراوان یهااشــتراک با توجت با و کرده دایپ بازتاب یاســالم ممالک در مســلمانان

 اسالم، دسمق شر  بر یمبتن یاسـتقالل یسـوبت حرکت یبرا منان قیتشـو باعث ،یاسـالم
 اللاستق توانستت و کرده مقاومت اسالم پرچم ریز رانیا ملت کت منجا از قتیحق در .شودیم

 و شده یاسالم یهانیسرزم ریسا در َعَلم نیا شدن برافراشتت باعث ،مورد دست بت را  یهو
 .است داده نشان را اصول بت اعتماد از موفق یاتجربت
 .هستند رانیا ملت مقاومت نیا بر ناظر گرید یهاتمل :خواهیآزاد یهامطت ریسـا .ب

 .کندیم جلوه د،یمیم ما هود نمر در منچت از تربرجستت و ترابهت با مقاومت نیا منان نمر در
 رانیا ملت کت انیجر نیا شــرویپ و مقاومت چهره بیتخر دنبالبت و امدهین کوتاه زین دشــمن
 یستادگیا ما مقابل در یکشـور هر دارند عالنا انیجهان همت بت تا هسـتند جهان در اسـت،

 یدبخشیام باعث مقاومت جبهت در یکشور هر و رانیا یروزیپ .هورد هواهد شکست کرد،
 .شودیم هواهانیمزاد تمامبت

 مقاومت متخاصم مخاطبان .4-9-9

 هود کت است مقاومت مقابل انیجر و جبهت نیا دشمنان همان مقاومت متخاصم مخاطبان
 .شودیم یبنددستت گروه چند در

 من تب بت و فرد هر از یوجود یاساس یهامفت کت بشر بزرگ دشمن :یدرون دشمر .ا ف
 نفس .است «اماره نفس» من و دارد قرار یمدم درون در رد،یگیم سـرچشمت من از انیجر هر

 ترتسرسخ و دشوار بس یکار من با مقابلت .کندیم امر فساد و نفس یهوا بت کت است اماره
 و «اکبر جهاد» را من با مقابلت اللترســول کت منجا بت تا اســت یرونیب دشــمن با مقابلت از

ــمن با مقابلت ــت .انددهینام «اصــغر جهاد» را یرونیب دش  بر غلبت و یروزیپ یبرا گام نینخس
 بر یینها یروزیپ نتیزم من از پس .است من شکست و یدرون دشمن بر غلبت ،یرونیب دشـمن
 .شودیم ایمح یرونیب دشمن
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 فرض مسلمانان همت بر منان با مقابلت کت جهان سـتمگران و ظالمان :یرونیب دشـمر .ب
 :هستند نو  ست بر مشتمل هود کت شوندیم برده نام دستت نیا در ده،یگرد

 رمستکب افراد گران،ید حدود و حقوق بت متجاوز افراد گروه، نیا در :یفرد دشمر (1.ب
 گســترش نیزم در را فســاد و ظلم کت جهان یکتاتورهاید و انیزورگو مامت ن،یبهودبزرگ و
 است، توجت و تیاهم حائز و گرفتت یجا دسـتت نیا در کت یگرید گروه .دارند قرار دهند،یم

 اندسلطت نمام و گرانسـلطت یهادلقک و مزدان بت قلم ،یقالب یهاسـنیتئور متفکرنما، افراد
ــ قدر  یبرا کت ــتیبا .کنندیم تالش نمنا بت دنیبخش ــتت نیا با یس  جامعت در افراد از دس

 .شد مواجت هوشمندانت
 و رانیا بت متجاوز و دشمن یهادولت و هاحکومت یتمام :متخاصـم یهادو ت (2.ب

 یزورگو و مستکبر دولت گروه، نیا رأس در .دارند قرار دستت نیا در مقاومت یهادولت ریسا
 گرید یسو از و اسـت سـلطت نمام تام ندهینما و نماد سـوکی از کایممر دولت .کاسـتیممر

 .شودیم یطراح منان یسـو از مقاومت، با مقابلت یبرا یاسـاسـ یهانقشـت و هایزیربرنامت
 یسک بر مقاومت جبهت و رانیا با من یدشمن کت است مورد گرید یستیونیصـه غاصـب میرژ

 طور تب کت است یجعل دولت نیا وزامر زین یکیزیف نبرد و جنگ عرصت در .سـتین دهیپوشـ
 در کایممر بت وابستت یغرب یهادولت ریسا .است گرفتت قرار مقاومت جبهت مقابل در میمستق

 .اندمقاومت با مقابلت یهاطر  انیمجر کت هستند دستت نیا سوم رده
 .اندمقاومت هط با تقابل مشــغول کت را یاصــل انیجر دو :متخاصـم یهاانیجر  (3.ب

 تگرفت شکل سلطت نمام اسـاس بر کت ییایدن در .اسـت سـلطت نمام انیجر نخسـت، انیجر
 مانند یاشتیاند کت است یعیطب شود، تیریمد یماد صـور بت من اصـول با مطابق و باشـد

 .شد هواهد مقابلت من با و داشـت نخواهد ییجا یهواهادهیز برابر در یسـتادگیا و مقاومت
ــول ــلطت هرگونت با مقاومت اص ــت مخالف ییزورگو و س ــتادگیا بت و اس  من برابر در یس

 استقرار و سلطت نمام ینابود تا مقاومت .باشد یدولت و کشـور هر یسـو از هواه .پردازدیم
 .نشست نخواهد پا از عدالت
ــم، دوم انیجر ــرما و مدرن یگریماد انیجر متخاص ــت یدارتیس  انیجر ذا  .اس

 مناف  تب دنیرس یبرا گرانید کشاندن یبردگ بت و گرفتن اسار  بت ،یدارتیسرما و یگریماد
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 هود یبردگ بت را منان تا مورده فشار مقاوم، و استوار یهاملت بر رو،نیازا .اسـت هود یماد
 کســب یبرا ای غار  را منان بتوانند تا نموده هود ریاســ را منان فکر و رو  جســم، درمورده،

 .دهند قرار استخدام مورد هود یماد مناف 

  
 رهبری معظم مقام منظر از اسالمی مقاومت مخاطبین :4 شکل

 های پژوهش()منبع: یافته

 انقالب معظم رهبر منظر از یاسالم مقاومت یهااستیس .4-4

 دســتت دو بت توانیم را مقاومت مفهوم کامل و موفق تحقق جهت کارا یهااســتیســ
 در یاجبهتدرون یهااســتیسـ و مقاومت تجبه دروِن  قبال در یاجبهتدرون یهااســتیسـ

 .کرد میتقس مقاومت تجبه روِن یب قبال

 یاجبههدرون یهااستیس .4-4-1

 در کت است ییهانقشت و هابرنامت ها،اقدام مجموعت ،یاجبهتدرون یهااستیس از مقصـود
 ،«مقاومت جبهت درون روابط قبال در» من عامالن و کارگزاران توســط و مقاومت جبهت درون

 اهم .گرددیم اجرا و نیتدو مقاومت جبهت یکشورها ریسا در و یفرامل و یمل سطو  زا اعم
 :از عبارتند هااستیس نیا

 ها ملت میان در مقاومت اندیشت ترویج و تبلیغ

 افکن تفرقت و زاشکا  عوامل سازیهنثی با مقابلت

ت
ن مقاوم

مخاطبا

عااال 

آحاد اردم

واسئوال دولت

نخبگا 

نظاایا 

اتخاصما 

آاریکا

صهیونیست

نظام سلطه

ناظرا 
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 بینی دکمهو و حقار  احساس از جلوگیری و هودباوری هود، بت اتکا فرهنگ ترویج
 برای مشکال  و هاسختی تحمل و اسـتکبار قبال در ایران ملت مقاومت از الگوسـازی

 .مقاومت جوام  سایر بت روحیت ایجاد و تشویق

 یاجبههبرون یهااستیس .4-4-7

 در کت است ییهانقشت و هابرنامت اقداما ، مجموعت ،یاجبهتبرون یهااستیس از مقصـود
 لطتس نمام و مقاومت جبهت رونیب با تقابل قبال در من کارگزاران توسط و مقاومت جبهت درون

 :از است عبار  هااستیس نیا نیترمهم .شودیم اجرا و نیتدو
 تعهد  عدم

 تبلیغ  و رسانت در حقایق بیان طریق از دشمن از شکنیهیبت
 بی،قاّل  هایتئوریســین دروغین، روشــنفکران از اعم دشــمن، نشــاندگاندســت با مقابلت

 .منان هایدلقک تا مزدهابتقلم ها،دستبتقلم و نگارروزنامت

 
 رهبری معظم مقام منظر از اسالمی مقاومت تحقق هایسیاست :5 شکل

 های پژوهش()منبع: یافته

 انقالب معظم رهبر منظر از یاسالم مقاومت یابزارها .4-2

 شودیم گرفتت کار بت من تحقق یبرا کت را یلیوسا و ابزار مقاومت، مفهوم کاربست ریمسـ در
 :داد یجا دستت ست در توانیم

 یارسانه ابزار .4-2-1

 تنیزم جادیا در یمهم اریبس نق  یمجاز یفضـا و نترنتیا ون،یزیتلو و ویراد از اعم هارسـانت
 بت و جهان  یوقا و قیحقا انیب ،یروان یســازنتیزم یبرا .کنندیم فایا جامعت در مقاومت یروان

های مقاومتسیاست

جبههدرو  ای

ایبرو  جبهه
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 کرده مقاومت کت ییهاملت عاقبت و رو یپ جینتا من، مثار مقاومت، یهاجلوه دنیکش ریتصو
 من کارگزاران و جامعت یسازمماده و مقاومت هد  نیتأم در ییسزاب نق  اند،شـده میتسـل ای
 کنار در دوربرد اهدا  و یقیحق یهاافق یادموری و جامعت بت یدبخشیام .باشد داشتت تواندیم

 تحقق نیا یبرا رسانت یکارکردها گرید از مد کوتاه در ممده دست بت یهایروزیپ دادن ننشـا
 نفوذ ژهیوبت دشمن نفوذ و سـلطت یابزارها نیتریقو از یکی رسـانت کت منجا از .اسـت مقاومت

 مقاومت وجهت بیتخر یبرا ابزار نیا از اطالعا  یمهندســ با و بوده جوام  ریســا بر یفرهنگ
 یرگذاریتأث از مناسب، یزیربرنامت با مقاومت، یهارسانت رانیمد سـتیبایم کند،یم اسـتفاده
 .بپردازند من با تقابل بت و کرده کم دشمن یارسانت حمال 

 یمعنو ابزار .4-2-7

 .هستند کارا رند،یگیم قرار توجت مورد ظاهر بت منچت از  یب ،یهدف هر تحقق در یمعنو ابزار
ــاچت ــان ،یماد نمر از کت ییهاگروه و هاملت بس ــتش ــت با و بوده یته دس  بر یهال دس

ــ در هرگاه جان و مانیا همت، اراده، و عزم .اندممده فائق بزرگ یهاقدر   مقاومت ریمس
 اهدش .است شده حاصل یروزیپ و شده شـتاب با شـرفتیپ عامل رد،یگ قرار اسـتفاده مورد
 کت دانست هایبعث تجاوز برابر در رانیا ملت سمقد دفا  سال هشت توانیم را امر نیا مثال

 امر نیا و شد روزیپ ایدن یهاارت  ِن یترمسلح از یکی بر ،یحداقل امکانا  و یهال دست با
 محقق شانیهاجان بذل و رزمندگان همت و اراده او، نصـر  پروردگار، بت مانیا تیپا بر جز

 .است نشده

 کیپلماتید ابزار .4-2-9

 الملل،نیب روابط عرصت در یاسیس نرم یابزارها از یکی مثابتبت یپلماسید اصول از استفاده با
 الملل،نیب حقوق از استفاده مانند است جهان عموم مقبول کت یروش چهارچوب در توانیم

 یهادولت یپلماسید شاه  است یهیبد .نمود کمک یهارج یفضا در مقاومت تحقق بت
 نمام یجهان رفتار از فارغ و «ریپذسلطت -گرسلطت» وگانتد از هارج سـتیبایم زین مقاومت

 .شود نیتدو سلطت
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 رهبری معظم مقام منظر از اسالمی مقاومت ابزارهای :6 شکل

 های پژوهش()منبع: یافته

 یاسالم مقاومت یالگو  ارائه :یر یگجهینت

ــالم انقالب یروزیپ از پس  کالن یدهایبازتول از یکی عنوانبت «مقاومت» گفتمان ،یاس
 در لیده یکردهایرو نیترنانتیبواق  و نیکاراتر از یکی مثابتبت «یاســالم انقالب» گفتمان

 در چت یمل مناف  از حفاظت و کسب یبرا رانیا یاسالم یجمهور یراهبرد یگذاراستیس
 یالگو یطراح ازمندین حاضــر حال در کت شــد طر  المللنیب عرصــت در چت و یداهل بعد

 هنگا کاربست بر یمبتن یساهتارمند یطراح .است یمکان و یزمان طیشرا با ناسبمت و قیدق
 رد امر نیا .یاسالم نمام رهبر توسط یمیترس راه نقشـت چهارچوب در و اسـالم بت یاتیعمل

ــت وهلت ــ تحقق، الزاما  مخاطبان، اهدا ، جانبتهمت نییتب بت منوط نخس ــتیس  و هااس
 اللتتیم حضر  ،یاسالم انقالب رهبر منمر از مقاومت هوممف تحقق و یسازادهیپ یابزارها
 یالگو ارائت یبرا مختصا  و هامؤلفت نیا نییتب در یسع پژوه  نیا .اسـت یاهامنت

 یکل طر  اساس من بر .است داشـتت یرهبر معمم مقام یفکر منمومت در یاسـالم مقاومت
 یفضــا در دولت و ملت وســطت هوشــمندانت یعملکرد توانیم را مقاومت یالگو بر حاکم
 شرق تب یوابستگ عدم بر عالوه کت دانست استکبار و سلطت نمام با مقابل و المللنیب رقابت

 نقطت بت وصــول من تینها و شــده اســتوار یریپذســلطت و یگرســلطت ینف تیپا بر غرب، و
 .است یمل مناف  نیتأم یبرا هاعرصت تمام در یبازدارندگ

ت
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ایما 
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رسانه
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 از قبال   )کت من دهندهلیتشک عناصر با متناسـب را یاسـالم اومتمق یالگو میبخواه اگر
 نمود: ارائت را ریز یالگو توانیم م،یکن میترس گذشت( نمر

 

 

 رهبری مقام فکری منظومه در اسالمی مقاومت الگوی مدل :7 شکل

 های تحقیق()منبع: یافته

 ابن اسالم یمرکز الد بت یگفتمان یدگاهید مقاومت، بت ما دگاهید سطح اسـاس، نیا بر
ــاد گفتمان دیتهد در و مقابل در کت بوده یمحمد  ،لمظ ،یاطلبیدن گفتمان یعنی من، متض

 تحقق بت معطو  مقاومت، گفتمان عنوان با اقداما  مجموعت .است ییگرایماد و اسـتکبار
 مرزهای مناف  تامین اسالمی، اهدا  از مقصود است. یمل و یاسالم اهدا  ساحت دو هر
 یلم مناف  نیتأم ملی، اهدا  از مقصود و مقدس شر  بر یمبتن داراالسالم، تمامی یدتیعق

ــیســ و ییایجغراف یبندارچوبهچ بر یمبتن ران،یا  در یتقابل جبهت دو بت توجت .اســت یاس
 نیا ناظر کت یســوم جبهت کنار در دشــمن، جبهت و مقاومت کارگزاران جبهت یعنی مقاومت،

ــت، تقابل ــخ  را گفتمان نیا عملکرد یبندچهارچوب اس  دو نیا انیم هط .کندیم مش
 و هااستیس ها،جبهت بر عالوه کت است دشمن و مقاومت یگفتمان فصل هط متقابل، جبهت

 تحقق مان  کت انیزورگو و متکبران ظالمان، .کندیم فیتعر را جبهت هر با متناسب را ابزارها
 ها،ملت ریسـا و بوده دشـمن جبهت در اند،مقاومت انیجر یهاملت مناف  و یمتعال اهدا 
ــالم با مقابلت کت هادولت و جوام  ــالم یهادولت یمل مناف  و اس ــند، نپرداهتت یاس  باش
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 هود، کارممد عملکرد با مقاومت، کارگزاران البتت بود. هواهند مقاومت اننـاظر عنوانبـت
ــو ییزورگو با ابلتمق بت را منان تا بوده یجهان ناظران بر یرگذاریتأث دنبالبت  و کرده قیتش

 مذکور، یبندجبهت و مقاومت اهدا  بت توجت با .گذارندب  ینما بت امر نیا از موفق ییالگو
 .شودیم فیتعر یهارج جبهت یسوبت مقاومت جبهت درون از مقاومت، تحقق یهااستیس
 دو بت و گشتت وض  مقاومت جبهت داهل از جوشدرون صور بت قتیحق در هااستیس نیا

 کارگزاران جبهت رهیغ و یاقتصاد ،یاسیس ساهت یسـازمقاوم یبرا ،یاجبهتدرون صـور 
 ریمس کن ،برون صور بت یرونیب دشـمن با مقابلت یبرا ،یاجبهتبرون صـور  و مقاومت

 یضرور یامتیضم قالب در ،مقاومت تحقق یبرا استفاده مورد یابزارها بود. هواهد حرکت
 .کرد هواهد عمل سریم همان در ،یوضع یهاتاسیس با مطابق

 نمام در یاســالم لیاصــ گفتمان نیا بت توجت و یاســالم مقاومت یالگو بت قیدق عمل
 مامن ساهت کردن مستحکم ضامن و کشور یالیاست سبب کشور، ریگمیتصم و سازمیتصم

 یخپاس و بوده دشمنان دا یتهد مقابل در کشور یاجتماع و یفرهنگ و یاقتصاد ،یاسـیسـ
 بود. هواهد او تسلط مان  و دشمن یهاستیدس بت هوشمند و کارممد
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