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Abstract
The present article seeks to present a model of Islamic resistance based on the
intellectual system of Imam Khamenei. This research is fundamental in terms of the
type of research and using descriptive-exploratory method. In this article, an attempt
has been made to compile and present a "model of Islamic resistance" in accordance
with the research method and objectives of the article, based on the "grounded
theory" method and based on data from the collection of statements and remarks of
the Supreme Leader about Islamic resistance. Considering that the Supreme Leader
of the Islamic Revolution, by observing and explaining the developments in the
Islamic world in his speeches and speeches on various occasions, has designed and
explained the dimensions of the Islamic resistance; The following article raises the
basic question: "What is the meaning and position of resistance in the thought and
statements of the leadership of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, and
what are its comprehensive themes for presenting the model of Islamic resistance?"
also it has been done with a qualitative approach and tries to respond to it by using
the method of content analysis and reviewing the content and texts available in this
regard. In fact, the purpose of this article is to identify the components and
indicators of Islamic resistance from the perspective of the leadership of the Islamic
Revolution. Therefore, in the first text, the method of content analysis is explained.
The steps and stages of implementation of this method in the research are marked by
drawing a table and showing the role and function of each. Using the theme network
method, the content analysis of the findings indicates that the resistance model
extracted from the theme network includes four dimensions and 22 components. In
this article, the four themes of spirituality and central task, Muslim unity and
integration The Islamic world is presented as strengthening the strength and
knowledge of military-defense, developing, strengthening and equipping and
"arming" the axis of resistance. As a result, the extracted model can be a good basis
for understanding the nature of Islamic resistance as well as a tool for measuring and
providing solutions to develop and deepen it.
Keywords: Islamic Resistance, Spiritualism, Task Orientation, Unity and
Integration, Defense.
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چکیده
مقاله حاضر در صدد ارائه الگوی مقاومت اسالمی مبتنی بر منظومه فکری امام خامنهای (مدظله العالی) است.
این تحقیق از حیث نوع پژوهش ،بنیادی و با استفاده از روش توصیفی ـ اکتشافی انجام گرفته است .در این مقالـه
تالش شده است بر اساس روش «گرندد تئوری» و برمبنای داده بنیاد از مجموعه بیانات و سخنان مقام معظم رهبری
درباره مقاومت اسالمی« ،الگوی مقاومت اسالمی» متناسب با روش تحقیق و اهداف مقاله تدوین و ارائه شـود .بـا
توجه به اینکه رهبر معظم انقالب اسـالمی بـا رصـد و تبیـین تحـوات جهـان اسـالم در بیانـات و کـالم خـود در
مناسبتهای مختلف ابعاد و زوایای مقاومت اسالمی را طرح و تبیین کردهاند؛ نوشتار پیشرو با طـرح ایـن سـؤال
اساسی « :مقاومت در اندیشه و بیانات رهبری انقالب اسالمی ،حضرت آیت اهلل خامنهای ،چه مفهوم و جایگاهی
دارد و مضامین فراگیر آن برای ارائه الگوی مقاومت اسالمی کداماند؟» و با رویکرد کیفی صورت گرفته است و
کوشش دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی محتوا و متون موجود در اینباره ،به آن پاسخ دهـد .در
واقع ،هدف مقاله شناسایی مؤلفه و شاخص های مقاومت اسالمی از منظر رهبری انقالب اسالمی است .بنابراین ،در
متن نخست ،روش تحلیل مض مون توضیح داده شده است.گام و مراحل اجرای این روش در پژوهش ،بـا ترسـیم
جدول و نمایش نقش و کارکرد هریک مشخص شده است .با استفاده از روش شبکه مضـامین ،تحلیـل مضـمون
یافته ها حاکی از آن است که الگوی مقاومتِ مستخرج از شبکه مضامین ،شامل چهار بعد و  11مؤلفه است که در
این مقاله ،چهار مضمون معنویتگرایی و تکلیفمحوری ،وحدت مسلمین و همگرایی جهان اسالم ،تقویت بنیه و
دانش نظامی ـ دفاعی ،توسعه ،تقویت و تجهیز و «تسلیح» محور مقاومت ارائه شده است .در نتیجه ،مدل مستخرج
میتواند مبنایی مناسب برای شناخت ماهیت مقاومت اسالمی و همچنین ابزاری برای سنجش و ارائـه راهکـار بـه
منظور توسعه و تعمیق آن باشد.

کلیدواژهها :مقاومت اسالمی ،معنویت گرایی ،تکلیفمحوری ،وحدت و همگرایی ،بنیه دفاعی.
 . استادیار تاریخ انقالب اسالمی و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
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مقدمه (بیان مسأله)
با شکلگیری اسالم سیاسی برآمده از گفتمان انقالب اسـالمی ،محـور مقاومـت بـا رهبـری و
نقش محوری ایران شکل گرفت که مبتنی بر اندیشه سیاسی رهبران انقـالب اسـالمی ایـران ،حفـ
نظام جمهوری اسـالمی ایـران و عمـق بخشـی و توسـعه گفتمـان و آرمـان انقالبـی بـود .مقاومـت و
ظلم ستیزی و حمایت از مظلوم ریشـه فرـری در تـاریخ بشـر دارد .مقاومـت و اسـتواری بـر حـق از
رسالت انبیا بوده ،در رسالت آخرین نبی خدا نیز استقامت مورد توجه و تأکید بوده اسـت .در دوره
معاصر با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،این تفکر بازتولید شده است .انقالب اسـالمی ایـران بنـا بـر
ماهیت دینی و فرهنگی خود ،این رسـالت را در جهـان اسـالم و محـور مقاومـت بـر دوش کشـیده
است .همچنین با عنایت بـه ماهیـت نهضـت و مبـانی گفتمـانی انقـالب ،تغییـرات شـگرفی در نظـام
سیاسی و ارزشی رژیم مسلط و حاکم پدید آورد و تأثیراتی بر کشورهای پیرامونی خود گذاشـت.
از جمله اهمّ این تغییرات ،تغییر در چارچوب فکری و فرهنگـی ـ ارزشـی بـود .اندیشـه مقاومـت از
مهمترین موضوعات درخور پژوهش در این زمینه است.
مسئله مقاومت اسالمی در سایه پژوهشهای کیفی قابلیـت ارایـه دارد .روش تحلیـل مضـمون
یکی از روشهای کیفی مناسب در این زمینه است کـه در علـوم سیاسـی ،بـه خصـود در تحلیـل
اندیشه رهبران انقالب در تاریخ انقالب اسالمی ایـران و تحـوات جهـان اسـالم مـیتوانـد کـاربرد
زیادی داشته باشد .تحلیـل مضـمون روشـی اسـت کـه از دل مـتن ،مضـامین مهـم نهفتـه را آشـکار
می کند .این روش که یکی از پایهایترین روشهای کیفی است ،مـی توانـد در تحقیقـات مختلـف
علوم سیاسی به کار گرفته شود ،زوایای غیر آشکار یک موضوع را هویدا کرده ،شاخصها و ابعاد
جدیدی را کشف و ارائه کند.
تشخیص نیاز کنونی جهان اسالم و ارائه الگوی مناسب در این زمینه ،همچنین تأکیـد رهبـری
انقالب بر موضوع مقاومت اسالمی و حمایت انقالب اسالمی از رهبران نهضـتی و محـور مقاومـت
نشان از درجه اهمیت و ضرورت این تحقیق است .همـانطـور کـه گفتـه شـد ،مقاومـت اسـالمی و
توجه به آن مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همواره در طول تـاریخ انقـالب اسـالمی
مورد تأکید بوده است .بنابراین ،مرالعه و پژوهش در این زمینه ضروری است و عدم توجـه بـه آن،
غفلت پژوهشی به شمار میآید.
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محور مقاومت مجموعهای از کشورها و گروههایی از امت اسالمی هستند که به دنبال احقـا
حقو مستضعفان و مبارزه با مستبدان بوده ،هدف آنها تأمین مصالح امـت اسـالمی ،حفـ منـافع و
تضمین امنیت جمعی است .اعضای این محور ،شامل :کشورهای ایران ،سـوریه ،عـرا  ،حـزب اهلل
لبنــان ،انقالبیــون افغانســتان و پاکســتان ،جریــانهــای مقاومــت مردمــی بحــرین و یمــن اســت
(محمدیسیرت و ترابی اقدم .)19 :2911 ،محور مقاومت در حال حاضر ،از قدرت چشمگیری در
منرقه غرب آسیا برخوردار بوده ،در اکثر تحوات این منرقه دارای مواضع و نقشی تعیـینکننـده و
تاجاییکه توانسته است با کاهش قدرت و نفوذ منرقهای آمریکا ،تضعیف قـدرت

تأثیرگذار است؛
کشورهای همپیمان آمریکا در منرقه و تضـعیف امنیـت اسـرائیل هزینـههـای اقتصـادی بـر آمریکـا
تحمیل کند (ابوالحسن شیرازی و پارسه .)209-201 :2919 ،همچنین این محور با اتکا بـر مبـانی و
ارزشهای اساسی خود توانسته است قدرتهای بـزر

را بـه انفعـال بکشـاند .پشـتوانه واقعـی ایـن

موفقیت ،اتکا بر توان خود ،حف استقالل و تأسی از اندیشههای عاشورایی و جهادی است.
مقاومت به معنای به پاخاستن ،پایداری و ایستادگی در برابر کسی یا چیزی است که تـوازن و
حالت طبیعی را بـر هـم زده باشـد .بـر ایـن اسـاس ،مقاومـت و ایسـتادگی در برابـر هـر نـوع عامـل
برهمزنندة توازن و حالت طبیعی را نیز شامل میشود (میرقادری و کیانی .)70-72 :2912 ،مقاومت
و پایداری در قرآن از دستورات مؤکد خدای متعال بوده است؛ حتی رسوان الهی مأمور به صـبر و
ایستادگی شده و در انجام دادن رسالت الهی خود به آن پایبند بودهاند .مقاومت از نظر اسالم امـری
دائمی است و برای رسیدن به هدف باید صـبر و اسـتقامت کـرد .مقاومـت اسـالمی در برابـر ظلـم،
تجاوز و اشغالگری ،دین ستیزی ،سلره استکبار و متحدان آنها شکل گرفته و هدفش حف حقـو ،
دفع ستم ،رفع اشغال ،حف استقالل ،جلوگیری از سلره و استبداد و اسـالمخـواهی و عـدالتطلبـی
است (قاسمی22 :2917 ،؛ رضاخواه.)99 :2911 ،
با توجه به اینکه مقاومت ،محوری جهانی بـا محوریـت مستضـعفان عـالم اسـت و بـا وحـدت
هدف و همبستگی مستضعفان شکل گرفته است ،بنابراین ،نمـیتـوان آن را تنهـا محـوری منرقـهای
تلقی کرد .محور مقاومت در حال حاضر ،از قدرت چشـمگیری در منرقـه غـرب آسـیا برخـوردار
بوده ،در اکثر تحوات این منرقه دارای مواضع و نقشی تعیینکننده و تأثیرگذار اسـت (اسـداللهی،
)2 :2911؛ تاجایی که توانسته اسـت باکـاهش قـدرت و نفـوذ منرقـهای آمریکـا ،تضـعیف قـدرت
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کشورهای همپیمان آمریکا در منرقه و تضـعیف امنیـت اسـرائیل هزینـههـای اقتصـادی بـر آمریکـا
تحمیل کند .عالوه بر آن ،توانسته است معادات سیاسی بازیگران منرقـهای غـرب آسـیا ،بـه ویـژه
پیرامون ژئوپولیتیک محور مقاومت را تغییر دهد و با نزدیک شدن برخی از دولتها به این محـور،
بر ظرفیت و توانمندی خود در منرقه بیفزاید .مقاومت اسالمی با اتکا بر مبانی و ارزشهـای اساسـی
خود توانسته است قدرتهای بزر

را به انفعال بکشاند .پشتوانه واقعی این موفقیت ،اتکـا بـر تـوان

خود ،حف استقالل و تأسی از اندیشـههـای عاشـورایی و جهـادی اسـت (اکبـری .)81 : 2911 ،در
نتیجه ،استخراج و ارائه الگوی مقاومت اسالمی موضوعی مهـم و درخـور پـژوهش بـوده و در ایـن
تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
به رغم اینکه موضوع مقاومت اسالمی در گفتمان انقالب اسـالمی وجـود دارد و در اندیشـه و
بیانات رهبران انقالب مورد توجه بوده ،بحثهای زیادی در زمینه مقاومت اسالمی از سوی رهبری
انقالب در جهت تبیین ابعاد مختلف و ماهیت آن بیان شده است .پـژوهش مرلـوب و مهـم در ایـن
زمینه ،کمتر انجام شده و استخراج چارچوب مقاومت مبتنی بر اندیشه و بیانات رهبری انجام نگرفته
است .این پژوهش کوششی در این راستاست .مقاله حاضر با نگاه علمی ،روشی و کاربردی منظومه
فکری مع ظم له را در زمینه مقاومت اسالمی مورد کنکاش و بررسی قرار داده است.

اهداف و سؤاالت پژوهش
هدف اصلی
استخراج مؤلفه و شاخصهای مقاومت در گفتمان انقالب اسالمی از منظر مقام معظم رهبری.
اهداف فرعی

 شناخت ریشه و ماهیت مقاومت اسالمی در گفتمان انقـالب اسـالمی و اندیشـه مقـام معظـمرهبری؛
 تعیین نقش و جایگاه معنویت در مقاومت اسالمی ،مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری؛ تعیین نقش وحدت و همگرایی مسلمانان در مقاومت اسالمی مبتنی بـر اندیشـه مقـام معظـمرهبری؛
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 تعیین نقش و تأثیر دانش نظامی ـ دفاعی در مقاومت اسالمی مبتنـی بـر اندیشـه مقـام معظـمرهبر.

سؤال پژوهش
مقاومت در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری چه مفهوم و جایگاهی دارد و مضـامین فراگیـر
آن برای ارائه الگوی مقاومت اسالمی کداماند؟
آنچه در این مقاله پژوهشی آمده است ،مجموعـه دیـدگاههـا و رهنمودهـای رهبـری انقـالب
اسالمی درباره مقاومت اسالمی است .در این پژوهش سـعی شـده اسـت بـا اسـتفاده از یـک روش
جامع و صحیح و با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری الگوی مقاومت اسالمی احصاء ،سازماندهی و
ارائه شود .این تحقیق با عنایت به اتخاذ روش اکتشافی در آن ،از نوع بنیادی بوده؛ نتایج حاصـل از
آن و الگوی ارائهشده میتواند به عنوان رهنامه عملی (کاربردی) برای نهضتهای رهـاییبخـش و
دولتهای مستقل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پیشینه تحقیق
انجامشده درباره الگـوی مقاومـت اسـالمی ،بـه خصـود از

پس از مرالعه و جست وجوهای
منظر امامین انقالب اسـالمی ،مشـخص شـد کـه اثـری مسـتقل در ایـن زمینـه نگـارش نیافتـه اسـت.
بررسیهای انجامشده ،نشان میدهد که برخی از پژوهشگران و محققان موضوع مقاومـت اسـالمی
را مورد بررسی و پژوهش قرار دادهاند که در اینجا ،پس از بررسی و مرالعه منـابع مختلـف دربـارة
موضوع ،به برخی منابع و مقاات علمی منتشرشده در این زمینه اشاره میشود.
حسین اکبری ( ،)2917کتاب تقابل گفتمان مقاومـت و گفتمـان نظـام سـلره :در ایـن کتـاب
کارآمدی مقاومت اسالمی از نظر سنخیت با فررت بشری و ظلمستیزی ،با نوشتار حاضر همسـویی
دارد.
زهره پوستینچی (« ،)2912انقالب اسالمی ایران و برسازی هنجار سیاسی مقاومت در روابط
بینالملل؛ اثر بخشی هنجارهای اسالمی و مقاومت در عرصه بینالملل» .در این مقاله نیز به برخی از
شاخصها اشاره شده است.
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شهربانو علیدادی ( )2910در مقاله «انقالب اسـالمی ایـران و ژئوکـالچر مقاومـت در سیاسـت
بینالملل» به موفقیت رویارویی مقاومت ناشی از هویت با الگوهای مبتنی بر سیاست وضـع موجـود
منرقه و سیاست بینالملل اشاره کرده است .مقاله حاضـر از لحـا مبـانی ،تقویـتکننـده نتـایج آن
است.
رضا پارسا و مرهرنیا ( )2919در مقاله «اثرگذاری محور ایران ،سـوریه و حـزب اهلل بـر منـافع
آمریکـا در خاورمیانــه» ،نقــش اساســی محــور مقاومــت را در تضــعیف جایگــاه آمریکــا در منرقــه
دانستهاند که با نوشتار حاضر همسویی دارد.
علی آدمی و الهام کشـاورز (  )2911در مقالـه «جایگـاه مجموعـه امنیتـی محـور مقاومـت در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» ،وابستگی ضریب امنیتـی منرقـه و جمهـوری اسـالمی بـه
امنیتِ محور مقاومت و افزایش قدرت محور مقاومت در نتیجة افـزایش امنیـت ایـران و منـافع ملـی
بیان شده و در واقع ،از منظر مقاومت اسالمی به موضوع پرداخته است .مقالـه حاضـر بـا ایـن نتـایج
همسویی دارد.
بهزاد قاسمی ( )2917در مقاله «ژئوپولیتیک محور مقاومت و امنیـت ملـی جمهـوری اسـالمی
ایران براساس گفتمان انقالب اسالمی» می گوید که مقاومت مردمی منرقه عـالوه بـر تهدیـد بـرای
دولت های محافظه کار و غیردموکراتیک منرقه ،تهدیدی برای غرب و امریکا نیز به شمار مـی رود.
در ضــمن ،مقاومــت مــردم منرقــه و الگــوی گفتمــانی انقــالب اســالمی موجــب تقویــت جایگــاه
مردم سااری دینی و گفتمان اسالم انقالبی (انقالب اسالمی ایران) شده ،همواره فرصتی در راستای
افزایش امنیت انقالب اسـالمی ایـران ،و تقویـت و گسـترش ژئوپولیتیـک محـور مقاومـت اسـالمی
خواهد بود .محور مقاومت منرقه راهبردی جمهوری اسالمی ایران به شمار مـیرود .تـأثیر گفتمـان
انقالب اسالمی در محور مقاومت سبب تقویت امنیـت ملـی خواهـد شـد .لـذا تـأثیر در ایـن منرقـه
راهبردی باعث ثبات و امنیت در منرقه شده ،تهدیدات علیه انقالب اسالمی و محور مقاومت خنثی
خواهد شد .مهمترین تأثیرات گفتمان انقالب اسالمی در عرصه نظر و عمل در ابعاد امنیتی ـ نظامی،
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بوده است.
محسن قلیان و بهزاد قاسمی( ،)2911مقالة «شـاخصهـای مقاومـت اسـالمی یمـن در منظومـه
فکری سیدعبدالملک الحـوثی و تـأثیر آن در ژئوپولیتیـک محـور مقاومـت» .جنـبش انصـار اهلل بـه
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رهبـری عبـدالملک بدرالـدین بـه عنـوان بخشـی از محـور مقاومـت اسـالمی ،بـر قـدرت و گســتره
ژئوپولیتیک این محور افزوده است .ایـن جنـبش در سـالهـای اخیـر توانسـت بـا تکیـه بـر مبـانی و
مؤلفههای اساسی گفتمان مقاومت اسالمی ،به ایستادگی در برابر تجـاوز ائـتالف خـارجی اسـتمرار
بخشد و روز به روز بر توانمندیها و منابع قـدرت خـود بیفزایـد؛ بـه طـوریکـه بـه عنـوان یکـی از
اضالع اصلی محور مقاومت با دستیابی به قدرت بازدارندگی ،توانسته است قدرتهای منرقـهای و
بینالمللی را با چالش مواجه سازد.
محمد مبینی و بهزاد قاسمی( ،)2911مقالة «دسـتاوردهای مقاومـت اسـالمی لبنـان در منظومـه
فکری سیدحسن نصراهلل و تأثیر آن در امنیت محور مقاومت» .نتایج تحقیق نشـان داده اسـت کـه بـا
وجود شرایط پیچیده ،دشوار و بحرانی منرقه غـرب آسـیا و فشـارهای سیاسـی ،اقتصـادی و امنیتـی
آمریکا و رژیم صهیونیستی و ارتجاع منرقه بر جنبشهای مقاومت اسالمی ،بـه خصـود مقاومـت
اسالمی لبنان امنیتِ محور مقاومت بیش از پیش در حال افزایش اسـت .بـا عنایـت بـه دسـتاوردهای
امنیتیِ محور مقاومت و تأثیرگذاری حزب اهلل در توسعه و تعمیق آن ،معنویت و جایگـاه و پشـتوانه
مردمی نقش مهمی داشته است .براساس چارچوب مفهومی پژوهش ،ریشـه مقاومـت حـزب اهلل در
باور عمیق به مسیر حرکت و در عمل به آن بوده است .مرجع امنیت در مقاومت اسالمی منبع الهـی
دارد و پشتوانه مردمی و توانمندسازی آن در رویکرد هستیشناسی امنیت نهفته است .تا زمـانی کـه
ماهیت هستیشناسی مقاومت و امنیت حف شود ،نه تنها مقاومت حف خواهد شد ،بلکـه توسـعه و
تعمیق نیز خواهد یافت.

مبانی نظری و ادبیات تحقیق (دادههای پژوهش)
تعریف مفاهیم و اصطالحات تحقیق

الگو :واژه الگو به خروط اساسی یک مجموعه اجتماعی و سیاسی مـیپـردازد و نسـبتهـای
موجود بین آنها را نشان میدهد (مندراس .)970 :2911 ،منظور از الگو ارائه تصویری از واقعیتهـا
و روابط موجود بین پدیدههای اجتماعی و سیاسی است که نشانگر متغیرهای موجود ،نحوة ارتبـاط
آنها و نتایج حاصل از کنشها و واکـنشهاسـت (عصـاریاننـژاد .)12 :2911 ،الگـو از منظـر رهبـر
انقالب اسالمی به معنای «نقشه جامعه» است .از نگاه رهبر انقالب اسالمی ،الگو به ما میگویـد کـه
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بـه کــدام طـرف ،بــه کــدام سـمت ،بــرای کـدام هــدف داریــم حرکـت مـیکنـیم (امــام خامنــهای،
 .)2911/1/20در واقع ،الگو از منظر رهبری یک معیار و میزان است برای انربا حرکـت و تربیـق
خود و برنامههای خود که نقشه راه حرکت است.
مقاومت اسالمی :جبهه مقاومت یـک ائـتالف ژئوپولیتیـک منرقـه ای و مرکـب از مجموعـه
بازیگران دولتی و غیردولتی اسـت کـه دارای منـافع مشـتر

ملـی ،ایـدئولوژیک و هسـتیشناسـی

هستند .این کشورها و گروهها به دنبال احقا حقو مستضعفان و مبارزه بـا مسـتبدان بـوده ،هـدف
آنها تأمین مصالح امت اسالمی ،تأمین منافع و تضمین امنیت جمعی مسلمین و جوامع مسلمان است.
در واقع ،محور مقاومت یک جبهـه است کبارسـتیز و نفـی سـلره اسـت کـه تکیـه بـر منـابع درونـی و
بازیگران غیردولتی دارد .هدف غایی مقاومت ،استقالل و برپایی نظام اسالمی با تکیه بر جهانبینـی
دینی بوده که هسته مرکزی مقاومت انقالب اسالمی است.
مقاومت و پایداری در قرآن از دستورات مورد تأکید خداوند متعال است و انبیای الهی مأمور
به صبر و ایستادگی شده و در انجام دادن رسالت الهی خود به آن پایبند بودهاند .انقالب اسالمی نیز
ادامه نهضت انبیا بوده است .آنگونه که در کالم بنیانگذار انقالب اسالمی نیز آمده است ،انقـالب
اسالمی ادامه نهضت انبیا و برگرفته از الگوی مقاومت و ایستادگی سیدالشهداست .امام خمینـی(ره)
در اینباره فرمودند« :اگر قیام حضرت سیدالشهدا نبود ،امروز ما نمیتوانستیم پیروز شویم» (صحیفه
امام خمینی ،ج  .)81 :2971 ،27مقاومت از نظر اسالم امری دائمی است و برای رسـیدن بـه هـدف
باید صبر و استقامت کرد تا به آن دست یافت .در نتیجه ،مقاومت اسـالمی در برابـر ظلـم ،تجـاوز و
اشغالگری ،دینستیزی و سلره استکبار و متحدان آنها شکل گرفته اسـت و هـدفش حفـ حقـو ،
دفع ستم ،رفع اشغال ،حف استقالل ،جلوگیری از سلره و حف داراییها مرابق آموزهها و احکـام
دین است (قاسمی .)22 :2917،مقاومت براساس حقو عادانه مبتنی بر عدل الهی و دارای اهداف
آرمانی و مشروع است.

ادبیات تحقیق
مقاومت 2در دین اسالم ریشه در کالم الهی دارد .در سوره مبارکه هود آیه  221آمـده اسـت:
1. Resistance
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عملون َبصير» .پـس همـانگونـه کـه فرمـان یافتـهای،
«فاست ِقم كما أ ِمرت َو َمن تاب معك وال تطغوا ِإنه ِبما ت
استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده اند ،باید استقامت کنند .بر ایـن اسـاس،
پیر مقاومت رسـول خـدا(د) هسـت .تکلیـف و اوج مقاومـت سیدالشـهدا هسـتند .بـرای مقاومـت
آمادگی همهجانبـه ازم اسـت .نهضـت هـا بیـانگر ایـن حقیقـت هسـتند کـه شکسـت هـا و ضـربات
جبران ناپذیر همواره از مواضعی بر یک ملت یا نظام سیاسی مردمی وارد آمده کـه نـوعی غفلـت و
بی خبری از شرایط و غرور از قدرت و امنیت موجود و عدم آمادگی نسبت به عمل و عکس العمـل
متناسب با مقتضیات زمان در بین نیروهای تأثیرگذار وجود داشته اسـت .قـران کـریم در آیـه  10از
سوره انفال می فرماید« :و اعدوا لهم ما استرعتم مـن قـوه و مـن ربـاط الخیـل ترهبـون بـه عـدو اهلل و
عدوکم» .در این آیه کریمه ،از به کارگیری واژه کلی «قوه» می توان استنباط کـرد کـه آمـادگی و
تجهیز برای مقاومت است.
معنی لغوی مقاومت از ریشه قوم و قیام است؛ زمانی که انسان بـرای انجـام دادن کـاری بـه پـا
میخیزد و قیام میکند .بنابراین« ،مقاومت» به معنی آمـادگی بـرای انجـام دادن کـار اسـت (مکـارم
شیرازی ،ج  .)12 :2989 ،1دربـاره مفهـومشناسـی مقاومـت گفتنـی اسـت کـه مقاومـت بـه مفهـوم
ایستادگی و استقامت است (مکارم شیرازی ،ج  .)71 :2989 ،1در واقـع ،مقاومـت و ایسـتادگی بـه
معنی دوری از انحراف و در عمل ،پافشاری بر عقیده و باور دینی است .قـرآن کـریم در آیـه 212
سوره انعام به استواری در دین و آیین پا

ابراهیم و دوری از شر

و عقاید باطل مشرکان اشـاره

کرده که در واقع ،عمل به آن به مفهوم مقاومت نیز هست .مقاومت اسالمی در برابر ظلم ،تجـاوز و
اشغالگری ،دینستیزی ،سلره استکبار و متحدان آنها شکل گرفته است و هدفش حف حقو  ،دفع
ستم ،رفع اشغال ،حف استقالل ،جلوگیری از سلره و حف داراییها مرابق بـا آمـوزههـا و احکـام
عدالتمحـوری ،ظلـمسـتیزی ،دفـاع از مظلـوم و نفـی سـلره کفـار از جملـه مهـمتـرین

دین است.
مؤلفههای آن هستند .مقاومت درونی مبارزه با امیـال نفسـانی و مقاومـت بیرونـی مبـارزه بـا تجـاوز،
تهاجم و اشغالگری هست (میرقادری ،کیانی.)70 :2912 ،
در تعریف و مفهوم کنونی ،مقاومت به حرکتی گفته میشود که در میان مـردم یـک قومیـت
نژادی و مذه بی یا یک کشور بر ضد اشغالگران بیگانه یا حاکمیت جریان خاصی ایجاد شده است.
گروه های مقاومت از نظر تاریخی دارای قدمت زیادی هستند که توسط مردم علیـه جهـان اسـتعمار
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شکل گرفته ،برخی از آنها موفق و برخی ناموفق بودهاند؛ ولی در دوران معاصر ،بیشتر جریـانهـای
مقاومت بعد از استعمارگری اروپاییان در مناطق مختلف جهان آغاز شده است.
در این نوشتار ،مقاومت به نهضتهایی اطال می شود که در دوران جنگ جهانی دوم و پس
از آن در کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت و وابسته در آسیا ،آفریقـا و آمریکـای اتـین شـکل
گرفـت .ایــن جنــبشهــا بــا هــدف کســب اســتقالل سیاســی و اقتصــادی و برانــدازی تســلط و نفــوذ
کشورهای استعماری و امپریالیستی شروع به مبارزه نظـامی ،سیاسـی ،فرهنگـی و اقتصـادی کردنـد.
نتیجه کار این جنبش های مقاومت ،استقالل و کوتاه کردن دست اشغالگـران و اسـتعمارگران و از
بین بردن حکومتهای وابسته به آنها بوده است .یکی از ارکان اصلی جنبشهای مقاومـت ،جامعـه
مقاوم است .این جامعه ،جامعهای است که مردم و به تبع آن دولتها نسبت به اتفاقات و تهدیدهای
پیرامون خود ،از جمله توسعهطلبی ـ چه به صورت سختافزاری چه نرمافزاری ـ یک قـدرت برتـر
واکنش نشان داده و دچار استحاله نشده و در مقابل آن مقاومت و ایستادگی کردهاند و حاکمیت و
برتری آن را بر شئون مختلف خود نمیپذیرند .جامعه مقاوم در مسیری مخالفِ مسیر جامعه منفعـل
عمل میکند تا مانع اشغال فیزیکی و فرهنگی کشور خود شود.
مقاومت اسالمی در اصرالح ،دو مفهوم عـام و خـاد دارد .در مفهـوم عـام ،شـامل هـر نـوع
مقاومتی می شودکه براساس آموزهها و احکام دین توسط یک مسلمان یـا گروهـی از مسـلمانان در
مـیگیـرد .امـا در مفهـوم
مقابله با تهاجم دشمنان اسالم و مسلمانان در هر مکان و هـر زمـان شـکل 
خاد که شامل عبارت «محور مقاومـت اسـالمی» مـیشـود ،عبـارت اسـت از :مقاومـت کشـورها،
سازمان ها ،گروهها و افراد ،بر اساس اسـالم در برابـر تهـاجم نظـام سـلره و متحـدان آن کـه بعـد از
پیروزی انقالب اسالمی ایران و همسو با این انقالب ،در سرح منرقه و با محوریت مسئله فلسرین و
مقاومت در برابر تجاوزات اسـرائیل تبلـور یافـت .در سـالهـای بعـد ،مقاومـت در برابـر تجـاوزات
آمریکا و متحدان آن نیز بر آن افزوده شد .اینجا مقصود از محور مقاومت ،همـان «محـور مقاومـت
اسالمی» در اصرالح خاد است که بر رویکرد تأثیرگـذاری و تقابـل بـا منـافع ایـاات متحـده در
خاورمیانه تمرکـز دارد و نقـش محدودکننـدگی رژیـم صهیونیسـتی را دنبـال مـیکنـد (شـیرازی و
پارسه.)12 :2919 ،
تاریخ مقاومت اسالمی ،در مفهوم عام آن ،مصادف اسـت بـا روزهـای آغـازین بعثـت پیـامبر
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اسالم(د) که مسلمانان در برابر سـرزنشهـا ،تهدیـدها و فشـارهای مشـرکان و کفـار ایسـتادگی و
مقاومت کردند و تسلیم آنها نشدند .بارزترین نمونه آن ،مقاومت سه ساله گروه مسلمانان در شـعب
ابیرالب بود .اما مقاومت در اصرالح خاد آن ،بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران در سـرح
منرقه ،در دوره معاصر بازتولید شده است .هر کشور ،سازمان ،گروه یا فردی که مرابق آموزههای
دین و همسو با انقالب اسالمی ایران در برابر تجاوزات و ستمگریهای نظـام سـلره و متحـدان آن،
به ویژه رژیم صهیونیستی مقابله میکند ،در محور مقاومت اسـالمی قـرار دارد .جمهـوری اسـالمی
ایران ،حزب اهلل لبنان ،گروههای مقاومت در فلسرین ،انصـار اهلل در یمـن ،مـردم عـرا و سـوریه و
بحرین از شناختهشدهترین اجزا و اعضای محور مقاومت اسالمی در منرقه به شمار میآیند.
محور مقاومت اسـالمی ،طـرف اصـلی و خصـم نظـام سـلره و اسـرائیل اسـت؛ در حـالی کـه
القاعده ،داعش و سایر گروههای همانند آنها ابزار نظام سلره و در خـدمت آن هسـتند .طـرفهـای
مقابل مقاومت؛ تمام کشورها ،سازمان ها ،گروهها و افراد در قالب نظـام سـلره هسـتند کـه در رأس
آنها ایاات متحده آمریکا و پس از آن ،رژیم صهیونیستی قرار دارند و در خط دشمنی بـا اسـالم و
مسلمانان ،به ویـژه مسـلمانان منرقـه ،انقـالب اسـالمی ایـران و مـردم فلسـرین در یـک همسـویی و
همکاری قرار گرفتهاند .در منرقه غرب آسیا ،عربستان مهـمتـرین متحـد نظـام سـلره و صهیونیسـم
است و در حدود چهار دهه گذشته ،پیوسته در مقابل محـور مقاومـت قـرار داشـته اسـت (محمـدی
قراسویی.)2911 ،
حف دین ،حف انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران ،بازپسگیری سرزمینهـای
اشغالی در فلسـرین ،دفـاع از تمامیـت ارضـی ،حفـ اسـتقالل و حـق تعیـین سرنوشـت و همچنـین
جلوگیری از غارت منابع و ثروت در عرا  ،سوریه ،لبنان ،یمن و بحرین ،از جمله اهداف مشخص
و عینی محور مقاومت هستند .مقاومت تمام عرصههای زندگی اعم از سیاسی ،اقتصـادی ،فرهنگـی
و نظامی را دربر میگیرد .هر عرصهای که در آن ،نظام سلره به دین اسالم و مسلمانان و داشتههـای
آنها تجاوز و تعدی میکند ،عرصه مقاومت به شمار میرود .مقاومت در برابـر سـلره دسـتاوردهای
زیادی در جهان و منرقه داشته است که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ـ حف انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان محور اصلی «رهبری» و حامی
مقاومت؛
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ـ کمک به حف  ،تقویت و تداوم مقاومت مردم فلسرین؛
ـ شکسته شدن ابّهت و اسروره شکستناپذیری نظام سلره و صهیونیسم؛
ـ گسترش و تقویت روحیه مقاومت در برابر نظام سـلره و صهیونیسـم در جهـان ،بـه ویـژه در
جهان اسالم؛
ـ شکلگیری هستههای جدید مقاومت مردمی در منرقه ،ازجمله :گروههای مقاومـت مردمـی
در عرا (حشد الشعبی) ،فاطمیون در افغانستان ،زینبیون در پاکستان ،در سوریه «گروههـای
غازی و داوطلب مردمی» و «انصاراهلل» یمن؛
ـ شبکهای شدن مقاومت به ویژه در سرح منرقه غرب آسیا؛ زیرا گروههـای مختلـف مردمـی
مقاومت در یک جبهه در سوریه علیه نظام سلره و صهیونیسم جنگیدند؛
ـ قدرتیابی محور مقاومت اسالمی در عرصههای فرهنگی ،امنیتی و نظامی ،علمی و فنـی ،و
اقتصادی نیز همافزایی قدرت در آنها از طریق فعالیتهای شـبکهای اسـت .همـینکـه نظـام
سلره و متحدانش با تمام توانمندیهای وسیع سیاسی ،رسانهای ،مالی ،اطالعاتی و امنیتـی ــ
نظامی خود در برابر محور مقاومت قرار گرفته و از شکست دادن آن عاجز شـدهانـد ،خـود
گویای میزان قدرت مقاومت است؛
ـ افزایش تجارب محور مقاومت در عرصههای مختلف ،بـه ویـژه در عرصـههـای اطالعـاتی،
امنیتی و نظامی؛
 از جملــه دســتاوردها و پیــروزیهــای مقاومــت در لبنــان و فلســرین عبــارتانــد از :خــروجنیروهای رژیم صهیونیستی از لبنان در سال  ،1000جنگ  99روزه در لبنان ( ،)1001جنـگ
 11روزه در غزه (1001ـ ،)1001جنگ  82روزه در غزه ( ،)1021شکست داعش در عرا ،
پیدرپی مقاومت در سوریه و پیروزیهای انصاراهلل در یمن.
پیروزیهای 
به دایل و عوامل مختلف ،مقاومت اسالمی در برابر نظام سلره و صهیونیسم گسترش خواهـد
یافـت و تقویـت خواهـد شـد .مهـمتـرین ایــن دایـل و عوامـل عبـارتانـد از :افـزایش تجــاوزات،
ستمگریها و اقدامات جنایتآمیز نظام سلره در جهان به ویژه علیـه اسـالم و مسـلمانان؛ آشـکار و
علنی شدن این تجاوزات ،ستمگریها و اقدامات جنایتآمیـز؛ آگـاهی و تنفـر روزافـزون ملـتهـا
نسبت به ماهیت و عملکرد نظام سلره در جهان و به ویژه در جهان اسالم؛ آگاهی در حـال افـزایش
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ملتها نسبت به حقو خویش به ویژه حق سرنوشت؛ گرایش و عالیق فزاینده نسبت به مقاومـت و
قدرت روزافزون مقاومت (محمدی قراسویی.)2911 ،
برخی از کارکردهای مهم و مؤثر مقاومت عبارتاند از:
ـ کارکرد نظامی :بسیج از ابتدای انقالب سعی در آموزش نظامی مردم داشته است تا مردم در
مواقع حساس ،از آمادگی دفاعی ازم برخوردار باشند .برای نمونه ،این موضـوع در زمـان
جنگ تحمیلی و بعد از آن ،کارکردها و موفقیتهایی داشته است .امروزه نمونه گسـترش
آن در محور مقاومت است ،مثل حشد الشعبی در عرا .
ـ کارکرد فرهنگی :اندیشه مقاومـت تـالش زیـادی بـرای تعمیـق فرهنـگ انقـالب اسـالمی و
مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادتطلبی در جامعه انجام میدهـد .بـرای مثـال ،مـیتـوان بـه
برگزاری یادبود شهدا و جشنواره هنری و فرهنگـی اشـاره کـرد .البتـه همچنـان بـا شـرایط
کارکردی مرلوب ،فاصله وجود دارد.
ـ کارکرد اقتصادی :گروه مقاومـت و بسـیج مردمـی تـالش زیـادی بـرای کمـک بـه اقتصـاد
مقاومتی کرده و با تشکیل اردوهای جهادی و کـارآفرینی هـای کوچـک در راسـتای رفـع
محرومیت از مناطق محروم اقدام کرده است.
ـ کارکرد امنیتی :یکی از کارکردهای مهـم گـروه مقاومـت و بسـیج بعـد از انقـالب اسـالمی
کارکرد امنیتی آن است .این امر به دلیل گستردگی ایـن نهـاد در میـان مـردم و اسـتفاده از
ظرفیت مردمی ،موفقیتهای زیادی در دفع تهدیدات امنیتی داشته است.
کارکرد مناسب مقاومت اسالمی در چند سال اخیر موجب شده است که ایـن روش یکـی از
الگوهای موفق برای سایر جنبش ها باشد .همین امر موجب شده است که مقاومـت اسـالمی و خـط
آن ،یکی از پیش ران های خارجی بـرای ایجـاد و احیـای جنـبشهـای اسـالمی محسـوب شـود؛ بـه
گونهای که با الگو گرفتن از خط مقاومت اسالمی میتوانند با دشمنان و توسعهطلبی هـای داخلـی و
خارجی آنان مبارزه کنند و با صبر راهبردی خود و مقاومـت در برابـر زیـادهخـواهیهـا بـه اهـداف
مرلوب خود دست یابند.
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مقاومت در گفتمان انقالب اسالمی ایران

امام خمینی(ره) از جمله بنیانگذاران حرکت مقاومت بـه شـکل جدیـد در منرقـه و جهـان و
همچنین بنیانگذار انقالب اسالمی ایران است .نگاه به همه پدیدهها باید از منظر دین باشد و بحـث
مقاومت را نیز باید از این منظر مورد بررسی قرار داد .با چنین تبیینی از مفهوم مقاومت و بـا نگـاهی
اجمالی به سابقه مقاومت ،نگاه باید فراتر از موضوعات خـاد نظیـر مسـئله فلسـرین و مقاومـت در
فلسرین باشد و تحوات یمن را نیز باید جزء اینفک آن به شمار آورد.
مقاومت از نظر امام خمینی(ره) و نظام اسالمی کـه اکنـون پرچمـدار آن مقـام معظـم رهبـری
هستند ،دارای مبانی دینی ،قرآنی و اسالمی است .در واقع ،رفتن به سمت مقاومـت ،بایـد مبتنـی بـر
اسالم اصیل باشد .نظریه مقاومت و امتگرایی امام(ره) تحت این مؤلفه قابل تبیین است« .اسالم نـه
دعوتش به خصودِ معنویات است و نه دعوتش به خصودِ مادیات است؛ هر دو را دارد (صحیفه
نور ،ج .)118 :1امام(ره) میخواست با وحدت و انسجام ملی و اسالمی و ایجاد همبستگی اسـالمی
بین مسلمانان ،همه ملل اسالمی به استقالل و آزادی دست یابند؛ زیرا مسلمین بایـد بـرای بـه دسـت
آوردن استقالل و آزادی ،این کلید پیروزی را به دست آورند و برای وحدت کلمه کوشـش کننـد
(صحیفه نور ،ج219 ،1ـ )211که زمینهساز مقاومت اسالمی است.
مردم در مواجهه با استکبار به دو دسته تقسیم میشوند :گروهی تن به ذلت و سازش میدهنـد
و گروهی دیگر ،دست به مقاومت میزنند .آنان که جلوی ستمکاران مـیایسـتند ،خداونـد آنهـا را
مؤمنان واقعی میداند که همچون پیامبر(د) در برخورد با کافران و مسـتکبران شـدید هسـتند ،امـا
در جبهه خودی از رحمانیت برخوردار هستند .به این موضـوع در آیـه  12سـوره فـتح اشـاره شـده
است.
در همین زمینه ،مقام معظم رهبری فرموده اند« :تکفیر ،عاملى براى دشـمنان اسـالم و دشـمنان
امّت اسالمى است .نه فقط شیعه ،بلکه اهل سنّت را هم تکفیر میکنند .اهل سنّت را هم ،مسجدشان
را ،نمازشان را منفجر میکنند به نفع رژیم صهیونیسـتى؛ بـراى اینکـه مـردم و مسـلمان هـا را بـه هـم
مشغول کنند تا غافل بشوند از مسئله مهمّ فلسرین ،و از حضـور دشـمن در دل دنیـاى اسـالم غفلـت
کنند .هدف ،اینهاست .یک عدّه اى هم از روى سادهلوحى ،بعضى هم البتّه از روى غرض ،بـا آنهـا
همراهى می کنند .این را باید متوجه بود» (بیانات مقام معظم رهبری در دیـدار بـا کـارگزاران حـج،
.)2919/1/21
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می توان گفت مسئله مقاومت در برابر ظالم و مستکبر ،حرکتـی بـا منشـأ قرآنـی اسـت و افـراد
مقاومت کننده در برابر ظالم ،امر خداوند را اطاعت میکننـد .نکتـه کلیـدی مقاومـت ،نـه گفـتن بـه
کسی است که قصد اعمال سلره دارد .اگر مقاومت ،الهی و بـا هـدف بنـدگی خـدا باشـد ،نصـرت
الهی شامل حال آن خواهد شد .مقاومت ،کلیدی است برای رساندن انسان به عزت و اگر این مهـم
نباشد ،باید تن به خفّت داد .این مبارزه ،در اسالم «جهاد» نام دارد.
در این راستا ،امروز برای حف منافع خود و ادامه مسیر بـر اسـاس باورهـای اسـالمی ،بایـد از
مقاومت پشتیبانی کرد و آن را ادامه داد .نگاه ما به قضیه فلسرین بایـد کـالنمحـور و ایـدئولوژیک
باشد و نباید از این نگاه صرف نظر کرد .سیاستگذاری و حمایت از مقاومت در خارج از مرزهای
سرزمینی و کنار مرزهای رژیم صهیونیستی ،همواره باید در دستورکار دستانـدرکاران جمهـوری
اسالمی ایران برای باا بردن امنیت ملی قرار گیرد .این موضوع را باید در قالب قاعده «هرکس کـه
سالح خود را به سمت رژیم صهیونیستی نشانه رود ،تحت حمایت ایران است» مد نظر قرار داد.
در این پژوهش ،احصاء و استخراج گـزارههـای اولیـه بـه صـورت تمـامخـوانی و در مراحـل
مختلف کدگذاری انجام گرفته است .در نوشتار حاضر بیانات رهبری به صورت نقل قـول مسـتقیم
از بین مرالب و بیانات متعدد ایشان انتخاب و در دستههای مورد نظر ساماندهی شده است .هر مـتن
از بیانات و کالم دربرگیرنده مضمونی است که از مرالعه و تحلیل سخنان رهبری برداشت میشود.
در واقع ،در گام اول تحقیق (در اینجا متن اصلی مد نظر است) ،نقـل قـولهـایی از رهبـری انقـالب
اسالمی آمده است که قـبالا انتخـاب شـده و در قالـب کـدهایی بـا شناسـهای مشـخص سـازماندهی
شدهاند .این مضامینِ اخذشده از کالم و صحبتهای رهبری« ،مضامین پایهای» مقاله هستند.
جدول  .1تحلیل مضمونی بیانات رهبر انقالب (تبدیل نقل قول به مضامین پایه)
ردیف

شناسه متن
92/08/2918

2

نقل قول مستقیم (برداشت از متن اصلی)
مسجد پایگاه بزر

بسیج فرهنگی و حرکت فرهنگی است؛ شـیوة کـار

مضمون
پایهای
مساجد پایگاه

بیانات در دیدار ائمه

را باید در مسجد آموخت  . ...بنـابراین[ ،مسـجد هسـتة مقاومـت اسـت،

فرهنگی اسالم و

جماعات مساجد

منتها مقاومت به انواع مقاومت فرهنگی ،مقاومت سیاسی و در جای خود

هسته مقاومت

استان تهران

هم مقاومت امنیّتی و نظامی؛ کمااینکه در مساجد اینگونه بوده است.
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است.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارة  ،21بهار و تابستان 1311

ردیف

شناسه متن

11/07/2911
1

پیام به کنگره عظیم
حج

نقل قول مستقیم (برداشت از متن اصلی)
امّت اسالمی امروز بیش از هر چیز به انسانهایی نیـاز دارد کـه اندیشـه و
عمل را در کنار ایمـان و صـفا و اخـالد ،و مقاومـت در برابـر دشـمنان

خودسازی و

کینه ورز را در کنار خودسازی معنوی و روحی فراهم سازند .ایـن یگانـه

بصیرت عامل

مسلمانان از گرفتاریهایی است کـه یـا آشـکارا

درونی و عملی

به دست دشمن یا با سستیِ عزم و ایمان و بصیرت ،از زمـانهـای دور در

نجات مسلمین

راه نجات جامعه بزر

است.

در حوادث این یک سال ،به همه نشان داده شد که خداوند عزیز و قدیر،
21/01/2910

در عزم و ارادة ملتها آنچنان قدرتى تعبیه کرده است که هـی قـدرت

پیام به کنگره عظیم

دیگر را یاراى مقاومت در برابر آن نیست .ملتها با این نیـروى خـداداد

حج

قادرند سرنوشت خویش را تغییـر دهنـد و نصـرت الهـى را نصـیب خـود
سازند.

01/01/2911
1

بیانات در دیدار
قاریان ،حافظان و

پایهای
ایمان،

آنها فروافتاده است.

9

مضمون

عزم و اراده
جدی با نصرت
الهی همراه
است.

عزت امت اسالمی ،جهاد ،عزت اسـالمی ،مقاومـت و مقاومـت اسـالمی

جهاد در راه

ضامن عزت ملتهای اسالمی و امـت اسـالمی ،و بـزر تـرین سـنگر و

خدا ضامن

حصن حصین مقاومت ،جهاد فی سبیلاهلل است.

عزت ملت و
بقای امت

استادان قرآنی

اسالمی است.
ضعف ما امت مسلمان ،عقبماندگى ما ،کجرفتارىهاى ما ،کجتابىهاى
ما در مسائل اخالقى و زندگى ،همة اینها ناشى از دورى از قرآن است... .
ملتهاى مسلمان به فرهنگ خودشان پشت کردند ،فرهنگ مادّیگرى را


8

22/08/2910

پذیرفتند .با اینکه به ظاهر ،ما کلمه »ا اله الّا اللَّه» گفتـیم ،در طـول زمـان

دوری از قرآن و

بیانات در مراسم

مسلمان بودیم ،اما فرهنگ غرب و معارف غرب در دلهاى ماها اثر کرد

اسالم ناب عامل

صبحگاه ردههای

و ماهــا را از حقــایق دور کــرد .آن وقــت ،نــه فقــط اقتصــادمان و عــزت

گمراهی،

مختلف نیروی

دنیوى مان را از دست دادیم ،بلکه اخال و معـالم اخالقـىمـان را هـم از

ضاللت و

مقاومت بسیج

دست دادیم .ما اگر دچار تنبلى هستیم ،اگر دچار ضعف و سستى هستیم،

انحراط است.

اگر دلهاى ما با یکدیگر مأنوس نیست ،اگر در میان ما بدخواهى وجـود
دارد ،اینها از آثار فرهنگ تزریقاتى تحمیلىِ ضد اسالمى و غیـر اسـالمى
است.
18/01/2917
1

بیانات در دیدار
کارگزاران حج

امروز دنیای اسالم احتیاج دارد به یکصـدایی؛  ...شـما ببینیـد در دنیـای
اسالم چه خبر است؟ از آن طرف ،فشـارهایی کـه بـر کشـور یمـن وارد
میشود؛ یک ملّت مظلوم چند سال است که بهطور دائم مورد تهاجماند؛
البتّه شجاعاند ،قویاند ،مقاومت میکنند ،امّا سختی میکشند.
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وحدت مسلمین
یک وظیفه و
تکلیف است.

الگوی مقاومت اسالمی؛ مطالعه بیانات مقام معظم رهبری

ردیف

شناسه متن

نقل قول مستقیم (برداشت از متن اصلی)

مضمون
پایهای

وحدت کلمه . ...با هم مهربان باشید؛ اسـمهـا نتوانـد شـما را از هـم جـدا

7

21/20/2919

کند ،مرزهـای جغرافیـایی نتوانـد شـما را بـا هـم دشـمن کنـد ،مرزهـای

بیانات در دیدار

جغرافیایی نتواند ملّتها را در مقابل هم قرار بدهد؛ این از آن درسهـای

مسئوالن نظام و

پیغمبـر اسـت .مـا امـروز ـ روز وادت نبـیّ اکـرم ـ خـوب اسـت درس

میهمانان بیست و

بگیریم؛ فقط تجلیل کردن و تعریف کردن از پیغمبر ،کـاری نیسـت کـه

هشتمین کنفرانس

امروز از ما انتظار میرود؛ باید درس بگیریم ،باید بخواهیم کـه آنچـه را

بینالمللى وحدت

پیغمبر برای آن مبعوث شده است ،تحقّق ببخشیم که عرض کردم امروز،

اسالمى

اولویّت در دنیای اسالم« ،اتّحاد» است.

ازمه وحدت،
دوام و بقا ،آن
مرز دینی به
جای مرز
جغرافیایی و
سرزمینی است.

در شرایری که بیداری اسالمی و تحوات خیرهکننده پس از آن ،جهـان
اسالم را در یکی از حساس ترین مقاطع تـاریخ قـرار داده ،وحـدت امـت
اسالمی و تقریب مذاهب اسالمی محوری اساسی برای تحصـیل و حفـ
پیروزیهای این حرکت مبار
11/01/2912
انتصاب
حجتاالسالم
1

والمسلمین اراکی
به سمت دبیرکلی
مجمع تقریب
مذاهب اسالمی

است .از سوی دیگر ،دشـمنان اسـالم و

امپراطوران کفر و نفا به رهبری امریکـا و اسـرائیل مـیخواهنـد معادلـه
جهاد و مقاومت را تبدیل به طرح تکفیر و ترور فرزندان اسـالم کـرده ،و

تقریب مذاهب

در یک کالم ،جنگ شیعه ـ سنی را به مثابه دلمشغولی ملتهای مسلمان

و پایهگذاری

بر جهان اسالم تحمیل کنند و به خیال خود از این راه ،بر تمامی مقدرات

دیپلماسی

مـادی و معنـوی جهــان اسـالم مسـلط شــوند .از مجمـع تقریـب مــذاهب

وحدت ،عامل

اسالمی در این برهـه خریـر و حسـاس انتظـار مـیرود بـا بهـرهگیـری از

مقابله با استکبار

تجربیات ارزشمند گذشته و نیز خالقیت و ابتکـارات مـورد نیـاز شـرایط

است.

کنونی ،با همکاری و همدلی نخبگان جهان اسالم ،بـهویـژه اندیشـمندان
حوزه و دانشگاه« ،دیپلماسی وحدت اسالمی» را راهبرد خـود قـرار داده،
پایه گذاری تشکیل امت واحد اسالمی را در مقابل اردوگـاه اسـتکبار بـه
عنوان چشمانداز آینده ترسیم کند.
[دشمنان در برابر نیروهای مقاومت که با اتکا به خـدا و مـردم ،بـیش از

21/21/2917
1

بیانات در چهارمین
کنفرانس حمایت از
ملت فلسطین

20

10/02/2911

اتکا به سالح و تجهیـزات مـیجنگیدنـد ،شکسـت خوردنـد و بـا وجـود
تمـرینهـا و آمـادهسـازیهـای نظـامی و سـازمانهـای عـریو و طویــل
اطالعاتی و نیز حمایت بـیدریـ امریکـا و بعضـی دولـتهـای غربـی و
همدستی برخی منافقان جهان اسالم ،انحالل و شیب تند سـقوط ،و عـدم
کفایت خود در برابر موج نیرومند بیداری اسالمی را ظاهر ساختهاند.
نکتة بعدی که بـه مسـئوا ن محتـرم تـذکّر دادیـم و بـه شـما هـم عـرض
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مردمی بودن
مقاومت و
آمادگی
همهجانبه از
الزامات پیروزی
است.
حریم امنیتی و

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارة  ،21بهار و تابستان 1311

ردیف

مضمون

شناسه متن

نقل قول مستقیم (برداشت از متن اصلی)

بیانات در دیدار

میکنیم ،این است که بههی وجه اجازه داده نشود که بـه بهانـه نظـارت،

دفاعی غیر قابل

مداحان اهلبیت

اینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مرلقـاا .مسـئولین نظـامی

مذاکره و معامله

(علیهمالسالم)

کشور به هی وجه مأذون نیستند که به بهانة نظارت و به بهانـه بازرسـی و

است.

اقتدار نظامی,و

مانند این حرفها ،بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفـاعی کشـور

مقاومت اسالمی

راه بدهند ،یا توسعه دفاعی کشور را متوقّف کنند .توسعه دفاعی کشـور،

پایهای

توانایی دفاعی کشور ،مشت محکم ملّت در عرصه نظـامی ،ایـن بایسـتی
همچنان محکم بماند و محکمتر بشود؛ یا حمایت ما از برادران مقاوممان
در نقاط مختلف؛ اینها مرلقـاا نبایسـتی در مـذاکرات مـورد خدشـه قـرار
بگیرد.

21/22/2910
22

خطبههای نماز
جمعه تهران

معادلة مقاومت در منرقه با کمک جمهورى اسالمى تغییر یافت .تبدیل و

توسعه و ارتقای

ارتقای سنگِ در دست فلسرینیان به «موشک جواب موشک» در غـزه و

تسلیحات دفاعی

سایر مقاومتهاى اسـالمى در برابـر اشـغالگران ،الهـامگرفتـه از انقـالب

مقاومت در سایه

اسالمى بود.

گفتمان انقالب
اسالمی بوده
است.

پیشرفت هایی که تا امروز ،نیروهای مسلح ما در این زمینه داشتهاند نمونه
90/02/2911

21

است؛ یعنی در سرح کشـور ،بـا اینکـه خوشـبختانه کشـور مـا از لحـا

اتکا به دانش و

بیانات در دیدار

پیشرفت های علمی و فناوری در سرح قابـل قبـول و برجسـتهای در دنیـا

نیروی انسانی

جمعى از فرماندهان

قرار دارد ،اما در بین مجموعـه پیشـرفت هـا ،پیشـرفتهـای تسـلیحاتی و

داخل ،پیشرفت

و کارکنان ارتش

پیشرفتهای نظامی ما جزو برترینهاست .آن مقداری که ما در طول این

تسلیحاتی را به

جمهورى اسالمى

سال ها توانسته ایم تجهیـزات و امکانـات کشـور را پـیش ببـریم ،در ایـن

همراه داشته

ایران

فاصله زمانی ،در این مقرع زمانی ،با این فشارها ،بـا ایـن تحـریم ،بـا ایـن

است.

کمبود منابع ،یک کار بسیار فو العاده است؛ بسیار فو العاده است.
یک خصوصیت دیگری که باید نیروهای مسلح مـا بـه آن توجّـه داشـته
90/02/2911

29

باشند (خوشبختانه توجه هم کردهاند و این کامالا آشـکار اسـت) ،مسـئله

تقویت بنیه

بیانات در دیدار

عمل به آیه شریفه «وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَرَعتُم مِـن قُـوَّهو وَ مِـن رِبـاطِ الخَیـلِ

دفاعی ،از جمله

جمعى از فرماندهان

تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم» است .معنای این آیه این است که غـافلگیر

مهمات،

و کارکنان ارتش

نشوید؛ معنایش این است که چنانچه دشمن به شما حمله کرد ،شما بر اثر

امکانات و

جمهورى اسالمى

کمبود امکانات ،کمبود سـالح و مهمـات و کمبـود آمـادگی ،خسـارت

نیروی انسانی از

ایران

تحمل نکنیـد ،کـه خسـارت شـما خسـارت ملـت اسـت ،خسـارت شـما

الزامات است.

خسارت اسالم است.
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الگوی مقاومت اسالمی؛ مطالعه بیانات مقام معظم رهبری

ردیف

شناسه متن

21/01/2910
بیانات در دیدار
21

بسیجیان و پرسنل
سپاه پاسداران استان

نقل قول مستقیم (برداشت از متن اصلی)

مضمون
پایهای

[آنانکه با نام نیروى مقاومت بسیج  ...فعّالیت مىکنند ...نیروى مستحکم

بسیج مردمی

و قاعدة اصلى مقاومت در نظام اسالمى را تشکیل مىدهند و همچنـان بـا

«حشد الشعبی»

قدرت و قوّت و ایمان بسیج مردمی راسخ در مقابـل دشـمن ایسـتادهانـد.

به همراه

یقیناا شما جوانان آن روزى را خواهید دید که دشمن به زانو درآیـد و بـه

خودسازی

شکست خود اعتراف کند.

درونی عامل
شکست و

گیالن

هزیمت دشمن
است.
ایستادگی پنجاه روزة غزة محصور و بیپناه در برابر همه تـوانِ بـهصـحنه
آوردهشده رژیم صهیونیستی و سرانجام ،ناکامی و عقبنشینی آن رژیم و

28

تسلیم شدنش در برابر شـروط مقاومـت ،نمـایش آشـکار ایـن ضـعف و

موفقیت غزه

01/07/2919

ناتوانی و بی بنیگی است .این بدان معنی است کـه ملـت فلسـرین بایـد از

نمونه عینی

پیام به حجاج

همیشه امیدوارتر باشد ،مبارزان جهاد و حماس بایـد بـر تـالش و عـزم و

پیروزی اراده

بیتاهلل الحرام

همت خود بیفزایند ،کرانه غربـی راه پرافتخـار همیشـگی را بـا قـدرت و

جدی و آمادگی

استحکام بیشتر پیگیرد ،ملتهـای مسـلمان پشـتیبانی واقعـی و جـدی از

مردمی است.

فلسرین را از دولتهای خود مرالبه کنند و دولتهای مسـلمان صـادقانه
در این راه گام نهند.
قدرت نظامی برای کشـوری کـه مـورد تهدیـد قـدرتهاسـت ،یکـی از

21

بیانات در دیدار

واجبترین واجبهاست .امروز این نکته مخصود جمهـوری اسـالمی

نیروهای حاضر در

هم نیست .همه کشورهایی که میخواهند از آسیب دخالت قـدرتهـای
محفو باشند ،اول ،نظام سیاسیشان متکی به مردم باشد و ثانیـاا،

مانور ذوالفقار

بزر

2971/07/08

باید از قدرت نظامی مردمی ،خودکفا و کارآمد برخوردار باشند؛ هرچند
آنها این را نمیخواهند.

11/08/2918
پیام تبریک به
حجتااسالم
27

والمسلمین سیدحسن
نصراهلل به مناسبت
پیروزی مقاومت
اسالمی در جنگ 99
روزه

دستیابی به
قدرت نظامی از
اولویتهای
درجه اول هر
کشور است.

ملت لبنان و جوانان داور و سیاستمداران هوشمندش بـا سـیلیِ سـخت
خود ،او را از این غفلت بیرون آوردند .دشمن اکنون در صدد بریدن این
بازوی توانا و کارآمد است؛ در صدد ایجاد اختالف میان سیاستمداران
است؛ در صدد پاشیدن ویروس بی صبری و تردید در مـردم اسـت .همـه
باید در برابر این سمپاشیها بیدار باشـند .بـه حـول و قـوه الهـی ،شـما در
خنثی کردن توطئه های آنان موفق خواهید شد و پیروزی دومی به دسـت
خواهید آورد .انشاءاهلل .جهادی که اکنون در ایـن میـدان جدیـد ،پـیش
روی شماست ،مانند جهاد فداکارانه شما در میدان نظامی ،حائز اهمیت و
در آن ،صبر و توکل و اخالد و تدبیر ،تعیینکننده است.
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صبر ،ایثار و
جهاد عامل
توانمندی و
موفقیت است.
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ردیف

شناسه متن

نقل قول مستقیم (برداشت از متن اصلی)

2911/01/11

ازم است نیروهای مسلح را تقویت کنیم؛ تقویت با ابزار مدرن و

مراسم فارغ

پیشرفته ،تقویت با نگهداری و خودکفایی ...،تقویت صنایع دفاع و دانش

التحصیلی دانشجویان

کاری ،تمرین دائ می و مستمر ،تقویت با ایمان که پشتوانه همه آنهاست.

مضمون
پایهای
توسعه دانش و

21

تسلیحات همراه
با ایمان و
پشتوانه مردمی
زمینهساز

پیروزی است.

مقاومت ،این روزها با توطئه دیگری نیـز دسـت بـه گریبـان اسـت و آن
مـیکوشـند مقاومـت و انتفاضـه مـردم
تالش دوست نمایـانی اسـت کـه 
فلسرین را از مسیر خود منحرف ساخته ،آن را هزینه معامالت سرّی خود

21

09/21/2918

با دشمنان ملّت فلسرین کنند .مقاومت هوشمندتر از آن است که در این

مردمی شدن

بیانات در ششمین

دام فروافتد؛ به ویژه آنکه ملّت فلسرین رهبر حقیقی مبارزات و مقاومـت

مبارزه و

کنفرانس بینالمللی

است و تجارب گذشته نشان میدهد که این ملّت با در

دقیق شـرایط،

منحرف نشدن

حمایت از انتفاضه

مانع از این گونـه انحرافـات مـیشـود و اگـر خـدای نـاکرده ،جریـانی از

انتفاضه ،زمینه

فلسرین

جریـانهـای مقاومــت در ایـن دام فروافتــد ،ایـن ملّــت همچـون گذشــته

توسعه مقاومت

مقاومت اسالمی

میتواند نیاز خود را بازتولید کند .اگر گروهی پرچم مقاومت را بر زمین

است.

بگذارد ،یقیناا گروهی دیگر از دل ملّت فلسرین بر می آید و آن پـرچم را
در دست خواهد گرفت.
ملّتها در مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت کردند ،یعنی تسـلیم نشـدند.
این نکته را توجّه کنید! در طـول ده هـا سـالی کـه رژیـم صهیونیسـتی بـا
پشتیبانی و کمـک انگلـیس و بعـد هـم آمریکـا ،در ایـن منرقـه ،مرتّـب
17/01/2911
بیانات در دیدار
10

مسئوالن نظام و
سفراى کشورهاى
اسالمى

روزبه روز بر قدرت مادّی خـود افـزود ... ،ملّـتهـا در ایـن زمینـه دنبـال

تسلیمناپذیری و

دولتها نرفتند .خب ،این برای دولتهای وابسـته بـه آمریکـا و رفیـق و

جلوگیری از

هم کاسه با رژیم صهیونیستی ،چیز سنگینی بود .فکر کردنـد ایـن را بایـد

انحراف جادة

خراب کنند و ملّتها را باید از صهیونیسم منصرف کنند .چهکار کردند؟

مقاومت ،عامل

این جنگهای داخلی را راه انداختند؛ این جنگهای سـنّی و شـیعه ،ایـن

توسعه و تقویت

سازمانهای جنایت کاری از قبیل القاعده و داعش و امثال اینها ،سـاخته و

است.

پرداخته شدند برای اینکه ماها را بـه جـان هـم بیندازنـد و ملّـتهـا را در
مقابل هم قرار بدهند .این هم دست متجاوز و خائن آنهاست.

111

الگوی مقاومت اسالمی؛ مطالعه بیانات مقام معظم رهبری

ردیف

نقل قول مستقیم (برداشت از متن اصلی)

شناسه متن

مضمون
پایهای

از جمله مسائل مهم جهان و منرقه در سـالى کـه گذشـت ،مسـئلة حملـة
چشمهـاى جهانیـان را بـه خـودش

رژیم صهیونیستى به غزه بود ،که همة
معروف کرد .عدهاى از این نظرگاه به مسئله نگاه کردند که بـا مقاومـت
اسالمى و با مسئله فلسرین ،داراى عناد و کینه دیرین بودند ـ کـه عمـدتاا

12

02/02/2911

سیاستمدارانِ بسیارى از کشورهاى غربى از این جمله بودندـ عدهاى هم


پیام نوروزی رهبر

با نگاه طرفدارانه از ملت مظلوم فلسرین و مردم غزه به مسئله نگاه کردند.

انقالب به مناسبت

اما نتایجى که در این حملة ناجوانمردانه و ظالمانه مترتب شد ،براى همـه

آغاز سال ۸۸۱۱

دنیا بهت آور بود .بیست و دو روز مردم بىدفاع غـزه مقاومـت کردنـد و
رژیم صهیونیستى بیست و دو روز با تمام قوا به این مـردم حملـه کـرد و
پایان این ماجرا با ناکامى رژیم صهیونیستی همراه بود؛ این براى مردم دنیا

مقاومت و
ایستادگی در
برابر تجاوز و
زیادهخواهی،
قدرت مضاعف
و نصرت الهی را
به همراه دارد.

یک تجربه بسیار مهمى است در زمینه امکان مقاومت ملتهـا در مقابـل
زورگویى و ستمگرى ستمگران و زورگویان.

11

مراسم

هزینة تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت و ایسـتادگی اسـت و

دانشآموختگی

فایده و دستاوردهای ایستادگی صدها برابـر بیشـتر از هزینـه هـای تسـلیم

دانشجویان دانشگاه

شدن است .تسـلیم شـدن در برابـر دشـمنِ عنـود و لجـوج نتیجـهای جـز

افسری و تربیت

لگدمال و بیهویت شدن نخواهد داشت .رهبر انقالب اسـالمی بـه یـک

پاسداری امام

قانون تخلف ناپذیر الهی اشاره کردند و گفتنـد :اگـر سسـت نشـوید و بـا

حسین(ع)

دشمن سازش نکنید ،خداوند متعال در مقابل این صبر و مجاهـدت ،کـم

2917 /1/ 1

نخواهد گذاشت و پاداش آن را بهطور کامل خواهد داد.

هزینه تسلیم و
سازش بیشتر و
سنگینتر از
مقاومت است.

جدول  .2تبدیل مضامین پایهای به مضامین سازماندهنده و فراگیر (تبدیل مضامین
کدگذاریشده به مضامین فراگیر (نگارنده))
ردیف
2
1
9

مضامین سازماندهنده

مضامین پایهای
مساجد پایگـاه فرهنگـی اسـالم و هسـته مقاومـت
است.
ایمان ،خودسازی و بصیرت عامل درونی و عملی
نجات مسلمین است.
عزم و اراده جدی با نصرت الهی همراه است.
111

ایمان و انس با قرآن در اجتماع

مضامین
فراگیر
معنویت
گرایی و

تکلیفگرایی به جای نتیجهگرایی
عزم و اراده جدی در راستای عزت

تکلیف
محوری
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ردیف
1
8
1
7
1
1
20
22
21
29
21
28
21
27

مضامین سازماندهنده

مضامین پایهای
جهاد در راه خدا ضامن عزت ملـت و بقـای امـت
اسالمی است.
دوری از قــرآن و اســالم نــاب عامــل گمراهــی،
ضاللت و انحراط است.
وحدت مسلمین یک وظیفه و تکلیف است.

مضامین
فراگیر

تعالیخواهی فرامادّی
باور به فرهنگ و هویت اسالمی
آگاهی سیاسی و انسجام دینی

ازمه وحدت و بقای آن مرز دینی بـه جـای مـرز
جغرافیایی و سرزمینی است.
تقریب مذاهب و پایهگـذاری دیپلماسـی وحـدت
عامل مقابله با استکبار است.
مردمـی بــودن مقاومــت و آمـادگی همــهجانبــه از
الزامات پیروزی است.
حریم امنیتی و دفـاعی غیرقابـل مـذاکره و معاملـه
است.

مقابله با توطئه و تکفیر
وحدت
امتگرایی

مسلمین و
همگرایی

بیداری اسالمی

جهان اسالم

تقریب مذاهب

توسعه و ارتقای تسلیحات نظامی مقاومت متأثر از
انقالب اسالمی است.

خوداتکایی ،واجب بودن اقتدار

اتکا به دانش بومی پیشرفت تسلیحاتی را به همراه

نظامی و توان بازدارندگی

داشته است.
تقویت بنیـه دفـاعی از جملـه امکانـات ،و نیـروی
انسانی از الزامات است.

مقابله با جنگ نامتقارن و تهدیدات

بسیج مردمی «حشد الشـعبی» و خودسـازی عامـل

نرم

هزیمت دشمن است.
موفقیت غزه نمونه عینـی پیـروزی اراده جـدی و
آمادگی مردمی است.
دستیابی به قدرت نظـامی اولویـت درجـه اول هـر
کشور است.
صـبر ،ایثــار و جهــاد عامـل توانمنــدی و موفقیــت
است.
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تقویت بنیه و
دانش نظامی
ـ دفاعی

آمادگی همهجانبه ،پیشرفت
تسلیحات نظامی و ارتقای دانش
دفاعی
اخالد ،صبر ،ایثار و شهادتطلبی

توسعه،
تقویت و

الگوی مقاومت اسالمی؛ مطالعه بیانات مقام معظم رهبری

ردیف
21
21
10
12
11

مضامین سازماندهنده

مضامین پایهای
تســلیحات همــراه بــا ایمــان و پشــتوانه مردمــی

مضامین
فراگیر
تجهیز
و«تسلیح»

زمینهساز پیروزی است.

محور

مردمی شدن مبارزه و منحرف نشدن انتفاضه زمینه
توسعه مقاومت است.
تسلیمناپذیری و منحـرف نشـدن محـور مقاومـت


مردمی شدن مقاومت اسالمی

مقاومت

عامل توسعه و تقویت است.
استقامت در برابر تجاوز و زیادهخواهی قوامبخش
است.

تحقق وعده الهی با ایستادگی و

هزینه تسلیم و سازش بیشتر و سنگینتر از مقاومت

استقامت

است.

روششناسی (روش انجام) تحقیق
در این پژوهش تحلیل مضمون با روش شبکه مضامین انجام شده است .مقاله حاضـر ملـزم بـه
سیر فرایند ویژه تحقیق و تمرکز بر عناصری مشخص است .در این مقاله ،به چهار عنصـر مبتنـی بـر
موضوع اصلی توجه شده است :نوع تحقیق ،راهبرد تحقیق ،روش گردآوری دادههـا و اطالعـات و
روش تجزیه و تحلیل دادهها (مارشال و راسمن .)218 :2910 ،همچنین از روش تحلیل مضمون که
از روشهای کارآمد و کیفی (بروان )212 :1001 ،در ایـن نـوع موضـوعات هسـت ،اسـتفاده شـده
است.
این مقاله از جمله پـژوهشهـای اکتشـافی ـ توصـیفی اسـت .از حیـث نتیجـه بنیـادی ،توانـایی
کـاربردی دارد و از نظـر جمـعآوری اطالعــات ،کیفـی اسـت .بــر اسـاس راهبـرد ،از روش تحلیــل
مضمون برای تحلیل دادهها و کدهای کالن به دستآمده از متن اصلیِ نقل قولها و بیانات استفاده
شده است .نمونه نقل قولها در این مقاله  11عنوان از بیانات مقام معظم رهبری است .دلیل انتخـاب
تعداد مشخصی از بیانات در این نوشـتار ،حجـم زیـاد و گسـتردگی مباحـث مربـوط بـه مقاومـت و
دشواری دستهبندی و انسجام علمی تمام آنها بود .با توجه به اینکـه موضـوع مقالـه مقاومـت اسـت،
سعی شده است بیشتر بیانات مرتبط با این موضوع ،به صورت دقیق بررسی و مرالعـه و از بـین آنهـا
113
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انتخاب شوند .از این رو ،بیانات رهبری انقالب چندین بار مورد مرالعه و بررسی قـرار گرفتـه و 11
متن انتخاب شده است .این انتخاب و دقت در آن ،نتایج اطمینانبخشتری خواهد داشت.در ادامـه،
مباحث کلیدی کدگذاری شده و از نقل قولها و متن مضامین پایه شکل گرفته است.
تجزیه و تحلیل دادهها
از آنجایی که تحلیل دادههای این پژوهش بر مبنای فرایند تحلیل مضمون اسـت ،تحلیـلهـا و
یافتههای پژوهش بر اساس گامهای زیر خواهد بود:
گام نخست :آشنایی و بررسی متنها و انتخاب دادهها و نقل قولها .گام اول ،هسـته مرکـزی
تحقیق است و مضمون پایه و کدگذاری اولیه بر اساس متن انجام مـیشـود .بـه تعبیـری،
در این مرحله ،محقق آمادگی دست یافتن به مضامین را پیدا میکند و به سمت مضامین
جدید در فرایند تحلیل هدایت میشود (استراس و کوربین.)181 :2917 ،
گام دوم :تولید مضامین پایه و کدگذاری اولیه .مؤلفهها در این مرحله استخراج مـیشـوند و
محقق پس از آشنایی و مرالعه دادهها ،از بـین آنهـا انتخـاب مـیکنـد .در واقـع ،در ایـن
مرحله کدگذاریها از نقل قولها و بیانات به دست میآیـد .بـرای در

و بهـرهگیـری

بهتر ،عبارات کوتاه و واژگان دارای بار معنایی هستند .مؤلفههای استخراجشـده در ایـن
مرحله مهم است؛ به تعبیری ،در این گام کدگـذاری نبایـد منجـر بـه مضـامین تکـراری،
نامفهوم و گنگ شـود (اسـتراس و کـوربین .)2917 ،همچنـین مضـامین پایـه بایـد دامنـه
تحقیــق را پوشــش دهــد (اتریــد و اســترلینگ)1002 ،؛ زیــرا هرگونــه گســتردگی دامنــه
مضامین و نقص تولید مضامین پایه ،پژوهش را در دستیابی به یافتههای دقیق و نـو ناکـام
خواهد گذاشت .این م رحله دریچـه ورود بـه بحـث جدیـد اسـت (درخشـه ،افتخـاری و
ردادی.)87 :2911 ،
گام سوم :تولید مضامین سازماندهنده با عبارات و واژههای کوتاه که مقوله موضوع در ایـن
مرحله استخراج میشود .گام سوم تحقیق با کدگـذاری مضـامین سـازماندهنـده شـکل
گرفته؛ ولی در مرحله کلی است .کدهای تولیدشده در قالب مضامین دستهبنـدی شـده،
هریک از دادهها و مضامین سـازماندهنـده بـرای مضـامین فراگیـر آمـاده مـیشـوند .بـه
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تعبیری ،در این مرحله بایستی مضامین پایه که کلی هستند ،با هم ادغام شوند (استراس و
کوربین )2917 ،و مضامینی جدید تولید کنند .در واقع ،در این مرحله محقـق در تـالش
است از میان مضامین سازماندهنده دسـتهبنـدی و ترتیـببنـدی را انجـام دهـد و عنـاوین
فراگیر را از میان دادهها استخراج کند .این مرحلـه از روش تحقیـق ،عـالوه بـر زمـانبـر
بودن نیاز به دقت و ظرافت ویژه دارد؛ زیرا با وجود انبوهی از دادههای خـام کـه برخـی
ارتباط موضوعی ندارند ،باید به لحـا معنـایی ارتبـاط ایجـاد کـرد (منصـوریان:2911 ،
 .)91در این گام ،ارتباط موضوعی باید از پیوند انتزاعی و کاربردی مشـتر

برخـوردار

باشد.
گام چهارم :مضامین فراگیر و ابعاد در این مرحله استخراج مـیشـوند .مضـامین کشـفشـده
منبع اصلی تشکیلدهنده و تغذیهکننده مرحله بعدی هستند.
گام پنجم :تحلیل شبکه مضامین و الگوسازی .با پـاایش مضـامین فراگیـر ،شـبکه مضـامین
براساس محتوا و موضوع دستهبندی میشوند.
گام ششم :توصیف الگوهای کشف شده .در این مرحله نیز هر کدام از مضـامین فراگیـر کـه
شبکه مضامین را شکل داده و تولید الگو کرده است ،اگـر برخاسـته و مسـتخرج از مـتن
اصلی «نقل قـول و بیانـات» نباشـد ،بـه درسـتی انجـام نشـده اسـت (اسـتراس و کـوربین،
.)2917
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق برای پاسخدهی به سؤال اصلی پژوهش و تحلیـل دادههـای بـه دسـتآمـده ،از
قابلیتها و ابزارهای مختلف روش «نظریهپردازی دادهبنیاد» استفاده شده؛ از جمله کدگـذاری بـاز،
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی که در این پژوهش از آنها بهره گرفته شده اسـت .فراینـد
کلی اجرا و انجام روش مذکور ،در تصویر نمـایش داده شـده اسـت .مـدل اجـرای مقالـه براسـاس
فرایند توضیح دادهشده ،انجام شده است .دربـاره تجزیـه و تحلیـل یافتـههـا و نتـایج حاصـل از آن،
گفتنی است که عدم کارایی نرمافزار و روش مذکور در تحلیل دادههای پـژوهش ،سـبب قضـاوت
محقق درباره آنها شده و الگو ارائه داده است.
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تحلیل یافتههای پژوهش
در این مرحله از تحقیق گزیده مضمونی به ترتیب ابعاد و مؤلفههـای اصـلی الگـوی مقاومـت
اسالمی مبتنی بر مدل مفهـومی ارایـه شـده و در ذیـل آن مهمتـرین شـاخصهـای الگـوی مقاومـت
اسالمی ذکر شده است.
تبدیل مضامین و استخراج مضامین ساازمان دهناده :بررسـی و تبـدیل مـتن و نقـل قـول
مضامین پایهایی استخراج شدند .حاصل مضامین پایه انتخاب  11نمونه از نقـل قـول مسـتقیم بیانـات
رهبری از میان تعداد زیاد و مختلفی از مباحث درباره مقاومت بود ،کـه بـا تبـدیل مضـامین پایـه بـه
مضامین سازمان دهنده یک دستهبندی منسجم درباره مقاومت بدست آمد.
تبدیل مضامین سازمان دهنده به مضمون فراگیر :در این مرحله از میان مضـامین سـازمان
دهنده متعدد باید به یک مضامین انتزاعی و عینی دست پیدا کرد .در این مرحلـه مضـامین اصـلی از
دل مضامین سازمان دهنده به چند مؤلفه اصلی میرسد که باید توصیف شوند.
استخراج و توصیف شبکه مضامین :با بررسی و استخراج مضامین فراگیـر ،مقالـه حاضـر بـه
چهار مض مون فراگیر دست یافت که هریک از مضمون توصیف خواهند شد.
معنویتگرایی و تکلیف محوری :مضمون مبتنی بر معنویتگرایـی و تکلیـفگـرا بـودن از
مهم ترین شبکه مضمون اندیشه رهبری انقالب اسالمی است .توجه به قرآن و اسالم اصـیل همـواره
باید بر اساس تکلیف دینی و الهی عمل شود .ا ین مضمون دارای اولویت اول شبکه مضمونی اسـت
که با تکیه بر آن ابتکار عمل به دست مقاومت اسالمی خواهد افتاد .در صحنه نبـرد گروهـی پیـروز
هست که ابتکار عمل را بدست بگیرد؛ در واقع تا زمانی که باور و عقیده غالب نشده و پیروز نشـود
پیروزی واقعی محقق نخواهد شد.
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وحدت مسلمین و همگرایی جهان اسالم :وحدت بـین مسـلمانان و همگرایـی کشـورهای
اسالمی از مضامین مستخرج از بیانـات رهبـری بـوده اسـت .ایـن موضـوع دارای اهمیـت اسـت ،از
زمینههای تشکیل امت واحده اسالمی در مقدمه قانوناساسی؛ عالیترین سـند کشـور نیـز گنجانیـده
شده است« :قانون اساسی با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایران که حرکتی برای پیروزی تمـامی
مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم می کنـد؛ بـه
ویژه در گسترش روابط بینالملی ،با دیگر جنبشهای اسالمی و مردمـی مـیکوشـد تـا راه تشـکیل
امت واحد جهانی راهموار کند (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُم أُمَّةا واحِدَة وَ أَنَا رَبُّکُـم فَاعبُـدُونِ) و اسـتمرار مبـارزه
در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قـوام یابـد» (قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی
ایران.)2978 ،
تقویت بنیه و دانش نظامی – دفاعی :مبتنی بر مضـامین اسـتخراج شـده از بیانـات رهبـری،
وظیفه اصلی نیروهای مسلح ،آمادگی همه جانبـه و تقویـت بنیـه دفـاعی اسـت ،بنـابراین بایـد تـوان
عملیاتی و نظامی و انگیزههای معنـوی ایـن نیروهـا روز بـه روز تقویـت شـود .ارتقـاء دانـش کیفـی
نیروهای مسلح امری ضروری بوده و روزآمدی تسلیحات از موضوعات مهـم در ایـن زمینـه اسـت.
بنابراین مقاومت و مبارزه میزان موفقیت در مذاکره و گفتگو را مشخص مـیکنـد .در حقیقـت بعـد
شکست طرف مقابل باید به مذاکره نشست که تنها در سایه قدرت دفاعی دست یافتنی است.
توسعه ،تقویت و تجهیز «تسلیح» محاور مقاومات :از دیگـر مضـامین فراگیـر و اصـلی در
اندیشه رهبری وجود دارد توسعه و تقویت محور مقاومت است که محور مقاومت منرقه راهبـردی
جمهوری اسالمی ایران به شمار میرود ،تأثیر گفتمـان انقـالب اسـالمی در محـور مقاومـت سـبب
تقویت امنیت ملی خواهد شد .لذا تأثیر در این منرقه راهبردی باعث ثبات ،امنیت در منرقه شـده و
تهدیدات علیه انقالب اسالمی و محور مقاومـت خنثـی خواهـد شـد .و همـواره تجهیـز و گسـترش
محور مقاومت مورد توجه رهبری بوده و در برخـی مـوارد توصـیه بـه تسـلیح کرانـه بـاختری بـرای
مقاومت اسالمی شده است؛ به این دلیل که موفقیت محور مقاومت را بـه همـراه دارد و زمینـه سـاز
بحران برای رژیم صهیونیستی خواهد شد.
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نمودار  .1شبکه مضمونی مقاومت اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری
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نتایج تحلیل مضمون مقاومت مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبـری و بـر اسـاس فراوانـیِ کـدها
نشــان داد کــه الگــوی مقاومــت اســالمی مشــتمل بــر چهــار بعــد یــا حیرــه و  11مؤلفــه اســت .بعــد
«معنویتگرایی و تکلیفمحوری» دربرگیرنده پنج مؤلفه ،شامل :ایمان و انس با قـرآن در اجتمـاع،
تکلیفگرایی به جـای نتیجـهگرایـی ،عـزم و اراده جـدی در راسـتای عـزتمنـدی ،تعـالیخـواهی
فرامادّی ،بـاور بـه فرهنـگ و هویـت اسـالمی؛ بعـد «وحـدت مسـلمین و هـمگرایـی جهـان اسـالم»
دربرگیرنده آگاهی سیاسی و انسـجام دینـی ،مقابلـه بـا توطئـه و تکفیـر ،امـتگرایـی و دارالسـالم،
بیداری اسالمی ،تقریب مذاهب؛ بعد «تقویت بنیـه و دانـش دفـاعی ـ نظـامی» مشـتمل بـر سـه مؤلفـه
خوداتکایی و واجب بودن اقتدار نظامی و توان بازدارندگی ،مقابله بـا جنـگ نامتقـارن و تهدیـدات
همهجانبه؛ پیشرفت تسلیحات نظامی و ارتقای دانش دفـاعی؛ بعـد «توسـعه ،تقویـت و
نرم ،آمادگی 
شهادتطلبی؛ مردمـی

تجهیز و تسلیح محور مقاومت» دربرگیرنده سه مؤلفه اخالد ،صبر و ایثار و
شدن مقاومت اسالمی؛ تحقق وعده الهی با ایستادگی و استقامت .همـه ایـن ابعـاد در ایـن مقالـه بـر
اساس روش تحلیل مضمون شناسایی و تأیید شدند.

نتیجهگیری (پیامدها و دستاوردهای پژوهش)
در این تحقیق تالش شد تا مجموعه دیدگاههای رهبر معظم انقالب اسالمی بر اسـاس بیانـات
ایشان در زمینه مقاومت اسالمی به شکل نظاممند و روشمند ،جمعآوری و دستهبندی شود .منظومه
فکری رهبری با فرایند کدگذاری در روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتـه ،پـس
از مفهومسازی چارچوبی برای مقاومت اسالمی ارائه شد.
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که «مقاومت اسالمی» در منظومه فکری امام خامنهای یک
مفهوم چند بعدی است که به عنوان دال مرکزی گفتمان انقالبی است .مقاومت اسالمی در سیاست
خارجی انقالب اسالمی بر اساس قاعده «نفی سبیل» نیز مورد توجه بوده و ساختاربندی شده اسـت.
طبق منظومه فکری رهبری علل و عواملی بـرای شـکلگیـری ،توسـعه و چـارچوببنـدی مقاومـت
اسالمی تعیینکننده است که از اندیشه رهبری استخراج شده است .مقاومت اسالمی در صورتی که
با راهبردها و الزامات اساسی استخراجشده از منظومه فکری رهبـری همـراه باشـد ،موجـب توسـعه
گفتمان مقاومت میشود و نتایج مهمی به همراه خواهد داشت.
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بر اساس آنچه در پیشینه مقاله نیز بررسی شده ،نتایج برآمده از پژوهشهای انجامشده با مقاله
صورتگرفته همسویی دارد .از آنجایی که در چـارچوب اسـتخراجشـده مقاومـت اسـالمی دارای
شاخصهای اساسی فرری ،دینی ـ معنوی و عملی است ،در پژوهشهای صورتگرفتـه پیشـین نیـز
نتایج و دستاوردهای مقاومت اسالمی در پرتو آنها بوده است.
بنابراین ،پیشنهادهایی در راستای موضوع بـه عنـوان پیشـنهادات کـاربردی و پژوهشـی ارائـه
میشود:

ـ با توجه به اینکه مقاومت اسالمی از مباحث مهم در جهان اسـالم بـوده و مقاومـت در اسـالم
پیچیدگی خاصی دارد ،پیشنهاد میشود در زمینه ماهیت و زمینههای مقاومت در هر محـیط
جغرافیایی متناسب با فرهنگ بومی و سرزمینی ،پژوهش مستقلی صورت گیرد.
ـ الگوی مقاومت اسالمی بر مبنای اندیشه رهبر انقالب اسالمی بر اساس تحلیل مضامین بحث
و بررسی شد .پیشنهاد میشود اندیشه رهبران نهضتی به صورت مستقل و به صورت تحلیـل
مقایسهای بررسی و تحقیق شود.
ـ مقاومت اسالمی در انقالب اسـالمی بـه عنـوان ابعـاد و مؤلفـههـای آن مرـرح و بحـث شـد.
توصیه میشود پژوهشهای گستردهتری مبتنی بر روشهای مختلف بررسی شـود تـا بتـوان
به یافتههای تکمیلی و کاملتری دست یافت.
ـ شناخت عوامل مؤثر در الگوی مقاومت اسالمی کـه از شـبکه مضـامین بـه دسـت آمـده ،از
ضرورتهایی است که به ایجاد و تقویت سـرمایههـای معنـوی و فرهنـگ معنـوی کمـک
می کنـد و دسـتاوردهایی دارد .پیشـنهاد مـیشـود در بررسـیهـای بعـدی بـا بهـرهگیـری از
دستآمده در این پژوهش و بهـرهگیـری از سـایر روشهـای نـوین پژوهشـی،

یافتههای به
جنبههای مدل با سایر جوامع آماری ،پژوهش و بررسی شود.
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