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مقاله پژوهشي :الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنهای

(مدظلهالعالي)
3

اصغر صالح اصفهانی ،1قدیر نظامیپور ،2حسن کاظمی قمی  ،ایرج فرجی
دریافت مقاله99/12/12 :

4

پذیرش مقاله99/11/10:

چكيده
مقاومت
اما خامن ا

استتیمی پت
(مدظل العتالی)

جبه مقاوم

از پیتتروز انقتتی

(رحم ت اهللعلی ت )

استتیمی بتتا بهتتر گیتتر از منظوم ت فکتتر امتتا خمینتتی

موجب شکلگیر جبه مقاوم

در منطق غر

آسیا با محور جمهور اسیمی ایران شد اس .

برا دستیابی ب اهداف خود و همچنین همسو نمودن مل ها و دول هتا منطقت بتا انقتی

نیازمند یک الگو منسجم و کارآمد اس

تا با بهر گیر از آن بتواند پیچیدگیها محیط خود را مدیری

اما خامن ا (مدظل العالی) ب عنوان رهبر انقی
مقاوم  ،ابعاد مختلف مقاوم

و

استیمی،
نماید.

اسیمی و فرماند معظم کل قتوا ،بتا اشتراف اطیعتاتی بتر جبهت

را در مناسب ها و سخنرانی ها گوناگون تبیین نمود اس  .بنابراین هدف اصتلی ایتن

تحقیق دستیابی ب الگو جبه مقاوم

از دیدگا اما خامن ا

این تحقیق از نوع کاربرد و با رویکرد آمیخت اس

(مدظل العالی)

اس .

ک ب روش کتابخان ا و با تحلیل محتوا و نظری پترداز داد

بنیاد ب صورت کمّی و کیفی انجا گرفت اس .
بر اساس منظوم فکر مقا معظم رهبر (مدظل العتالی) جبه مقاوم

در ابعاد و مؤلف ها  :ارکتان(رهبتران ،دولت هتا،

مل ها ،وحدت و ،)...مبانی و جه سازها(آرمان ،اندیش  ،مکتب ،اصول و  ،)...عوامل پیشبرند (توان و آمادگی دفتاعی،
استحکا ساخ

درونی و ،)...موانع و چالش ها(نفوذ ،نفاق ،نابسامانی داخلی ،استتبداد ،استتکبار و  ،)...اهتداف مقاومت

(دول ساز  ،رهبر ساز و  )..دستیابی ب استتقیل و عتتت دولت هتا و ملت هتا جبهت مقاومت  ،اعتمادستاز ،
بازدارندگی و کاهش حضور نظامی استکبار در کشتورها محتور مقاومت

و سترانجا پیتروز مقاومت

را تستهیل

مینماید.
واژگان کليدی :الگو ،گفتمان ،جبه مقاوم  ،اما خامن ا

(مدظل العالی)

 1دانشیار ،دانشگا عالی دفاع ملّی

 2دانشیار ،علو دفاعی راهبرد  ،دانشگا عالی دفاع ملّی
 3استادیار ،دانشگا عالی دفاع ملّی

 4دکتر  ،علو دفاعی راهبرد دانشگا عالی دفاع ملّی (نویسند مسئول)Email:farrajii@yahoo.com .
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مقدمه
گفتمان مقاوم

اسیمی یکی از گفتمانها تولید شد انقی

اسیمی اس

ک میتواند در ابعاد

مختلف سیاسی ،اقتصاد  ،اجتماعی ،فرهنگی ،دفاعی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت و مفاهیم
محمد (صلیاهللوعلی وآل وسلّم) ب عنوان دال مرکت آن تبیین و در

خاص آن با بهر گیر از اسی نا

مواجه با مفاهیم موجود ب ویژ مفاهیم تولید شد منبعث از اندیش لیبرالیسم ،تقابل نماید.
گفتمان مقاوم

اسیمی ب مثاب گفتمانی برخوردار از مؤلف ها

مختلف کوشید اس

تا نشان دهد ک میان دین و دنیا میتوان آشتی برقرار کرد .این گفتمان باور

دارد ک پاسخی درخور برا نتاع تاریخی سن
مذهبی جامع  ،توسع و پیشرف
گفتمان مقاوم
ناسازگار اس

نیرومند فرهنگی ،در دور ها

و مدرنیت فراهم آورد اس

و با حفظ دغدغ ها

را ب ارمغان خواهد آورد .در همین نقط اس

ک انشقاق میان

اسیمی و بنیادگرایی حاصل میآید .از نگا بنیادگرایی ،مدرنیت اساساً با دین
و نمیتوان بطور همتمان مدرنیت و زندگی مدرن را برگتید و دیندار بود .لذا باید

اهتما و تیش ب برافکندن بنیاد و بنیادها مدرنیت و ب ویژ مظاهر مدرنیسم بس  .در این نگا ،
تجمیع دین و مدرنیت امکانپذیر نیس ؛ چ آنک مدرن بودن یعنی غربی بودن و اینگون اس
نمیتوان همزمان مدرن و مسلمان بود .مقاوم

ک

اسیمی در برابر چنین نگاهی میایستد و استدالل

میکند ک میتوان همزمان مدرن و مسلمان بود .بدینسان ،گفتمان مقاوم
از وجهی کامیً استعار و نمادین برخوردار اس

اسیمی در این عرص

و میکوشد تا خود را ب عنوان نماد پیوند سن

و مدرنیت بدون چشمپوشی از ارزشها دینی معرفی کند و در همین مرز در ستیت با دوگفتمان
بنیادگرا و لیبرالیستی قرار می گیرد؛ زیرا بنیادگراها با ادعا
میروند و لیبرالها با ادعا صیان
ناچار ب مقاوم

از مدرنیت ب جنگ دین میروند و گفتمان اسیمی در این میان

برا حفظ کیان معرفتی و هویتی خود اس ( .دبیر مهر)231-242 :1312،

گفتمان یک منظوم معنایی اس
مجموع ا

ک واژ ها و نشان ها

معنادار را میآفریند .گفتمان منظوم ا

اس  .در درون یک گفتمان ،نیرو
دالها مقاوم

صیان

از دین ب جنگ مدرنیت

آن در کنار هم و در پیوند با یکدیگر

منسجم اس

و دال برتر ،هست مرکت

جاذب هست (دال) مرکت  ،سایر نشان ها را جذ

آن

میکند.

اسیمی حول محور اسی گردِ هم میآیند و عمل مفصلبند صورت میپذیرد

و مفاهیم یاد شد در چارچو

گفتمان مقاوم

معنا و هویتی خاص مییابند .لذا انسجا معنایی

الگو جبه مقاوم

یکی از مهمترین کارکردهایی اس

(مدظل العالی)

از دیدگا اما خامن ا

ک از مفصلبند
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نشأت میگیرد.

حول دال مرکت

(دبیر مهر)33 :1312،
بحران یک گفتمان زمانی آغاز میشود ک از توضیح و تفسیر و ساماندهی جهان اجتماعی ناتوان
شود .در چنین شرایطی رقیبان وارد میدان شد و برا ارائ اسطور ا ک بحران بوجود آمد را
حل کند رقاب

مینماید .اگر گفتمانی بتواند خود را ب عنوان ناجی شرایط بحرانی معرفی و اذهان

اجتماعی را تسخیر نماید ،ب عنوان گفتمان برتر حاکم و جامع را ب شیو خود سامان میدهد .در
ادام اگر توان پاسخگویی ب پیچیدگیها

بدهد ،از فضا

جامع را از دس

استعار

و عا

فاصل گرفت و متمایل ب بخشی از جامع میشود ک همین مسئل سبب جابجایی غیری ساز ها
و دشمنیها از بیرون ب درون گفتمان شد و موجب فروپاشی آن میشود.
با شکل گیر
نظری ها

جبه مقاوم

در منطق غر

آسیا با محور جمهور

انقیبی توسط اندیشمندان آن ،گفتمان مقاوم

اسیمی ایران و تولید

اسیمی هم در حال رشد و پیشرف

بود ؛ ب گون ا ک قدرت تقابل آن با دیگر گفتمانها متخاصم اسی نا
علی و آل و سلّم) افتایش چشمگیر داشت و در صدد اس

تا خود را ب عنوان ناجی شرایط

نابسامان دول ها و مل ها بویژ مل ها و دول ها جبه مقاوم
نماید .با عنای

ب جایگا والی

مقاوم  ،نظری ها ایشان در تقوی

فقی در انقی

محمّد (صلیاهلل و

در منطق غر

آسیا تثبی

اسیمی و اشراف معظمل ب مسائل جبه

و رشد این گفتمان نقش بستایی دارد .بنابراین تحقیق حاضر

به دنبال کشف الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) میباشد تا ضمن
توسع مفاهیم گفتمان مقاوم

اسیمی ،با استفاد از این الگو بتواند این حوز را سازماندهی و روابط بین

اعضاء آن را مشخص نماید؛ ب گون ا ک توان پاسخگویی و تفسیر پیچیدگیها محیطی داشت باشد .ب
همین منظور منویات مقا معظم رهبر و فرماند معظم کل قوا

(مدظل العالی)

محور این تحقیق قرار گرفت اس  .ضرورت دارد در جبه مقاوم
موضوع ها مختلف جبه مقاوم
پیشگیر

در خصوص مقاوم ،

از تفسیرها

مختلف در

جلوگیر و ب نوعی یک گفتمان مشترک ایجاد شود تا ضمن

از سوءتفاهمها و منازعات فرق ا  ،مانع از حضور و مداخل استکبار جهانی ب ویژ

آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطق غر

آسیا شود .اهمی

الگو مناسب ،انسجا فکر در بین اندیشمندان جبه مقاوم

تحقیق نیت این اس

ک با ارائ یک

ایجاد؛ طور ک موجب هماهنگی

اقدامات عملی دول ها و مل ها و نهض ها در سطوح گوناگون گردد .در این راستا سئوال اصلی
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تحقیق این است که الگوی جبهه مقاومت از دیدگاه امام خامنهای
اصلی این تحقیق تعیین ابعاد و مؤلف ها جبه مقاوم
اس

تا بر اساس آن اقدامات جبه مقاوم

(مدظلهالعالی)

چیست؟ هدف

از دیدگا مفا معظم رهبر

توسط دول ها و گرو ها و نهض ها هدای

(مدظل العالی)

شوند.

این تحقیق فاقد فرضی اس .
مباني نظری
پيشينه شناسي

در خصوص موضوع مقاوم  ،پژوهشها انجا گرفت مورد بررسی و درس گرو کلی دست بند
گردیدند:
-

گرو اول ک ب تبیین الگوها مفهومی پرداخت اس  .تبییین میدل مفهیومی مقاومیت در
اندیشه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)؛ تألیف آسی مهر پور و گفتمیان مقاومیت در سی هر
فکری و اندیشه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)؛ تتألیف مستعود مطلبتی و همکتاران در ایتن
دست اند.

-

گرو دو ب مقاوم

و حوز بین الملل و نظری پرداز در این رابط پرداخت است  .تیثییر

انقالب اسالمی بر هندسه قدرت مقاومت اسالمی در غرب آسیا؛ تتألیف محمتد دادونتد و
همکاران ،تثییر انقالب اسالمی بر نظام بینالملل؛ رویکرد ایرانی-اسیالمی نفیی سیبیل و
برخورد با سلطه ،تألیف حسین رضاپور ،انقالب اسالمی ایران و برسازی هنجیار سیاسیی
مقاومت در روابط بینالملل؛ تألیف زهر پوستینچی و ابراهیم متقتی ،نظرییه مقاومیت در
روابط بینالملل؛ تألیف روحاهلل قادر کنگاور مهمترین یافت ها این گرو میباشند.
-

گتترو ستتو ب ت نقتتش مقاوم ت

در بیتتدار استتیمی پرداخت ت اس ت  .در ایتتن رابط ت ،

اسالمگرایی؛ گفتمان مقاومت تألیف محمتود محمتد  ،پیارادایم مقاومیت و بییداری
اسالمی در پرتو تحوالت شمال آفریقا و خاورمیانه تألیف محمدتقی قتلسفی و ستمی
فرخی یاف

گردید.

الگو جبه مقاوم

در خصوص ارائ الگو مقاوم
مرتبط با گفتمان مقاوم

از دیدگا اما خامن ا

پژوهش ها کافی انجا نگرفت و در این رابط نیاز اس

مقاوم

مفاهیم

اسیمی بیشتر مورد کاوش قرار گرفت تتا ضتمن تکمیتل دائتر المعتارف

مقاوم  ،بستر الز برا عینی نمودن این مفاهیم و شناخ
مقاوم

(مدظل العالی)
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جایگا و آثار ک بتر کتارکرد جبهت

خواهند داش  ،ایجاد گردد .ایتن تحقیتق در راستتا دستتیابی بت الگتو جتامعتتر از
(مدظل العالی)

از نگا اما خامن ا

پرداخت اس .

مفاهيم

مقاوم

از دیدگا اما خمینی(رحم اهلل علی ):
میفرمایند :ما هتم کت کتار انبیتا و پیغمبتر اکتر

اما خمینی(رحم اهلل علی ) در خصوص مقاوم

(صلی اهلل علی و آل و سلم) را انجا می دهیم باید بایستیم ،باید مقاوم
پیدا کند و عدال

برقرار شود و دس

ظالم ها کوتا گردد .ایتن را بایتد دنبتال کترد .مترد زمتان

حضرت رسول (صلی اهلل علی و آل و سلم) و اصحا

او مقاوم

کردند و از سختی نهراسیدند تا

پیروز شدند .ما هم وقتی وارد این کار شدیم و تصمیم گرفتیم ک دس
پیامدهایش را هم باید پذیرا باشیم( .اما خمینی
مسؤولین محتر کشور ایران و مرد ما و مل
کن کردن آن ،دس
توان معنو ام

کنتیم تتا استی استتقرار

(رحمت اهلل

بدین عمتل بتتر

بتتنیم،

علیت ) ،صتحیف نتور جلتد  11صتفح ) 32

ها اسیمی از مبارز با این شجر خبیثت و ریشت

نخواهند کشید و ب یار خداوند تعالی از قطترات پراکنتد پیتروان استی و
(صلی اهلل علی و آل

محمد

تشکیل هست ها مقاوم

حت

وسلم) و امکانات کشورها استیمی بایتد استتفاد کترد و بتا

اهلل در سراسر جهان رژیم صهیونیستی را از گذشت جنایت

بتار

ختتود پشتتیمان و ستترزمین هتتا غصتتب شتتد مستتلمانان را از چنگتتال آنتتان ختتارج کتترد ( .امتتا
خمینی(رحم اهلل علیت ) ،صحیف نور جلد  22صفح  121الی  )133امروز روز مقاوم
صدا و امریکا و استکبار غر

سیلی زنید ک برق آن چشمان استکبار شترق را کتور کنتد .امتروز

روز درنگ نیس  ،امروز روز صیقل انسانی
و حق را باید گرف

اس  ،چنتان بتر

انسان هاس  ،روز جنگ اس  ،روز احقاق حق اس

و انتظار آن ک جهانخواران ما را یتار کننتد بتی حاصتل است  .امتروز روز

حضور در حجل جهاد و شهادت و میدان نبرد اس  ،روز نشاط عاشتقان خداست  ،روز جشتن و
سرور عارفان الهی اس  ،امروز روز نغم سرایی فرشتگان در ستایش انسان هتا مجاهتد ماست .
درنگ امروز ،فردا اسارت بار را ب دنبال دارد .امروز باید لباس محب

دنیا را از تن بیرون نمود
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و زر جهاد و مقاوم

پوشید و در افق طلیع فجر تا ظهور شم
(رحم اهلل علی )

خون شهیدان بود( .اما خمینی

صحیف نور جلد  22صفح  113الی ) 113

مقا معظم رهبر (مدظل العتالی) در خصوص مقاوم
جریان مقاوم  ،جبه
بلند کرد اس

ب پیش تاخت

و ضتامن بقتا

میفرمایند :اینک ما میگوییم «نیروها مقاوم ،

مقاوم » ،یعنی این؛ یعنی یک حقیقتی ب نا اسی در دوران معاصتر ستر

ک این حرک

عظیم اسیمی ،صد سال پیش ،پنجا سال پیش نبتود ،امتروز وجتود

دارد ک گریبان نظا سلط را محکم میگیرد و برا آزاد و عدال

اقتدا میکنتد؛ ایتن بت وجتود

آمد ؛ آنها هر توانی ک دارند ،میخواهند در مقابل این ب خرج بدهند ک این را عقب براننتد؛ اینجتا
اس

ک «فَلِذلِکَ فَادعُ وَاستَقِم»؛ هم دعوت الز اس  ،هم استقام

معنا مقاوم

چیس ؟ معنا مقاوم

حق میداند ،را درس

این اس

الز اس ؛ مقاوم

ک انسان یک راهی را انتخا

میداند و در این را شتروع بت حرکت

یعنی ایتن.

کند کت آن را را

کنتد و موانتع نتوانتد اورا از ایتن

حرک

در این را منصرف کند و او را متوقف کند؛ این معنا مقاوم

حکای

از ایستادگی بازیگر در برابر تحولی دارد کت بت دنبتال تغییتر شترایط و مناستبات است .

مقاوم

اگر متأثر از اصول الهی باشد ،نصرت الهی شامل حال صاحب آن خواهد شد .این مقاوم

موجب عتتمند و تن ندادن ب خف

در برابر دشمنان اس

اس )12/2/14( .

ک این مبارز در اسی بتا نتا جهتاد

شناخت میشود؛ اما اگر با انگیت شیطانی و در مقابل فراخوان بت ستعادت و رهتایی از ظلتم باشتد؛
مقاوم

منفی شکل میگیرد( .مهد پور)343 :1322 ،

محور مقاوم

اصطیحی سیاسی اس

ک نخستین بار توسط روزنام لیبیایی (بت عربتی :التحتف

االخضر) در مقابل اصطیح محور شرارت ک توسط جورج دبلیو بوش در سال  2222مطرح شتد،
عنوان شد و در آن عنوان شد بود ک کشورهایی ک رئی

جمهور آمریکا از آن ها با عنوان « محتور

شرارت» نا میبرد ،در اصل کشورها « محور مقاوم » در مقابل ایاالت متحتد آمریکتا و تتیش
آن برا سلط گر بر سایر کشورها محسو
استقام  :خویشتن دار و حب

نف

میشود1.

بر چیت ک عقل و دین تقاضا میکند و از چیت ک شترع

و عقل از آن نهی میکند( .تفسیر المیتان ،جلد )333333 :22
دیگر مفاهیم مرتبط با مقاوم

ک در متون مورد استتفاد قترار متیگیرنتد عبارتنتد از :پایتدار و

ایستادگی.
Wikipedia

1

الگو جبه مقاوم

مقاومت در قرآن کریم :استقام
مقاوم

ب گون ا اس

(مدظل العالی)

از دیدگا اما خامن ا

و مقاوم

23

امر الهی بود و مورد رضا خداوند اس  .ارزش این

ک خداوند در این رابط هم میفرمایند:

وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَ ُ رِبِّیُّونَ کَثیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فی سَبیلِ اللَّ ِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَتا اسْتتَکانُوا
وَ اللَّ ُ یُحِبُّ الصَّابِرین .چ بسیار پیامبرانى ک مردان الهى فراوانى ب همرا آنان جنگ کردنتد آنهتا
هیچ گا در برابر آنچ در را خدا ب آنان مىرسید ،سس
دارد.

و خداوند استقام کنندگان را دوس

خداوند (تبارکوتعتالی) دربار استقام

و ناتوان نشدند (و تن ب تسلیم ندادند)؛

1

میفرمایند :فَلِذلِکَ فَادْعُ وَ اسْتتَقِمْ کَمتا أُمِترْتَ وَ ال تَتَّبِتعْ

أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْ ُ بِما أَنْتَلَ اللَّ ُ مِنْ کِتا ٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ اللَّ ُ رَبُّنا وَ رَبُّکُمْ لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُتمْ
أَعْمالُکُمْ ال حُجَّةَ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ اللَّ ُ یَجْمَعُ بَیْنَنا وَ إِلَیْ ِ الْمَصیر .پ

ب همین خاطر تو نیتت آنتان را بت

سوى این آیین واحد الهى دعوت کن و آن چنان کت متأمور شتد اى استتقام

نمتا ،و از هتوى و

هوسهاى آنان پیروى مکن ،و بگو« :ب هر کتابى ک خدا نازل کرد ایمان آورد ا و مأمور در میتان
شما عدال

کنم؛ خداوند پروردگار ما و شماس ؛ نتیج اعمال ما از آن متا است

شما از آن شما ،خصوم
مىکند ،و بازگش
مقاوم

و نتیجت اعمتال

شخصى در میان ما نیس ؛ و خداونتد متا و شتما را در یتک جتا جمتع

(هم ) ب سوى اوس

»

2

در فق اسیمی نیت بدان پرداخت شد اس  .آی اهلل محمدمهد آصفی دو فق مقاومت

و

فق حکومتی را نیاز روزافتون و پاسخگو پرسش ها جامع اسیمی می داند .ایشتان مقاومت

را

ب دو بُعد داخلی و خارجی تقسیم نمود اس  .هریک از ایتن دو مقاومت

مبتانی فقهتی ویتژ ا

دارند.
داخلی در کتا

اما مبانی فقهی مقاوم

مرتب آن ایجاد تغییر و اقتدا عملتی است

و سنّ  ،امر ب معروف و نهی از منکر است
کت همتان مفهتو مقاومت

ناخشنود از ستمگر ،خشم گرفتن و تکی نکردن بر اوس
مبانی فقهی مقاوم

در برابر اشغالگر کافر از کتا

است

کت بتاالترین

و پتایین درجت آن

ک با معارض سیاسی هممعناست  .امتا

و ستنّ ؛ آیت قتتال (هفتتاد و پتنجم) ستور

مبارک نساء و آیات دیگر از قرآن کریم و احادیث فراوانی از رسول خدا صلی اهلل و علی و آلت و
سلّم و اهل بی

علیهم السی اس

 1سور آلعمران آی 148
 2سور شور آی 13

ک از سو شیع و سنی دربار وجو

دفاع از کیان استی در
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برابر تهاجم و تجاوز بیگانگان ب کشورها مسلمان بیتان شتد است  .دالیتل فقهتی بتر وجتو
مقاوم

مسلحان ب چهار بخش تقسیم می شود :قرآن کریم ،سن

ک ادام ستن

نبو و اهل بی

نبو اس  ،اجماع ،عقل[ .البت ] رفتارها ظالمان جنبش ها تروریستی هیچ رابط ا بتا مقاومت
ندارد و تصویر نادرس

از اسی دربار تکفیر مسلمانان ب وسیل یکدیگر و مباح شمردن ختون

آنها ب جهان ارائ میکنند( .آصفی)112-222 :1313 ،
مقاومت از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالي) :بر اساس نمودار ( )1جمع آور و تحلیل بیانات اما
خامن ا

(مدظل العالی)

دربار مقاوم

سازماندهی شد .با توج ب کلید واژ ها

مقاوم  ،مدارک و مستندات منتسب ب مقا معظم رهبر

(مدظل العالی)

احصا شد برا

بر این اساس مورد کاوش

قرار گرف .
 322عبارت در خصوص مقاوم

از مدارک و مستندات استخراج و بر این اساس کدها

تعیین گردیدند.
جدول :1فراوانی مفاهیم استخراج شد از منویات مقا معظم رهبر (مدظل العالی)
تعداد عبارتهای
استخراج شده از سال

جمع کل مفاهیم

فراوانی مفاهیم استخراج شده

مرتبط با مقاومت

 9931نا 9912
 322عبارت

مقاوم

استقام

432

231

ایستادگی
431

پایدار
13

 1223مورد

باز

الگو جبه مقاوم

از دیدگا اما خامن ا

(مدظل العالی)
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فرایند جمع آور و تحلیل بیانات اما خامن ا (مدظل العالی) دربار مقاوم
خروجی

 -2ارائ پیشنهادات.

 -1تعیین ابعاد الگو.

 -3تعیین و بررسی روابط مقول ها.

 -2دست بند مقول ها

 -1مقول بند مفاهیم.

 -2استخراج مفاهیم باز از محتوا متون تفکیک شد

 -1دست بند و تفکیک متون

 -3تشکیل بانک اطیعات و تحلیل کمّی

 -2جستجو و فیش بردار

 -1تعریف مفاهیم

(مدظل

مرتبط با مقاوم

(مدظل العالی)

ک ب روش داد بنیاد انجا شتد است  .ابتتدا واژگتان

احصتاء و تعتاریف آن هتا استتخراج گردیتد .در ادامت بتا مطالعتات

کتابخان ا  ،از پایگا اطیع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آی
العالی) ،نسب

پیرامون مقاوم

مترادف و مرتبط بتا مقاومت

مقاوم

جمع آور

شناسي) :فرایند جمع آور  ،سازماندهی و تحلیل بیانات حضرت اما خامن ا
روشنمودار (1

پژوهش حاضر از حیث نوع کاربرد اس

بیانات اما خامن ا (مد ظل العالی)

تجتی و تحلیل

تعریف و نظری ها

نتیج گیر

پردازش

سازماندهی

ورود

اهلل العظمتی امتا خامنت ا

ب جمع آور داد ها (از سال  1382تتا ستال  )1312اقتدا شتد .ستس
ب طور خاص جداساز گردید .با مشخص شدن بیانات اما خامن ا

بیانتات
(مدظل العالی)

در بار مقاوم  ،با استفاد از تحلیل محتوا کمّی و کیفتی و بتر مبنتا عقتل ،منطتق ،استتدالل و
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تفکر ،حقایق مقاوم
استقام

جستجو گردید .فرمایشات مقا معظم رهبر

(مدظل العتالی)

و ایستادگی و پایدار  ،نمون ها ب صورت تما شمار مورد بررسی قرار گرفتند.
(مدظل العالی)

متغیر مستقل این تحقیق ،منویات اما خامن ا
اس  .الگو مقاوم

علمی اس

یک چارچو

میباشد .متغیر وابست نیت الگو مقاوم

ک با تنظیم و ترسیم روابط علمی و منطقی بین

ابعاد و مؤلف ها مقاوم  ،انسجا الز در نظری و عمل جبه مقاوم
برا

تعیین میتان پایایی مفاهیم ب دس

استقام

پیرامتون مقاومت

آمد  ،واژ مقاوم

ایجاد مینماید.

و مترادف با آن شامل ایستادگی،

و پایدار ب عنوان واحد تجتی و تحلیل بیانات منظور و کدها باز توسط مؤلفین مقال

ب طور جداگان بر این اساس استخراج گردید.
جدول :2نمون کدگذار باز بیانات اما خامن ا مدظل العالی
R
1

محتوای منویات مقام معظم رهبری
فرق ها

شاگردان ائم (علیهم السّی ) از هم

مدظلهالعالی

مفهوم

اسیمی بودند ،مخصوص

شیع نبودند؛ از کسانی ک ب آرمان تشیع  -یعنی ب امام

شیعی  -اعتقاد

نداشتند ،کسان زیاد بودند ک شاگردان ائم بودند؛ تفسیر و قرآن و حدیث
و سن

اهداف مقاوم

:حفظ

اسی

پیغمبر را از ائم یاد میگرفتند .اسی را همین مقاومتها بود ک تا

امروز نگ داش )1384/21/23( .
2

سیاس

پیروز

خون بر شمشیر همان سیاس

مقاوم

مظلومان اس .

()1388/28/31
3

روحی

ایستادگی و مقاوم

در شما مرد و وفادار نسب

بترگوارمان  -ک مظهر ایستادگی و مقاوم

انقیبی مل

سیاس

موارد نادر اس
سیی

اندیش

مؤمنین ک از قل

ک برا یک مل

ما بود  -و عتتی ک

دستاورد مقاوم :

و برائ

او جار

از مشرکین و محب

اس  ،هم

ب

دلها و جانها

مستعد را فرا می گیرد و ب او حضور معنو میبخشد)1382/24/14( .
3

خداوند ب مل

عتت

ب آسانی پیش نمیآید)1382/24/ 23( .

جهاد و شهادت و مقاوم
بلند اندیش

مقاوم

ب اما عتیت و

از طریق همین ایستادگیها و مقاومتها در دنیا و در چشم ملتها ب وجود آمد ،
4

اندیش

جهاد و

شهادت و مقاوم

ما پاداش داد و بعد از مقاومتها و مبارزات و جانفشانیها و

فداکاریها زیاد ،این عتت و استقیل و تدین و ایمان و نظا اسیمی را ب

التامات مقاوم

آنها بخشید)1382/28/21( .
8

مسلمانان جهان را بیدار کرد و هست ها

مقاوم

اسیمی را با د گر و

صدا امید خود متشکل ساخ )1382/21/22( .
3

و

ب طور کلی ،هر چیت

ک نشاندهند

مقاوم

هست ها مقاوم
اسیمی

و امید و ایستادگی مل

ناامید در مقاوم

الگو جبه مقاوم

R

از دیدگا اما خامن ا

محتوای منویات مقام معظم رهبری
ایران در مقابل قدرتهاس

و ب ملتها

(مدظل العالی)

مدظلهالعالی

11
مفهوم

دیگر امید میدهد ،آن را مکتو نگ

میدارند و پخش نمیکنند؛ اما بعک  ،اگر چیت موجب ناامید میشود ،آن را
منتشر میکنند ()1382/12/22

از عبارتها استخراج شد بر اساس کدگذار باز 333 ،مفهو حاصل گردید .با توج ب فراوانی
تعداد عبارت ها استخراج شد مرتبط با موضوع مقاوم
کدگذار

از منویات مقا معظم رهبر (مدظل العالی)،

باز ب صورت همتمان توسط دو نفر از مؤلفین انجا  ،سس

ضریب پایایی مفاهیم

استخراج شد محاسب ک با توج ب همسانی مفاهیم استخراج شد  ،ضریب آن باال  %33بود.
این مفاهیم ب تعداد  442مفهو مانند نمون جدول ( )3نهایی گردیدند.
جدول :3نمون مفاهیم(کدها باز) استخراج شد از منویات اما خامن ا (مدظل العالی) در خصوص مقاوم
عنوان مفهوم

عنوان مفهوم

عنوان مفهوم

دستاورد

اهداف

التامات

حفظ اسی

رویکردها

سیاس ها

افتخارات

روحی

ویژگیها

مظاهر

اندیش

وحدت

پیوستگی

پایدار و تداو

راهبرد

الها بخشی

آمادگی و هوشیار

پشتیبانی

ناامید

تهدیدات

نقاط ضعف
شروط
بیدار معنو

بستر مقاوم
پیامد

بازتا
بصیرت
جدی

اصول

مشارک

جوانان

ایمان

تیشها سیاسی

دس انداز

..................

......................

عنوان مفهوم

نشان ها
شروط پیروز

الگو

عناصر

اخیص

ضرورت

دول
تقوی

استکبار

و استمرار

نفوذ

ابتیئات الهی

آگاهی مرد

موانع

تجربیات

...........................

...........................

برا مقول بند  ،ابتدا مفاهیم مرتبط را مانند نمون جدول ( )4دست بند گردید .در ادام ب
منظور تعیین روایی آنها ،در قالب جدول ( )3مقول ها تعیین شد از نظر چهار نفر از صاحب
نظران این حوز گذراند شد .اصیحات تا زمانی ادام یاف

ک صاحبنظران مورد مراجع ،

مقول ها تعیین شد را مورد تأیید و پیرامون آنها اتفاق نظر داشتند.
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جدول ( )4نمون مقول ها دست بند شد بر اساس کدگذار باز انجا گرفت از منویات
اما خامن ا (مدظل العالی) در خصوص مقاوم
مفاهیم
ایمان ،قاعد  ،منطق ،امید ،دین ،بنیانها ،هدای

عنوان مقوله
اسیمی ،تعالیم رهائیبخش ،والی ،

مکتب مقاوم

اهداف واال الهی ،مبانی نظا  ،فلسف .
رویکردها ،جه گیر  ،سیاس ها ،هوشیار  ،جریانساز  ،مقاوم
احکا قرآنی ،نصرت الهی ،باورها

سیاس ها

مدبران .

مقاوم

اسیمی و انقیبی ،ایثار و فداکار  ،باور،

آموز ها دینی

انگیت ها ،کمکها غیبی ،مصلح .

.............................

.......................................................

جدول :3نمون تعیین روایی مقول ها دست بند شد با مفاهیم ب دس آمد
میزان رابطه مقوله انتخاب
پیشنهادات

خیلی

زیاد
زیاد

متوسط

کم

مقوله انتخابی

خیلی کم

مفاهیم

با مفاهیم

ایمان ،قاعد  ،منطق ،امید ،دین ،بنیانها ،هدای
اسیمی ،تعالیم رهائیبخش ،والی  ،ایمان قلبی،

مکتب مقاوم

اهداف واال الهی ،مبانی نظا  ،فلسف .
رویکردها ،جه گیر  ،سیاس ها ،هوشیار ،

سیاس ها

مدبران .

مقاوم

جریانساز  ،مقاوم

احکا قرآنی ،تعالیم رهائیبخش ،نصرت الهی،
باورها

اسیمی و انقیبی ،ایثار و فداکار ،

آموز ها دینی

انگیت ها ،کمکها غیبی ،مصلح .

تجزیه و تحليل دادهها و یافتههای تحقيق
بر اساس مقول بند انجا گرفت  44 ،عنوان مقول ب شرح زیر نهایی گردید:
آرمان مقاوم  ،اندیش مقاوم  ،مکتب مقاوم  ،رهبر  ،حکوم  ،بسیج مستضعفین ،مل ها،
نابسامانی داخلی ،ساخ

درونی ،استبداد ،مل ساز  ،اصول مقاوم  ،آموز ها

آمادگی ،تهدیدات ،سیاس ها

دینی ،توان و

مقاوم  ،بصیرت ،اباح گر  ،مناسبات بینالمللی ،استقیل و

آزاد و عتّت ،جه گیر ها مقاوم  ،طرحریت  ،شکس

دشمن ،مرد ساالر دینی ،استکبار

الگو جبه مقاوم

ستیت  ،عدال

و پیشرف

از دیدگا اما خامن ا

(مدظل العالی)

اسیمی ،منازعات فرق ا  ،تحریم ، ،تضعیف ساخ
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درونی  ،تنشها

منطق ا  ،انسجا جبه مقابل ،تهاجم نظامی دشمن ،استعمار ،وحدت کلم  ،اندیش مقاوم ،
فرهنگ مقاوم  ،نفاق ،دفاع هم جانب  ،استحکا ساخ

درونی ،نفوذ ،نحل ها فکر  ،الها بخشی

مقاوم  ،اشراف اطیعاتی ،پیروز .
با توج ب فراوانی تعداد مقول ها نهایی شد  ،مجدداً مورد تجتی و تحلیل قرار گرفتند .در
این بررسی مشخص گردید برخی مقول ها نسب

ب سایرین دارا بیشترین ارتباط با مقول ها

انتخابی بود ؛ ب گون ا ک یا تأثیرپذیر و یا تأثیرگذار بر آنها میباشد .بنابراین این مقول ها ب
عنوان مقوله محوری یا هست مرکت

تعیین و ارکان مقاومت نامگذار

مقول محور یا ب عبارتی هست مرکت مقاوم
جه سازها ایجاد میشوند .ارکان مقاوم
مرد ساالر دینی ،وحدت ،اندیش مقاوم

گردیدند( .نمودار )2

مبتنی بر مقول ها اصلی یا ب عبارتی مبانی و
عبارتند از :رهبر  ،دول ساز  ،مل ساز ،

و فرهنگ مقاوم .
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(مفاهیم) کدها اساسی (حاصل از کد گذار باز)

وحدت مرد  ،اراد و خواس

مرد  ،حضور مرد  ،ایثارگر مرد  ،عت و مبارز

نماد ،ادبیات ،هنر ،مرد ساالر  ،جلب احترا ملتها ،هویّ

رهبر  ،والی  ،تدابیر ،درای  ،کاردانی ، ،حکم
کاردانی و حکم ،

و مصلح  ،حرک

مقاوم  ،تیشها سیاسی ،زمین

خردمندان  ،تصمیم آگاهان  ،درای

ساز  ،اعتماد ب نف  ،مصالح کشور

دول  ،نظا اسیمی ،مسئوالن ،تشکیل دول  ،پشتیبانی مسئولین ،پشتوان

سرنوش ،

و

مرد ساالر  ،تغییر باورها ،بیدار اسیمی ،امید دادن ب ملتها ،نجات مل ها ،جلب احترا ملتها ،تعیین

شاخص ،فرهنگ اسیمی ،حفظ هوی

ملی ،مقاوم

روانی.

اسیمی و ملی ،رسان ها و تبلیغات ،معیار،

استعدادها ،سرمای ها ،الگو ،علم ،ابتکار ،پشتوان فکر  ،تفکر

مراجع استقام  ،تواناییها فکر  ،اراد و ثبات ،اعتماد ب نف  ،دانش ،فنآور ،

اندیش  ،تفکر ،شناخ  ،آگاهی ،سرچشم

مقاوم  ،اندیش و عمل ،اراد و ثبات،

همبستگی ملی و همدلی ،وفادار  ،نهضتها،

ایستادگی مل  ،اراد مل  ،وارد میدان شدن ملتها ،حضور مرد در صحن  ،مشارک  ،غیرت دینی و ملی،

رهبر

دول ساز

مل ها

فرهنگ مقاوم

اندیش مقاوم

مل ساز

نمودار ( )2تبیین مقول محور مقاوم

از منظر اما خامن ا

(مدظل العالی)

مل ها ،ایستادگی مرد ،

ارکان مقاومت ،مقوله محوری مقاومت

الگو جبه مقاوم

از دیدگا اما خامن ا

(مدظل العالی)
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سایر مقول ها ب دس آمد برا جانمایی در الگو مورد نظر با عناوین :مبانی و جه سازها
مقاوم  ،عوامل پیشبرند مقاوم  ،اهداف مقاوم  ،پیامدها مقاوم

با بهر گیر از مشارک

صاحبنظران سازماندهی گردیدند.
نتيجهگيری و پيشنهاد
الف -نتيجهگيری

همانطور ک اشار شد ارکان مقاوم
مقاوم

جه سازها

ب عنوان هست مرکت این الگو (بُعد اول) بر اساس مبانی و

(بُعد دو ) شکل میگیرند .مبانی و جه سازها شامل مؤلف ها

آرمان

مقاوم  ،اندیش مقاوم  ،مکتب مقاوم  ،اصول مقاوم  ،آموز ها دینی ،سیاس ها مقاوم ،
بصیرت و جه گیر ها مقاوم

میباشد.

بعد سو الگو عوامل پیشبرند مقاوم

را تشکیل میدهد و شامل مؤلف ها  :استحکا ساخ

درونی ،توان و آمادگی ،طرحریت  ،مرد ساالر دینی و اشراف اطیعاتی میباشد.
بعد چهار الگو ،موانع و چالشها

مقاوم

داخلی ،استبداد ،استکبار ،تهدیدات ،نحل ها
منازعات فرق ا  ،تضعیف ساخ
بُعد پنجم این الگو اهداف مقاوم

اس

ک شامل مؤلف ها  :نفوذ ،نفاق ،نابسامانی

فکر  ،تهاجم نظامی دشمن ،تنشها

درونی ،مناسبات بینالمللی ،استعمار و اباح گر میباشد.
اس

ک شامل مؤلف ها  :مؤلف ها رهبر ساز  ،مل ساز ،

دول ساز  ،فرهنگساز ،بسیج مردمی و استکبار ستیت
مقاوم

اس

منطق ا ،

اس  .آخرین بُعد این الگو پیامدها

ک شامل مؤلف ها  :استقیل و آزاد و عتّت دول ها و مل ها جبه مقاوم ،

وحدت دفاعی امنیتی جبه مقاوم  ،اعتمادساز و بازدارندگی ،کاهش حضور نظامی استکبار در
کشورها محور مقاوم  ،شکس
بنابراین الگو مقاوم

دشمن ،پیشرف

از دیدگا اما خامن ا

اسیمی ،پیروز میباشد.

(مدظل العالی)

ب شرح شکل ( )1نهایی گردید.

ابعاد و مؤلف ها این الگو ،بصورت فرایند ب شرح زیر قابلی
با محوری

اجرایی دارد:

رهبران ،دول ها ،مل ها ،وحدت ،اندیش و فرهنگمقاوم
محمد

مکتب اسی نا
موانع و چالشها

(صلیاهلل و علی و آل و سلّم)

ضمن بهر گیر

و با اتکا ب آرمان و

از عوامل پیشبرند و میحظ

محیطی ،دستیابی ب استقیل و عتت دول ها و مل ها

جبه مقاوم ،

اعتمادساز  ،بازدارندگی و کاهش حضور نظامی استکبار در کشورها محور مقاوم
پیروز مقاوم

را تسهیل نماید.

و سرانجا
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مقاومت

عوامل پيشبرنده

جهتگیریها.

سیاستها ،بصیرت،

درونی،

ملتها ،وحدت،

مرد ساالر دینی ،طرحریت  ،اشراف اطیعاتی

توان و آمادگی دفاعی ،استحکا ساخ

اندیشه و فرهنگ مقاومت

مکتب،
دینی،

اصول،

رهبران ،دولتها،

مل ساز

پيامدهای مقاومت

استکبار ستیت .

بسیج مردمی

فرهنگساز

آموزههای

آرمان،
اندیشه،

مقاومت

رهبر ساز
دول ساز

مباني و جهت سازهای

ارکان مقاومت

درونی ،مناسبات بینالمللی

تنشها منطق ا  ،منازعات فرق ا  ،تضعیف ساخ

ارکان مقاومت:

مقاومت

موانع و چالشهای

نحل ها فکر  ،تهاجم نظامی دشمن ،استعمار و اباح گر ،

شکل :1الگو جبه مقاوم

دشمن،

مقاوم  ،اعتمادساز و بازدارندگی ،کاهش حضور نظامی استکبار در کشورها محور مقاوم  ،شکس

نفوذ ،نفاق ،نابسامانیداخلی ،استبداد ،استکبار ،تهدیدات،

(مدظل العالی)

از دیدگا حضرت اما خامن ا

اهداف مقاومت

اسیمی ،پیروز .

پیشرف
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الها بخشی مقاوم  ،استقیل و آزاد و عتّت دول ها و مل ها جبه مقاوم  ،وحدت دفاعی امنیتی جبه

الگو جبه مقاوم

از دیدگا اما خامن ا

(مدظل العالی)
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پيشنهادها
پیشنهادها این تحقیق در دو سطح کاربرد و پژوهشی میباشد:
الف) پیشنهاد کاربرد :
-

هر حرکتی در جبه مقاوم

چ در سطح بازیگران دولتی و چ در سطح بازیگران غیر
و بدون رهبر

دولتی ،نیازمند رهبر

اس

بدهد .بنابراین رهبر

ساز و تربی

نمیتواند ب حیات و حرک

رهبران آیند در جبه مقاوم

خود ادام

هم برا

ایفا

نقش و بازیگر در گرو ها و نهض ها جهاد و هم برا ایفا نقش و بازیگر در
ساختارها دولتی و حاکمیتی باید ب عنوان اولوی

اول دس اندکاران جبه مقاوم

قرار گیرد.
)پیشنهاد پژوهشی:
-

با توج ب اینک مل ساز در جهان امروز با شعار لیبرال دموکراسی غر
میشود ،برا این مهم ک یکی از پای ها اساسی در حکوم

ادعا و مطالب

اسیمی اس  ،اصول،

ارزشها ،روشها ،سیاس ها ،شاخصها و سایر مؤلف ها مورد نیاز مل ساز مبتنی بر
مبانی اسیمی و انقیبی و با در نظر گرفتن اشتراکات دینی و مذهبی در قالب یک پروژ
تحقیقاتی تعریف و نتیج آن مورد بهر بردار قرار گیرد.
-

با توج ب مؤلف ها

متعدد در ابعاد ششگان این الگو ،ضرورت دارد برا

اهداف و پیامدها آن ،راهبردها مورد نیاز تدوین ،سس
راهبرد  ،نسب

ب پایش و هدای

تحقق

با تعیین شاخصها ارزیابی

راهبردها مورد نظر اقدا شود.
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فهرست منابع
 قرآن کریم ،ترجم آی -اما خمینی

(رحم اهلل علی )

اهلل مکار شیراز .
 ،صحیف نور ،تهران ،دفتر حفظ و نشر آثار اما

(رحم اهللعلی )

.

الف -منابع فارسي:
 آصفی ،محمدمهد ( ،)1313پژوهشی تطبیقی در فق مقاوم  ،ترجم علی کارشناس ،زمت هدای  ،قم. البوطی ،محمد سعید رمضان( ،)1324ترجم اصغر افتخار  ،مصلحمصلح

(مبانی،ضوابط و جایگا

و شریع

در اسی ) ،تهران :گا نو.

 -جهان بترگی ،احمد ،)1313( ،امنی

در نظا سیاسی اسی (اصول و مؤلف ها) ،تهران :سازمان انتشارات

پژوهشگا فرهنگ و اندیش اسیمی.
 -دبیر مهر ،امیر( ،)1312مؤلف ها فرهنگی گفتمان مقاوم

اسیمی در خاورمیان  ،تهران :پژوهشگا فرهنگ ،هنر

و ارتباطات؛ پژوهشکد باقرالعلو علی السی .
 طباطبایى ،سید محمد حسین( ،)1334تفسیر المیتان ،ترجم سید محمد باقر موسوى همدانى ،قم :دفتر انتشاراتاسیمى جامع مدرسین حوز علمی قم ،چاپ پنجم.
 مهاجرنیا ،محسن( ،)1314اندیش دفاعیاسی ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگا فرهنگ و اندیش اسیمی. -پوستینچی ،زهر و متقی ،ابراهیم ( ، ) 1311انقی

اسیمی ایران و برساز هنجار سیاسی مقاوم

در روابط

بینالملل؛ فصلنام آفاق امنی .
 -دادوند ،محمد و همکاران ( ،) 1313تأثیر انقی

اسیمی بر هندس قدرت مقاوم

اسیمی در غر

آسیا ،فصلنام

مطالعات سیاسی جهان اسی .
 -رضاپور،حسین ( ،)1313تأثیر انقی

اسیمی بر نظا بینالملل ،فصلنام مطالعات انقی

 قادر کنگاور  ،روحاهلل ( ،)1312نظری مقاومبا سلط  ،مجل سیاس

اسیمی.

در روابط بینالملل رویکرد ایرانی-اسیمی نفی سبیل و برخورد

دفاعی.

 -قتلسفی ،محمدتقی و فرخی ،سمی ( ،)1312پارادایم مقاوم

و بیدار اسیمی در پرتو تحوالت شمال آفریقا،

فصلنام جامع شناسی سیاسی جهان اسی .
 محمد  ،محمود ( ،)1312اسی گرایی؛ گفتمان مقاوم  ،فصلنام جامع شناسی تاریخی. -مطلبی ،مسعود و کاظمی ،اردشیر ،امجد  ،حوری ( ،)1313گفتمان مقاوم

در سسهر فکر و اندیش مقا معظم

رهبر (مدظل العالی) ،فصلنام مطالعات منافع ملی.
 -مهر پور ،آسی ( ،)1312تبیین مدل مفهومی مقاوم

در اندیش آی اهلل خامن ا

(مدظل العالی) ،دو فصلنام

علمی دانش سیاسی.
ج) سایتها
-

اما خامن ا  ،مجموع بیانات قابل دسترسی در-www.Khamenei.ir :
-http://www.fa.wikipedia.org

