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  30/08/1399ش نهایی: پذیر تاریخ              17/08/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
دهنده به مکتب سلیمانی دارای ابعادی مختلف و در جهت سیر انفسی و آفاقی است که در  شکلهای  مؤلفه 

های  بینش شخصی او تجلی پیدا کرده و با استفاده از دال و کنش، دانش شدن برساخته ی نحوهچارچوب 
خواه را در زیست  ای هم ارزی و نظامی منسجم و ترقیه ای از زنجیره مجموعهساز توانسته  مرکزی و هویت

زیرسـاخت و بسـتر  و توحیدی خود دنبال نماید. چنین مکتبی، که مبتنی بر پـارادایمی توحیـدی اسـت
های شهید سلیمانی بر پایه مضامین فرهنگی و ایدئولوژیک بنا شده  معنابخش و هویت دهنده به کنشگری

 
ً
آفرینی نماید و  ر موجود در این پارادیم که قرار است در این مکتب نقشمجموعه اجزا و عناص است. طبیعتا

هـای ارزشـی، بینشـی و کنشـی موجـود در  واره در راستای اهداف بلند آن گام بردارد الزم است با نظـام
شود که گسترش این  می شخصیت شهید هماهنگ و همراه باشد. رسانه به عنوان یکی از این ابزارها تلقی

هـای  گیرد و در مقام تسـری بخـش گزاره می ها و مضامین مختلف از مجرای آن صورت ر قالباندیشه د
 ای همسـو و ژئوپولیتیـک و ژئواسـتراتژیک های جریان رسـانه مکتب در گستره ژئومدیا برای ایجاد قطب

است برجسته گفتمانی مکتب سلیمانی درصدد های  مؤلفه تواند عمل نماید. مقاله حاضر ضمن بررسی  می
یا ها  مؤلفهبا رویکرد توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که رسانه طراز مکتب سلیمانی دارای چه 

تواند ایفا  می هایی درت گفتمان این مکتب چه نقش یا نقشقهای مرکزی و گفتمانی است و در اعمال  دال
لحاظ هنجاری، دارای جهـان بینـی  بهای  دهد رسانه طراز مکتب سلیمانی رسانه ها نشان می نماید. یافته

ای،  افزا، قدرت گفتمانی فراحوزه توحید محور، با دارابودن بودن مسئولیت اجتماعی در برابر مردم، والیت
  باشد. می استعمارستیز و حامی مستضعفان

  واژگان کلیدي 
  های نوین سلیمانی، مکتب سلیمانی، رسانه، گفتمان، رسانه

                                                                                                                                         
  مایو مدرس دانشگاه صدا و س یشناس جامعه یدکتر. ١

 125 ـ 153؛ صفحات1399ان تابست ،82، پیاپی 2، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه و طرح مساله
 و راه یـک مکتب، یک چشم به نکنیم؛ نگاه فرد یک چشم به سلیمانی قاسم حاج هیدش به«

معظـم انقـالب دربـاره  انات رهبریاز ب ین جمله بخشیا. »کنیم نگاه آموز درس مدرسه یک
در گسـتره نی ماید سـلیخـاص شـه هـای  یژگیاسـت. ونی ماید سپهبد حاج قاسـم سـلیشه

  ل شود.ین و تحلییکند که تب یاقتضا مکی یتژو استراتی ای، عملیشه ایو اندی ارتباط
و اصـول مـدون  ها  سـتهیها، اعتقادات، رفتارها، با از باورداشتای  مجموعهای مکتب دار

ن یـیو تبتی ر نگرش نسـبت بـه جهـان هسـیخاص در جهت تفسنی یب ك جهانیجاد یابرای 
و هدفمنـد در   منسـجمی ن عناصر بـه نحـویابی ارتباط آن با انسان است. در درون هر مکت

 های  مؤلفه حاکم بر آن مکتب مورد توجه قرار دارند.  یر و روش کلیشکل دادن به مسای راست
، توجـه بـه معنـا و یشناسـ تیت، معرفت و روش هر مکتب بر اصـول هسـیکننده ماه نییتع
 یو نائل شدن به اهداف محـوربی ایر دستیو مسسی شنا ت و مفهوم، شناختیماهگری  نییتب

نش، منش و روش مستلزم شناخت رفتار فرد در سطح خـرد و یبی است. شناخت کل استوار
 هاین سـاختاریـاز عناصـر اشـی باشـد. بخ مـی ك در سـطح کـالنیدئولوژیـا هایساختار

د. یـل نمایند شناخت را تکمیتواند فرا می هستند و توجه به آنهاست کهدی ك فرامایدئولوژیا
ر یجاد، مبادله، تفسیاگی با چگون مؤثریب به نحو موجود در مکتسی گر رفتارشنایدی از سو

ت و شـناخت یل به ماهینبرای شود  می ل است که گفتهین دلیام وابسته است. به همیو فهم پ
بـرای م و الزمـه آن یهسـتتـی معرف هـای  ن حوزهیـدر هر کدام از اتی قایازمند تحقیمکتب، ن

هـایی   معتبـر و گزاره یان به پاسـخاست تا بتونی و انسامی عل های  ب روشیپژوهشگران ترک
گایافت و نسبت به ترویقابل اتکا دست  شکل دادن به گفتمان مربوط به برای و دانش هی ج آ

  آن مکتب در سطح جامعه اقدام نمود.
 علـوم هـای  حوزه و مکاتـبنی گفتمـا فراینـدهای در موثر و جدیشی نق ها  رسانه امروزه
 بـه توجـه بـا ها نماینـد. رسـانه می ایفا سیاسی قتصادا همچنین و اجتماعی علوم ارتباطات،

گاهی و رسانی اطالع آموزش، سازی، فرهنگ تبلیغ در توانند می که ییها  نقش و ها  کارکرد  آ
  باشند، داشته مختلف یها  حوزه در عمومی افکار بسیج و بخشی

ً
مولفـه  هـر از بیش قاعدتا

و در درون  سیاسـی و اجتماعی نظام در گرانه تخریب یا سازنده نقش توانند ایفاگر می دیگری
 بـه بایـد مقـام واال شـهید آن شخصیت همانند سلیمانی مکتب در رسانه هر مکتب باشند. 

 انقـالب گفتمـان نـاب جوهره جیثر در تروؤم و مسلط و متبحر، جدی خنگویك سی عنوان
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 و معـارف نشـر رایب ابزاری بسان رسانه، گفتمان، این در ن اساسیشود. بر ا تبدیل اسالمی
 و سـازی گفتمـان در رسـانه اهمیـت به توجه باشد.  می اسالمی انقالبای  اندیشه محتوای
ان مقـام یـست. همچنان که در بیده نیپوشسی برک سازنده و مطلوب یها  جریان سازی ایجاد

ــر ــ امــروز«ی معظــم رهب  عظــیم یها  شــبکه ایــن و هنرهــا و هــا  تلویزیون و ها  رســانه ثیرأت
د یـن بایبنـابرا ١؛»است بیشتر اتم بمب از و موشک از و سالح از...  و اینترنتی رسانی عاطال

رد تـا یـانقالب شکل بگ های  در گفتمان رسانهی مدار فیبه تکلکی متای  ك مقاومت رسانهی
 های  مقاومت کند و ارزش یم مسلط جهانیان پارادایجر های  رسانه های  بتواند در برابر هجمه

ل است ین دلیبه همد. یان مخابره نمایرا در سطوح مختلف به جهانمی اومت اسالگفتمان مق
 یها  رسـانه این که کنم می عرض خودمان مردم برای من: «ندیفرما ی میکه مقام معظم رهبر

نی ماید سـلیمکتب شهنی درو های  و نشر آموزه ها  مؤلفه گسترش برای  ٢».بشناسید را جهانی
ن کنند و بـه یین مکتب را تبیابعاد ا ها  د رسانهیاسالم و انقالب است با که برگرفته از گفتمان

  بشناسانند.نی زان جهایخواهان و استکبارستیهمه آزادمی افکار عمو

  جهاناي  رسانه هايالگو
ـــال  ـــه در س ـــابی ک ـــول در کت ـــرت الچ ـــا ١٩٨٤هرب ـــوان  ب ـــدرت«عن ـــل ق   ٣»عوام

ــن بحــث را مطــرح ســاخت، منتشــر  ــی ای ــا م ــه نظری ــد ک ــه ی هنجــارت ششــگانه کن ک
  و کننــد نمـی تطبیـق واقعـیت با چندان اند شده ارائه ها  رسـانـه  دربـاره

ً
 محصــول صرفــا

 . باشـند می سـرد جنگ
 سیـاسـی اقتصـادی، قدرت که هستنـد کسانی آن عوامل همگانی یها  به نظر وی، رسانه

ی بـا تنگـاتنگ ارتباط کشور یک بوعـاتمط. کننـد می کنتـرل ها نظام   همـه در را اجتمـاعی و
 کـه را سیاسـی و اجتمــاعی ساختـارهای رنگ و شکـل نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها

     .گیرند می خود به پردازند می فعالیت به آنهـا درون
 به جـهان مـطبوعاتـی یها نظام  کارکـرد و تاریـخ از کهای  گسترده مطالعه از پس الچـول

  :ارد وجودای  رسانه مـدل سه فقـط امـروز جهـان در که گیـرد می نتیـجه آورد، می عمـل
  ).داری سرمایه ـ مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال .١

                                                                                                                                         
 .۱۳۸۳/۲/۲۸بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی، . ١
 .۱۳۸۳/۹/۱۱بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن صدا و سیما،  ٢

3. Power of Agents   
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  ی سوسیالیست).ها نظام مدلی که در جهان دوم وجود دارد (شوروی و  .٢
  توسعه). مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال .٣
 »در حـال توسعــه«و  »مارکسیـست«، »بازار«ی ها نظام او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب  
 د.کن می گـذاری نام

دهـد بـه ایـن  مـی هایی که الچول بین این سه نظام مطبوعاتی تشخیص علی رغم تفاوت 
 در کـه دارد وجـود »ژورنالیسـم قانون هفت« مطبوعات جهان در که یابد می دست نتـیجـه

  ارتباطی حاکم است. این قوانین هفت گانه به قرار زیرند: ـ سیاسی یها نظام   کلیه
های خبری عوامل آن کسانـی هـسـتنــد کــه قــدرت   های مطبوعاتی، رسانه نظام در همه  .١

ــه ــد. روزنام ــود دارن ــرل خ ــادی را در کنت ــی و اقتص ــو و   سیاس ــدات رادی ــالت و تولی ها، مج
  توانند بالقوه مستقل عمل کنند. می نهاآ از بعضی چند هر نیستند، مستقلی انبازیگر  تلویزیـون

 ها  محتوای رسانه .٢
ً
یشان ها  کننـد کــه هـزینــه می منافع کسانی را منعکس ی خبر غالبا

  .کنند می تأمین را
د کنند کـه بـه آزادی بیــان پـایبـنــدن می بر این ادعا پافشاریای  ی رسانهها نظام همه  .٣
  شده است. تعریف مختلف یها  شیوه به بیان آزادی چند هر

کننـد و مـدعی هسـتند کـه بـه  مـی اصل مسـئولیت اجتمـاعی را تأییـد ها  همه رسانه .٤
 است این هدفشان که کنند می ادعا همچنین آنها. کنند می خدمت آنها منافع و مردم نیازهای

  .سازند ممکن ها  رسانه به را مردم دسترسـی که
  شوند. می خوانده” منحرف“در هر یک از سه مدل فوق الذکر، مدلهای دیگر  .٥
را کــه در ای  ی ارزشــی جـامـعــههـا نظام  ی ژورنالیسم، ایدئولوژیهــا و ها  دانشکده .٦
 بــه ناپـذیری اجتنـاب بطـور ها  دانشـکده این. کنند می منتقل دیگران به کنند می فعالیت آن

  .کنند می کمک ها  رسانه بر آنها کنترل حفظ جهت در قدرت صـاحـبـان
 با تئوریهایی که بر اساس آن فعالیت ها  عملکرد رسانه .٧

ً
  کنند متفاوت است. می غالبا

کـنــد،  نمـی الچول نه تنها قوانین فوق را به عنوان قوانینی که بایـد اتفـاق بیفتنـد تجـویز
 اتـفــاق عمــل در کـه آنچـه دربـاره خویش مشاهدات خالصه عنوان به تنها را آنها  بلـکـه

  ١است. نموده بـیـان افـتـد می

                                                                                                                                         
 .۳۸ص   ،۱۳۸۰نشر فاران، ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران:  . هرمز مهرداد، مقدمه ١
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با توجه به این نکته، مبحث الچول از ایـن جهـت مفیــد اســت کــه یکـبــار دیـگــر  
 هــر سـازد، می آشکـار برای واقعیت بیان منظور به را هنجاری نظریات ارزش محـدودیـت

 کـه کسـانی ذهنیات بویژه ذهنیات، بر و دهند می شکل را واقعیت هنجارها ایـن کـه چـنـد
توان گفت  می نیبنابرا ند.گذار می اثر مشغولند، کار به آن در یا و کنند می تـرلکـن را ها  رسانه

رنـد یقرار گدی یآزاد، ارزش محور و مستقل که بتوانند در خدمت گفتمان توح های  که رسانه
  رند. نداای جهان جای  عمال در رقابت رسانه

  تحلیل رسانه در مکتب سلیمانیشناسی  روش 
شناسانه و چارچوب معرفتی  باید با عنایت به منش هستینی مایی مکتب سلها  مؤلفه ل یتحل

، کارآمد، به روز و برگرفته از فطـرت یقوشی نیبای که داردی و رفتاری شهید به عنوان مجاه
سی مورد برر یخاصتی ر گستره شناخد بوده است، دیت توحیمان راسخ به محوریو انی درو

 های  از روشکی یصرفا با نی انسا های  دهیشناخت و فهم پدبرای رد. از آنجا که تالش یقرار گ
به  یبخش در علوم اجتماعهایی و ری یگرا برساختتی و حدی ، انتقایریا تقسیتی سیتویپوز
ك مقولـه جـامع و یدر ن فهم و شناخت یشود، الزم است ا می ناقص و ناتمام منجرتی معرف

ن یـیتبتی ك مکتب را به درسـیدر نی انسا هایرد تا بتواند رفتاریهمه جانبه مورد توجه قرار گ
و محدود به عرصه دی د بر ابعاد مایا تاکین توجه ناقص یل این صورت به دلیر اید. در غینما

ازهـا و ین یتواند جوابگـو ی، آن مکتب نمیست انسانیمنحصر در زنی و ذهنی یع های  کنش
 و مکتـب«د: یـگو ی مـید مطهـریل اسـت کـه شـهیـن دلیانسان باشد. به همهایی هدف ن

 و جـامع طـرح یـک کلـی، تئوری یک به نیاز یعنی نمایاند؛ می را خود ضرورت ایدئولوژی
 آن، در و اسـت همگـانی سعادت تأمین و انسان کمال اصلی، هدف که منسجم و هماهنگ
 و نیازهـا هـا، وسـیله و ها هدف بدها، و ها خوب نبایدها، و بایدها ها، روش و اصلی خطوط
 و هـا تکلیف الهـام منبـع و باشـد شـده مشخص ها تکلیف و ها مسئولیت ها، درمان و دردها

  ١.»باشد بوده افراد همه برای ها مسئولیت
هـایی کردیگـر رویدی امـروزای یـد و پخش اخبـار در دنیتول هایبه عنوان ابزار ها  رسانه

را ی و جانبدارها    یریخود سوگ های  ندارند. آنها در متن گفتمانمی برابر افکار عمو دری خنث
ن عمل یکنند. هر چند ا می ابرازدی و اقتصاسی ایس های  یا خط مشیها    یدئولوژینسبت به ا

                                                                                                                                         
 .۵۳، ص۲ آثاراستاد شهید مطهری، ج مجموعه ١
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ً
همـواره بـه ها    یگذار استیو سها    ین خط مشیای افتد ول می اتفاقنی به صورت پنها عموما
 ها  باشند. کردار رسـانه می مورد نظرای  رسانه های ابزار قدرت شکل دهنده در گفتمانعنوان 
نی گفتمـا هـای  ش از همـه در چارچوبین دو عنصر بـیرد و ایگ می ه زبان و معنا شکلیبر پا
  هستند. ی دئولوژیبه قدرت و اکی مت

  یمانیسلبی مکت هاي  مؤلفه و  مکتبسی اشنامعن
پـردازد و سـپس بایـدها و  در ابتدا به تفسیر انسـان و جهـان می ای است که مکتب مجموعه

کند و  بینی مرتفع می سازد. هم نیاز انسان را به جهان نبایدهای انسانی را مشخص و معین می
دهد و در واقع مکتـب مجموعـه  هم یک نظام ارزشی برای زیستن و چگونه زیستن ارائه می

  د. باش بینی و ایدئولوژی یک انسان می جهان
بر اساس این تعریف اگر معنای مکتب ر ا در قالب عبارتی کوتاه  و با هدف تبیین خود از 

ای از اعتقادات  مجموعه«بیان کنیم، باید بگوییم که مکتب عبارتست از » مکتب سلیمانی«
محکم و منسجم، رفتارهای مرتبط برخاسته از اعتقـادات، خلقیـات و نمودهـای منبعـث از 

سـردار » دهـد. ای که از فـرد شخصـیتی الگـو و جـامع ارائـه می ل  به گونهاعتقادات و اعما
سلیمانی در عمل مصداق چنین انسانی بود. با نگاه اول به این خصوصیات ما به شخصـیتی 

 او یک فیلسوف و یا دارای مشرب فلسفی خاصی نبود هر چند  می» فیلسوف«
ً
رسیم اما واقعا

از اصول فلسفه اشاره داشت. او به صـورت مـالوف در  توان از همه رفتارهای او به اصلی می
های علمیـه  توان او را فرزند حوزه مدرسه علمیه یا در دانشگاه تحصیل نکرده بود هر چند می

های او تفسیری دینی و علمی ارائه  توان برای هر باور و رفتار و روش و علمی دانست و نیز می
طور کـه در  تدریس شـود. همـان» مظهر«وان یک ها به عن ها و دانشگاه کرد و حتی در حوزه

بیان رهبر معظم انقالب و در بیانیه شهادت او آمد شهید حاج قاسم سـلیمانی پیـرو مکتـب 
امام خمینی بود و از این نظر هر آنچه در تعلیماتی دینی و سیاسی، اجتمـاعی آمـده بـود در 

شخصـیتی متـدین بـود امـا وجود و رفتار این شهید تجلی داشت. در واقع سردار سـلیمانی 
آلوده به افکار تحجرآمیز نبود و در عین حال که شخصیتی نوانـدیش و مبتکـر بـود ولـی بـه 

  تجددمآبی آلوده نبود. 

  افزایی   والیت
ك بوده اسـت. یدئولوژیو ادی ای اعتقا در بحث والیت و رهبری سردار سلیمانی دارای رویه
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کامل و جامع بوده اسـت. ایشـان در تمـام  هیت فقیدر موضوع والی وی و عملی ت نظریتبع
ن یـیت اعتقـاد داشـت. در تبیـاش نسبت به مساله وال امور و با تمام ظرفیت، نفوذ و توانایی

ن معنـا یـبـه ای مـدار م. والیتیروبروهسـتی مدار ك جنبه  والیتیه با یت فقیت از والیتبع
 وظ ای تنظیم کند که بر مدار ش را به گونههای  کهفرد حرکت و کنش

ً
فـه و یوالیت باشد. مـثال

مداری  ف مفهوم والیتید انجام دهد. این توصیکند، با می را که که والیت به آن  امرتی رسال
ی نه شخصین زمیدر انی ماید سلیاست که  بیشتر به عنوان یک صفت شخصی است که شه

 
ً
  مدار بوده است. والیت کامال

بــوده کــه بــه آن ی گــر و گســترده تـرید جنبــهای مـداری، دار امـا ایشــان بــاالتر از والیت
ن معنا که با تعامالت، ارتباطات و رفتار خـود یبه ای یت افزایشود. وال می گفتهی یافزا والیت
توان ادعا کـرد کـه  می ن منظریداشته اند. از ای یت افزایوالی برای جذب حداکثرای  به گونه

افزایی  مداری، در بعـد والیـت تواقعا عالوه بر حضور در گستره کمالی والینی ماید سلیشه
نظام، شامل قلمرو ی عالوه بر حوزه داخلی یت افزاین تعامالت والیز شاخص بوده است. این
خـواه یمنطقـه، و جوانـان و مـردم آزاد هایان کشـوریژه در میو خارج از مرزها و به ونی رویب

ر نیروی قدس سپاه یابیم  که تأثی شود. اگر به دقت بررسی کنیم، درمی می مختلف هایکشور
پاسداران در تثبیت بعد داخلی انقالب، کمتر از تـأثیر آن در تثبیـت جنبـه خـارجی انقـالب 

  ن نوشتار خارج است.یدارد که از مساله انی نیست. البته این موضوع نیاز به کنکاش درو

  مفهوم والیت در منش و روش شهید سلیمانی
ن صـورت آن را اظهـار یستند و بـدینگر می همی ایشان به موضوع والیت فقیه از زاویه دیگر

عیار هستیم. حکیم غیر از عـالم اسـت. عـالم  کردند که ما تحت والیت یک حکیم تمام یم
گاه و دانا به امور و  مسا ن معنا که شخص در یحکیم به ای است. ولنی رامویل پییعنی کسی آ

را ی یکمال است و حـق دانـادر حد  ها  دهیل و پدیخود نسبت به مساهی و اشراف آگای یدانا
نسـبت بـه آن ی یچ خال دانـایکه های  سته و به گونهیشای مربوطه به نحو های  نسبت به حوزه

سـواری علمـی مطـرح  ن اسـاس در حکمـت یکهید. بر همینما یموضوع وجود ندارد، ادا م
فت من گ ن مبنا بود. ایشان مییه بر ایفقی انقالب و ولی از رهبرنی ماید سلیاست. تصور شه

هایی که با ایشان مراوده داشتم و دستوراتشان را شفاهی یا کتبی  که در طول سالتی ایبا تجرب
م و پـس از یعمـل کـرده باشـی افت کردم، یک مورد وجود ندارد که بر اساس نظر رهبریدر

گر یجه دیحصول نتبرای ر از آن یغهی ا وجیگر یدای  دستورات، حسرت عمل بر گونهای اجر
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  م.یباشرا داشته 

  جایگاه مردم  
. محکـم و »شوند مردم ضد انقالب نیستند و ضدانقالب نمی«اعتقاد اول ایشان این بود که 

گونه  کرد و معتقد بود مردم متدین و انقالبی هستند و این می انیاین حرف را بنی با اعتقاد درو
  نیست که تحت تأثیر فشارها از گردونه انقالب خارج شوند. 

ستند و بقیـه افـراد یمعتقد بود جمعیت بسیار اندکی  از افراد با انقالب همراه ن دار سلیمانیسر
 این جمله معروف سردار را شـنیده باشـید کـه گفتـه 

ً
در حوزه انقالب اسالمی قرار دارند. احتماال

ها گرم بگیریم و حساب آنها از  حجاب، دخترهای خودمان هستند، باید با این دخترهای بی«بود: 
  »فاسد ضدانقالب جدا بدانیم.دخترهای 

انحراف ظـاهر «گفت  کرد و می شهید در جلسات داخلی یک جمله هم به این اضافه می
کنیم، ما در مردم نیستیم. ما زندگی مـردم را نـداریم،   اینها تقصیر ماست. ما درست کار نمی

مـردم  شهید اینجا هم همان نگاه کمالی را داشت و »طوری بشوند خب طبیعی است که این
کرد و تفسیرش از مردم  روشن و زالل بود. پـس  ی میرا کامال در عرصه انقالب و اسالم تلق

همراه با کاروان انقالب هستند. گی اصل اول اعتقادی او نسبت به مردم این بود که مردم هم
داد و در عرصه سیاسی هم اهل  می های مردم را مورد توجه قرار شهید به تمام معنا همه طیف

  کردند.  نبود که البته بعضی افراد از این خصوصیت او سوءاستفاده میسی ایهای س بندی تهدس

  حکمت و درایت  
ای وجود دارد. علم دانایی اسـت و حکمـت بـه کـارگیری  میان حکمت و علم تفاوت عمده

رسـیدن بـه «خود، حکمـت را » مفردات«دانایی در محل مناسب خود، راغب اصفهانی در 
دانسته است. بررسی رفتار سردار سلیمانی در طـول دوره » واسطه علم و عقلحق و واقع به 
گوید او در عین آنکه از علوم مختلف انسانی بهره وافری داشت و  اش به ما می حیات سیاسی

 به اهل مطالعه بودن و دقت او در متون علمی بازمی
ً
گشت، عقل بزرگی داشـت و  این عمدتا

درست بودن آنچه در متون علمی یا به ظـاهر علمـی آمـده توانست به خوبی درست و نا می
تر از مـتن دسـت  توانست به معانی عمیـق است را دریابد. او در همان حال با عقل خود می

آموخت داشت و این  پیدا کند و آنها را به خوبی به زبان بیاورد. سلیمانی درکی نیز از آنچه می
اشکال عمده برای طالبان آن وجـود دارد و آن  درکی فراتر از متن بود. در مباحث علمی، یک
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غرق شدن در رودخانه جاری است که از قدیم راه افتاده و در طول زمان هر دانشمندی واوی 
بر آن افزوده و به مرور تبدیل به اصلی مسلم گردیده است. در این میان معدودی افراد وجود 

» مشـهورات زمانـه«ر آن بدور باشند. توانند بر موج سوار شده و از غرق شدن د دارند که می
ریسمانی نیست که هر کسی یارای گسستن آن را داشته باشد. نکته دیگر این اسـت کـه فـرد 

گاهی«و » علم«وقتی با یک  کارگیری آن را  شود باید زمان، مکان و موقعیت بـه مواجه می» آ
سخن «ر از این باشد، کارگیری سخن را بداند چه اگر غی نیز دریابد و به قول معروف جای به

  گردد.  در جای نامناسب ضایع می» خوب
ها ترکیبی از علم و درایت بود. ترکیب قاطعیت و محبـت  برخورد شهید واال مقام با پدیده

ها را کاهش  شود و هزینه منجر می» حکمت عملی«های ناخوشایند به  در حل و فصل پدیده
ه یـک توطئـه بـزرگ علیـه منطقـه بـود و دهد. در مـاجرای انتـزاع کردسـتان از عـراق کـ می
های متعددی در غرب آسیا منجر شود، سردار سلیمانی با علم به ایـن  توانست به درگیری می

مسئله وارد عمل شد. ابتدا با زبان مالطفت و استفاده از روابط صمیمانه از رهبران کرد عراق 
کره با دولت مرکـزی عـراق پرسی را کنار بگذارند و حقوق خود را از طریق مذا خواست همه

دنبال کنند و به آنان گفت من همه توانم را برای وادار کردن دوستان عراقی به انجام تعهـدات 
به گمان اینکه به فرصـتی » مسعود بارزانی«گیرم ولی رهبران کرد با محوریت  خود به کار می

ل نکرده و بـر انجـام اند از این درخواست برادرانه حاج قاسم استقبا تاریخی دست پیدا کرده
کید نمودند.  همه   پرسی تأ

او در آخرین دیداری که با بارزانی داشت به او یادآور شد که این موضوع جوی خون به راه 
که بارزانی در پاسخ گفته بود » آید اندازد و این بار دیگر برای دفع خطر از ما کاری برنمی می

پرسی، نیروهای عراق کرکوک را کـه  اری همهبعد از برگز». الملل در کنار ماست جامعه بین«
با توافقات ضمنی و به مرور تحت کنترل کردها درآمده بود، از کنترل حکومت اقلیم خـارج 
کردند و این سبب شکاف در میان احزاب کـردی در اربیـل و سـلیمانیه گردیـد و در نهایـت 

ود کردهـا مـتهم بـه پرسی به تعلیق درآمد و حزب دموکرات کردستان از سوی خـ نتایج همه
نگری و عامل ریخته شـدن خـون کردهـا گردیـد. شـدت فشـارهای  عدم درایت و عدم آینده

مردمی به بارزانی و حزب دموکرات سبب شد که او بار دیگر دسـت بـه دامـان ایـران گـردد. 
مروتی رهبـران کـرد پیـدا  سردار سلیمانی علیرغم آنکه در این موضوع خاطرات تلخی از بی

  شان به آنان کمک زیادی کرد.  آنان را پذیرفت و برای بازیابی وضعیت کرده بود،
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ای جلوگیری شـد، حـل مسـئله در زمـان  در این ماجرا از به نتیجه رسیدن یک فتنه منطقه
سازی بسیار کم بود و روابط ایران و اربیـل  های عملیات خنثی کوتاهی به نتیجه رسید، هزینه

ه در ایران مسئوالن ارشـد دیپلماسـی کشـور در جلسـات هم ترمیم شد. این در حالی بود ک
کید می رسد و ایـران  کردند که مخالفت ایران با تجزیه کردستان عراق به جایی نمی رسمی تأ

کند. در این صـحنه، سـردار شـهید سـلیمانی بـا  دار می را درگیر یک چالش پرهزینه و دنباله
هـای ورزیـده، آن را  د کـه دیپلماتترکیب قاطعیت و محبت توانست کار بسیار بزرگـی بکنـ

  دانستند.  می» غیرممکن«

  شور و درایت  
های مهم سردار سلیمانی  شور و مشورت و گرفتن نظرات دیگران یکی از اشتغاالت و دغدغه

های تخصصـی،  داد و شـامل برگـزاری مـنظم کمیسـیون بود و دایره وسـیعی را تشـکیل مـی
های حضـوری،  ات افـراد در میـدان بـه صـورتجلسات فراوان تک و چند نفره، گرفتن نظر

های موافق و مخـالف داخلـی و خـارجی  ای و مطالعه روز نظرات شخصیت تلفنی و مکاتبه
بود این موضوع اشراف و چیرگی فراوانی به او داده بود و لذا در جلسات کاری و با دست پـر 

ن عمـل بـه او پرداخـت. ایـن خصوصـیت در میـدا شد و به اداره جلسات می وارد بحث می
نگـاه نکنـد و » نقطـه نهـایی هـدف«داشت تا فقط به کلیات و   کرد و وامی کمک زیادی می

ای  امکانات و تمهیدات الزم را برای تحقق هـدف نهـایی فـراهم نمایـد. خـود او در جلسـه
کند ما باید هدف کلی را بـا تحقـق اهـداف جزیـی  گذاری کلی کفایت نمی گفت هدف می

ها و موانع واقـع  بیند اما از موقعیت بود فرماندهی که هدف نهایی را می محقق کنیم و معتقد
ها را  شده در حد فاصل مبدأ و مقصد خبر ندارد و برای عبور از آنها برنامه ندارد، هـم هزینـه

  اندازد.  برد و هم تحقق هدف نهایی را به خطر می باال می
در عین حال در جزئیات مسئله  شور و مشورت او در خدمت اشراف او به جزئیات بود او

دانست و به تقسیم بندی آنـان بـه  شد و اندازه هر جزیی را با جزیی دیگر برابر نمی غرق نمی
زد و از میان جزئیات مهم، یک، دو و یا حـداکثر  جزئیات مهم و جزئیات غیرمهم دست می

نهـا بـه کـار داشت و همه توان و نیـروی خـود را بـرای رفـع یـا تحقـق آ سه موضوع را برمی
ها را  آمـد. ایـن روش او هـم هزینـه گرفت و به این وسیله به تحقق هدف نهایی نایـل می می

کـرد و هـم در نهایـت  داد و هم تحقق هدف را با نیروها و امکانات کم میسـر می کاهش می
 داد. این همه نتیجه ترکیب شو و درایت او بود.  می زمان تحقق هدف نهایی را کاهش
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  خ به حکمت رهبري  اعتقاد راس
کلیدواژه سردار سلیمانی در مواجهه با تدابیر، آراء و نظرات رهبر معظـم انقـالب اسـالمی، 

بود. او بارها گفت من نه فقط از روی ایمان و عالقه و مسایل اعتقادی » حکیم بودن رهبری«
ای ـ  نـهخورم که تمام تدابیر و نظـرات امـام خام گویم و قسم می بلکه از روی تجربه هم می

های ما همیشه به دلیل به کـار بسـتن نظـرات ایشـان  دامت برکاته ـ حکیمانه است و پیروزی
  بوده است. 

وزیران مقتدر ـ سابق ـ منطقـه داشـته  ای که با یکی از نخست کرد که در جلسه او نقل می
  ته بود: دانی، گف در برابر طعنه او که گفته بود تو در تاکتیک عالی هستی ولی استراتژی نمی

ما رهبری است که باالی سر ما قرار دارد اما شما   بزرگ استراتژیسین«
خورید چون درک درستی از میدان ندارید و در  در تاکتیک شکست می

 رنگ عوض می
ً
کنید چون چنین رهبری باالی سر شما  استراتژی دائما

   »نیست.
کرد و درباره  مقایسه نمی سردار سلیمانی امام و رهبری را با هیچ کس و هیچ اصل دیگری

آن بسیار تعصب داشت. مرز دوستی او با افراد و جریانـات، رهبـری بـود. او در عـین حـال 
های مختلف از مردم و نخبگـان را بـه رهبـر معظـم انقـالب  روز در تالش بود تا طیف شبانه

  تافت.  گاه فرارهبری را برنمی تر کند و از این رو فراجناح بود اما هیچ نزدیک

  اراده پوالدین  
در قـاموس سـردار » شـود نمی«و » تـوان نمی«آنجا که پای تکلیف الهی در میان بـود، واژه 

  سلیمانی جایی نداشت. سه نوع مواجهه با تکلیف وجود دارد: 
  . تکلیفی که شده را ماالیطاق بدانیم و لذا با شک در اینکه مکلفیم با تکلیف مواجه شویم. ١
کنیم و در عین  یم، در توانایی خود و در کمک خداوند شک میکن در تکلیف شک نمی .٢

رسد و یا  اندیشیم و لذا بار به مقصد نمی شویم ولی به بودن انجام تکلیف نمی حال وارد می
  رسد.  نصف و نیمه می

آئیم و به پیروزی قطعـی کـه  برای انجام کامل و بدون درنگ و با نثار جان به میدان می .٣
ها، خداوند را تنها عامل پیـروزی  کنیم و با درک پیچیدگی دست پیدا می وعده خداوند است

شود و در نهایت در  تر می مان برای انجام تکلیف بعدی راسخ دانیم و با هر پیروزی، اراده می
  افتد.  الفتوح اتفاق می ها فتح همه صحنه
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سـالم وارد الفتـوح بـرای ا شد بـا هـدف تحقـق فتح سردار سلیمانی وقتی وارد میدان می
  شد و لذا در طول حیات سیاسی معنوی خود، همواره با پرچم فتح از میدان بازگشت. می

  طلبی   معنویت، مجاهدت و شهادت
ترین رکن زندگی و سلوک سردار سلیمانی بود. توصیه او به یک جوان فامیل که  معنویت مهم

، وضع روحی ایـن شـهید را دو چیز را فراموش نکند: نماز شب و احترام بسیار به پدر و مادر
 بـا  نشان می

ً
دهد. او به نماز و به خصوص نماز شب توجه خاصی داشـت نمازهـایش نوعـا

اشک همراه بود و غیر از نماز هم او بسیار اهل بکاء بود. با شیندن خبر هر شـهیدی منقلـب 
ایـن الذکر بود. شهید سلیمانی بسیار اهل مطالعه بـود و  شکست. دائم شد و در خود می می

هـای مختلـف اعتقـادی، معنـوی، اجتمـاعی و  عادت روزانه او در سفر و حضر بود. کتاب
داشت و آخرین کتابی کـه او آن را  ها خالصه برمی  کرد و حتی از کتاب سیاسی را مطالعه می

  شهید مطهری بود. » انسان کامل«خالصه کرده بود کتاب 
و اجتماعی کلید رستگاری فـرد و  از منظر شهید، مجاهدت در راه خدا در ابعاد شخصی

ترین دوره اسالم است. او جبهه  جامعه است. او بارها گفت هشت سال دفاع مقدس برجسته
سـازی هـیچ چیـز بـر جبهـه و  دانست و معتقـد بـود در انسان سازی می را یک مکتب انسان

چیـز کند. شهادت گمشده شهید بـود و هـیچ  حضور در میدان جهاد در راه خدا برابری نمی
  داد.  کرد و به چیز دیگری رضایت نمی دیگری او را قانع نمی

  سازماندهی و نظم  
های زیادی را ایجاد کرد و از ایـن طریـق  او در طول دوران پرماجرای مدیریت خود، سازمان

هایی کـه او پدیـد آورد از دو خصوصـیت مهـم پیـروی  ظرفیت زیادی پدیـد آورد. سـازمان
تفاده از حداقل نیروی انسانی، دیگری کارا بودن و کمک بـودن یکی چابکی و اس :کردند می

در میدان عمل. به عنوان مثال وقتی او پا به میدان سوریه گذاشت، ایـن کشـور را انـواعی از 
دادنـد فراگرفتـه  های تروریستی که سوریه را مورد تهاجم قرار می کشورهای متخاصم و گروه

 ناامن و محل ترانزیت تروریسـم بود. مرزهای شمالی، شرقی، غربی و جنوب
ً
ی سوریه کامال

بود و هیچ شهری از شهرهای سوریه امنیت الزم را نداشت. در یک ارزیـابی اولیـه و رایـج، 
لشکر عملیـاتی و انـواعی  ٣٠تا  ٢٠برای دفع این تهدیدات پرحجم، نیروهای زیادی شامل 

فتنه جهانی علیـه مـردم و دولـت های هوایی نیاز بود و بودجه سنگینی برای دفع این  از یگان
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پذیر نبود چرا که نه چنین نیروی آمـاده بـه کـاری در  کرد. اما این کار امکان سوریه طلب می
ای هم  زمین با مختصات سوریه در این کشور و نه در ایران وجود نداشت و از آنچنان بودجه

شان بـا نظـم و یندارد. اها نیازی به توضیح  خبری نبود وضع مالی ایران و سوریه در این سال
ر منـاطق یا در عـراق و سـایـنه ین زمیدر امی توانست جبهه مقاومت و مستحکهی سازماند

  د.یجاد نمایگر اید

  گزاري مردم در مکتب شهید سلیمانی   خدمت
این مـردم زودتـر از مـا بـه بهشـت «نکته سوم از اعتقادات شهید در بخش مردم این بود که 

» گیرنـد. رسند و زودتر از ما مورد عنایت خداوند قرار می ه جایی میروند و زودتر از ما ب می
 نگاهی معنوی به مـردم داشـت. چگونـه؟ در  گونه فکر می نسبت به متن مردم این

ً
کرد. اصال
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) منظور از به خدا قـرض بدهیـد چـه ٢٤٥(بقره/» الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره
 کسی است؟ در این جا منظور خود خدا که نیست، بلکه مردم است. در واقع خداوند متعال

خواهد بگوید مردم به من نزدیک هستند. طبق همین آیه و حدیث که مثال آوردیم ایشـان  می
تر  به مردم نگاه معنوی داشت. براین اساس ایشان اعتقاد داشت این مردم از ما به خدا نزدیک

هستند. خدمت به این مردم نه اینکه افتخار است بلکه خـدمت بـه خـود اسـت. اگـر شـما 
ی برسید راهش همین مسیر است که شما خدمتگزار مردم باشـید. سـردار خواهید به جای می

دید. فلذا ایشان هم در بعـد اعتقـادی  سلیمانی تقرب به خدا را از مسیر انسان و انسانیت می
ها داشت. در نگاه ایشـان تقـرب بـه  تقرب انسانی داشت و هم در بعد عملی تقرب به انسان

  شود.  یخدا از طریق تقرب به انسان حاصل م
السـالم  طور که حضـرت علـی علیه یعنی همجواری با انسانی که مخلق خداست. همان

اما اخ لک فی الدین و «خواست مالک را به مصر بفرستد به او فرمود این مردم  زمانی که می
که یا برادر تو هستند یا مثل تـو مخلـوق خداونـد هسـتند. مخلـوق » اما نظیر لک فی الخق

ی حریم دارند. یعنی این یک نگاه فرادینی است بـه اینکـه اینهـا مخلـوق خداوند هستند یعن
توانید نگاه کنید که دینش چیست. البته برای ما دین فرد خیلی مهـم اسـت  خداوندند و نمی

اما این نباید ما را از خدمت به مردمی که از نظر ما در صراط مستقیم نیستند منع کند. خـب 
د تا به اینجا برسد و چقـدر بایـد در اینجـا افـرادی کـه ادعـای گرا باش فرد چقدر باید انسان
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  گرایی چیست؟  گرایی دارند، جلوی شهید زانو بزنند تا بفهمند مفهوم انسان و انسان انسان
ــا  عملیــات بوکمــال بــیش از دو مــاه بــه درازا کشــید و عملیــات ســختی بــود. ایشــان ب

ای اسـتفاده  آن از یـک خانـه مخروبـههای خود این منطقه را آزاد کرد. و در حـین  مجاهدت
ها را سوراح کرده و به  ها خانه کرد که دیگر معنای خانه هم نداشت  چرا که این تروریست می

شد وارد شصت یا هفتاد خانـه شـد بـدون آنکـه از  هم وصل نموده بودند و از یک خانه می
ست و همه جـای آن ای در آن نی محیط خانه خارج شده باشی! حاال خانه خرابه است پنجره

آسیب دیده و مورد انفجار و تیراندازی قرار گرفته است فرشی نیست و یک اسکلت مخروبه 
اش تمـام  کـرد وقتـی فرمانـدهی است. ایشان در این خانه عملیـات بوکمـال را فرمانـدهی می

نویسد که بنده در اینجا ناگزیر شـدم از خانـه شـما  خانه می ای برای صاحب شود، یک نامه می
گـذارد و قـرآن را  کنم بنده را حالل کنید. بعد این را در قـرآن می استفاده کنم و لذا خواهش می

گوینـد ایـن  گوید حاال بروید و صاحب خانـه را پیـدا کنیـد. می گذارد در طاقچه و بعد می می
 او را پیدا کنیـد. و  اطراف نیست و خیلی وقت است که رفته است اما ایشان می

ً
گوید باید حتما

گویند این در یکی از روسـتاهای ترکیـه  کند که او را پیدا کنند و بعد از بررسی زیاد می وادار می
 خـودش هـم مخـالف بشاراسـد هسـت. تلفـن  زندگی می

ً
کند و به آنجـا فـرار کـرده و ضـمنا

زند که من قاسم سلیمانی هستم چند وقتی در منزل  کند و به او زنگ می خانه را پیدا می صاحب
ام کنی که نمازهای من قبول باشد. شـنیدم آن  خواهم حالل و اینجا نماز خواندم و می شما بودم

 بنده دیگر خانه
ً
 معلـوم نیسـت  فرد گفته بود اصال

ً
ای ندارم. ما که همه فرار کردیم آمدیم و اصال

  گیرد که شهید خودش به او زنگ زده است. دیگر برگردیم. خیلی تحت تأثیر قرار می
گویید زنگ بزند حاللیت بطلبید یـا بـه کنسـول ایـران  ه به دفترتان مییک موقعی است ک

گویید، پیدایش کند و با ایشان صحبت نماید یک موقع فردی در حد قاسـم سـلیمانی بـا  می
گوید بنده  کند و خیلی خاضعانه می چنینی در یک روستایی در ترکیه صحبت می یک آدم این

خواهم شما راضی باشید تا نماز من  ز خواندم و میقاسم سلیمانی هستم و در منزل شما نما
  مشکل نداشته باشد.

پرسند چرا ایران در سوریه نفوذ دارد؟ خب این کار در فضای سوریه چقدر باید  برخی می
بپیچد همین یک خاطره که خیلی از این موارد هست، برای محبوبیت کافی است. ببینید این 

ق و مورد توجه خدا هسـتند و ایـن خیلـی بـه مطلـب گردد به آن مطلب که مردم مخلو برمی
نمایـد. برخـی  کند و از حالـت ریاکـاری خـارج می دهد و خیلی آن را وجودی می عمق می
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 دوربین می ریاکاری می
ً
کنند که یک تصـویری از ایشـان در  فرستند چقدر کار می کنند مثال

ها  م هستیم. ایـن صـحنهیک جا پخش شود که نشان دهد ما مرید و دستبوس و ارادتمند مرد
گویـد  ای که شهید یک ماه دو ماه زیر فشار تهدیدات بـوده و می کند با صحنه خیلی فرق می

  خواهم با او صحبت کنم.  صاحبخانه را پیدا کنید می
خدمت گزاری شهید سلیمانی دارای ابعاد مختلفی اسـت. ایـن خـدمت گـزاری شـامل 

نهادهای کشوری و لشکری، و در مقیاس وسیعت مردم، ماهیت نظام و انقالب، ساختارها و 
  و بین المللی است. ای  ی فراملی، منطقهها  در گستره خدمت به مستضعفین جهانی در حوزه

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  ابعاد خدمتگزاری شهید سلیمانی

  نقش مردم در رسیدن به حق  
 خودش را محتاج نظر مردم می

ً
ین را باید دانست. ا مطلب آخری در بحث مردم. ایشان واقعا

الله هستند و خدا از منظر مردم به شـما   یک مقدار توضیح داد. از همان منظر که مردم عیال
خواهد به تو توجه کند، بـین تـو و خـدا، مخلوقـات خـدا  کند. یعنی خدایی که می توجه می

دهـد تـو آدم  هستند و این نوع رفتار تو با مخلوقات برای خدا معیاری هسـتند کـه نشـان می
  ی هستی یا خیر. این خیلی مسئله مهمی است. خوب

گویند کاری کن تا بدون واسطه به خدا متصـل بشـوی. ایشـان بـه ایـن مسـئله  برخی می
گفت مخلوق خدا برای خدا ارزشمند است. ایـن مخلوقـات  معتقد نبود سردار سلیمانی می

از این منظر بـه  باید من را درست بدانند تا من پیش خدا قیمت و ارزشی داشته باشم. شهید
  کرد.  مردم نگاه می

جانشان را برای اسالم فدا کنند، جمع کـرد و  دسردار سلیمانی رزمندگانی که حاضر بودن
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خواست بله بگیرد. قاسـم سـلیمانی  از ایشان می» آیا من آدم خوبی هستم.«از ایشان پرسید 
 در ذهنش نبود که خودش چیزی اس مجاهد فی سبیل

ً
ت و چیـزی دارد. الله است ولی اصال

این چقدر اعتقـاد راسـخ » آیا آدم خوبی هستم؟«گفت مردم شهادت بدهید تا من بشنوم  می
خواهد؟ بعد کفنش را ببرد پیش افرادی و بگوید روی آن بنویس که قاسـم  نسبت به مردم می

سلیمانی آدم خوبی است. این هم جلوه دیگری است از آنکه همه چیـز را در نقطـه کمـالی 
  ای از آن اعتقاد است.  کرد این جلوه و دنبال می مشاهده

  سازي   نخبه
ایشان در طبقه نخبگان مرزی قایل نبود که بگوید این چپ است آن راست اسـت. بـرای او 
این کلمات معنا و مفهوم نداشت. تنها چیزی که برای ایشان معنا و مفهوم داشت رهبری بود. 

 قبول رهبری توسط افراد و جناح
ً
و همراهی آنان با رهبری پیش ایشان مسـئله مهمـی  ها واقعا

هـا را از مـنجالب سیاسـی بیـرون  افزایی، خیلی بود در عین حال ایشان با همان بعد والیـت
  برد.  کشید و به سمت رهبری می می

بینیم فردی در یک طیف دیگری قرار دارد اما سـردار بـا توجـه بـه شـناخت یـا  گاهی می
داد و اکنـون آن فـرد در مسـیر  داشت او را به مسیر انقالب سـوق مـی که از آن فرد ای  پیشینه
  های انقالبی است. فعالیت

پژوهشـکده  به دوسـتانش کـه اداره یـکایشان 
گفـت  را در دسـت داشـتند میمطالعات راهبردی 

فالنی و فالنی را هم به پژوهشکده دعوت کنیـد و 
نظر کارشناسـی آنـان را بگیریـد. شـهید بـا اینهـا 

زد، سراغشـان  داشت و بـه آنـان تلفـن مـی ارتباط
دید و روی آنها تـأثیر  گرفت و گاهی آنان را می می
  گذاشت.  می

گونه نبود که آنها بتوانند بر روی شهید آنچنان تأثیر بگذارند. آن پوسته ورودی اعتقادی  این
توانست ایـن پوسـته را بشـکند. ایشـان بـا آنـان تمـاس  شهید خیلی سخت بود و کسی نمی

ها هم موفق نبـود  نمود حاال بعضی وقت کرد و مدیریت و هدایت می گرفت، صحبت می یم
  و مواردی هم بود که اثر نداشت. 

 لغت در »اسوه« رسانه طراز مکتب سلیمانی باید در نظر و عمل باید اسوه گرا باشد. کلمه
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 نچـهآ شـود، مقتـدایی الیـق بدان شخص که خصلتی مهمات، در پیشوا سرمشق، معنای به
 پیروی حالت و است پیروی شایسته که روشی و حالت یابد، تسلی اندوهگین شخص بدان
 فرهنـگ در باشـد زیانبـار و بـد یـا سودمند و نیك پیروی، خواه است آمده دیگران از انسان

   ١.است سودمند و نیك پیروی معنای به اسوه اسالمی،
 در حسـنه وصـف بـدون یـاتروا از برخـی در و »حسنه« وصف با قرآن در اسوه کاربرد

 چه چنان. باشد معنا این بر گواه تواند می اکرم(ص) پیامبر مانند شایسته، الگوهای از پیروی
 در اسـوه واژه. »اسـوه اللـه برسول مسلم لکل و لی: «شده نقل حسین(ع) امام از روایتی در

 الله صلی ـ اکرم برپیام مورد در احزاب سوره ۲۱ آیه در بار یك: است آمده بار سه کریم قرآن
 و ــ السـالم علیـه ـ خلیل ابراهیم درباره ممتحنه ۶ و ۴ آیات در بار دو و ـ سلم و آله و علیه

  .او همراهان
 ،»امـام« ،»اقتدا: «از است عبارت کریم قرآن در اسوه با مرتبط و متقارب یها  واژه برخی

  .»مثل« ،»شهید«
 روایـات و قـرآن در برخـی نام که الگوگیری تهشایس برگزیده و انسانی نسخه ها  ده میان از
 معرفـی برتر الگوهای و اسوه صریح، و شفاف گونه به را آنان از تن دو کریم قرآن است آمده
  .است کرده
 »االفالك خلقت لما لوالك: «بهانه از سخن ـ سلم و آله و علیه الله صلی ـ اکرم پیامبر. ۱

ی دنا مقام ئزحا و الهی اقدس ذات به فرد ترین نزدیك و
ّ
 کـه ادنـی او قوسـین قاب فکان فتدل

 اعـالم جهانیـان برای سترگ رحمتی وجودش و فرستند می درود او بر فرشتگانش و خداوند
  .نیست آسان باشد می ایمان اهل بر بزرگ نعمتی و منت و شده
 در وییالگ عنوان به ـ السالم علیه ـ ابراهیم معرفی ـراز السالم علیه ـ ابراهیم حضرت. ۲
 فـیهم لکم کان لقد... معه الذین ابراهیم فی حسنه اسوه لکم کانت قد« ممتحنه ۶ و ۴ آیات
 دادن نشـان .شـود مـی روشـن او الهـی زنـدگی معـانی برجستگی به نگاهی با »حسنه اسوة

 بـا احتجـاج و شـکنی بـت آسـمانی، اجـرام و ها  بت پرستش عدم وی، به ها  آسمان ملکوت
 آن توحیدی زندگی روشن یها  نشانه از الهی یها  فرمان برابر در او کامل متسلی و پرستان بت

 .آید می شمار به حضرت

                                                                                                                                         
  ».اسو«، ۱۰۵، ص ۱مقایسیس اللغه، ج » اسه«، ۱۵، ص ۱، المصباح، ج»اسوه«، ۱۴۷، ص ۱. لسان العرب، ج ١
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 «گرایی در منش رسانه طراز باید بر محور توحید و بر اساس آیه  اسوه
ْ
د
َ
ق
َ
  ل

َ
ْم  کان

ُ
ک
َ
ـوِل  ِفـی ل

ُ
 َرس

هِ 
ّ
  الل

ٌ
َوة
ْ
س
ُ
  أ

ٌ
ة
َ
ن
َ
س
َ
 ) ص(پیامبر در شما برای که است این مفهومش »ح

ّ
 اسـت، خـوبی پیـروی و یتأس

 قـرآن .گیرید قرار »مستقیم صراط« مسیر در و اصالح را خود خطوط او به کردن اقتدا با توانید می
 امیـد هسـتند، ویژگی سه دارای که داند می کسانی مخصوص را حسنه اسوه این فوق آیه کریم در

ه« به
ّ
  ١.کنند می یاد بسیار را خدا و دارند، قیامت روز به امید و »الل

با توجه به منش عقیدتی و رفتاری شهید سلیمانی و با دارا بودن سـه ویژگـی فـوق در آیـه 
  رسانه طراز مکتب آن شهید باید بر سه ویژگی مذکور حرکت نماید. »اسوه حسنه«

شهید سلیمانی در حوزه  مدیریتی خود سـه خصوصـیت نخبـه پـروری، الگـو سـازی و 
نمود. بنابرای رسانه طـراز مکتـب او بایـد در  می نبلقهرمان پروری را با درایت و  اخالص د

، اخبار و پوشش اخبار و رویدادها با اتکا به این سه ویژگـی درصـدد ها  عمل و در ارایه آموزه
  کارکردهایی همچون خلق انسان الگو، قهرمان و نخبه برآید.

  نگاه به مردم در رسانه طراز مکتب سلیمانی
سلیمانی بر اساس مکتب اسالم و امام(ره) است که با توجـه بـه  شناسی رسانه طراز مکتب انسان
 و جهـان آفریننـده و خـالق اصل، این است، مطابق توحید اصل همه عقاید، و اصل ریشه«اینکه 
 و اسـت مطلـع حقـایق همه از است که تعالی خدای مقدس ذات تنها انسان و هستی عوالم همه
 ذات برابـر در تنهـا کـه انسـان آمـوزد می ما به اصل نای. چیز همه مالک و است چیز همه بر قادر

 اطاعـت اطاعـت او، اینکـه مگـر کند اطاعت نباید انسانی هیچ از و باشد تسلیم باید حق اقدس
مجبـور  خـود برابر در تسلیم به را دیگر های انسان ندارد حق هم انسانی هیچ بنابراین و باشد خدا
 یـا و انسانی ندارد حق فردی هیچ که آموزیم می را بشر دیآزا اصل اعتقادی، اصل این از ما و کند

    ٢.»کند محروم آزادی از را ملتی و جامعه
بنابراین در رسانه طراز مکتب شهید سلیمانی نگاه به مردم، با رویکردی توحیـد محورانـه و 

های   در راستای خدمت بـه او بـرای تسـلیم خـدا شـدن اسـت و نـه ماننـد بسـیاری از رسـانه
ها خبری کشورهای به اصطالح مرکز است که جریان خبری آنهـا بـر اغـوای   لمللی و غولا بین

باشد. به تعبیر مقام معظم  می ای خود مخاطبان و فریب آنها در جهت دستیابی به مطامع رسانه

                                                                                                                                         
  رسانی دفتر ایشان: . ناصر مکارم شیرازی، پایگاه اطالع١

https://makarem.ir/main.aspx?lid=٠&mid= 243473&typeinfo= 25 &catid=2286 
 .۳۸۷، ص۵امام خمینی، صحیفه نور، ج.  ٢

https://makarem.ir/main.aspx?lid=
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ای و ارتباطات، یک جاده دوجانبه و چندجانبه نیسـت؛ یـک جـاده  امروز جاده رسانه«رهبری 
ای  ای و امپراتـوری رسـانه عنی باید گفت آنچه را که صـاحبان قـدرت رسـانهطرفه است؛ ی یک
 ١».کننـد پسندند، با استفاده از علم و فناوری پیشرفته، به زوایای دنیا منتشـر و مـنعکس می می

های جریان سلطه است. در چنین مواردی بایـد رسـانه طـراز مکتـب   ای رسانه این منش رسانه
ای دشمن را به عنوان یک اصـل  عظم رهبری، سوء ظن به جریان رسانهسلیمانی به تعبیر مقام م

اساسی  برای خنثی سازی و مهندسی معکوس شگردهای آنان مـورد مالحظـه قـرار داد. رهبـر 
ای دشمن؛ یکـی از چیزهـایی کـه خیلـی  سوءظن به جریان رسانه«فرمایند:  معظم انقالب می

رخرج دشمنان  ت. امروز یکی از بخشای دشمن اس الزم است، سوءظن به جریان رسانه
ُ
های پ

رخـرج اسـت برایشـان؛ یعنـی هزینـه می
ُ
کننـد، پـول  ما عبارت است از بخش رسانه؛ خیلی پ

ص می گذارند، آدم می
ّ
آورند؛ خیلی خـرج دارد برایشـان؛ علیـه چـه کسـی؟ علیـه  های متخص

 همت این جریان رسانه
ً
یـک نقـاطی  ای این است که بـر روی جمهوری اسالمی. خب، اصال

 ایجاد یأس، ایجاد نقـاط منفـی،  تواند زمین تکیه کند که جمهوری اسالمی را می
ً
گیر کند؛ مثال
ی حذف کردن

ّ
   ٢.»نقاط منفی را درشت کردن، نقاط مثبت را بکل

  مکتب سلیمانیاي  سطوح گفتمان رسانه
  سطح مرکزی؛ سطح مرکزی و ساخت درونی قدرت 

اسـتحکام مبـانی نظـام اسـالمی بـا اتکـا بـه رویکـرد و  سطح مرکزی و ساخت درونـی قـدرت
مانی در این سطح از گفتمان اساسا با برساخت فرهنگ و در یایدئولوژیک. رسانه طراز مکتب سل

ــر عناصــر محــوری ایــن حــوزه یعنــی دیــن، حوزه ــذهب و   توجــه و تاکیــد ب هــای عقیــدتی، م
د. گفتمـان یـنما ک تمرکز میهای ارزشی و هنجاری حاکم بر کلیت ساختار ایدئولوژی  چارچوب

سازی برای تحقق آرمانهـا اسـت. در  ام نظامین سطح به دنبال گسترش و انتشار پیرسانه طراز در ا
د یـنما سـازی تـالش می نـد نظـامیان رسانه با نظارت و کنترل کنشگران فعال در عرصـه فراین میا

نـد نظـام یهـای فرا اسـتیدن سد و با دنبال کریری نمایگیها را در سطح خرد پ ن آرمانیمقدمات ا
 کند.  ب مییر تعقین مسیسازی و جامعه پردازی حرکت بر اساس آنها را دراستای توسعه ا

 ی پرداز و جامعهی ند نظام سازیان فراین میدر ا
ً
وسته و در یبه هم پی سه محور اصل عمدتا

و  »یادسـازنه«، »حرکـتی برای د نرم افزار و سوخت نظریتول«ارتباط با هم دارد که شامل 

                                                                                                                                         
 Khamenei.ir، در سایت: بیانات مقام معظم رهبری .١
  . همان.٢
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شرفت در ید مورد توجه باشد و الزمه آن تحول و پیگر بایکدیاست که به موازات  ی کادرساز
و ی ره عملـیدر سنی ماید سلیشه ١است است.یت و سیریو فرهنگ و سپس مدنی علوم انسا

چـه در ی نـد نظـام سـازین فرایك خود با توجه به ایاستراتژ های  یم سازیو در تصمی رفتار
نمود. رسـانه طـراز  می اقدامدی ت جهایریاست، فرهنگ و مدیو چه در عرصه س عرصه نبرد
 های  یدر محتواسـازمی اسـال هایان محوریمگی وستین پیجاد ایه اینسبت نی مایمکتب سل

ه یـد بتواند با تکیت دارد و بایو حرکت حساسگی هماهنبرای مطلوب  هایمنسجم و ساختار
 الزم گام بردارد. های  تیل هر چه بهتر و ماموریتشکای در راستدی یو توحهی بر مواضع ال

فرماینـد، پیـاده شـدن  مـی یی که ارائهها  و بینش ها  در تمام نگرش (ره)نییخمهدف امام 
نظام مند و مبتنی بر اندیشه دولت سازانه اسـت کـه اسـالم بـدون تأسـیس ای  اسالم به گونه

 یطب  .شد نخواهد کامیاب هرگز دولت،
ً
ن سطح از گفتمـان یای ریگ در شکل ها  هنقش رسان عتا

  است. دی ثر و راهبرؤار میبس
 از را ابهـام ایـن تـا سـازیم، برطرف آوردند، وجود به اسالم به نسبت که را ابهامی موظفیم ما« 

 بـه و کنـیم وادار را آینـده نسـل و خود باید اما بدهیم، انجام توانیم نمی کاری هیچ نزداییم، اذهان
 سـوء تبلیغـات اثـر بر که را ابهامی این کنند، مأمور نیز را خویش آتیه نسل که کنیم سفارشها   آن

 کنند رفع شده، پیدا ما یها  کرده تحصیل از بسیاری حتی اذهان در اسالم به نسبت ساله صد چند
 مردم تا نمایند، معرفی را اسالمی حکومت کنند، معرفی را اسالم اجتماعی نظامات و بینی جهان
    ٢.»است چگونه آن قوانین و چیست اسالم بدانند

بینی  رسانه طراز باید در جهت رفع این شبهات و ابهامات مربوط به حوزه اسالم و جهـان
های اسـتعماری و   اجتماعی و سیاسی آن تالش نماید. به ویژه در دورانی کـه اسـاس رسـانه

وای آن، اسالم و مظاهر تمـدن کنند و  در ل می ای را دنبال وابسته امپریالیسم سیاسی و رسانه
  . کنند می های متحجرانه و فرومایه بازنمایی  اسالمی را به گونه

رسالت رسانه طراز مکتب شهید سلیمانی باید برگرفته و ماخوذ از این رویه جهادی ایشان 
 یابی از امپریالیسم سیاسی استعمار در میدان نبرد باشد که گروه انحرافی داعش را که با ریشه

و با نام اسالم و حکومت اسالمی درصدد بدنام کردن جهـان بینـی اسـالمی و ایـدئولوژیک 

                                                                                                                                         
، مطالعات »ای(مد ظله) منهالله خا سازی در نگاه تفسیری آیت نظام«زاده (موحد) و سیدرضا مودب،  . محمد عینی ١

 .۱۳۹۶(پیاپی)، پاییز و زمستان  ۱، ش ۱۱قرآن و حدیث، س 
 .۱۷۷، ص ۱۳۸۷. امام خمینی، والیت فقیه،  ٢
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مسلمین بوده، تا گام آخر در مقابل آنها ایستاد و با حضور مستقیم خود در میـدان نبـرد و بـا 
های دیپلماتیک و سیاسی و نظامی با کشورهای منطقه توانست این لکه سیاه را از از   همیاری

ها در تبیین و تبلیغ اسالم و با اتکا به محوریـت رسـالت   کی محو نمایند. رسانهروی کره خا
  های مبتنی بر حقیقت اسالم را در دستور کار خود قرار دهند.  توحیدی، باید بازنمایی

. باشـد مـی نظام قدرت درونی ساخت این تقویت و تبیین رسانه، رسالت سطح، این در 
 انتشار طریق از و دارد نظام وجودی جوهر و اصلی هسته به محوری نگاه طراز رسانه طبیعتا

 ساخت تا است آن بر مرکزی هسته از خروجی یها  دریچه  وها   شاهرگ به وجودی روح این
 هسـته این از منشعب بیرونی های پوسته وها   الیه و نماید مستحکم را فرهنگی قدرت درونی

 کـالن سـطح در سیاسـتگذاری یها  جموعـهم و دسـتگاهها نهادها، ساختارها، شامل که را
 مشـاوری عنـوان بـه بتواند مقوم، و همیار نقش ایفای و آنها با تعامل در باید است حکومتی

 ارایـه بـرای آنهـا به اسالمی نظام جوهر تزریق در اثربخشی و سازی توانمند کنترل، در موثر
 کـردن دنبال با سطح این رد رسانه. نماید عمل اجتماع سطح به سازی روان و بهتر کارکردی

 احسـاس ایجـاد نظـام، حـوزه در مـردم مشارکت یها  پایه تقویت و سازی نظام کارکردهای
 نظـام مختلـف های دستگاه واداشتن تحرک به برای قانونی و منطقی گری مطالبه و مسئولیت

  .نماید ایفا سازی نظام فرایند در را توجهی قابل نقش توانند می
 ایشـان دهـیم قـرار توجـه مـورد بایـد را نظـام درونـی ساخت این انقالب ممعظ رهبر نگاه در
 ایـن بـدهیم؛ اهّمیـت نظـام درونـی ساخت تقویت به باید که است این اعتقادمان: «فرمایند می

 نگـاه بـا کامـل، اندیشه با درونی تقویت. کنیم تقویت باید را خودمان درون، از. است کار اساس
 و سـاخت وسـیله به چـه علمـی، پیشرفت وسیله به چه ممکن؛ است چیزی خردمندانه و عاقالنه
 طراز رسانه بنابراین ١.»است ممکن ما نظر به که است کارهایی ها این اقتصادی؛ درست مدیریت
 بـوده نظـام درونـی سـاخت ایـن تقویت درصدد مختلف انحای به که شهید همانند باید مکتب
  .برآیند خودای  رسانه کارکردهای قطری از بیشتر چه هر استحکام درصدد و است،

 ایـن بـا اند، دشـمن اسـالمی جمهـوری بـا اند، دشـمن اسالمی انقالب با ها آمریکایی«
 نشست؛ نخواهد فرو چیزها این با دشمنی این و اند دشمن کردید بلند مردم شما که پرچمی
 داخلـی توان به و ملی اقتدار به تکیه آن، و است چیز یک فقط هم دشمنی این با مقابله عالج

                                                                                                                                         
  Khamenei.ir: . بیانات مقام معظم رهبری، در سایت١
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 کار ما زمینه این در هرچه]. است[ کشور درونی ساخت بیشتر هرچه کردن مستحکم و ملی
  (همان) ١.»است کم بکنیم،

  اي  وستار رسانهیل پیسطح دوم؛ تشک
 در محـور ارزش و همسـو یهـا  گفتمان بـه دادن شـکل راستای در ملی فرا قدرت و میانی سطح
 های  رسـانه رصـد و شناسـایی رسانه بـا سطح این در است المیاس یها  رسانه یها  قدرت حوزه
 سـطح در مطلـوب ای رسـانه های دغدغـه یـا مشابه های گفتمان دارای که محور ارزش و همسو
 اندیشـه جـوهره میتـوانها   رسـانه این خاص یها  گفتمان درون در و باشند می المللی بین جامعه
 ای رسـانه پیوسـتار یـک بـه دادن شـکل در امکان حد تا کند می تالش یافت،  را اسالمی انقالب
 اسـالمی، انقـالب گفتمـان تبیین استکبار، با مبارزه راستای در اسالمی مکتب بر مبتنی گفتمانی

 معظـم د. رهبـریـاقـدام نما نـاب مکتب معنوی و متعالی ارزشهای برساخت و مظلومان از دفاع
 در را دنیـا بـزرگ های رسـانه ما: «فرمودند سالما جهان های رسانه المللی بین همایش در انقالب
 موجودی و سرمایه از باید ما. نیست کمی چیز داریم؛ اختیار در که هم را آنچه اما نداریم؛ اختیار
ق که – خود

ّ
   .»بکنیم را استفاده حداکثر – است اسالم دنیای به متعل

 کـار یـک ،]دشـمن ای نهرسـا جنـگ مقابـل در[ بتـوانیم مـا اگر: «فرمودند دیگر جایی در و
 حـق ی صـحنه بـه حدودی تا الاقل را باطل ی صحنه این توانیم می دهیم، انجام درست ای رسانه
  که ببریم پیش طوری را کار دنیا عمومی افکار در یعنی کنیم؛ تبدیل

ً
  ٢.»شود عکس به قضیه واقعا

 احسـاس ایجـاد و افزایـی بصـیرت سـازی، آگاه طریق ان با کارکردهای مختلف و ازین میدر ا
 و ارزشـی دغدغه که کشورها این در ای موجود عمومی و مخاطبان رسانه افکار میان در مسئولیت
 پیوسـتار چنـین بـه دادن شـکل طبیعتـا بـرای د.ینما به صورت هدفمند دنبال می را دارند متعالی
 یـا دولتـی نتـرلک از دور بـه و مستقل های رسانه توسط باید اخبار مبادله های مکانیسم ای، رسانه
 در کـهها   رسانه این از برخی بر حاکم های نظام  کنترل از خارج و دولت نظارت تحت یها  آژانس
 بـرای فرهنگـی - اجتمـاعی و سیاسـی استقالل یها  کار و ساز به مقید ممکن است چندان عمل

 ای رسـانه پیوسـتار چنـین برای توان می راها   فعالیت از ای گیرد. مجموعه قرار نباشند، خود جامعه
 برخـی گرفت.  نظر در محور انقالب اسالمی هستند، ارزش و همسو های گفتمان راستای در که
ن یـای منتهی شوند. ا های راهبردی رسانه  روسازی و کنشی، نید به محتواسازیتها بایفعال این از از

                                                                                                                                         
  . همان.١
 .۱۳۸۱بهمن  ۱۵. بیانات رهبری معظم انقالب در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما، ٢
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 اطـالع همچنـین بـه باشـد،ها   گزارش اخبار و و اطالعات مبادله حوزه به تواند ناظر ها می  محتوا
 توسـعه انـدازهای چشـم و مـدون یها  برنامه قالب که در بازرگانی و ...  فنی، علمی، یها  رسانی

وسـتار ین پیـن ایانی داده شود. همچنیت شایکنند، اهم می تعریف خود ماموریت در در محوری
 جـذب ،هـا  بولتن تولیـد اطالعات،  ر جریانیتکث خبرنگاران، آموزش به تواند می ای همسو رسانه

 اندیشـه بـا همسـو و مقاومـت حـوزه بـه مربوط اخبار میدانی پوشش جدید، یها  رسانه بازیگران
  بپردازد. .. را و اسالمی انقالب گفتمانی

  
  سطح سوم؛ سطح الیروبی

 بـا ها  رسـانه سـطح ایـن در باشـد. مـی الیروبـی سـطح سلیمانی مکتب یها  رسانه گفتمان
جهـانی  و مرکـزی سـطح و سازی نظام سطح در موجود محوری یها  اندیشه از از استعانت

 و نـاب اندیشـه گسـترش در موجـود آفرین اختالل عناصر که کنند می تالاش مدارانه غایت
 جریـان و شـبهات آنهـا، بـه پـرداختن ضـمن ونمایند  شناسایی را اسالمی انقالب محوری
 در بنابراین نمایند.ی خنث را آنها یها  کنش و اه  فعالیت در موجود ساختارشکنانه یها  آفرینی

 ایـدئولوژی بـا ناهمسـو و متعارض یها  پادگفتمان برابر در مقاومت و رصد نوعی سطح این
 طراز رسانه پذیرد می صورت عمومی افکار و اسالمی جامعه درون در اسالمی نظام محوری

 ایـن گسـترش مسـیر امکـان حـد اتـ نماید تالش ها  پادگفتمان این به دقیق توجه ضمن باید
 بستر ارشادی ارسالی و تربیتی تبلیغی، های برنامه با و دهد رییتغ را ساز گمراه یها  کنشگری

   نماید. فراهم را عمومی افکار تنویر
 شـما امـروز: «فرماینـد می ای رسـانه سـازان برنامه و مـدیران دیـدار انقـالب در رهبر معظـم 

 بـا را اسـالم که کند می اقتضاء ها آن مصلحت. کنید مالحظه را ادنی مسلط ای رسانه های سیاست
 از بیشـتر چـه هـر اسـتفاده بـا و بیشـتر چـه هـر سـرعت بـا کـار ایـن. بدانند مساوی تروریست

  کـه کنـد می اقتضـا ها آن مصلحت. گیرد می انجام پیشرفته های فناوری
ً
 مظهـر را امریکـا متقـابال

 ی پیشرفته بسیار و پیچیده های شیوه با و راحتی به کار این .آورند حساب به دمکراسی و بشر حقوق
 تلویزیـونی، رادیـویی، امـواج در حقیقـت مثـل بزرگ های دروغ. گیرد می انجام دنیا در ای رسانه

 در اسـالم جهـان های رسـانه المللـی بین همـایش در ایشـان ١.»شود می منعکس غیره و اینترنتی
 قـرار مخاطـب را عـرب جهـان و اسـالم جهـان های انهرسـ تمـام فلسـطین، انتفاضه از حمایت

                                                                                                                                         
 .۸۵اردیبهشت  ۲۶ای کشورهای مختلف،  سازان رسانه بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران و برنامه .١
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: کننـد می گوشـزد را هـا آن پذیری مسئولیت لزوم و ای رسانه جنگ ناپذیربودن اجتناب و دهند می
 کـه نباشد این معنایش که کند رفتار طوری باید عرب ای رسانه سیستم و اسالم ای رسانه سیستم«
  ١».نخواهید چه و واهیدبخ چه میدانید؛ وسط شما. است دور معرکه از

ق یحقـای یکـه بازنمـاای  رسـانه های  یان سـازیـالقائات و جرگی ا در خصوص چگونی
 های رسـانه دنیـا در امـروز«نـد: یفرما مـی دهند می ن را وارونه جلوهیمربوط به مساله فلسط

 اگـر. کننـد می مطـرح گـذرا صـورت به را اسـرائیل روزه همه و مکّرر تجاوزهای صهیونیستی
 ایجـاب هـا آن ای رسـانه مصـالح منتهـا کردنـد؛ نمی نکنند، مطرح هم را همین توانستند می
 امـا گزینشـی؛ و نـاقص خیلـی سـطحی، خیلـی گـذرا، خیلی ولی کنند؛ مطرح که کند می

 طـوری اسـت، سرزمینشـان و مـیهن و شـرف و وجـود از دفـاع کـه را ها فلسطینی عملیات
 اسـت، فلسـطین ملـت کـه را واقعـی مظلوم! ستا مظلوم اسرائیل گویا که کنند می منعکس

  اما دهند؛ می جلوه جنایتکار و تروریست
ِ
اِک  متجاوز

ّ
. دهنـد می نشان مظلوم را جنایتکار سف

  ٢.»کنند می را کار این دنیا های رسانه امروز
 این

ً
 دقیـق انداز چشم دارای و شده ریزی برنامه فرآیند یک طی در و زمان طول در عمل طبیعتا

 طـراز رسـانه دیگـر سوی از پذیرد. می صورت طرازای  رسانه گذاری سیاست در آینده به نگاه با و
 یهـا  رویکرد برابـر در است ممکن که ای رسانه غالب جریان با مواجهه در نباید سلیمانی مکتب
 عمـل احساسـی و گیرنـد، شـتابزده مـی پیش در الیروبی برابر در مقاومت نوعی خود روی پیش

 بـا بایـد ها ام در رسانهیر پید و تکثیتو ل حوزه در پرداختن و ای حرفه ژورنالیستی کار اساس نماید.
 و مضـامین طـرح و ای رسـانه فعالیـت عواقب به توجه با و عقالنیت بر مبتنی یها  تصمیم به اتکا

 در همـواره سـلیمانی مکتـب طـراز رسـانه بنابراین پذیرد. می صورت ای رسانه های سازی مفهوم
 اسـتحکام در دهنـده شـکل یهـا  مؤلفـه  بـه آینـده، به نگاه ریزی و برنامه سیاستگذاری، و شارانت

 هماننـد آن تـالش و داراسـت را دقـت نهایـت بـا آن همسو و مقوم عناصر و نظام درونی ساخت
 بـا مواجهـه اسـت بـرای حـداقلی دفـع و حـداکثری جذب در همواره سلیمانی شهید شخصیت

 و پـذیر مسئولیت رسانه نگاه تخریب صدد در که است سیاسی های بازی یا نامطلوب های جریان
  باشد. می جهانی حکومت و اسالمی نظام نسبت به هنجارمند

                                                                                                                                         
های جهـان اسـالم در حمایـت از  المللی رسانه کنندگان در همایش بین . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت١

  انتفاضه فلسطین.
  . همان.٢
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  تمدارانهیسطح چهارم؛ سطح جهانی و غا

آرمان سازی و توجه دادن سطوح خرد و کالن نظام ازطریق ایفـای کـارکرد غایـت مدارانـه و 
ظالمانـه،  هـای  ل کنشیـن و تحلییدر تب ها  . نقش رسانهبرای شکل دادن به حکومت جهانی

ن تحرکـات و یـیو تبی زیت از مظلومان و دفاع از آنها، اسـتعمار سـتیاد برآوردن در حمایفر
می ، اسالیاخالق های  ، انتشار آموزهین جهانیدر نظم به اصطالح نودی من سلطه هایندیفرا
در مبـارزه نی دار نمودن فطرت انسـایو ب انساننی ت بعد روحای، تالش در جهت تقوینیو د

 هایو نی با ظلم، فساد، نابرابر
ً
ر حکومـت ین در مسـیآفـر  و عوامـل اخـتاللنی ل انسـایرذا تا

مبارزه و جهاد نابرابر در نی برای ماید سلین مکتب همانطور که شهی. نقش رسانه در ایجهان
  می ن مختلف در کنار مظلومان قراریادیم

ً
د یز باین مکتب نیه مکتب طراز ارسان گرفت قاعدتا

ق سعادت او داشته باشد. زبـان یبه انسان و طرتی ن سطح از گفتمان، نگاه جهان شناخیدر ا
ن سطح از گفتمان رسانه، یدر انی م روند حکومت جهایمعناگرا در ترس هایو نمادها و نمود

مستضـعفان و  بـای یو همنوای ری، دستگیی، عدالت جویزی، استکبارستیخواهدی زبان آزا
ن یاسـت. در چنـنی حکومت جهـابرای منتظر  های  با ساخت انسانی نده گرویدر مجموع آ

انـداز اسـت و بـا  چشمای شرو، دارین، پیآفر تحولای  رسانهنی مایرسانه مکتب سلتی یوضع
  د.ینما می (ع) تالشدیحضرت مهنی اتصال به حکومت جهابرای نده ینگاه به آ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 ای مکتب سلیمانی رسانه ح گفتمانرط
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 سلیمانی دیشه شخصی یها  کنشگری و ها فعالیت مثابه به گفتمانی یها  سطح این تمام
 منظم حرکتی دارای است، گرفته شکل اسالمی انقالب مکتب اسالم و گفتمان اساس بر که
ن یـا باشد. می جهانی و ای تا منطقه  ملی و مرکزی سطح از موثر حضور برای سیستماتیک و

  گفتمان، سطوح
ً
  هی ال بر اساس مکتب قاعدتا

ً
 اسـت و در امتـداد  و ادامـه تطابق در و کامال

 اخبـار پوشـش در بایـد سلیمانی مکتب طراز رسانه بنابراین باشد. می مکتب امام(ره) مسیر
 یعنی ن سطحیخردتر از خود یها  تبیین و ها  لیتحل حوادث، رویدادها، ،ها  گزارش ای، رسانه
 جهـانی حکومـت بـر مبتنـی که جهانی سطح یعنی سطح ترین کالن تا ملی و مرکزی سطح
 و اصـول ایـن بـر منطبق های مسئولیت و هنجارها الزامات، اقتضائات، باشد، می داد و عدل
مدار،  مسئولیت و هنجارمند انداز چشم نیچن است طبیعی دهد.  قرار توجه مورد را ها  گزاره

، یشـه ایکل هـایکردیکـه بـا روای  شـود و رسـانه مـی فیـه تعرفیف و وظیتکلای در راست
د، یمشارکت نمانی ن سطوح گفتمایبخواهد در اسی و بوروکراتی فایو تشری ادار هایهنجار

آن متصـور بـرای ف مدارانـه یك  رسانه در پرتو الزامات تکلیاستراتژای به خطی امکان ابتال
ر صورت نداشـتن تـوازن  بـا رسـانه طـراز آن دای  گر، کنش رسانهیخواهد بود. به عبارت د

شود و در آشوب   می ف مدارانه خارجیتکلای  ر رسانهی، در کوتاه مدت از مسیمانیمکتب سل
  شود. می در اخبار و اطالعات غرقای  رسانه های  انیضد جرای  رسانه

  
  گیری بندی  و نتیجه جمع

ی مرکـزی هـا  تـوان دال مـی با در نظر گرفتن مهمترین ویژگیهای شخصیتی شـهید سـلیمانی
گفتمان مکتب شهید سلیمانی را در توحید محوری، والیت مداری، اخـالص، خـدمت بـه 

  عیال الله، غایت مداری و توجه به آخرت و قیامت تلقی کرد.
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  های مرکزی شخصیت شهید سلیمانی دال
  

شـوند.  می فرعی دیگری تقسیم یها  ی هم ارزی  به دالها  ی مرکزی در زنجیرهها  این دال
بدین صـورت توانی  میی گفتمانی رسانه مکتب سلیمانی را ها  ترین دال بر همین اساس مهم

افـزا، قـدرت  گرا بودن، احساس مسئولیت اجتماعی در برابر مـردم، والیـت برشمرد: تکلیف
اهـدت، پروری، معنویـت، مج ارستیز، حامی مستضعفان، نخبهکبای، است گفتمانی فراحوزه

  گرا، دشمن شناس. شهادت، مشورت، درایت، شجاعت، بصیرت
های   های مکتب به مفهوم پردازی  مؤلفه رسانه طراز مکتب سلیمانی باید ضمن تبیین و تحلیل 

ای، ایـن رسـانه سـطوح گفتمـانی  متناسب با جایگاه و نقش مکتب توجه نماید. در چنـین رویـه
  ای خود انتخاب نماید. کنشگری رسانه مکتب را به عنوان مسیر حرکت و فرایند

  
  
  
  
  
  
  
  

  های و کارکردهای رسانه طراز مکتب سلیمانی مؤلفه
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های برتر در رسانه طراز مکتـب  های مرکزی، دال  های شخصیتی شهید و دال با اتکا بر ویژگی
  مدارانه و هنجارمند بر اساس منش توحیدی باشد. سلیمانی باید در تناسب با رویکرد تکلیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

رسانه طراز مکتب سلیمانی به عنوان رسـانه جبهـه مقاومـت بـا هـدف تولیـد و انتشـار 
و ای  ی مکتب توحیدی و اسالم ناب و برای مخاطبان هدف در سطوح ملی، منطقـهها  آموزه

ی معـارض و هـا  جهانی و مهمتر از همه دفاع از گفتمان اسالم و والیـت در مقابـل گفتمان
این رسانه در کارکردهای اطالع رسانی، آموزشـی، هـدایت و  نماید. می مخرب ایفای نقش

، تولید و انتشار باید بر اسـاس چهـار سـطح گفتمـانی مرکـزی و ها  راهنمایی، تفسیر و تبیین
  قدرت درونی، پیوستاری رسانه، الیروبی و جهانی و غایت مدارانه عمل نماید.
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