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 چکیده
 اندیشطلبانۀ روشنفکری دورهای مبارزهگرایانه و اندیشهگفتمان سردار قاسم سلیمانی بازنمود اقتدار مردم

 اهمیت به عنایت با برافراشته است. های سیاسی و نظامی موجود در غرب آسیا قدکه علیه نابسامانی ستا
بخشی از  بررسی به تحلیلی -روش توصیفی اپژوهش ب این کاوی،گفتمان در علمی نظریات کارگیریبه

های معناساز با تکیه بر سازه -خطاب به ترامپ- سخنرانی سردار سلیمانی در یادوارة شهدای همدان
های ظرفیت از گفتمان خویش درسلیمانی دهد که سردار است. نتایج پژوهش نشان می هلیدی پرداخته
سازی سازی فرهنگ شهادت و برجستهبه خوبی در راستای کانونی های گذرایی و وجهیتیزبانی و گزینش

است؛ در سطح  برده در پیوند با تروریسم بهره« دیگری»رنگ ساختن گفتمان و کم« خود»گفتمان 
های ددمنشانه های منفی و فعالیتاندیشگانی شمار فراوان فرایندهای مادی، دال بر اهمیت بازخوانی کُنش

های خبری، بر غلبۀ عنصر گزارشی و قطعیت دیدگاه سردار نسبت استا، استفاده از بندترامپ است. در این ر
کند. پس از جمالت خبری با شمار بندهای پرسشی افروزی و جنایات آمریکا در منطقه داللت میبه جنگ

توبیخ و بندی که در تمامی موارد با مقوله، چناناست شناختی برخوردارکه از ارزش زیبایی مواجه هستیم
 دهد.سرزنش، آمریکا را در پیوندی ابدی با تروریسم، ویرانی و کشتار قرار می

 

 قاسم سردار همدان، شهدای یادوارة سخنرانی هلیدی، معناساز، هایسازه کاوی،گفتمان :هاکلید واژه

 .سلیمانی
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 مقدمه
-شخصیت ترینبرجسته میان در سلیمانی قاسم حاج شهید سردار ارزشمند جایگاه به توجه با

 و متین حال عین در و روان بیان به عنایت با و اخیر هایسال در ایران محبوب و سیاسی های
 ایدئولوژی القای و مبارزاتی و اعتقادی اهداف بردپیش راستای در و مندانهجهت که محکمی

 ارزش از قطعاً وی گفتمان در پژوهش هرگونه است، گرفته کاربه متعدد هایسخنرانی در خود
 معناساز هایسازه و شناختیزبان مقولۀ اگر ویژهبه بود، خواهد برخوردار واالیی اهمیت و

 جدی پژوهشی آن دربارة جاستبه که ؛گیرد قرار تحلیل اساس شخصیت این کالم در گفتمانی
 .پذیرد جامان جانبههمه و

 شناسیزبان یعنی ظری،ن شناسیزبان مسلط نگرش سه از یکی گرا،نقش شناسیزبان
 ایجاد جویوجست در نحویبه یک هر که است شناختی شناسیزبان و گرانقش گرا،صورت

 -فکری کارکردهای با متن یا گفته ارتباط تبیین و کشف در آن اعمال و مناسب سازوکاری
 کردروی در زبان. هستند متن گفتمانی تحلیل عبارتیبه و (159: 1919 یارمحمدی،) اجتماعی

 در را هاییصورت خود همراه به که شودمی تلقی معانی از نظامی عنوانبه هلیدی گراینقش
 ( 111 :1939 روبنز،). یابندمی تبلور هاصورت این طریق از معانی و دارد بر

 اندیشگانی، معناساز سازة سه در هازبان تمام محتوایی نظام نظر، مورد رویکرد براساس
 خواننده برای را متن از تریعمیق درک هم کنار در که شودمی ارزیابی نیمت و بینافردی
 حاج هایسخنرانی اقتدارترین با از یانمونه گفتمانی تحلیل که پژوهش این. آورندمی فراهم
 )ره(خمینی امام حسینیۀ در رمضان عملیات یادوارة ،1936 مرداد چهارم در- سلیمانی قاسم

 را معناساز هایسازه و هلیدی رویکرد داده، قرار خود کار اساس ار ترامپ به خطاب -همدان
 فعلی فرایندهای از استفاده با و است گرفته کار به متن تحلیل برای کارآمد ابزاری عنوانبه

 سخنرانی این معنایی هایالیه بینافردی، ساخت در وجهیت و اندیشگانی ساختار در شده مطرح
 گذرایی کردن مشخص و هاوارهجمله تمام شمارش با بهتر، تیجۀن به رسیدن برای و بررسی را
 زبانی، هایظرفیت هب استناد با چگونه سلیمانی سردار که دهدمی نشان بند هر وجهیت و

 دهد.می ارائه محکم سخنرانی یک قالب در را خویش طلبانۀمبارزه و انتقادی هایاندیشه
 و کاویگفتمان زمینه در که ستا این فزاید،امی حاضر پژوهش اهمیت و ضرورت بر آنچه

 بررسی لذا است، نگرفته صورت پژوهشی تاکنون سلیمانی سردار هایسخنرانی شناسیزبان
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 و گفتمان تحلیل حوزة به مندهعالق دانشجویان برای اثر این بینافردی و اندیشگانی ساخت
 .بود خواهد مفید روشنفکر مبارز   یک هایاندیشه بهتر درک
 

 پژوهش پیشینه -1
 تاکنون ،سلیمانی قاسم حاج هایسخنرانی شناختیزبان تحلیل و کاویگفتمان زمینۀ در

 به که برد نام تحقیقاتى از توانمى تنها ایشان دربارة و است نگرفته صورت پژوهشی کارهیچ
 و آسیا غرب داخلی، هایبحران حل در وی ةویژ نقش و سردار خاطرات و شخصیت بررسی

 :  پردازیممی آن از مواردی ذکر به ذیل در .اندپرداخته داعش وپاشیفر
 مرکز مزدآبادی نگارش شده و اکبرعلیتوسط  «خواطر و ذکریات سلیمانی، قاسم» کتاب -

 از کتاب این در نویسندهه است. کردمنتشر  آن را م2116 سال بیروتللترجمۀ در  المعارف
 از مقدس، دفاع از متنوعی خاطرات سپس و کندمی ادی غرب و داعش کابوس عنوانبه سردار
 .کندمی بیان سردار زبان
 در. است 1931 کاوه در سال ناصر ۀنوشت «والیت سرباز هستم سلیمانی قاسم من» کتاب-

-وصیت و شهادت داعش، با جنگ تا تحمیلی جنگ از شهید سردار هایرشادت بیان به اثر این

 .است شده پرداخته ایشان نامه
 73بهمن در شماره  شعیب توسط ،«آسیا غرب هایبحرا حل در قدس نیروی نقش» مقالۀ -

 کدام ایمنطقه اقتدار و نفوذ ایران،» مقالۀ و( 1937) اسالم جهان راهبردی مطالعات مجله
 به (1937اسالم ) جهان راهبردی مطالعات مجله 73شماره  مددی در جوادتوسط  «دیپلماسی؟

 .اندپرداخته ایمنطقه هایبحران حل در سلیمانی سردار آن رأس در و رانای سپاه نقش بررسی
 سردار هایسخنرانی از یک هیچ تاکنوندهد ی پیشینه و ادبیات پژوهش نشان میبررس
 نظریۀ یک اساس بر آسیا، غرب و ایران در سیاسی برجستۀ شخصیت یک عنوانبه سلیمانی
 تحلیل نخستین پژوهش این لذا است، نگرفته قرار لتحلی و تجزیه مورد شناختیزبان و علمی

 اندیشگانی هایگزینش بررسی که آیدمی شماربه ترامپ به خطاب ایشان سخنرانی از گفتمانی
 هایگفته بر تکیه با دارد بنا و است داده قرار خویش کار اساس را سردار کالم در بینافردی و

 ایران تاریخ محبوب   فرماندة این عقیدتی و ریفک نظام از هاییبرش با را خواننده سردار،
 .افزایدمی کار ارزش بر همین و کند آشنا استکبار با مواجهه در اسالمی
 
 



 51.........................ترامپ ......... به خطاب معناساز: نمونه سخنرانی هایسازه بر تکیه با سلیمانی قاسم گفتمان سردار در اقتدار بررسی
 

 

 سلیماني قاسم حاج شهید سردار زندگي بر گذری -2
 رابر شهرستان قنات ملک از توابع یروستا در 1994 سال در سلیمانی قاسم شهید سردار
 در بعد چندی و شد بنایی مشغول کرمان در ابتدایی تحصیالت پایان از پس. آمد دنیا به کرمان
 را خود انقالبی هایفعالیت هاسال همان در و شد کار به مشغول پیمانکار عنوانبه آب سازمان

 تحمیلی جنگ شروع با و درآمد سپاه عضویت به آن از پس( 11: 1931 کاوه،) .کرد آغاز
 سال در سلیمانیسردار . کرد اعزام جبهه به و آموزش را کرمان سپاهیان از گردان چندین
 کرمان، از نیروهایی شامل که ثاراهلل 51 لشکر فرماندهی به رضایی محسن حکم با 1971

 . شد منصوب بود، هرمزگان و سیستان
 جمله از زیادی هایعملیات در خود امر تحت لشکر با مقدس، دفاع دوران طول در وی
 وی لشکر که آنجا تا داشت مؤثر حضور مرصاد و شلمچه تک ،4 الیکرب ،5کربالی ،1والفجر

 مؤلفین، از جمعی. )شدمی محسوب هاسال آن در سپاه شکنخط و اصلی لشکرهای ءجز
 فرماندهی به وی کهزمانی شد، آغاز 1967 سال از منطقه مدیریت در سردار نقش( 11: 1931
 عمومی افکار میان ندانچ نظامی نهاد یک عنوانبه ابتدا در که نیرویی ؛رسید قدس نیروی

 علیه صهیونیستی رژیم و آمریکا نظامی تهاجم با مقابله در که نقشی دلیل به اما نبود مشخص
: 1931 کاوه،) .شد مطرح منطقه سطح در اساسی قدرت یک عنوانبه تدریج به کرد بازی ایران
21 ) 

 عماد به را خود قاسم حاج لبنان، به صهیونیستی رژیم ۀحمل با همزمان 1914 سال تابستان
 شکست این دهد؛ شکست را آمریکا و اسرائیل دیگر بار تا رسانید نصراهلل سیدحسن و مغنیه
 شاهکار ترینمهم. بگیرند دل به را او ۀکین دشمنان و بپیچد دنیا در قاسم حاج آوازة شد باعث

 دشمنانش تا شد سبب که بود سوریه و عراق در تروریستی هایگروه با عیارتمام نبرد سلیمانی
 (5: 1937 اکبری،) .بنامند «خاورمیانه در مخفی مأمور ترینقوی» را او سیا سازمان در

 سردار به را ایران نظامی نشان ترینعالی ذوالفقار نشان ای،خامنه امام 1936 سال اسفند در
 به تهدید صهیونیستی و یکاییآمر مقامات وسیلهبه همواره ایشان( 12: 1931 کاوه،) .کرد اعطا
 شوقی به کمک نیست، تهدید این»: گفتمی هاتهدید این به پاسخ در سردار. شدمی ترور
 تا( 19:  1936 فر،مهروان) «.است مادر از افتاده دور فرزند همانند من برای شهادت» و «است
 در نیاورد تاب را سلیمانی قاسم سردار قدرت و رشادت که توزکینه دشمن سرانجام کهاین

 اطراف در المهندس ابومهدی و سردار حامل خودرو به موشکی حمله با 1931 دی 19 بامداد
 .رساندند شهادت به را همراهانش و ایشان بغداد، فرودگاه
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 هلیدی گراینقش شناسيزبان -3
 نجا جمله از اروپا گرایینقش مکتب پردازاننظریه از متأثر هلیدی گراینقش شناسیزبان
-شبکه را زبان این افراد( 191: 1916 ثانی، میرمالک و ابوالحسنی) .است پراگ و یلمسلو فرث،

 و کندمی معنی افادة تو در تو هایگزینش رهگذر از که دانندمی هاسیستم از تنیده درهم ای
 در. شودمی قلمداد اجتماعی نهادی نتیجه، در و جامعه افراد میان ارتباط برقراری برای ابزاری
 هایواکنش از دسته آن بررسی به شناسی،جامعه از ایشاخه همچون شناسیزبان راستا این

 (125: 1911 الدینی،مشکوة. )هستند مبتنی زبان واسطۀبه معنا انتقال بر که پردازدمی اجتماعی
 لقاب است، مربوط آن به زبان که اجتماعی هایبافت راه از تنها را زبانی هایساخت هلیدی
 بینافردی اندیشگانی، هعمد اجتماعی سازة یا نقش فرا سه خویش نظریۀ در لذا داند،می بررسی

 .دهدمی تشکیل را زبان دستوری نظام اساس ارتباطی، هر در که گیردمی نظر در را متنی و
 بررسی با که شودمی گفته بیرونی و درونی هایتجربه بیان یا گذرایی به اندیشگانی سازة
 داده نمایش چگونه اعمال که پردازدمی مهم این به و است یابیدست قابل فعلی دهایفراین

  اند؟شده انجام کسی چه یا چه دربارة و دهد؟می انجام را هاآن کسی چه شوند؟یم
 پیش زبانی هایگزینش از ایمجموعه که است این اساسی نکتۀ ساخت، این مطالعۀ در
 بیان دیگری صورت به تواندمی آید،می تحریر رشتۀ به هک آنچه هر و هست نگارنده روی
 بودن   نامناسب یا مناسب که دهدمی را امکان این پژوهشگر به شناختینشانه تعبیر این شود؛

 هلیدی،. )دهد تشخیص اند،رفته کاربه آن در که موقعیتی با رابطه در را زبان هایگزینش
 وی تمرکز و راوی هایگزینش روی بر متون بهتر مفه برای جستار این در هلیدی( 11: 1314

 قابل مؤلفه سه عملی هر در. کندمی کیدتأ فعلی فرایندهای از استفاده با زبان گذرایی نظام بر
 :دارد وجود تغییر

 فرایند:  است تقسیم قابل فرایند شش به و یابدمی عینیت فعلی گروه توسط که فرایند خود. 1
 ذهنی فرایند. دهدمی نشان را عملی انجام یا حادثه رخداد  که است بندهایی همۀ شامل مادی
 رفتارهای بیان به رفتاری فرایند. است انسانی ادراکات و شناخت احساسات، به مربوط

-می ترسیم را «بودن» از خاصی شکل ایرابطه فرایند و پردازدمی شناختیروان فیزیولوژیکی

 نام به ایکنندهشرکت وصفی بند در شود؛می سیمتق شناختی و وصفی گروه دو به و کند
 است کسی یا چیز آن «حامل» کنندةشرکت و کندمی بیان را صفت یا مشخصه ،«شاخص»
 و شناخته نیز شناختی بخش کنندگانشرکت شود؛می داده نسبت آن به مشخصه یا صفت که
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 هشدار پرسیدن، کردن، ماعال گفتن،: قبیل از افعالی شامل نیز کالمی فرایند. هستند شناسا
-نمی رویدادها و هاکنش به که است فرایندی وجودی، فرایند اما. است دادن دستور و دادن

 (56-59: 1967 نبوی، و مهاجر. )رساندمی را مطلق وجود بلکه پردازد،
-شاخص رفتارگر، پدیده،-حسگر کنشگر، ترتیب به که فوق فرایندهای کنندگانشرکت .2

 .شوندمی نامیده موجود و شنونده-گوینده ناخته،ش-شناسا حامل،
 که سبب و چگونگی مکانی،-زمانی دامنه و گره :از نداعبارت که ایحاشیه عناصر. 9 
 ( 112: 1335 هلیدی،. )آیندمی شماربه فرایند آن به ربوطم هایوقعیتم

 حفظ و گراندی با تعامل چگونگی گربیان که است بینافردی سازة زبان، نقش فرا دیگر
 خود، هایدیدگاه القای مخاطب، بر ثیرگذاریتأ همچون مقاصدی به بنا و است اجتماعی روابط
 این قالب در هلیدی نظریۀ در سازه این. شودمی برقرار اطالعات گرفتن یا و اطالعات  ارائه

 یا است اطالعات یا شودمی بدل و رد طرف دو میان آنچه که است بررسی قابل مفهوم
 خبری وجه قالب در اطالعاتی یا شنونده و گوینده میان رابطۀ در که صورت این به خدمات،

 در یا و شود،می اطالعاتی گرفتن درخواست پرسشی وجه قالب در کهاین یا شود،می ارائه
 ( 57: 1914 زاده،آقاگل. )شودمی دریافت التزامی وجه قالب در خدماتی نهایت

-می را آنچه سازد،می قادر را گوینده که است سازیجمله و تنیم سازة زبان، نقش سومین

-94: 1917 صالحی،)دهد.  ارائه بند قالب در یافته سازمان و منسجم ایگونهبه بگوید خواهد
 بهتری درک به نظر مورد سخنرانی از متعددی بندهای تحلیل با پژوهش اصلی بخش در( 96
 متنی نقش فرا گستردگی علت به اما و یافت؛ خواهیم دست بینافردی و اندیشگانی هایسازه از
 .کنیممی موکول مستقل پژوهشی به را آن و کرده خودداری سخنرانی متنی بافت بررسی از

 

  موضوع تحلیلي پردازش -4

 انساني تجربۀ بازنمود و اندیشگاني گزینش. 4-1
 اختیار به در شانای گزینشی سبک تعیین و سردار سخنرانی اندیشگانی ساختار بررسی برای

 از غیر به گیرند،می قرار تحلیل و تجزیه مورد متن هایوارهجمله تمام فعلی، فرایندهای گرفتن
 به و است کرده خارج گذرایی نظام طبیعی شکل از را آنها معنا، ثانویۀ کارکرد که مواردی
 سخنرانی در واقعیت رمزگذاری چگونگی راستا این در. شودمی موکول بینافردی ساخت
 : است شرح بدین ترامپ به خطاب سردار هدفمند
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 تأثیر و سخنرانی این ارزش ،(بیانی) ایران محترم جمهور رئیس روحانی دکتر سخنرانی
 خواندن خائن ،(ایرابطه) دارد جامعه در که تربیتی اثرات و انسجام وحدت، در که مهمی
 سخنان به سردار دادن پاسخ ،(ایابطهر) کند تضعیف را ستیز آمریکایی گفتمان این که هرکس
 سران با وی زدن حرف ،(ایرابطه) آن هایشاخصه و ترامپ حقیرانه ادبیات ،(بیانی) ترامپ

 روزه، 99 جنگ غزه، فلسطین، یمن، افغانستان، عراق، در آمریکا هایجنایت ،(بیانی) کشورها
 ،(ذهنی) ناپذیریظلم بر مبنی یرانا هایخواسته ،(مادی) تانعربس و امارات اسرائیل، از حمایت
 .(ایرابطه) ایران اسالمی جمهوری سپاه دینی پشتوانۀ و توان نظامی، اقتدار نمایش
 ترامپ، به خطاب همدان، شهدای یادوارة در سلیمانی سردار سخنان نهایی بخش که آنجا از
 به پاسخگویی برای مناسب بستری است، برجسته و بارز افشاگرانه و ستیزانهظلم بیان نظر از
 است؛ ستیزآمریکایی گفتمان این اندیشگانی سطح در دارهدف هایگزینش با مرتبط االتسؤ
 و سیاست آمریکا، جنایات تجسم برای را واژگانی چه جانشینی، روابط رهگذر از سردار کهاین

 نی،همنشی محور در شده گزینش بندهای یا و است برگزیده ایران قدرت و ترامپ ادبیات
 ها،نبودن و هابودن از بحث یا اندوقایع کیفیت از توصیفی عواطف، بازتاب یا ندهست محورکنش
 . شودمی بررسی زبان اندیشگانی سطح در همه رفتارگر، یا ندامحور گووگفت

 ایران، جمهوررئیس موضع از حمایت ضمن کندمی تالش سخنرانی این در سلیمانی سردار
 عمق در بهتر را خود نظر مورد مفهوم صورت بدین و براند حاشیه به ار ترامپ سخیف سخنان
 :بنشاند مخاطب جان
 وجدان و قلب از برخاسته که قیمتیذی خیلی کلمات ما ارزشمند و عزیز جمهور رئیس» -
 «.کردند جاری زبان بر بود ایران ملت
 را سخیف طالبیم عزیزمان جمهور رئیس فرمایشات جواب در آمریکا جمهور رئیس اما» -
 او به نیست ایران اسالمی بزرگ کشور محترم جمهور ریس شأن این .کرد بیان خود توئیت در

 «.بدهد را ارزشبی سخنان این جواب بدهد، جواب
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 ساخت اندیشگانی سخنرانی سردار سلیمانینمونه اول . 1شکل شماره

 

 رئیس فرمایشات ماجرا که دگویمی مخاطب به سخنرانی آغاز همان از سلیمانی سردار    
( چه برای) جواب در خود توئیت در( کسی چه) ترامپ که است( چیزی چه) ایران جمهور
 روشنگری از حاکی بیانی، افعال با شروع نوع این(. بیانی فرایند)  کردند بیان سخیفی مطالب
 سیاسی اماتمق جسورانه بیانات ارزش با را آنها تا است مخاطبین یعنی حاضرین برای ماجرا
 آگاه داشت، خواهد جامعه در که تربیتی و بخشیانسجام اثر و حساس هایموقعیت در ایران
 .  سازد
 رقیب گفتمان طرد و رانیحاشیهبه و خود گفتمان سازیبرجسته آغاز همان از شروع نوع این

 ،«عزیز» ،«محترم» چون ارزشی کلمات با را «خود» گفتمان سردار چنانکه دارد، همراه به را
 را «دیگری» نگفتما مقابل در و کندمی تقویت «اسالمی بزرگ کشور» ،«قیمت ذی کلمات»
 گفتمان طرد راستای در حتی خود سخنان پیشبرد با و راندمی حاشیه به «سخیف» عبارت با

 :کندمی عمل آمریکا جمهور رئیس
 با وقتی زند،می حرف جهان اب است قمارخانه کنندهاداره که کسی و چیکاباره ادبیات با» -
 جهان با وقتی زند،می حرف اروپا با وقتی ،زندمی حرف روسیه با وقتی زند،می حرف چین
 «.زندمی حرف قمارباز یک که کندمی احساس انسان زند،می حرف
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 ساخت اندیشگانی سخنرانی سردار سلیمانینمونه دوم . 2شکل شماره

 

-کاباره» یعنی همانندی و کیفیت سازحاشیه عنصر دو با ترامپ زدن حرف شیوة توصیف

 رئیس این شأن آوردن پایین حقیقت در کشورها، دیگر سران با گووگفت در «قمارباز» و «چی
 رتبهعالی منصب یک در وی صالحیت عدم بر دال و حقیر و ناچیز فرد یک حد در جمهور
 خوبی به تا دهدمی اجازه لیلگرتح به گذرایی نظام بررسی شود،می مشاهده کهچنان. است
 آن برعالوه و کند درک را مقابل قطب رانیحاشیه به و طرد و قطب یک سازیبرجسته و جذب

 و اجتماعی کنشگران منفعل یا فعال هاینقش و دهد نشان گفتمان یک در را قدرت و نابرابری
 . کند ترسیم اند،داشته شرکت آن در که را هاییفعالیت
 مطرح سازیمنفعل و سازیفعال چون عناوینی با اجتماعی کنشگران بازنمایی گونهاین

 کنش در پویا و فعال ینیروی عنوانبه اجتماعی کنشگر که زمانی اساس این بر شود،می
 شود،می کنش یک اثر متحمل کنشگر که آنگاه و داده رخ سازیفعال شود، بازنمایی اجتماعی
 بررسی مورد متن گفتمان در «آمریکا» مثال عنوانبه. است گرفته صورت سازیمنفعل

 سران آمریکا، بررسی مورد متن در منفی؟ یا است مثبت حضور این آیا اما دارد فعال حضوری
 به و منفی موارد همۀ در اما داشته، فعاالنه کنشی هافعالیت ۀهم در ترامپ شخص و آمریکایی
 :ادعاست این بر دال همگی زیر هایمثال. است شده ختم ویرانی و جنایت
 فروند صدها و نظامی امکانات و نفربر و تانک دستگاه هزاران و سرباز هزار111 با شما» -

 از که بنیه چند سازمان یک آمدید، هپیشرفت کوپترهایهلی فروند صدها و جنگی هواپیمای
 حمله نستانافغا به -سپتامبر 11سنگین ۀحادث از بعد هم آن- بود برخوردار ابتدایی سالح
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 عزا به تبدیل را هاعروسی. نکردید فروگذار جنایتی هیچ از و دادید انجام را هاییجنایت کردید،
 .«کردید یکسان خاک با را روستاها کردید،
 انجام عراق در شما نداشت، نمونه وسطی قرون در که هاییجنایت ترینوحشتناک» -
 .«گرفتید زیر را مردم هایبچه و زن و یدشد مردم هایخانه وارد تانک با شما... دادید
 راه به امارات و سعودی پشتوانه با یمن در را دالری لیاردیم 2111 جنگ یک شما» -     

 .«انداختید

 
 ساخت اندیشگانی سخنرانی سردار سلیمانینمونه سوم . 9شکل شماره

 

 مشارک نوع دو اب و است مادی نوع از فعلی فرایندهای شده، مشخص بندهای این تمام در
 ظلم با و دارند کنشگر نقش که هستند آمریکا سران غالباً مشارکین این یم؛هست روروبه اصلی

 زمینۀ ند،هست پذیرکنش بندها این در که (یمن عراق و افغانستان،) منطقه مردم بر ستم و
 و فعال کنشگری عنوانبه آمریکا باال هایمثال همۀ در لذا. اندآورده فراهم را جنایت و تهدید
 . شودمی بازنمایی منفی
 در شوند،می نمایان منفعلی شرایط در عراق و افغانستان دو، و یک گزاره در مثال عنوانبه
 داللت نیز سوم مثال در. شودمی داده نشان کشتار و گریویران در فعال آمریکا کهحالی

 و گیردمی قرار جنایت و کشتار حمله، هدف یمن، ست؛ا آمریکا بارخشونت اقدامات معنایی،
 :شودمی بازنمایی فعال پیشرفته هایسالح به دستیابی در عربستان

 شما شماست، مقابل در سازمان یک. انداختید راه به یمن در را ناجوانمردانه جنگ یک» -
 ترینمهم گاهدست 2111 از بیش را، سرنشینتان بدون هواپیماهای ،را فنیتان امکانات همۀ
 14 اف هواپیماهای انگلیس، چلنجر روسیه، 31 تی آمریکا، آبرانز آلمان، لئوپارد دنیا، هایتانک
 خط بدون دارید، اختیار در که را مدرنی ادهایپهپ همه و کوپترهاهلی همه و تورنادو ،17 اف

 «.دادید قرار عربستان اختیار در قرمز
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 یا فعاالنه آمریکا که است این زا حاکی سلیمانی، قاسم حاج روشنگرانۀ گفتار از بخش این
 در جنگ اندازیراه به در غیرمستقیم شکل به یا و دارد نقش تروریستی اقدامات در خود

 عنوانبه هااسلحه این نوع و اسم ذکر و جنگی هایسالح فراوان شمار. دارد نقش خاورمیانه
 این متضمن و منطقه در اآمریک تهدیدآمیز اقدامات نمایانگر ،«سازحاشیه عناصر» و «ابزار»

 محسوب منطقه امنیت برای اصلی تهدید و کندمی حمایت تروریسم از کشور این که است
 .شودمی

 ماجرا، کردن مشخص منطقه، در آمریکا جنایات خطی بردن پیش با سلیمانی سردار گونهاین
 انی  گفتم شگردهای با متناسب سخنرانی یک جنگی، ابزارهای و کیفیت هدف، کنشگر،
 هایخواسته «شناختی» و «خواستاری» ذهنی فرایندهایی با سپس و دهدمی ارائه افشاگرانه

 آمریکا هایدانسته و کندمی بیان را -آمریکا با سازش عدم و ناپذیریظلم– ایران سپاه و مردم
 :شودمی یادآور را ایران قدرت با رابطه در

 «.خواهدینم ایران مسلح نیروهای خواهد،نمی ایران» -
 «.نکنیم فکر شما به و نخوابیم ما که نیست شبی هیچ باهلل اشهد بدانید» -
 «.تریمنزدیک شما به کنید فکر چه آن از ما کنی،نمی فکر شما که آنجا هر در بدان» -
 «.هستیم شما کنار در ما کنینمی تصور که کجا آن هر در» -
 «.شما امکانات همه نپایا و نابودی یعنی جنگ این دانیدمی شما» -
 توان دانیدمی را، ما توان دانیدمی منطقه، در را ما قدرت دانیدمی. کنیدمی بزرگی اشتباه» -
 «.است چگونه نامتقارن جنگ در ما

 
 ساخت اندیشگانی سخنرانی سردار سلیمانینمونه چهارم . 5شکل شماره

 از یاحساسات و عواطف بر که لیافعا ترامپ، و آمریکا به خطاب سلیمانی سردار گفتمان در
-بهره روند. ندارد حضور باشد، داشته داللت کینه و عشق حسرت، و درد شادی، و اندوه قبیل
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 سپاه و ایران ملت هایخواسته ذهنی، فرایندهای و است «خواستاری» ابتدا ها،فعل از گیری
 از ایگستره با آن از پس. کندمی مطرح را سازش و تسلیم عدم ،آمریکا با مخالفت بر مبنی

 که یمهست مواجه «کردن فکر» و «دانستن» و« دیدن» حیطه به مربوط ذهنی فرایندهای
 درست تفکر و دیدن به را آمریکا منطقه، در ایران قدرت یادآوری با و دارند پوشانیهم کامالً
 . داردمی وا جهان در ایران قدرت و نفوذ دربارة

. است کمتر بیانی و ایرابطه مادی، فرایندهای به نسبت سردار، گفتار در ذهنی فرایند بسامد
 و ذهنی تشویش سخنرانی این در سلیمانی سردار که دهدمی نشان فرایند این اندک کاربرد
 در یا و اندبوده ارتباط در مادی هایکنش و بیرون جهان با بیشتر و ندارد چندانی مشغولیدل

 استفاده به بیشتری نیاز ایران، سپاه هایشاخصه توصیف و آمریکایی سران ماهیت روشنگری
 : اندکرده حس ایرابطه هایگزاره از

 در شخص این جمهوری یسرئ از سال یک از بیش ،نیم و سال یک کهاین رغم به والًا» -
 ؛«.است کاباره ادبیات است، قمارخانه ادبیات همان ترامب ادبیات هنوز گذردمی آمریکا
 ؛«.است شما حریف قدس نیروی. هستم شما حریف من» -
 .«حسینیم امام ملت ما شهادتیم، ملت ما» -

 
 ساخت اندیشگانی سخنرانی سردار سلیمانینمونه پنجم . 4شکل شماره

 

 ویژگی یک و چیز یک رابطۀ بر و دارد توصیف جنبۀ بندها این در رفته کاربه ایرابطه فرایند
 ةاشار انگشت هم باز که دارد تریپررنگ حضور مواردی در دفراین این کارکرد کند،می داللت
 جمهور رئیس پایبندی عدم از و رودمی نشانه آمریکا جمهوری ریاست ضعف هنقط بر سردار
 در .گویدمی سخن دینی دارریشه عقاید و اسالم دین به ایران ملت پایبندی و اخالق به آمریکا
 گفتمان در بار ندمینچ برای که هستند مفاهیمی «ارهکاب» و «قمارخانه» مفاهیم نخست، گزارة
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 و حقیر ایآبژه سطح در و «زداییهویت» ترامپ و آمریکا آنها طریق از تا شوندمی تکرار سردار
 . شوند آورده پایین ناچیز
 و قدرت و شجاعت مشخصۀ با آشکار طوربه ایران ملت و سپاه سوم، و دوم هایگزاره در
 شهادت فرهنگ بودن کانونی و مرگ از نهراسیدن که ایگونهبه اند،شده ییبازنما دینی هویت

 گزارة با مقایسه در گزاره دو این. است گرفته قرار ایشان راه و )ع(حسین امام با پیوند در
 گفتمان طرد و فرهنگی-دینی محکم پشتوانه بر تکیه و سپاه قدرت سازیبرجسته نخست،
 .تاس گذاشته نمایش به را ترامپ
-به زبان، هر در اندیشگانی همان یا گذرایی ساختار هلیدی، گراینقش رویکرد اساس بر

 محتوا با متناسب که گیرد کاربه خویش کالم در را افعالی تا آید،می زبان آن سخنگویان کمک
 در مختلف فرایندهای انتخاب پذیرفت باید لذا سازد؛می جاری زبان بر که است موضوعی و

 افکار، بازنمود راستای در و مندجهت فرایند هر بلکه بود؛ نخواهد تصادفی رگزه بند، یک
 تجلی متن در مختلفی هایفعل قالب در و شودمی گرفته کاربه گوینده تجارب و احساسات

-پیش نویسنده، عقاید و باورها بهتر درک برای ایدریچه فرایندها این بررسی چنانکه یابد،می

 شمار جدول، قالب در که شده تشکیل وارهجمله 146 از سخنرانی این. دنهمی خواننده روی
 متن پنهان ایدئولوژی روشنگر که کنیممی مشخص را متن در رفته کاربه مختلف فرایندهای

 مورد سخنرانی در را سلیمانی قاسم حاج گفتمان در فرایند انواع فراوانی زیر جدول .است
 :دهدمی نشان بررسی
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 ترامپ به خطاب سخنرانی در سلیمانی قاسم حاج گفتمان در فرایند انواع فراوانی. 7رهشکل شما

  

 فرایند که دهدمی نشان بررسی مورد سخنرانی در موجود هایفعل مقایسه و شمارش
 سخنرانی، این محتوای به توجه با که است داشته متن در را کارکرد بیشترین %52 با مادی
 معطوف را، خود توجه بیشترین سلیمانی قاسم حاج زیرا ؛است طبیعی الً کام فرایند این کارکرد

. اندداشته روا منطقه کشورهای بر آمریکا سران که ساخته جنایتکارانه و تروریستی اقدامات به
 این به یم؛هست مواجه %21بیانی سپس و %24 ایرابطه فرایند توجه قابل بسامد با آن از پس

 رانیحاشیه به طرد، زدایی،هویت راستای در ترامپ منفی صفات دنبرشمر با ایشان که صورت
 به ایران اسالمی جمهوری سپاه صفات برشمردن با و برآمده «دیگری» گفتمان حذف و

 .است کرده کمک ایران قدرت تثبیت و «خود» گفتمان سازیبرجسته
 ایران قدرت ناختش سپس و خواستار بر چیز هر از بیش فراوانی، درصد 11 با ذهنی فرایند

 یک در تنها چنانکه ؛ندارد جایگاهی سلیمانی قاسم حاج گفتمان در رفتاری فرایند. دارد داللت
 در شخصی رفتارهای که است این از حاکی امر این و برده بهره حوزه این افعال از مورد

 به ضرورتی ،اقتدار و قدرت بازنمود امر در گفت بتوان شاید و ندارند اهمیتی ایشان هایگزینش
 .است نیافته مذکور عنصر این کاربرد
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 بینافردی روابط بازنمود در زبان کارکرد. 4-2
 و تثبیت و دیگران با تعامل چگونگی گربیان زبان، بینافردی کارکرد که شد گفته این از پیش
 القای و مخاطب بر ثیرگذاریتأ همچون مقاصدی به بنا که است اجتماعی روابطی تنظیم
 ایجاد در ایعمده نقش وجهیت ساخت، این در. شودمی برقرار زبانی ارتباط در خود هایاهدیدگ
 باورها، احساسات، با هلیدی، نظریۀ در وجهیت .دارد خواننده و متن نویسنده، میان خاص رابطۀ
 با که( 216:  1932 فتوحی،) است ارتباط در خویش گفتۀ از گوینده قطعیت میزان و هااندیشه

-فاعلی و اجبار و لزوم احتمال، یقین، شک، قیدهای است، قطعیت از حاکیکه  خبری هاییبند

 :شودمی مشخص ارزشی و مفهومی هایبندیمقوله با پرسشی بندهای و سازی
 «.است مهم خیلی و بود مهم خیلی بیانات، این» - 
 «.است غلط این. باشند داشته گفتاری بیانات نوع این علیه خواهندمی» - 
 «.دهدمی جسارت دشمن روانی عملیات مقابل در ما جامعه به بیانات نوع این» - 
 القایی اصل هست، تربیتی اصل در اصل ترینمهم که مسئولین تربیتی اثرات از یکی» - 

-می اثر دیدمی فرد بود، القایی اثرات آن تربیتی اثرات از یکی جبهه... است القایی تربیت است،

 «.شدمی ثرمتأ و گذاشت
. گذاشت اثر ما جامعه همه بر ما محترم جمهور رئیس افتخار قابل و شجاعانه بیانات این» -

 او کند، تضعیف را بیان این و کند تضعیف را روش این و کند تضعیف را هااین بخواهد هرکس
 «.کندمی خیانت
 زبان به سلیمانی سردار که یمهست مواجه هاییگزاره بودن قطعی با بندها، این از یک هر رد
 مانند دهیارزش بر دال واژگان از استفاده جامع، حکم یک صورت به جمالت ارائۀ. آوردمی

 نگرش از نشان.. .و است خائن است، غلط است، تربیتی اصل ترینمهم است، مهم خیلی
-صورت عمومیت» فرکالف نورمن تعبیر به و دارد جامعه رویداهای به نسبت گوینده قاطعانه

 فرکالف،) «.کندمی حکایت جهان به نسبت شفاف دیدگاهی وجود از مطلق، وجهی ایه
1963 :131 ) 

 رابطه در ایران جمهور رئیس بیانیۀ از گزارشی و اطالعات سخنرانی این در سلیمانی سردار
 مخاطب به آن تضعیف در افراد برخی خیانت و وحدت حفظ در بیانیه این اهمیت آمریکا، با

 بیانات ثمربخشی در سلیمانی قاسم حاج گفتمان قطعیت بر دال که وجه این. هددمی ارائه
 جمهور رئیس موضع از حمایت از پس است، دشمنان به پاسخ در ایران مدارانسیاست جسورانه
-جنگ از گزارشی اینچنین و رودمی کاربه دشمن جنایات افشاگری راستای در ایران، محترم
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 تاریخ طول در آمریکا سیاست بداند مخاطب تا شودمی ئهاار قهمنط در آمریکاییان افروزی
 :است نبوده تروریسم از شرط و قیدبی حمایت و طلبیجنگ از غیر چیزی

 حوادث از مغرورانه کردید، استفاده افغانستان در آنکه برابر چند و سرباز هزار 171 با شما» -
 «.کردید حمله عراق به افغانستان

 «.هستند و بودند عادی مردم شما هایکشته درصد 71از بیش» -
 ایوزنه مثل که صهیونیست قالبی رژیم قالبی، سازمان این قالبی، کشور این اسرائیل» -

 جنگ در او پشت کرده، غرق و کشیده آب زیر به منطقه در را شما شماست، پاهای به آویزان
 «.ایستادید روزه 99

 از استفاده با را اجتماعی کنشگران واقعیت، گزارش برعالوه بندها، این در سلیمانی سردار
 قرار ارزشیابی مورد کنند،می داللت منفی دهیارزش بر که واژگانی یا اصطالحات یکسری

 هستند مفاهیمی شده، تکرار بار چند که «قالبی» واژة یا «رژیم» اصطالح مثال برای. دهدمی
 نامشروع را «دیگری» که است مفهومی «رژیم» واژة. هستند منفی دهیارزش وجه دارای که

 منفی ارزش کنندةبیان شناختی لحاظ به سلیمانی سردار گفتمان در واژه این. کندمی بازنمایی
 از سردار. است قائل گراشغال و غاصب حکومتی عنوانبه هاصهیونیست برای ایشان که است

 کند کیدتأ آنان پیشگیستم بر ات کندمی خودداری اسرائیل سیاسی ساخت به دولت واژة اطالق
 و عادالنه کشور، یک عنوانبه سازمان این پذیرش که دارد اعالم «قالبی» واژة تکرار با و

 . دارد وجود آن با مخالفت برای چندی دالیل و نشده انتخاب تقلب بدون
 هوج سازیفاعلی دهی،ارزش واجد اصطالحات و قطعیت میزان کنندةبیان قیدهای برعالوه
 51 از بیش که است گوینده نگرش بیان ابزارهای دیگر از «ما و من» متکلم ضمایر با جمالت

 :بخشدمی وی کالم به باالیی نسبتاً قطعیت و اندرفته کار به کالم در بار
 نوع این خواهندمی و کنندمی تحرک نوعی به که هستند کسانی کشور در دانممی من» -

 «.کنند ضعیف را بیانات
 «.ملت این سرباز عنوانبه دهممی را تو جواب من» -
 «.هستیم شهادت تشنۀ ما» -

 یک عنوانبه قاسم حاج مهارت خبری، جمالت بین در پرسشی وجه متناوب کارگیریبه
 گفتمان در وجه این مؤثر حضور .گذاردمی نمایش به را شخصی بین وجوه انتخاب در ورسخن

 متن به تحرکی و تنوع و کاسته هاواقعیت صرف گزارش و خبری جمالت شدن آورمالل از
 از اطالعات گرفتن هدف با عمدتاً  آن زبانی ارزش بنابر که پرسشی وجه. است بخشیده
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 و گیردمی خودبه هنری کارکردهایی قاسم حاج سخنرانی در یابد،می حضور متن در مخاطب
 سال سالیان طول در مردم کشتار و قتل و جنایات به نسبت آمریکا سرزنش و توبیخ بیانگر
 ؛است خاورمیانه منطقه در حضور

 «نکردید؟ سال بیست این طول در که بکنید توانستیدمی چه ماش» -

 «باشید؟ نداده انجام بود جنایتی شما کنید؟می تهدید ایپیشینه چه با» -

 شروط همه هک است این از غیر بکنید؟ توانستید غلطی چه شما غزه، مثل کوچکی شهر در» -
 حماس از هافلسطینی  شروط همه که است این از غیر پذیرفتید؟ را جنگ پایان برای اهلل حزب

 «پذیرفتید؟ را غزه در فلسطین دیگر هایجنگ در فلسطین دیگر هایهگرو و جهاد و
 و کشیزن و کشیکودک و جنایت جز گذارد،می سر پشت را سال 5 امسال روزه 51 جنگ» -

 را ما شما کشید؟می نشان و خط ما برای شما...آوردید؟ دستبه چه مردم هایانهخ به حمله
 «کنی؟می تهدید

 آمریکا، سرزنش و توبیخ برعالوه سلیمانی قاسم حاج هایشعار در پرسشی وجه کارکرد
 از خروج برای نقشه هر در ماندن ناکام از پس کهچنان ؛ستا آنها گرفتن سخره به و تحقیر
 :کنندمی صلح اضایتق مهلکه

-می التماس طالبان پیش دارید امروز که است این نه مگر کردید؟ غلطی چه افغانستان در» -

 دولت و پاکستان کشور شما که است این از غیر است؟ این از غیر وگو؟گفت و صلح برای کنید
 «؟ صلح راتمذاک برای دادید قرار فشار تحت را افغانستان
 رسوایی از پرده که شودمی ترپررنگ زمانی ترامپ، برای تلخ البته و روشنگرانه بیان این
 رسمی مقام یک که آنجا ،شودمی برداشته سلیمانی سردار از کمک درخواست در آمریکا
 تا کند گریمیانجی که کردند درخواست سلیمانی سردار از عراق، باتالق از فرار برای آمریکا

   :کنند خارج کشور از را سربازانشان
 سرباز من، پیش فرستاد را کسی چه که افتاد اتفاقی چه که خودتان وقت فرمانده از بپرسید» -

 به و کنید استفاده خود نفوذ از بدهید، مهلت ما به شودمی آیا گفت چمهور؛ رئیس نه کشور این
 عراق از ما نگیرند، قرار عراقی مجاهدان حمله مورد ماه چند این ما سربازان تا بدهید وقت ما

-می تهیه بزرگسال پوشک هاتانک درون در سربازانتان برای رفته یادتان شما بشویم؟ خارج

 «کنید؟می تهدید را ما آمدید امروز حاال ؟ کردید
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 ایران علیه منفی تبلیغات و دادن جلوه تیره راستای در منافقین از آمریکا استفادة دیگر نکتۀ
 داده، جای خود در را استهزائی مفهومی که یپرسش وجهی با هم باز قاسم حاج که است

 :کشدمی چالش به را آمریکا هایفعالیت
 به کنیمی جمع را انقالب ضد منافقین این ،را ایران ملت ریخته بیرون یهازباله این شما» -

-می ونیتلویز به تلویزیون را ولگرد زن و دختر یک است؟ این آمریکایت ای؟دلبسته هااین

 «شما؟ توان ۀهم است این است؟ این به یدتانام چرخانید
 نوع از عمل یک اجرای به نسبت گوینده حالت و گیریجهت» که التزامی وجه اما 

 قاسم حاج گفتمان در( 216: 1932 فتوحی،) «رساندمی را فرمان و اجبار توصیه، درخواست،
 و ترامپ دانش سازیگکمرن راستای در گیرانهجهت و هدفمند اما کمتر، بسامدی با سلیمانی
 :است رفته کار به اسالمی ایران اقتدار به نسبت وی هایدانسته

 پرسیدن اجازه است دیگری چیزهای مشغول فکرت کهاین دلیل به و نداری که سابقه تو» -
 سیاستمداران از ،بپرس خودتان نظامی فرماندهان از ،بپرس خودت پیشینیان از. دهینمی هم

 هایحرف و بپرس ،بپرس سیاه سازمان از ،بپرس امنیتی سازمان سایرؤ از ،بپرس امریکا
 «.نکن جاری زبان بر را نادانسته

-بی شخصی را آمریکا جمهور رئیس امری، بندهای تکرار با فوق عبارات در سلیمانی سردار

 کمک با کندمی توصیه ترامپ به و کشدمی تصویر به سیاسی دانش فاقد و تاریخ از اطالع
 نوعی به الزامی وجه از گیریبهره شیوة این. کند روز به را خویش دانش آمریکا مدارنتسیاس

 که دارد اعالم خواننده به تا گرفته صورت ترامپ سیاسی قدرت سازیکمرنگ و محو هدف با
 : است ایران به نسبت وی فهم و درایت عدم از حاکی ترامپ آمیزتوهین بیانیه

 برای هستیم ما میدان این مرد منتظریم، ما بیا. گذاشتیم سر تپش سختی حوادث ما بپرس» -
 ملت به نباید بنابرین کنیم،می ترسیم ما را پایانش اما کنیمی شروع شما را جنگ این... شما
 پیشینیان از گویی،می چه بدانی باید کنی اهانت ما جمهور یسرئ یه نباید کنی، اهانت ایران
 «.ببری رهبه آنان تجربه از بپرسی خود

 «.نکن کشتن به تهدید را ما» -

 حاج شهید سردار گفتمان در را صالبت و اقتدار توانمی وضوح به بندها این به نگاهی با
 سخت روزهای در و زمان گذر در ایران ملت مبارزاتی پیشینۀ که کرد مشاهده سلیمانی قاسم
 از که کند تهدید را ملتی ندهد هاجاز خود به تا دهدمی قرار ترامپ برابر در را تحمیلی جنگ
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 فخر را آرمان به نیافت دست راه در شهادت و است برخوردار اعتقادی -دینی راسخ پشتوانۀ
 .  شمردمی بر خویش

            

        

       

             

   

                             

 
 ترامپ به خطاب سخنرانی در سلیمانی قاسم حاج گفتمان در وجهیت .6شکل شماره

 

 است این از حاکی بینافردی سطح در نظر مورد سخنرانی ایهوارهجمله شمارش و بررسی
 جنایتکارانۀ و ددمنشانه هایفعالیت روایت و گزارش بر اول وهلۀ در بند، 74 با خبری وجه که

 در را بسامد بیشترین که کندمی داللت ایران اقتدار و قدرت ناپذیری،ظلم بر سپس و آمریکا
 الزامی بندهای و بند 26 با پرسشی وجه آن از پس ت؛اس داده اختصاص خود به سخنرانی این
 شدن یکنواخت مانع مقصود، بیان شیوة به بخشیدن تنوع ضمن که است گرفته قرار بند 15 با

 . اندشده بندها
 

 گیرینتیجه
 در اقتدار و صالبت هایجلوه» عنوان با که پژوهش این از آمده دستبه نتایج ترینمهم

-نقش رویکرد اساس بر ،گفتمانی معناساز هایسازه بر تکیه با لیمانیس قاسم سردار گفتمان

 :کرد بندیدسته شکل این به توانمی گرفت؛ قرار تحلیل و تجزیه مورد «هلیدی گرای
 نوع بیشترین که دهدمی نشان ها،بند گذرایی ساختار اساس بر نظر مورد سخنرانی تحلیل
 کالمی و ایرابطه ترتیب به آن از پس و مادی نوع از بندها این در رفته کاربه فرایندهای

 متن در متقابل کنشگر دو حضور علت به مادی، فرایند باالی نسبتاً  درصد کارگیریبه. است
 به بند اصلی مشارک و «کنشگر» نقش در ترامپ شخص و آمریکا بندها از ایپاره در است،
 حوزة کشورهای زندگی ساختن بودنا واقع در و آزادی امنیت، لبس که شده کشیده تصویر
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 نقش در پاسداران سپاه و ایران مخالف قطب در و داده قرار خود «هدف» را خاورمیانه
 .است آنان مبارزات «هدف» خودکامگی و ظلم کیان براندازی که اندگشته ظاهر «کنشگر»

-به در انزب هایتوانمندی و هاویژگی اهمیت بر دال ای،رابطه فرایند توجه قابل بسامد

 مردم هایشاخصه سازیبرجسته و منفی ارزشی بار با عباراتی از استفاده با آمریکا رانیحاشیه
 راستای در چیز هر از بیش بیانی فرایندهای اما .است مثبت ارزشی بار دارای عبارات با ایران

 و سیاسی جلسات ترینمهم در وی گفتمان چنانکه است، ترامپ سیاسی وجهۀ سازیکمرنگ
 فرایندهای حضور. یابدمی نزول قمارباز و چیکاباره یک حد در کشورها سران با گووگفت در

 .است رفته کاربه هاخواسته بیان و امور درک برای که درونی احساسات انتقال برای نه ذهنی
 بندهای از بیش سلیمانی سردار گفتمان در خبری هایجمله بسامد بینافردی، سطح در
 و است آمریکا و ترامپ به خطاب سخنرانی این کهاین به توجه با و است رسشیپ و الزامی
 پردازد،می منطقه در تروریسم از وی حمایت و کشور این هایجنایت بیان به چیز هر از بیش

 که حیث این از نیز پرسشی و الزامی بندهای بسامد ؛است طبیعی کامالً  خبری بندهای فراوانی
 آمریکا مدارانسیاست دیگر و ترامپ تحقیر و سرزنش توبیخ، به کوبنده و دارجان بندهایی با

 . دارند واالیی ارزش است، پرداخته
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Study of the authority in the discourse of Haj Qasem Soleimani 

relying on the semiotic structures: Examples Lecture by Trump 

Shiva Sadeghi1 

Somayeh solati9 

Abstract 

The discourse of general qasem Soleimani is a representation for a 

far_sighted  intellectual person who is related to the people’s authority 

and his militancy ethics which this discourse has raised tall against the 

political and military turmoil in western asia. Considering the importance 

of using scientific theories in discourse analysis, the approach of this 

research is a descriptive_analytic study which includes a review of the 

lecture by general qasem Soleimani in memorial conference of the 

martyrs of Hamedan by relying on the semiotic structures of the hallyday.   

The results of the research show that general in his discourse has 

benefited from linguistic capacities and self-selection and it is well used 

in order to accentuate the culture of martyrdom and highlighting the 

discourse of “the self” and fading the discourse of “the other” in relation 

to terrorism. In intellectual level, the number of material processes, is the 

reason for the importance of the recall of negative rejection and the 

brutal activities of trump. In this regard, the use of newsgroups also 

implies the dominance of the reporting element and the certainty of the 

general’s view implies to the American war and crimes in the region. 

After the news sentences are a number of questions which it has aesthetic 

value, as in all cases with the classification of blame and reproach, puts 

the United States in an eternal link to terrorism, destruction and 

massacre. 

Key words: discourse analysis semiotic structures, hallyday, memorial 

speech of Hamadan martyrs, General Qasem Soleimani. 
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