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  سید حسن نصراهلل ،اهلل کل حزبهای دبیر در سخنرانی بالغتمثلث  استفاده از
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ید های دبیر کل حزب اهلل سسخنرانیدر  و داللت آن بالغتمثلث به  اشاره ی دقیقی تحقیقاین : چکیده

انی های نصراهلل را سخنر خُرد و کالنهای ساختارمطابق تحلیل گفتمان انتقادی، این مقاله .  داردحسن نصراهلل 

و قبل بافتارسازی نموده نصراهلل  یزندگینامه تمرکز اجمالی براز طریق  را تحلیلاین تحقیق .  سازدروشن می

 پاتوسو  لوگوس ،اتوس -بالغتمثلث و بافتارهای آنها را شناسایی  ،هاسخنرانی از اشاره به ساختار کلی

 هاینشانههم چنین به تفسیر معنای .  کندرا در آنها کشف می -i[، مرجعیت مداری و خردمندیشورمندی]

موجب افزایش  و در نهایت نمایندمشارکت می بالغتبا مثلث ها زیرا آن، دپردازها میین سخنرانیمرتبط در ا

در  بالغتی مثلث که سه مؤلفه استنتاج مقاله این است، در این راستا.  شوندحبوبیت و اعتبار نصراهلل میم

 .مایندنمرتبط بوده، در جهت دستیابی به اهداف این رهبر و سازمانش عمل میدیگر با یک های نصراهللسخنرانی

 .سید حسن نصراهللمرجعیت مداری، خردمندی، ، شورمندی ،حزب اهلل: واژگان کلیدی
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 مقدمه

.  است« مقاومت اسالمی»همچنین رهبر بازوی نظامی  ونصراهلل سومین دبیر کل حزب اهلل سید حسن 

بدست  1110در فوریه ی  اسرائیلارتش  توسط ،موسویسید عباس  ،رهبر اسبقرا پس از ترور  این سِمَتاو 

و سخنرانی های او بخشی از  رسمی سازمانش مطرح بودهسخنگوی به عنوان نصراهلل .  (0334االقا، ) آورد

 (.0315 ،الزین) بازوی نظامی آنرا تشکیل می دهدحزب اهلل و  گفتمان

 ،طرم ،0310 ،لهاللی ،0331 ،مانند بازی)تحقیقاتی انجام شده است نصراهلل  در مورد سخنرانی های

.  در نظر نمی گیرندها را آن بالغتسخنرانی های نصراهلل و  بداهه گویی در اکثر مطالعاتاین  اما.  (0313

اما بر مثلث  ،نماید مطالعه نصراهلل را در نمونه ای از سخنرانی های او بالغت کردهتالش ( 0313)ر طاگرچه م

تحقیقات  بودن مسئله با کم، بنابراین.  ه استمتمرکز نشد مرجعیت مداری و خردمندی ،شورمندی بالغت

هدف ، در این راستا.  بازنمایی می شودو نشانه های موجود در سخنرانی های او  بالغتمثلث ی زمینه در 

 در سخنرانی های بالغتمثلث : است پرسشو پاسخ به این  حوزهاین این مقاله پر کردن شکاف موجود در 

 ؟داللتی دارندچه و چیست نصراهلل 

ی اوست، اقناع کننده توانایی نصراهلل و یکه متمرکز بر کاریزما استین دلیل حائز اهمیت ه ااین مقاله ب

 .باشدج و جنگ روانی میبسیبافتار  درحزب اهلل  گفتمانقدرت ی زیرا منعکس کننده

 تا گیردکار میهانتقادی را بگفتمان تحلیل  طور که در بخش بعد نشان داده خواهد شد این مقالههمان

به همین دلیل رویکردهای نظری و روش .  نماید را شناساییها آن بالغتمثلث ها و ساختارهای این سخنرانی

شناسی از رویکرد تحلیل انتقادی شناسی مقاله تلفیقی است چرا که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ روش

 .کندگفتمان استفاده می

 

  کاربرد تحلیل انتقادی گفتمان: مالحظات نظری

های عمومی زبان و سخنرانی، ی ادبیاتبه مطالعه و ی معاصر نیستگفتمان مربوط به دورهی مطالعه

 به وقدیمی است  گفتمان اصطالح، بنابراین.  (1185 ،ون دایک) می شودمربوط سال قبل  0333بیش از 

 (.همان) بالغت طبقه بندی می شود فناقناع در به عنوان هنر سخنوری به منظور  تاریخی لحاظ

شمارشی اسم یا  و آن اینکه آیا یک اسم عام استوجود دارد  در داللت صریح گفتمان تفاوتیک 

در نظر می  اسم عامتحلیل شده را به عنوان یک رسانه ای  گفتماناین مقاله  ،به هر حال.  (0313 ،یلیالد)

بافتار جنگ با اسرائیل می در  ،دبیر کل حزب اهلل، زیرا مربوط به سخنرانی های سید حسن نصراهلل ،گیرد

مرتبط خاص  ایحوزهن در گفتمان با زبان و کاربرد آ، مطرح می کند( 0310)که هال  گونههمان .  باشد

 .است

تحلیل  دریافتکه ( آمده 1115فرکالف، در ) دهدقرار می مورد توجهون دایک را نظر این مقاله 

در  ،اشای و موضوعیطرح وارههای گفتمان با ساختارهای خرد و کالنش، یا به عبارت دیگر تحلیل ساختار

این .  استه و سرفصل موضوعات بر اساسن ای کالن متن همان سازماندهی کلی آساختاره».  است ارتباط

 فرکالف،) «شناسایی کنیمکلی متن را  موضوعتوانیم بدین معنا که ما می، یک سازمان سلسله مراتبی است
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 نظیر ،تمرکز داردتحلیل بر واحدها  و استن محتوای کلی آمتن  یک ساختارهای خرد اما.  (01.  ص، 1115

 (.1115 ،فرکالف) آن های بالغیروابط معنایی و ترکیب، انتخاب های واژگانی، ساختار نحوی

 

 نصراهللمباحث روش شناختی تحلیل گفتمان سید حسن 

اشاره کرده و  آنها و ساختار کلی این مقاله به بافتار ،های نصراهللهای کالن سخنرانیدر تحلیل ساختار

های سخنرانی خردمنظور تحلیل ساختارهای به مقاله این.  نمایدی نصراهلل ارائه میدربارهای اطالعات زمینه

گزاری عنوان بخش اصلی سیاستبالغت به.  کنداستفاده می ی اقناعنحوهسازی رشکااز بالغت برای آ ،نصراهلل

و  اقناع ،بالغت به ضرورت متقاعد کردن معنایو  ؛اقناع پیوند داردهنر  بااغلب » چنانچه د،شومیتوصیف 

.  ص، 0332 ،توایسگ) «های عمومی اشاره دارد خط مشیء پیاده سازیثر در مبحث شکل دهی و ؤارتباط م

063.) 

روشن  را مرجعیت مداری و خردمندی ،شورمندی نگره هایتوانند ی بالغت میلعهدر مطا هشگران.پژو

به معنی قابلیت گوینده در  مرجعیت مداری.  (0313 ،ردوگندم) سخنرانی ها مشخص شودکنند تا کارایی 

 رانیر سخند احساساتِ قرار گرفته به معنای شورمندی ،یابدپیوند میبا کاریزما  معموالًاست و  جهت اقناع

 است ی گویندهها در سخنرانی به وسیلهاستدالل بکارگیریبه معنای  خردمندی ومخاطب  نسبت به

 (.0332 ،توایسگ، 0310 ،دمیردوگن)

اگرچه مطالعات .  (همان)گذاری کرد را پایهاساس آناست و ارسطو یک رویکرد قدیمی  فن بالغت

دایک سرل و ون ،ستینی نظیر آپژوهشگرانی شده به وسیلهپردازی های نظریهی سخنرانیدرباره معاصر

، مضمون در عبارت پردازانه»سخنرانی به صورت  -عنوان نشان هنر اقناعبا  –انجام شده  بندیطبقه جهت

 ،0315 ،سیمون)پردازد به کنش می «، حکم ها، بیانات و اظهاراتات، دستوراتمدعیگفتار، از طریق گفتار، 

-هب ی گفتماندربارهدر مطالعات مدرن  داست که می توان ی معتبررویکرد هنوزقدیمی  فن بالغت ،(11.ص

 (.0332گاتویس  ؛0313دمیردوگن ) نمایان سازد شورمندی او رااستدالل و  ،سخنور یکاریزما تا کار رود

سید  یای این مقاله سه سخنرانیِ دارای بافتار مشابه است که به وسیلههای انتخاب شده برنمونه

های بایگانی این سخنرانی.  ایراد شده است 0313و فوریه  0338فوریه  ،0334حسن نصراهلل در سپتامبر 

i«مقاومت اسالمی»سایت رسمی از وبشده  i ی انگلیسی ترجمهتا حدودی  و این مقالهوری شده گردآ

، در نظر شودنامیده میکه اخبار العهد را « مقاومت اسالمی»ها در صفحات انگلیسی وب سایت یسخنران

که داللت صریح منظور اینه ب ،شودانجام می متنبا اتکاء به ها اگرچه تحلیل این سخنرانی.  داشته است

 .کنیمتوجه می نیز سخنرانی ایرادحین  نصراهلل به تصاویر و حرکاتتحلیل این در ها تفسیر شود، سخنرانی

 

 ؟ کیست سید حسن نصراهلل

 منظور به رهبر این یدرباره کوتاهی یزندگینامه نمودن فراهم طریق از ست کها اینهدف این بخش 

 نقل کردن حرف به حرف ازبا ) کیست سید حسن نصراهللدهیم نشان بطور اجمالی  ،تحلیل بافتارسازی

 (.نصراهلل
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از پدری متولد شد که از روستایی در  1143شرقی بیروت در سال  ناحیه یواقع در  کرنتینانصراهلل در 

 ،الرز) مهاجرت نموده بودبه پایتخت  کودکش( 1)نه  اندنجنوب لبنان به نام البازوریه برای کار و پرور

 کرد به روستا بازگردندمجبور  را نصراهلل و خانواده اش 1125 سال لبنان در داخلیجنگ  اما وقوع.  (0333

پس از یک سال برای تحصیل  ،را رهبری نمودپیوست و آنجنبش امل نصراهلل به  ،ن سالدر آ.  (0313 ،تیل)

 سید عباس موسویبا ، ورود به عراق وی به محض.  (همان) به عراق رفت روحانی شدن واسالمی فقه 

 بیداد حزبو در نتیجه ی  ،پس از چندین سال.  (0333 ،الرز) راهنما و مرشد او شد ،مالقات نمود که استاد

ا تنصراهلل همانند بسیاری از همکاران و اساتیدش به لبنان گریخت ، لبنان در عراق روحانیونبعث علیه 

مطالعات ، به لبنان بدنبال ورودشنصراهلل .  (0313 ،یلث) غاز نمایدمرحله ی جدیدی از زندگی اش را آ

 را( یعتاسالمی برای تدریس شرگاه یا دانش یک مدرسه)زیرا استاد او یک حوزه  ،مذهبی خود را از سر گرفت

تعدادی از  بانصراهلل  ،1180اسرائیل به بیروت در سال  هاجمپس از ت.  (0333 ،الرز) سیس نمودتأ در بعلبک

 اواسط دهه یدر .  تشکیل دادحزب اهلل را بنیان این گروه  ،در نتیجه.  خارج شدجنبش امل هانش از همرا

 ،الرز) حزب اهلل گشت چهره های کلیدیبیروت ترک گفت و یکی از  قصدنصراهلل بعلبک را به  ،1183

یران سفر نمود به منظور ادامه ی تحصیالت مذهبی اش به شهر مقدس قم در ا ،1181در سال وی .  (0333

دوباره سمت خود در حزب  و زگشتبه لبنان با رهبری حزب اهللبرای اما او پس از یک سال .  (0313 ،یلث)

 .  (همان)شد  آندبیر کل بعدها اهلل را بدست آورد و 

 

 عمومی تبدیل شد؟ راننصراهلل چگونه به یک سخن 

.  ایراد کرد یهایسخنرانیهای مختلف به مناسبت ،در حزب شعنوان بخشی از موقعیتبهنصراهلل 

او به یک رهبر کاریزماتیک مبدل شد و سخنان او توجه مخاطبان به ویژه پیروان و حامیان حزب  ،بنابراین

خنرانی عمومی را نصراهلل در کجا و چگونه س: ماندباقی می پرسشاین  اما.  (0313تیل ) جلب کرداهلل را 

 ؟تحصیل کرد

یک ینده در آچگونه آموخت که ها دانشجویانش مانند نصراهلل به آندر تدریس به  موسویسید عباس 

یا  ملزم بودند سخنرانی کوتاهای دوره صورتهر یک از دانشجویان به  هنتیجدر و  ،عمومی باشند رانسخن

زبان و ی شد دربارهخواسته میها دهند و از آنن ارائه در مقابل اساتید و همکارانشاآماده کنند و را  خطابه ای

یِ چگونگی مبنای اساس عنوانبه توانداین تجربه می.  (0330 ،خاتون) کنندتفسیر و بحث  شگفتمانمحتوای 

 .  ایراد یک سخنرانی به وسیله ی نصراهلل در نظر گرفته شود

 ،انایکوری و د) غنی می نمایدو میراث شیعه  هایش را با اصطالحات مذهبی فرهنگنصراهلل سخنرانی 

مشخص را بازوی نظامی اخبار برخی از فعالیت های این « مقاومت اسالمی»نصراهلل به عنوان رهبر .  (0331

محتوای حساس درباره ی که او  مطرح کرداالخبار  لبنانی با روزنامه ی ای در مصاحبه نصراهلل.  می کند

با مجلس شورا  آنها رامحتوای سیاسی  و مباحثه می کندرفقای جهادی اش با نظامی سخنرانی های خود 

در جنگ علیه اسرائیل نقش پروپاگاندا جا که از آن.  (0316 ،االمین و همکاران) احثه قرار می دهدمورد مب

شورای  رهبررا تحت فرمان مستقیم نصراهلل و دستیاری  خود اینهادهای رسانه»حزب اهلل  ،مهمی دارد

 (.50.  ص ،0334 ،ااالق) «شورای اجرایی قرار دادرهبر سیاسی و 
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و  کرد ایراد سخنرانی را تحصیل نصراهللی تاریخی، مانند مکانی که زمینهپیش  آوردنفراهم پس از 

بافتارهای کند، هدف بخش بعد این است که را ارائه می خودای نقش رسانهها و چگونه سخنرانی اینکه

 .  را قبل از تعمق جهت تحلیل نشان دهدهای نصراهلل سخنرانی

 

 نصراهللبافتارهای سخنرانی های 

به و  کنددر چندین مناسبت ایراد می ش رانصراهلل سخنرانی های« مقاومت اسالمی»مطابق وب سایت 

مجید  ،های نصراهللبندی سخنرانیدر طبقه.  ای مورد مصاحبه قرار گرفته استی مجاری رسانهوسیله

 ،فلسطین نهضت مربوط به هایسخنرانی ،هاهای کنفرانسسخنرانی: کندشناسایی میده دسته را ( 0332)

 مجروحانشهدا و  داشتگرامی های ایام سخنرانی ،«مقاومت اسالمی» پیروزیسخنرانی در روزهای 

ی غیر دهی شدهسازماندر موارد  یهایسخنرانی ،اسالمی مراسمهایی طی سخنرانی ،«مقاومت اسالمی»

 در سخنرانی طی جنگ جوالی ،عاشورا ایام هایسخنرانی ،هایی طی مراسم خصوصیسخنرانی، نظامی

 .هابا تلویزیون و روزنامههایی و مصاحبه ،0334

های سخنرانی به حاضری مقاله اما.  ستزمان سخنرانی هامبتنی بر اول  یدر درجهبندی مجید طبقه

های نصراهلل سخنرانیآن دسته از به  ما تمرکز ،بنابراین.  پردازدمی« مقاومت اسالمی»اهلل در ارتباط با نصر

ثیر ها تحت تأافتارها دارای بافتار مقاومتی هستند، زیرا محتوای سخنرانیکه به جای سایر ب شودمیمعطوف 

 .ها قرار داردماهیت موقعیت

 بهسخنرانی های مقاومتی  یبستگی بین بافتار و محتوهم ،بندی مجدد سخنرانی های نصراهللدر طبقه

 :شناسایی می شود زیر شرح

 نوه ی حضرت محمد( ع)ن امام حسین داشت کشته شد گرامی -طی عاشورا ،مذهبی در مراسم 

 .  دارندسیاسی و مقاومتی  ،مذهبی محتوای نصراهللسخنرانی های و ماه مقدس اسالمی رمضان،  -(ص)

  شهدا»داشت  مانند گرامی ،برپا می شوند« مقاومت اسالمی» مراسمی که در روزهای مهم برایدر» 

محتوای سخنرانی های نصراهلل در ، در اگوست «روز پیروزی»در ماه می و  آزادیروز مقاومت و  ،فوریهدر 

 .است درباره ی مقاومت در درجه ی اولچنین روزهایی 

  ( ره)امام خمینی  که به وسیله ی ،خرین جمعه ی ماه رمضانمراسم مربوط به روز قدس در آدر

 .  در درجه ی اول حول محور مقاومت می چرخندنصراهلل سخنرانی های  ،اعالم شد

 دارای محتوای  نصراهلل در درجه ی اولسخنرانی های  ،داشت دانشمندان اسالمی در مراسم گرامی

 .  اندمذهبی و سیاسی 

 ترور  ،از زندان های اسرائیل یزادسازی زندانیان لبنانآ ،0334راری مانند جنگ جوالی در مواقع اضط

محتوای مقاومتی از در درجه ی اول  نصراهللسخنرانی های  ،0338در سال « مقاومت اسالمی»فرمانده ی 

 .برخوردارند

در درجه ی  ن مقالهیسخنرانی های نصراهلل برای تحلیل در اانتخابی نمونه های  ،طور قابل توجهیبه

 .دارندمحتوای مقاومتی  اول
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 نصراهللساختار کلی سخنرانی های 

 ینگاه ،با تمرکز بر روی ساختار کلی سخنرانی های نصراهلل نمائیم، تحلیل را محتوا اینکه از قبل

ویدئو کنفرانس پس از جنگ  شیوه یدر نتیجه ی استفاده از .  ایده ها فراهم آورده ایماجمالی به تنظیم 

سخنرانی هایش وقعیت بینندگان را از م در جلوی پس زمینه ای که نصراهللمعموالً ، 0334میالدی  جوالی 

 .  زد، ظاهر می شودگاه می ساآ

خواستن از او که بر پیامبرانش بطور اعم و حضرت محمد نصراهلل با ستایش خدا و ، در هر سخنرانی

بدنبال این .  یاران برگزیده اش درود فرستد، سخن را آغاز می کندو  (ص)ل محمد بطور اخص، و آ -(ص)

طالب سخنرانی اش را بیان کند، به مخاطبانش خوشامد می گوید و بر اینکه رئوس مقبل از  نصراهلل مقدمه،

 .  آنها درود می فرستد

نکات سخنرانی اش  بترتیب نصراهلل، رئوس مطالب که روی یک یا چند برگه نوشته شده است اساسبر 

شواهدی را ارائه برای محفوظ نگاه داشتن آنها از تحریف، و  کردهاو استدالل هایی را بیان .  را ارائه می کند

 .  ددرود می فرست هانموده و بر آناز مخاطبان تشکر مجدداً نصراهلل در پایان سخنرانی .  نمایدمی 

  

 ی نصراهلل در سخنرانی های تحلیل شده بالغتمثلث 

خوانی از کاغذ یا صفحه و یا استفاده از البداهه و بدون روصورت فیهایش را بهسخنرانی معموالًنصراهلل 

فرمانده خاکسپاری مراسم طی ، هایشبر خالف اکثر سخنرانینصراهلل .  دماینهر گونه ابزار شنیداری ارائه می

 هنگامی، ردرسد که حساسیت موبه نظر می.  از روی کاغذ سخنرانی نمود، مغنیه عماد، «مقاومت اسالمی»

مجبور را نصراهلل ، از ترور مغنیه بودند های سازمان او پسگاهی دقیق از فعالیتیان و جهان خواهان آکه لبنان

تر از سایر سخنرانی نصراهلل در این موقعیت کوتاه، بنابراین.  که واژگان خود را با احتیاط برگزیند کردمی

 .  بود، چنانچه نشان داده خواهد شد موارد

بدین منظور که  است،از زوایای مختلف  آنهاها نیازمند تفسیر سخنرانیایراد گویی در ویژگی بداهه

-استفاده می« مقاومت اسالمی»دستیابی به دستور کار هایش برای از سخنرانینشان دهیم چگونه نصراهلل 

در  ،بنابراین.  دنمایاستفاده میاری گزهایش در جهت سیاستچگونه او از سخنرانی، یا به عبارت دیگر، کند

سه در را  مداری و خردمندیمرجعیت ،شورمندی مفاهیمتا  یمگیرکار میهرا بی یک رویکرد بالغاین مقاله 

 ی کوتاهتوصیف در ابتدا است کهبسیار اساسی این امر  اما.  کشف نمائیمسخنرانی منتخب برای تحلیل 

 .  ی موضوع هر سخنرانی ارائه شوددرباره

 0334که پس از پایان جنگ جوالی در سال  نام دارد «سخنرانی پیروزی الهی»اولین سخنرانی 

مقاومت »ر داد تا پیروزی را مورد خطاب قرا ی مردمهاتوده 0334سپتامبر  00در نصراهلل .  شد ایرادمیالدی 

سخنرانی این طول مدت .  تصدیق نمایدها را اومش برای افزایش تعداد موشکدر جنگ و تالش مد« اسالمی

 .  استدقیقه  25

 عماد مغنیه ،«مقاومت اسالمی» مراسم خاکسپاری فرماندهو طی  0338فوریه ی  16در سخنرانی دوم 

 .  استدقیقه  03مدت زمان این سخنرانی .  گردید ، ایراددمشق ترور شد، که در پایتخت سوریه
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ای مقاومت اسالمی و داشت یک هفتهاسم گرامیو طی مر 0313فوریه ی  14سخنرانی سوم  در 

 حمالت اسرائیلکید بر اهمیت مقاومت در حفظ لبنان از این سخنرانی به منظور تأ.  شد یرادا آن «شهدای»

 .  استدقیقه  23مدت زمان این سخنرانی .  طراحی شد

 

 شورمندی

او از .  ی ایراد سخنرانی پرداختن نحوهنصراهلل به مطالعه و تمری، نشان داده شد همان طور که قبالً

نصراهلل از طریق  ،بنابراین.  ای عموم مردم را مورد خطاب قرار داده استحزب اهلل به طور دوره زمان رهبری

 کهطوریه، بشودمردمی در لبنان و جهان عرب مبدل  یچهرهیک به  موفق شدهها مکرر سخنرانی ایراد

 .  (0311 ،حرب)منتظر شنیدن سخنان او هستند  ی مردمهاتوده

نصراهلل .  شودبا شورمندی وی همراه می او در اقناع کردنقدرت  از جملههای شخصیتی نصراهلل ویژگی

نصراهلل .  شودظاهر می عمامه و عبا، و با محاسنی پیراسته، لباس روحانی در کسوت ،هاسخنرانی ایراددر 

.  انگیزدبر میها را تهدید اسرائیل تن صدایش را باال می برد و اشتیاق توده هنگام، ظاهر فیزیکیاین عالوه بر 

مقاومت بیش از بیست هزار ...[ ..] امروز» اول بیان کرد،شده ی در سخنرانی تحلیل اهلل نصر وقتی ،برای مثال

 کههنگامی.  که در خدمت او هستند پاسخ دادندو  دادندواکنش نشان  هلهلهتوده ها با  ،«داردموشک 

 (بیروت جنوبی بخش)ه اگر شما ساختمانی را در دهییّ»: را تهدید کرد اسرائیل سومشدر سخنرانی نصراهلل 

واکنش نشان  به سبک مشابهیمخاطبان ، «کردویو را بمباران خواهیم آ های تلما ساختمان، بمباران کنید

 .دادند

( 0332) یساتوهمان گونه که گ، همراه می شودنصراهلل  با شورمندیها اطبان طی سخنرانیواکنش مخ

شورمندی از این رو .  (060. ص) مبتنی بر دریافت مخاطبان استنهایت در  شورمندی کنداستدالل می

هر که به  دکنسیب پذیری مبدل میبه گیرندگان آرا آنها  -پیروان و حامیان -شمخاطبان نسبت بهنصراهلل 

کند، به آنها ارائه میهای خود را خطابه ایو محاورهدوستانه  سبک»کسی که ، ن ایمان دارندی رهبرشاکلمه

بودن رهبری است که ریشه در  «سازمانی«دال بر نیز  وی های شخصیویژگی صداقتشعالوه بر که طوریهب

مذهبی، یک رهبر  مجموعدر نصراهلل که  ،بنابراین.  (601. ص ،0315 ، رطم) «ی لبنان داردزمرهفرهنگ رو

 ،حرب)یا به عبارت دیگر به یک رهبر نمادین تبدیل شده است  نماد رهبری، به یک ،نظامی استسیاسی و 

0311.) 

 مرجعیت مداری

نماید و شواهدی را برای تصدیق هایش برای مشارکت در مباحثات استفاده میینصراهلل از سخنران

 را های مربوط به جنگ جوالیبرخی استدالل ،اشسخنرانیدر اولین نصراهلل .  کندفراهم می یشهااستدالل

« مقاومت اسالمی» ه چند هزار جنگجویست که چگونا این مبتنی براولین استدالل .  دکنقیاس منطقی می

رخ پیروزی  یاری خداوندبا حمایت و د که شاین و نتیجه  ؛را شکست دادنددر جنگ جوالی ارتش اسرائیل 

تا به کمک الهی را دریافت نموده و  در طی جنگ حمایت« مقاومت اسالمی»که  اوتحقیق فرض برای .  داد

: کردئه اار را برتری ارتش اسرائیل نظیر نصراهلل تعدادی شواهد ،دآسا دست یابمعجزهیک پیروزی 

 سه ،یچهار تیپ از نیروهای زبده ی اسرائیل ،چهل هزار افسر و سرباز با« مقاومت اسالمی»جویان جنگ»
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مواجه  منطقه ارتش درترین وی ترین تانک های جهان و قدرتمندق]....[ و  [اسرائیل]ذخیره  ارتشجوخه از 

 «...شدند

« مقاومت اسالمی»اصرار داشت که  ،نسبت داد وندبه خدا جنگ جوالی رادر پیروزی  نصراهللاگرچه 

 مبتنی بر [مقاومت اسالمی]» :داشتاو اظهار .  بخوبی مدّ نظر قرار می دهد را در جنگ هایشو دانش  تجربه

ر و کار ای سل ریشهبا دالیما : همچنین گفتو  ،و تسلیحات است آموزش ،سازماندهی ،ریزیبرنامه ،تفکر

باور و خدا، دیندارما مقاومتی هستیم که .  نیستیم ما یک جنبش مقاومت تصادفی یا فریبکار.  یمدار

   «.نیز نیاز دارد آموزش و تجهیزات، برنامه ریزی، خرد، دانشبه  مقاومتکه  می دانداحساساتی است و 

 تصمیم آمریکاایاالت متحده ی  به وسیله ی  0334استدالل دوم  این بود که جنگ جوالی 

اینکه برای نصراهلل .  رسیدپایان به شکست ارتش اسرائیل  در پی را شکست دهد، اماحزب اهلل گیری شد تا 

 .  ن جنگ ارائه نمودطی آ آمریکااقدامات حکومت  از را شواهدی ،فرضیه اش را اعتبار بخشد

و رهبران دول عرب را مورد خطاب  کردرا با یکدیگر ادغام  وقارمقاومت و  ،ین استداللشدر سومنصراهلل 

نمی  اما به موفقیت دست نیافتند، زیراغاز نمودند اقدام به صلح با اسرائیل را آ 0330از سال  قرار داد که

و شواهدی  مطرح کرد پرسشهایی ،اشتحقیق فرضیهبرای نصراهلل .  کنندخواستند جنگی علیه اسرائیل بر پا 

 .اسرائیل ارائه نمود مقابلعرب در  ولاز شکست د

« مقاومت اسالمی»حول این محور می چرخد که  فرض شد،صراهلل ن یبه وسیلهکه  چهارمین استداللی

 .نصراهلل شواهدی ارائه نمود ،فرضیهاین  تأئیدبرای .  را خراب کرداسرائیل  شکست ناپذیرتصویر ارتش 

جوالی  10سیس در قوی تر از مقاومت روز اول تأ« مقاومت اسالمی»استدالل پنجم این است که 

دولت قوی و بی طرف در لبنان فراخواندن نصراهلل برای ایجاد یک  در پیاین استدالل  اما.  است 0334

برای تصدیق  نصراهلل.  به نتیجه برسد« مقاومت اسالمی» جهیزت نهایتدر و  دفاع کند از کشور امطرح شد ت

ارای بیش از د [اسالمی] مقاومت» :که کردشواهد زیر را ارائه  ،نظامی بازویی قدرت این درباره فرضیه اش

های ظرفیت کاملمقاومت به طور ، تنها طی چند روز پس از خرابی های جنگ.  بیست هزار موشک است

 «.تسلیحاتی اش را بازیافت و سازمانی، نظامی

بود  شده ترور دمشق در کهعماد مغنیه را « مقاومت اسالمی»ی نصراهلل فرمانده ،در سخنرانی دوم

ترور ارتش اسرائیل را متهم به  ،خاکسپاری این فرماندهمراسم طی  اش در سخنرانینصراهلل .  گرامی داشت

مربوط به عواقب این ترور  یهایاو استدالل ضمندر .  تهدید نمود آنراو  کردمغنیه در خارج از میدان جنگ 

 .ارائه کرد

را « مقاومت اسالمی»که ترور مغنیه هرگز کرد  پافشاری بر این مطلب اولین استداللشنصراهلل در 

پس ارتش اسرائیل های عقب نشینیی را درباره شواهدی ،فرض این أئیدبرای ت نصراهلل.  متالشی نخواهد کرد

 .  دکرارائه  موسویاز ترور شیخ راغب حرب و سید عباس 

پس از است و  سقوطکه اسرائیل محکوم به یک فرضیه را بدیهی شمرد استدالل  نصراهلل در راستای این

مثال از جمله  ،کردارائه  ینصراهلل شواهد ،برای تصدیق این امر.  شد از هستی ساقط خواهدترور عماد مغنیه 

 .  ن برای اسرائیلهای مربوط به جنگ جوالی و عواقب آ
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به پایان را تی موریت خود برای هر گونه جنگ آه مأکه عماد مغنی مطرح کرد همان بافتارنصراهلل در 

یل اسرائنصراهلل شواهدی ارائه و ، یهفرضید این برای تأئ.  دداخواهند  ادامهرا او ماموریت  شو همراهان رسانده

مغنیه برای  .[...]شما نیستدر کمین تی تنها یک عماد مغنیه در همه ی جنگ های آ»کرد که را تهدید 

 «.و شایسته بر جای گذاشته استموزش دیده شما ده ها هزار جنگجوی آ

طور اعم و هب« مقاومت اسالمی» یکسال اخیر شهدای به گرامی داشتنصراهلل در سخنرانی سومش 

مقاومت »رد در مو تااش فرصت را غنیمت شمرد او در سخنرانی.  پرداخت رهبران شهید بطور اخص

نصراهلل  هنتیجدر .  برای دفاع از لبنان را ذکر نمود حق اوو  شهایدستاورد ،ردسخن به میان آو« اسالمی

 .  کردارائه « مقاومت اسالمی»مربوط به الل چندین استد

 ،حرب اغبشیخ ر« مقاومت اسالمی» «رهبر شهید»که سه اولین فرضیه حول این استدالل می گردد 

امر، این  گاه بودند و بنابردکی از ماهیت نزاع علیه اسرائیل آو عماد مغنیه از کو موسویسید عباس 

، ساختن این ایدهبرای روشن .  که ترور شدندوقتی تا  مقاومت بدوش گرفته بودندرا در  یهایمسئولیت

 .  کردی این رهبران ارائه و پیشینهن شواهدی را درباره ی س نصراهلل

 ،ی بین المللن یا جامعههای واشنگتقول یاآ که کردرا مطرح  هاییپرسشنصراهلل در سخنرانی دوم 

شواهدی از ، و تردیدها هاکردن این قول بی اعتباربرای نصراهلل ؟ دکنمیمحافظت اسرائیل  را در مقابللبنان 

 .  کرد ارائه اشغالی فلسطین قلمروهای در ییلهای اسرائدر برابر احداث مسکن آمریکاسکوت 

پس  منظور بازهبلبنان  در مقابلیا بی طرفی را مطرح کرد که آ پرسشاین نصراهلل در همین راستا 

ن فلسطینی را از آوارگاتا  قانع کنداسرائیل را  آمریکاپس  شایسته است؟ قلمروهای تسخیر شده اش گیری 

یل را نقل ی اسرائراهلل اظهارات وزیر خارجهنص ،اثبات اینکه این نظریه اشتباه استبرای .  لبنان باز گرداند

که بازگردانی ن او امتناع ورزید و اظهارات جانشیساختمان های مسکونی  از متوقف کردن احداثکه  کرد

نصراهلل به  ،و پاسخ ها پرسشهابر مبنای این .  نامیده بود «خط قرمز»ا یک فلسطینی به وطن خود ر آوارگان

: رخی لبنانی ها را مورد خطاب قرار دهد کهبکه  دارد این نتیجه رسید که لبنان به اندازه ی کافی قدرت

 رویدادهاینصراهلل  ،فرضیهبرای تصدیق این .  نداردیک کشور برای تجاوز به  ایبهانههیچ نیاز به یل اسرائ

ای برای حمله به لبنان بهانهآماده کردن  اینکه اسرائیل در حالاهالی لبنان را از  داد تا برخی ازتاریخی ارائه 

 .ایداست، آگاه نم

یل ترسیده است و نتیجه گرفت که اسرائرا  یی دیگراش فرضیهی قبلیدر راستای فرضیهنصراهلل 

را از قوی تر شدن باز « مقاومت اسالمی»یک جنگ روانی است و می خواهد  هدیدش برای لبنان بخشی ازت

 بایل شدن با تهدیدات اسرائ قبل از مواجههشواهدی را نصراهلل  ،فرضیهاین  برای روشن ساختن. دارد

 .  ارائه نمود ات متقابلتهدید

که نصراهلل قابلیت  نتیجه گرفتتوان می ،در این سه سخنرانی مرجعیت مداریی زوایای در مشاهده

در .  دیگر را داراستبا شواهد آن منظور اعتبار دادن به یک فرضیه به  سمته ب تغییر جهت دادن شواهد

، بدین صورت که فرضیات را شامل شودهای نصراهلل ممکن است زنجیره ای از سخنرانیی این فرایند، نتیجه

را های نصراهلل منطقی در سخنرانی قتباستنها یک ا ها نهاین ویژگی.  یک فرضیه از دیگری منتج شده باشد

 .  شودمیو مبدل شدن او به یک رهبر کاریزماتیک  شورمندی ویبلکه موجب افزایش  ،کنندثابت می
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 «شهدایش»و « مقاومت اسالمی»ی جاودانه ساختن دستاوردهای ایدهاین سه سخنرانی حول  یهمه

هایی استداللبر تمرکز اصلی  ،نبردها وجود دارددر  آمریکای نقش اگرچه استدالل هایی درباره.  چرخدمی

های مشترک ایده ،طور خالصهبه.  باشدمی و اسرائیل« مقاومت اسالمی»بین  نبردکه مربوط به است 

  :شرح زیر استهبتحلیل شده ها در سه سخنرانی از استداللاستخراجی 

  ن به آهای جنگ و توصیف جنگجویان در میدان« مقاومت اسالمی»جاودانه ساختن دستاوردهای

 ؛عنوان قهرمانان

 تجاوزهای  مقابل دردر خط مقدم دفاع لبنان « مقاومت اسالمی» در نظر گرفتنیل و تهدید اسرائ

 اسرائیل؛

 ؛«مقاومت اسالمی»خانه ی نظامی محافظت از زراد 

 ؛گاه سازی لبنان و جهان عرب از نیات اسرائیلآ  

 های جنبش تجهیزاسرائیل و  باقدرت در مواجهه  مفهوم داشتندنیای عرب برای در نظر  خواندنفرا

 مقاومت فلسطین؛

 حمله به لبنان درکمک به اسرائیل  رایب آمریکای دن ایاالت متحدهکرم مته. 

 

 خردمندی

-قرار می مورد خطاب ،همراه او هستند« مقاومت اسالمی»پیروان و حامیان را که در  ،هانصراهلل توده

شادی و غم  اسحساگذاری و به اشتراک« مقاومت اسالمی»روز ه ها در اخبار بهدف او درگیر کردن آن.  دده

 .  است

نصراهلل از واژگان  ،خواهد شدهای تحلیل شده نشان داده طور که در سخنرانیهمان، سخنرانیدر هر 

های ارزشنماید که مشابهی برای مورد خطاب قرار دادن مخاطبان و نقل اظهارات مذهبی استفاده می

 «خواهران و برادران عزیز»ها را ها را تکریم نموده و آناو توده.  دهندمشترک با مخاطبان را انعکاس می

زیرا و همراه با احساسات است، عالی  ،یقابل توجه شکلبه  اولین سخنرانی تحلیل شده.  دکنخطاب می

-نصراهلل به توده ها می.  باشدپایان جنگ جوالی می نصراهلل حدود یک ماه پس ازعمومی اولین سخنرانی 

ویدئو کنفرانس روش طریق مورد خطاب قرار دادن آنها از از  ،برخالف تهدیدهای اسرائیل علیه او گوید که

در  «مقاومت اسالمی»آنها را به عنوان حافظان توده ها نسبت می دهد و  پیروزی را بهاو .  اجتناب می ورزد

، موجب توقف جنگ شد بزرگ و متعال خداوند فضیلتآنچه که بعد از »برای نمونه با گفتن  ،نظر می گیرد

 «.پسران شمایند، این جنگجویان

در  «دختران»و  «پسران» ،«خواهران» ،«برادران»مانند  خویشاوندی اصطالحاتچنین کاربردی از 

 صورتیاصطالح دم دستی، به ها بیانکه این کندبرجسته می راعربی به عنوان زبان مادری  ها نقشسخنرانی

این مفهوم سازی .  یابیم، نیستند، بلکه از گوشت و خون زنده و استعاری هستندشناسی مدرن میکه در زبان

موقعیت خاطر هسازد، برا به ذهن متبادر میهای عربی و اسالمی فرهنگ ی اخالقی عمیق دریک رشته

 .  (118ص ، 0310سلیمان ) «هادر این فرهنگ( پدریو )مادری 
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اند، توجه دارد که به مردمی که از اقصی نقاط لبنان آمدهنصراهلل  در همان سخنرانی تحلیل شده،

از پیروزی در جنگ  را که کشورهای عرب و سایر کشورها، ایران، در لبنان رشدیگو مخاطبان خوشامد گوید 

 در طول هاهای آنش و رنجمخاطبان بر نصراهلل، داشتگرامیاین  در پی.  گرامی دارداند، مدهجوالی به وجد آ

مقاومت » اصطالحچنین نصراهلل هم.  کندو یازده بار اصطالح درود بر شما را تکرار می فرستدمیجنگ درود 

است که مخاطبان  مفهومکید بر این چنین تکراری برای تأ.  کندمیسخنرانی تکرار این را پنج بار در  «شما

و کند را اقناع میتوده ها  قابل توجهی شکلبه انی سخنراین تکرارها در  کارکرد.  هستند «مقاومت جماعت»

 .  (0310 ،لهاللی) آوردرا به تسخیر در میها احساسات آن

شهید  » ناسبت خاکسپاری عماد مغنیه، شامل اصطالحبه م ،ی دومسخنرانی تحلیل شده ،عالوه بر این

رسد که زیرا به نظر می دارد،استدالل  مفهومتوجه بیشتری به این سخنرانی .  سه بار می باشدبرای  «...ما

نصراهلل در پایان  اما.  به نمایش بگذارددر بافتار جنگ روانی با اسرائیل  زیادی رااحساسات خواهد نمینصراهلل 

اجازه »: گویددهد، آنجا که میمنظور دلگرم ساختن مخاطبان احساسات شدیدی را بروز میاش بهسخنرانی

 کنیم و شهیدی که شهادتش را صمیمانهبه او افتخار می باال ببریم کههای خود بر شانه دهید رهبری را

دشمنان و قاتالن شنیده  ی تمامیبه وسیلهه دهید صدای ما اجاز، زمستان و سرما با وجود.  داریمگرامی می

همه بخواهد، شاید خدا  اگرو  تا به پیروزی کامل دست یابیم خواهیم داد ادامهرا مقاومت خود ما .  شود

 «.کنیمفدا  چیزمان را

توجه می و مصیبت ها او به روزهای مذهبی  ،بنابراین.  گیردها را در نظر مینصراهلل احساسات توده

 در سومین سخنرانی تحلیل شده.  همزمان باشد یک مناسبت مرتبطسخنرانی او با به ویژه زمانی که  ،نماید

برای او تسلیت خود را .  نصراهلل پنج بار تسلیت گفت ،که همزمان با مناسبت های ملی و مذهبی مختلف بود

و امام هشتم ( ع) بن علی مام حسنامام دوم شیعیان ا ،(ص) محمدحضرت یادبود رحلت  اسالمی مفهوم

خانواده های قربانیان کشته  خود را به عالوه بر این پیام تسلیت. تقدیم کرد (ع)رضا ال علی بن موسی شیعیان

ی های نخست وزیر ترور شدهبا خانواده و در نهایت.  تصادم هوایی اتیوپی در بیروت اعالم نمود شده در

 .  ی کردداظهار تاسف و همدر، اشسیاسی  انحامیحزب و ، رفیق حریری، لبنان

 که پیروان او و شاید حامیان سایر لبنانی هاو همدلی خود را با  خر همدریدر دو پیام تسلیت آ نصراهلل

مورد خطاب  بجز پیروانش، نصراهللدهد که هدف های تسلیت نشان میاین پیام.  ، ابراز نمودحزب او نبودند

 .جلب کندها را دست آورد و آنهبها را ، تا توجه آنهای لبنانی استگروهدادن 

نصراهلل در .  کندنقل میهایش اسالمی را در سخنرانی متونهای قرانی و یهنصراهلل آدر همین راستا 

امام »، «مقاومت اسالمی»ی ی ترور شدهخواند تا نشان دهد که فرماندهی قرانی مییهسخنرانی دومش آ

.  اندپیمانی واقعی بسته مومنان مردانی وجود دارد که با خداوندان می در»: بودومن واقعی میک  «مغنیه

 و در آن کوچکترین ندر انتظار وفای به عهدی عمل پوشاندند و برخی دها به عهدشان جامهبرخی از آن

 تایه ی قرانی است ومین سخنرانی تحلیل شده شامل یک آس همین صورت،به .  (00:00) «ی نداده اندتغییر

و » :پاداش داده خواهند شد آخرتافراد با ایمانی هستند که در « مقاومت اسالمی» «شهدای»نشان دهد 

و انوار پاداش  آنها، می روندنزد پروردگار  وهستند  ی صادقافراد  -انش ایمان دارندیامبرپو که به خدا آنان

 .  (52:11) «خود را دریافت خواهند نمود
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حسین بن ، شیعیانعبارت های سومین امام  ،اسرائیل با مخاطب قرار دادن نصراهلل در سخنرانی اولش

یا شما آ: گویدما پسران آن امام هستیم که می»، را بکار بردکربال  پیکاریزید در ، تا خلیفه ی بنی امیه، علی

ی داشته وند به ما ارزانمرتبه ای است که خدا و شهادت عادی استترسانید؟  مرگ برای ما را از مرگ میم

ارائه می  فرهنگ پیروان خود را، را می گوید اشاره نکرد عبارتبه نام امامی که این  نصراهلل اگرچه.  «است

م این عبارت به طور قابل جمله ی دو.  ن تقویت شده استداللت های انقالبی آروایت عاشورا و نماید که با 

 .  ، نوشته شده بودگرامی داشت مغنیه ایراد کردی برا را اشی که نصراهلل سخنرانی مکان بنر در یتوجه

پیروان و حتی  هلل به هویت فرهنگی و مذهبی خود،نصرا ،«ما پسران همان امام هستیم»با اشاره به 

دارد می اظهار نصراهلل  ،یکی از اجداد اوست( ع)ه امام حسین اگرچ.  اشاره می نماید (ع)حامیان امام حسین 

یر ااستفاده از ضم ،از این بابت.  (0332زیتون ) شودبرجسته می  خونراستای مشترک در  و باورفرهنگ  آن

بین سه عنصر در فرایند در تحلیلش در رابطه ی ( 1186) اکو.  استدر سخنرانی های نصراهلل استراتژیک 

زیرا ضمایر موجب افزایش  می کند،به کاربرد ضمایر در پیام اشاره  ،پیام و مخاطب ،فرستنده: ارتباطی

 .دنباشارزش نشانه شناسی شاید متضمن استراتژی متنی می شوند و 

ها را همچنین اسرائیلیفرستنده ی پیام نه تنها پیروان و حامیان بلکه یا  یک سخنور عنواننصراهلل به

سازی منعکس گانهبندی و دو قابدر را  این ارتباط بین فردی استراتژی نصراهلل.  دهدمورد خطاب قرار می

 از ضمایر مستقیم و تهدید اسرائیل مخاطب قرار دادن پیروان و حامیان خودنصراهلل برای  ،بنابراین.  نمایدمی

شده نشان طور که در اولین سخنرانی تحلیل همان ،خواندزمانی که او مخاطبانش را می.  دکناستفاده می

 نهایتقدرتمند بیپیام یک شما امروز »یا  ،«م هستیمپسران همان اما ما» :در عبارتبرای نمونه  ،داده شد

دهد که نصراهلل نشان می ،«...دادید رائها سیاسی به لبنانیان، اعراب و مردم کل دنیا -اخالقی انتقادیمهم و 

که انیزم اما.  داردرا ها آن بسیج کردن قصد کهنظامی خود تلقی کرده  عنوان بخشی از سازمانبهها را آن

برای  ،هطور که در سومین سخنرانی تحلیل شده نشان داده شدهمان ،نمایدنصراهلل اسرائیل را تهدید می

 بمباراندر تالویو هایی را ما ساختمان ،ه بمباران کنیداگر شما یک ساختمان را در دهییّ»: عبارت در نمونه

کاربرد  ،بنابراین.  هستند «دشمن» و بیگانهها زیرا آن ست،های آنروحیه هدف او تضعیف ،«کرد خواهیم

 .استاهداف سخنرانی حائز اهمیت شناسایی ضمایر در 

ارتباط بین سه عنصر در  ،بنابراین.  افزایدمی شورمندیو  مداریمرجعیتهایی را به ارزش خردمندی

 فراهممفهوم، قدرت و انسجام دو مفهوم دیگر را زیرا هر  اند،به هم پیوستهنصراهلل های سخنرانی بالغتِمثلث 

 .دهدرا نشان میهای نصراهلل سخنرانی دربستگی هم 1شکل .  سازدمی
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 خردمندی در سخنرانی های نصراهلل و مداری مرجعیت رابطه ی بین شورمندی،.  1شکل 

 

-بندی نشانهترسیم روی طبقهبا .  شوددیده می های دیدارینشانه ،های نصراهللی سخنرانیدر مشاهده

متانت  یواسطههب توانرا می شمایلیهای نشانه ،نمادینو  اییهنما ،یشمایل ،(1126)پیرس  یگانهسههای 

داللت که  است اینمایهی مشکی عبا و عمامه ظاهر نصراهلل با پوشش اما.  کردمشاهده  نصراهلل ظاهردر 

 ،است ینی سیاه نمادعمامه ،دیگر از طرف.  روحانی مسلمان شیعه استنصراهلل یک  د کهصریح بر این دار

 ،گرددباز می( ص)ها به اهل بیت حضرت محمد آن کانای که نیایژه روحانیون شیعهوهتنها روحانیان ب ازیر

 .  نمایندمتمایز می یناز سایرسفید  یعمامه به جایی سیاه خود را با پوشیدن عمامه

 راست خود را باال برده و بازویاو .  های نصراهلل وجود دارددر ژست ایی نمایهنشانهیک  ،عالوه بر این

تهدید به  نظیر) کنداش اشاره میانگشت اشاره همراه با باال بردن تن صدایش در هنگام تهدید اسرائیل با

در تهدید اسرائیل به برند نصراهلل  ایی نمایهنشانهاین .  (و در سومین سخنرانی تحلیل شدهبمباران تالوی

سازد که می شکارآ ،ی لبنانی در مورد ژستشروزنامه از پرسشیبه  شدر پاسخ نصراهلل.  شده است تبدیل

در  ی مردمهاتودهی او با ژست تهدید کننده شود که که متوجه زمانیبرد تا بی اختیار باال می دستش را

را برای اشاره با انگشتش و باال بردن تن صدایش زمان مناسب  او در نتیجه ،هلهله هستندحال واکنش و 

 .(0316 ،االمین و همکاران) می کند انتخاب

 

 نتیجه گیری

 های نصراهللدقیق به مثلث بالغت در سخنرانی توجهفقدان  در موجودکوشد شکاف ادبیات میاین مقاله 

پس  اطالعات فراهم آوردناین مقاله با  ،های آنداللتو اشاره شده  بالغتمثلث  شناساییبرای .  را پر کند

بدین .  ه است، چگونه و کجا یاد گرفت به ایراد سخنرانی بپردازد، بافتارسازی کردنصراهللی ای دربارهزمینه

ها را نشان نماید و ساختار کلی آنایز میهای نصراهلل را از یکدیگر متماین مقاله بافتارهای سخنرانی ،ترتیب

 .دهدمی
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 خرداین مقاله ساختارهای  ،های نصراهلل اشاره شده استکه به ساختارهای کالن سخنرانیدر حالی

مرجعیت  ،شورمندی -بالغتمثلث را جستجو کرد تا  تحلیلی منتخب برای های بایگانی شدهسخنرانی

معنادار در این ی گانههای دیداری سه های صریح برخی از نشانهو داللترا شناسایی  -مداری و خردمندی

 .  ها را تفسیر نمایدسخنرانی

به نصراهلل و سازمانش بستگی دارند تا با یکدیگر هم بالغتمثلث های لفهتحقیق دریافت که مؤاین 

 زیرا سخنرانی ها حول محور اهمیت مقاومت ،دست یابند فراخوانی مردم برای جنگ با اسرائیل هدف نهایی

نصراهلل  ،بالغتاستراتژی  مطابق.  چرخدمی اشغال شدهزادسازی قلمروهای برای مواجهه با ارتش اسرائیل و آ

 یاین نبرد و تضعیف روحیه ب برایاعرامردم لبنان و کردن و قابلیت استداللی اش برای بسیج  از کاریزما

-قدرت در سخنرانی هایاین مقاله ساختار ،در این راستا.  دکنبافتار جنگ روانی استفاده میها در اسرائیلی

دست آوردن هب بارا در پیوند با قدرت ایمان و علم یافت که بیشتر بر دستیابی به پیروزی  های نصراهلل

گفتمان مرکزی دانش ها این سخنرانی ،بنابراین.  دن اسرائیل تمرکز داردکر تسلیم جهتنظامی های ظرفیت

 .است گفتمانی از فرکالفراستا با درک این امر هم که دنکنرا بیان می حزب اهللی پیوندیافته و قدرت

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها پیوست        

                                                           
i [خردمندی: مرجعیت مداری و لوگوس: شورمندی، اتوس: پاتوس: معنای کلمات پاتوس، اتوس و لوگوس بصورت زیر است  .

(.  صوفیانه نثر در نوشتار گونه دو بازشناسی) مغلوب کالم تا متمکّن کالم از(.  1081)فتوحی، محمود  :برگرفته از مقاله زیر

 .([م) 40-05 صص.  13شماره .  سال سوم.  ادبی نقد پژوهشی – علمی فصلنامۀ
ii www.moqawama.org 

 

http://www.moqawama.org/
http://www.moqawama.org/
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