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هاازمباحثمهمودرخورتحقیقاست.ماهیتمقاومتاسالمیهایبرتریوامنیتنهضتبردنبهزمینهپی

سیدحسنعنوانیکیازدستاوردهایبرجستهمقاومتاسالمی،ازسویلبنانواهمیتجایگاهامنیتیآنبه

مقالهبه اینموضوعدر است. است.نصراهللموردتوجهبوده عنوانیکهدفوشاخصدرنظرگرفتهشده

دستاوردهای تا مقاومتمقاومتمقالهکوششدارد محور نتایجامنیتیآنبر عنوانبهرااسالمیلبنانو

رویکردکیفی استفادهازروشتحقیقآمیختهبا اینپرسشبا کمیـسؤالاصلیمطرحوبررسینماید.

بدین تبیینشدهودربخشکمیتأثیرشناسیآنانجامشدهاست. صورتکهدربخشکیفیدستاوردها

روشمورداستفادهدربخشکیفیمبتنی دهودربخشبرتحلیلمضمونبوموردآزمونقرارگرفتهاست.

هایموردنیازباابزارپرسشنامهگردآوریوبااستفادهازفنونآماریضریبهمبستگیاسپیرمن،کمیداده

گام چندگانه رگرسیون آزمون و )دومتغیره( رگرسیونخطیساده تجزیهبهآزمون است.گام وتحلیلشده

نتایج و جمعسازمانوایپایهنمضامیهاییشاملجدولدرقالبپژوهشکیفیاینیافته بندیودهنده،

برتریعواملمعنوی،ساختارتوانمند،برتری»یعنیاصلیپنجمضمونپژوهش،ایندر.استشدهتوصیف

دستآمد.اینپنجبه«ایایوبرخورداریازحمایتیکقدرتمنطقهاطالعاتیوامنیتی،ایفانقشمنطقه

مهم از امنیعنصر دستاوردهای عالوهترین نوشتار، این در هستند. محورتی هریکبر کمی تأثیر آن، بر

مقاومتنیزبررسیونتایجهریکنشاندادهشد.
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 مقدمه
ستیزیوحمایتازمظلوم،ریشهفطریدرتاریخبشردارد.مقاومتدربرابرزور،ظلم

مقاومتواستواریبرحقازرسالتانبیابودهودررسالتآخریننبیخدااستقامتمورد

توجهوتأکیدقرارگرفتهاست.دردورهمعاصرنیزباپیروزیانقالباسالمیایراناینتفکر

ومنابعغارتازیریجلوگن،یفلسطیاشغالیها نیسرزمیریگبازپسهاست.بازتولیدشد

تیامنیژگیو؛استمقاومتمحورینیعومشخصاهدافازجمله،کشورهایاسالمیثروت

)قاسمی،داردوجودزینمقاومتدرکهییهاعرصههمهبهشدنشاملیعنیجانبههمه

الف1931 ازاین.(9: است)تانته،لبنانمنظر، منطقه در اهمیتامنیتی و جایگاه دارای

:1916ثباتیاینکشوراست)نادریسمیرمی،گرایییکیازعواملبی(.فرقه1913:943

هاواحزابپسهادرلبنانگفتنیاستکهنهضت(.دربارهسابقهفعالیتجنبشونهضت6

ترین(ومقاومتاسالمیازموفق1913:71ازاستقاللشروعبهفعالیتکردند)اسداللهی،

نیمأت،یملاییاسیساتیحهیعلیخارجیدهایتهددفعدریکبازیگرییتواناآناست.

همهظرفیت،تیامنبهدنیرسیبرا(.1963:12،ینسکیبرژ)رودیمشماربهیملتیامن

تاشودیمگرفتهکاربهیبریساوینظام،ی،اجتماعیاعتقاد،یفرهنگ،یاسیسیهاحوزه

اگرچهدراسالمومحور،(1937:191،ینوروز)ردینگقرارهجومموردیاساسیهاارزش

درصورت صلحاستو دفاعصورتمیمقاومتاولویتبا برایامنیتمقاومتو گیردنیاز

،دستاوردهایمقاومتاسالمیدراینزمینهشناساییووصفنیباا(،1934)ر.ک:برزنونی،

تاجایگاهامنیتیوامنیتآنموردسنجشقراربگیرد.بندیشدهاستصشاخ

مهم از مقاومت است.اندیشه زمینه این پژوهشدر درخور موضوعات دغدغهترین

هایکیفیقابلیتارائهوچارچوبمناسبیدارند.مسئلهمقاومتاسالمیدرسایهپژوهش

که است گفتنی پژوهش این اهمیت ارائهدر و اسالم جهان کنونی نیاز تشخیص

مقاومت موضوع به انقالب رهبری تأکید همچنین زمینه، این در مناسب دستاوردهای

اسالمیوحمایتانقالباسالمیازرهبراننهضتیومحورمقاومتنشانازدرجهاهمیت

وتأثیراتدستاوردهایمقاومتاسالمینوشتار،استخراجایناساس،هدفآناست.براین

باتوجه بهاینکهموضوعمقالهدربخشکیفیاکتشافیامنیتیآنبرمحورمقاومتاست.

آزمانیست،اینمقالهدرصددکشفوتوصیفمضامینجدیدبودهوازطرفیبودهوفرضیه

درپیتأییدتأثیر)بخشکمی(آنبرمحورمقاومت،فرضیهآنارائهشدهاست.

دربارهادبیاتپژوهشگفتنیاستکهازجملهمقاالتدرموضوعمقاومتعبارتنداز:

محور امنیتی،هایهزینهکاهشای؛منطقهامنیتیمجموعهیکمثابهبهمقاومتـ

این؛شدهدرهمایشمقاومتاسالمیسعادت،ارائهنوشتهاحمدزارعانومحمدپورخوش
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مقاومتدر چیستیمحور به براساسنظریهمقاله را آن ابعاد و امنیتیپرداخته عرصه

 (.1931امنیتیباریبوزانتحلیلکردهاست)زارعانوپورخوشسعادت،

میایران،ایسپاهپاسداراندرتأمینامنیتملیجمهوریاسالـنقشنیروهایمنطقه

روح قادرینوشته بهاهلل مقاله این ؛ انقالب رویارویی به ماهیتی ولحاظ ایران اسالمی

مقاومتاسالمی مفاهیم از موضوع این جهتتبیین و پرداخته سلطه نظام با مقاومت

 (.1931شناسیامنیتاستفادهکردهاست)قادری،خصوصماهیتهستیبه

حزبـ سوریهو ایران، نوشتهرضااثرگذاریمحور خاورمیانه؛ در منافعامریکا اهللبر

 و مطهرنیامهدیپارسه را؛ باال در ذکرشده مقاله با برابر رویکرد و تشابه نیز اینمقاله

است دانسته منطقه در امریکا جایگاه تضعیف را مقاومت محور نقشاساسی و داشته

 (.1939)پارسهومطهرنیا،

 اسالم در امنیت نظريه و امنیت شناسی مفهوم
بعدیتکاسالم،ودینیمکتبازمنظرامنیتخصوصبهوامنیتشناسی،مفهومدر

انقالبگفتمانواسالمدرجانبههمهامنیت.گیرددربرمیرامختلفهایجنبهبلکهنبوده؛

اندیشهبرمبتنیمقاومتمحورامنیتاینجادراست،بودهتوجهموردایراناسالمی

.استشدهتبیینوبودهرویکردنوعاینبرنصراهللسیدحسن

مقاومتمحورامنیتوامنیت معنایدردقیقتعبیربهمعنیترینسادهدرامنیت:

امنیتریشهنیستونیازبیآنازکسهیچکهاستخوفعدموطمأنینهحالتلغوی،

محورواسالمیمقاومتدرامنیتمرجع(.11:43ج،1963طباطبایی،)استایماندر

کریمی)استنااستوارامنیتمردمپشتوانهومندیرضایتبدونواستاسالممقاومت،

1934:167مله، بودهجانبههمهامنیترهبری،معظممقاموخمینی)ره(امامازمنظر(.

مختلفهایشاخصهبهامنیت.استمختلفیوجوهوابعاددارایو(1931:14شایگان،)

توزیعقابلفرهنگیومحیطیاجتماعی،اقتصادی،سیاسی،ابعادبهنظامیجنبهغیرازبه

ومادیامنیتزمینهدرامنیتیابعادتمامبهاسالمتوجه(.1937:124بوزان،)هست

غیرمادیاست.امنیت

اسالمازمنظرامنیت تمامیشاملوداردعمیقومتوازنوسیع،مفهومیکامنیت:

شودمیخارجیوداخلیفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،هایحوزهوزندگیابعاد

1913:239آبادی،نجفدری) همومادیهم»جانبههمهاسالمدرامنیتدرنتیجه(.

است«غیرمادی دغدغهبیوسالمحیاتبقا،برمؤثرعواملومتغیرهابهبستهامنیت.

باشدمیمختلفابعاددارایانسان، استتهدیدنبودمعنایبهامنیت. آناصلیشاخصه.
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(.1931:37افتخاری،)استتهدیداتنظامیماهیتبرویژهتأکید

سازی،شاخصبرایدارد،ایمانیودینیریشهاسالمدرامنیتاینکهبهعنایتبا

امنیتشدهبندیتقسیممختلفسطوحبهاسالمدرامنیت نخست، وفردیاست:

اجتماعی 23/رعد)باشدداشتهامنیتوآرامشروحیوفیزیکیازلحاظفردیعنی: و(

امنیتدرواقع،(.1913:71بوزان،)استاجتماعیارتقایامنیتازفردبهجامعه،امنیت

امنیت.استشهروندیوجمعیحقوقحفظاجتماعی نظامیوسیاسیدوم، نوعاین:

تهدیداتبامقابلهراهازحاکمیتتوسطالزمطمأنینهوآرامشتأمینمعنایبهامنیت

استآنانسیاسیحقوقتضمینهمچنینوخارجیمختلف نور،سوره77آیهبراساس.

(.3:63ج،1963طباطبایی،)دادخواهدتشکیلرامستضعفانحکومتالهینصرت

ایمنطقهامنیتمجموعهنظریه درامنیت،«بوزانمدنظرامنیتیمجموعه»درنظریه:

اسالمیواستشدهبررسیهادولتسطح بازیگرسطحدرلبنانمقاومت فروملی/

داردتریکمتحلیلوتطبیققابلیتکندومیفعالیتغیردولتی عنوانبه«بوزان»گرچه.

کالنوخردنظریاتازآنجاکهاستمعتقدکپنهاکمکتبشاخصهایچهرهازیکی

تحلیلوتبیینخوبیبهدهد،میرویمناطقسطحدرکهتحوالتیراتوانندنمیامنیتی

بوزان،)شودپرداختهوساختهکاراینبرایمیانهسطحدراینظریهاستالزمکنند،

1913 :212 واحدهایازگروهیازمتشکلامنیتیمجموعهکهاستباوراینویبر(.

رانهاآملیامنیتآنها،بینمشترکاصلیامنیتیعالئقکثرتعلتبهکهباشدمیسیاسی

اساسبراین(.1931:121سعادت،خوشوزارعان)نمودمالحظهیکدیگرازجداتواننمی

وهادولتبراساسامنیتنظریهازتلفیقیرامقاومتمحورامنیتوامنیتینظریهباید

.کردتحلیلمقاومتهایگروهیا«رهبرانیامسئوالننهضتی»هانهضت

امنیتومادیامنیتروندکالندودارایامنیتکهاستگفتنیامنیتدرباره

نظریهازشناختیهستیامنیتنظریه.است(هویتیوگفتمانیمعنایی،)شناختیهستی

:1331گیدنز،)استشدهاستقراواستنتاجفردیسطحدرگیدنزآنتونیانسانیوجود

امنیت.استوجودوهستیامنیتشناختی،هستیامنیت(.1931قادری،ازنقلبه249

استشخصیتونفسامنیتبلکهنیست،جسمامنیتشناختیهستی احساسیعنی.

(.1931:121قادری،)موردتوجهاستفردیکروانیوذهنی

امنیتدرآنچهومقاومتمحورسایهدرشدهعادیرفتاریالگوهایترینمهم

استاهمیتدارایموردمطالعه است؛تبیین موارد این ومسلمانانازحمایتشامل

فیروزآبادی،دهقانی)صهیونیستیرژیمنشناختنرسمیتبهواستکبارستیزیمستضعفان،

بربخشمبتنیهایآزادیمقاومتاسالمیونهضترو،ازاین(.1931قادریازنقلبه1931
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.کندمیبازتولیدراایراناسالمیجمهوریهویتگفتمانی«بخشالهیاترهایی»

 شناسی پژوهش روش
مبتنی بنیادی تحقیقات میروشپژوهشدر انجام متفاوت روشی گونه دو شود.بر

بنیادمستقلهستند.روشداده«نظری»وپژوهشکیفی«تجربی»پژوهشبنیادیکمی

کندهایمعمولدرتحقیقاتکیفیاستوخودازروشتحلیلیمستقلپیرویمیازروش

ناسیاست.روشتحقیقدراینمقالهآمیختهشکهتحلیلمضمونجزوایندستهازروش

کهبرایدستاوردشناسی)بخشکیفیتحقیق(ازصورتکیفیاست.بدینـرویکردکمی

استفادهشدهاستودربخشتأثیرشناسییعنیسنجشتأثیر«1تحلیلمضمون»روش

و استنباطی آمار پژوهش( )بخشکمی مقاومت محور امنیت بر تحقیق دستاوردهای

چندگانهآزمون رگرسیون و دومتغیره ساده رگرسیون پیرسون، همبستگی ضریب های

کارگرفتهشدهاست.جامعهآماریپژوهشسخنانسیدحسننصراهللدربارهگامبهبهگام

صورتقضاوتیانجامگرفتهاست.گیریبهدستاوردهایمقاومتاسالمیبودهوروشنمونه

فرضیهفرعی،پیمایشنخبگانیبهتعدادوپنجضیهاصلیدربخشکمیباتدوینیکفر

ایومدیریتاموردفاعیصورتنظردرحوزهامنیت،مطالعاتمنطقهنفرازافرادصاحب3

گرفت.

هایمختلفیانجامشدهوشیوهبهمضمونروشتحلیلهای شناخت مضامین: روش

قالبمضامین،ماتریسمضامینوشبکهمضامینسهکارگرفتهمیدرتحقیقاتبه شوند.

دارد را خود کاربردهای و طرفداران مضامین، روش از هریک که هستند عمده روش

نقلبه4،2221وآتریدواستیرلینگ9،1334ومایلزوهابرمن2،2212)کینگوهوراکز

(.1936:39از:قاضیمیرسعیدودیگرن،

بخشهای تحلیل مضمون: ويژگی سه مضامینبه روششبکه با تحلیلمضمون

نقشهتقسیم مضمونی شبکه روش است: شده بهبندی تارنما مثل اصلای مثابه

دهندهوروشنمایشعرضهخواهدشد.سازمان
  

                                                            
1. Thematic Analysis 

2. King .& Horrocks 

3. Miles.& Huberman 

4. Attride - Stirling.J 
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 . مراحل تنظیم شبکه مضمونی 1جدول 

 (.75: 1931نقل از درخشه، افتخاری و ردادی،  به و استیر لینگ )آترید

 اقدام گام مرحله تحلیلی

الف( تحویل یا 

 خرد کردن متن

 گام اول: کدگذاری
 تهیه یک چارچوب کدگذاری

 تجزیه متن به پاره گفتارها با استفاده از چارچوب کدگذاری

 گام دوم: شناخت مضامین
 گفتارهاانتزاع مضامین از پاره 

 تصحیح مضامین

گام سوم: ساختن 

 های مضمونی شبکه

 منظم کردن مضامین

 ای یافتن مضامین پایه

 دهنده ای برای یافتن مضامین سازمان بازآرایی مضامین پایه

 استخراج مضمون )مضامین( فراگیر

 های مضمونی ترسیم شبکه

 های مضمونی بازبینی و تصحیح شبکه

 ب( کاوش متن

توصیف و گام چهارم: 

 های مضمونی کشف شبکه

 توصیف شبکه

 اکتشاف شبکه

کردن  گام پنجم: خالصه

 های مضمونی شبکه

 

سازی  ج( یکپارچه

 ها اکتشاف
 گام ششم: توصیف الگوها

 



نوشتارحاضرملزمبهسیرفرایندویژهتحقیقوتمرکزبرعناصریمشخصاست.در

مبتنی عنصر چهار به توجه اینمقاله، نوعتحقیق،بر است؛ اصلیصورتگرفته موضوع

ها.)مارشالووتحلیلدادههاواطالعاتوروشتجزیهراهبردتحقیق،روشگردآوریداده

1932راسمن، روش127: از روشتحلیلمضمونکه از کیفی)بروان(. و ،1هایکارآمد

باشد،استفادهشدهاست.(درایننوعموضوعاتمی2226:121

حیثنتیجهبنیادی،تواناییتوصیفیاست.ازـهایاکتشافیالهدرزمرهپژوهشاینمق

آوریاطالعاتکیفیاست.براساسراهبردازروشتحلیلکاربردیراداشتهوازنظرجمع

هاوسخنانقولآمدهازمتناصلینقلدستهاوکدهایکالنبهمضمونبرایتحلیلداده

عنوانازسخناندبیرکل22هادراینمقالهقولنمونهنقلکدگذاریاستفادهشدهاست.

دلیلانتخابتعدادزیادیازبیاناتدرایننوشتاربهاهللمیحزب علتحجمزیادوباشد.
                                                            
1. Braun 
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بندیوانسجامعلمیتمامگستردگیمباحثمربوطبهمقاومتاسالمیودشواریدسته

ومتاسالمیلبناناست،سعیشد،بیشتربیاناتبهاینکهموضوعمقالهمقاآنهابود.باتوجه

ازاین انتخابشوند. اینموضوع با نصراهللچندینمرتبط سیدحسن سخنان موردرو، بار

متنانتخابشدهاست.اینانتخابودقتدر22رومطالعهوبررسیقرارگرفتهوازاین

نتایجاطمینان سپسمباحثکبخشآن، و خواهدداشت لیدیکدگذاریشدهتریرا

هاومتنمضامینپایهشکلگرفتهاست.قولاستوازنقل

دادهوتحلیل مضامین: فرايند تجزيه تحلیل برمبنایازآنجاکه پژوهش این های

اساسخواهدبود.هایپژوهشبراینهاویافتهفرایندتحلیلمضموناست،بنابراین،تحلیل

بررسیمتن آشناییو نخست؛ انتخابدادهگام و نقلها و قولها هاست. اولدر کهگام

شود.گامساسمتنانجاممیهستهمرکزیتحقیقاستمضمونپایهوکدگذاریاولیهبرا

مؤلفه که است اولیه کدگذاری و پایه مضامین تولید استخراجدوم؛ مرحله این در ها

یافتهمی به دستیابی در را پژوهش پایه، مضامین خواهدشوند. ناکام نو و دقیق های

است. جدید بحث به ورود دریچه مرحله این مضامینگذاشت. تولید سوم؛ گام

واژهدهنسازمان عباراتو با اینمرحلهاستخراجده هایکوتاهاستکهمقولهموضوعدر

برخیارتباطموضوعیندارندکهبایدبهمی اینگام، در لحاظمعناییارتباطایجادشود.

(.دراینگام،ارتباطموضوعیبایدازپیوندانتزاعیوکاربردی1936:93کرد)منصوریان،

.گامچهارم؛مضامینفراگیروابعاددراینمرحلهاستخراجشدهومشترکیبرخوردارباشد

کنندهمرحلهبعداستکهدرگامدهندهوتغذیهشدهمنبعاصلیتشکیلمضامینکشف

پنجمتحلیلشبکهمضامینوالگوسازیاستکهباپاالیشمضامینفراگیرشبکهمضامین

دسته موضوع و محتوا بندیبراساس در و الگوهایشده توصیف نهایی؛ و ششم گام

(.1931شدهاست)استراسوکوربین،کشف

 مدل مفهومی تحقیق
بهمبانیوپیشینهنظریوتجربیتحقیق،مدلمفهومیتحقیقبهصورتزیرباتوجه

شود:ترسیممی
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 مدل مفهومی تحقیق. 1 شکل

 در بیانات سیدحسن نصراهلل  مقاومت و دستاوردهای آن با مرتبط مضامین

دروتحلیلتجزیه اصلیمتنازبیاناتمضمونوتحلیلتجزیهازاولمرحلهمتون:

آیدمیدستبهایپایههایمضمون دبیرکلواصلیمتننوشتارگامایندر. سخنان

هاقولنقلاینالبتهاست.سیدحسننصراهللازمستقیمقولمقاومتاسالمیلبنانونقل

.استشدهساماندهینظرموردهایدستهدروانتخابسخنانمتعددومطالببینازقبالً

درواقع،.شودمیبرداشتسخنان،تحلیلومطالعهباکهاستمضموندربرگیرندهمتنهر

ایشانازهاییقولنقلکهـاستمدنظراصلیمتناینجادرـمتنازتحقیقاولگامدر

ازهرکدام.اندشدهسازماندهیمشخصشناسهباکدهاییدرقالبوشدهانتخابقبالًاست،

سیدحسنصحبتوکالمازمضامیناینکهاستمضمونیحاویهاقولنقلاین های

.هستندمقاله«ایپایهمضامین»شدهواخذاهللنصر

  

 برتری در عوامل معنویی و اعتقاد قلبی

 
 توانمندبرتری در ساختار غیررسمی و تشکیالت 

 
 امنیتی ـبرتری اطالعاتی و نظامی 

 
 ایبرتری در جایگاه حزبی و ایفای نقش منطقه

اسالمی  ای )انقالبپشتیبانی نظری و عملی منطقه

 ایران )جمهوری اسالمی ایران((

 امنیت محور مقاومت
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 اهلل لبنان تحلیل مضمونی بیانات سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب
 

 قول به مضامین پایه )نگارندگان( . تبدیل نقل2جدول 
ای مضمون پایه قول مستقیم )برداشت از متن اصلی( نقل شناسه متن ردیف  

1 
1921 مرداد 92  

المنار  شبکه در  

تر از  چون این نتیجه بسیار بزرگ ،نامیم روزه الهی می 99مان را در جنگ  ما پیروزی

یک پیروزی پاک بود.  9۲۲۲لبنان در سال آزادسازی جنوب .. معادالت مادی است.

و این درحالی است که هزاران .....ای وجود نداشت به لحاظ سیاسی هیچ پشت پرده

مزدور لبنانی در مناطق تحت اشغال وجود داشتند اما به هیچ کس تعرض نشد، 

 ای غارت نشد و به هیچ مسجد و کلیسایی آسیب نرسید. هیچ خانه

باور به امداد الهی 

جنگدر   

9 

 مرداد 92) الف

1921)  

 1921 مرداد 91) ب

سالگرد جنگ 

روزه(99  

  ما از ابتدای جنگ باوجوداینکه از جمعیت کم خودمان و امکانات گسترده .الف

دشمن باخبر بودیم به پیروزی اطمینان داشتیم. این اطمینان به پیروزی، از ایمان ما 

گرفت. ما سه شرط  سرچشمه میاش به مؤمنان مجاهد صابر  به خداوند و وعده

  انجام رساندیم و بعد از آن تحقق وعده ایمان، جهاد و صبر به قدر استطاعت را به

بلکه ایمانی دارای برهان و  ،نشده نیست الهی قطعی بود. این یک ایمان حساب

 برآمده از قرآن است.

مقابل چند تعداد اندکی از جوانان مقاومت در   شکی نیست که نبردهای دلیرانهب( 

ها و این هراس  تیپ و گردان اسرائیلی موهبت الهی بود. این ایمان در دل این بچه

در دل دشمن همه کار خدا بود. نبرد مقاومان در این مربع بنت جبیل، عیناثا، مارون 

از دستیابی به  ای بود که اسرائیل را کامالً کننده الرأس و عیترون یکی از مقاطع تعیین

 .د کرداهدافش ناامی

 به توکل و ایمان

جهاد و  در خدا

 مبارزه

9 

 1921 مرداد 11الف )

 از در حمایت

  اسالمی( مقاومت

 12/۲0/1921ب )

(1441روز عاشورای   

 و نهادها  بنده خاک،  بنده حتی سالح،  بنده ایم، برخاسته مقاومت این از که ما .الف

 .هستیم( تعالی و سبحانه) خداوند بندگان ما نیستیم، ها وطن  بنده

گیری روز عاشورا  مان را براساس این موضع مسیر جهادی و سیاسی  ا همهم

صداقت، اخالص، عزم و از ب( با تکیه بر قدرت، ایستادگی، ... ایم ساخته

گویم: این جنگ تحمیلی پایان اسرائیل و سلطه و حضور امریکا در  ها می فشانی جان

 .ما خواهد بود  منطقه

برابر عبودیت در 

خدا و دوری از 

 وابستگی

4 
192۲ بهمن 11  

وحدت هفته در  

ست از:  ا عبارتـ  زمان و پس از امام از ابتدا و همـ وحدت اسالمی   پروژه

های اخیر برای چندپاره، دور  که سیاست حاکمان و استعمارگران در قرن مسلمانان

اند، باید  ان کوشیدهنمودن اختالفاتش کردن آنها نسبت به یکدیگر و پررنگ و تحریک

به یکدیگر نزدیک شوند، همدیگر را بشناسند، با هم صحبت کنند، دنبال نقاط 

 .عنوان امت باشند، یکدیگر را دوست بدارند شان به مشترک و مصالح بزرگ

وحدت اسالمی و 

 همبستگی داخلی

1 

 1939 اسفند 1الف )

 روز قدس(

 1923 مهر 9۲ب )

 مادر ختم مراسم

 جهاد و فؤاد شهیدان

عماد( و  

 

همچنان که ـ  اش را آغاز کرده. امتی که بازیابی بصیرت، بیداری، رشد و اراده .الف

   گویم: ما در حزب اهلل، با حماس، جهاد اسالمی، همه می ،برادران پیش از من گفتند

نیروهای زنده در امت    گرای لبنانی و فلسطینی و همه گرا و ملی نیروهای اسالم

 .شویم صدا می همعرب و اسالم 

  ها. همه ایم جنگ ثبات در مقابل جنگ فرونشاندن عزم ما اسمش را گذاشته .ب

نبردها بر سر عزم است. عزم پیش از نفرات، امکانات، تسلیحات، پول، اموال، توان 

 مادی و حتی نفرات انسانی قرار دارد.

ایستادگی با 

 بصیرت و بیداری
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 مضامین پایه )نگارندگان(قول به  . تبدیل نقل2جدول ادامه 
ای مضمون پایه قول مستقیم )برداشت از متن اصلی( نقل شناسه متن ردیف  

0 

 1932 خرداد 0) الف

 در بنت جبیل(

 1923 تیر 1) ب

پیرامون دستاوردها 

 در منطقه(

ما در حزب اهلل جایگزین حکومت نیستیم. ما یک قدرت یا مرجع امنیتی نیستیم و .

مسئول است. این منطقه به حوزه حاکمیت بازگشته است و  نخواهیم بود. حکومت

 .این حکومت است

کند و هرچه در لبنان  اهلل بر لبنان حکومت می همیشه این تصویر هست که حزب

دهند کار  سای آن در لبنان انجام میؤو هر کاری که دولت یا ر دهد رخ می

 .اهلل است. این حرف درست نیست حزب

دستاوردهای حزب 

داشتن بدون 

 مسئولیت رسمی

3 

1919 بهمن 2  

 گرامیداشت جشن در

 آزادگان

ما امتی هستیم که به انسان و کرامت و جایگاه انسان ایمان داریم و ما امتی هستیم 

اندازد و شادی و پیروزی آنان  یأس، ناامیدی و ناکامی نمی   که غم آنها را به ورطه

گویم  بنده به این افراد می ...کند. را گرفتار خودبرتربینی، تکبر و انانیت نمی

آمیز متکی به مقاومت که سه سرباز را در یک عملیات نظامی و  های مسالمت روش

کن است مم ،آورد یک افسر ذخیره را در یک عملیات امنیتی به چنگ می

آمیز متمرکز بر ضعف، سرسپردگی و  های مسالمت اما روش ،بخش باشد نتیجه

 .رسند. ای نمی بوسیدن آستان سفارت آمریکا در عوکر به هیچ نتیجه

استقالل رهبری 

حزب و تشکیالت 

 مستقل

1 

 مرداد 92) الف

1921)  

 شهریور 12) ب

در محرم 1921

1441)  

ها و ساختن کشور در کنار یکدیگر  از کینهروزه ما به عبور  99پس از جنگ  .الف

 دعوت کردیم و همچنان نیز روشمان این است.

بازگرداندن اطمینان به حکومت، شرط اصلی درمان مالی و اقتصادی است.  .ب

هایشان را در آزادسازی سرزمین،  فداکاری  مقاومت را ببینید. چون مردم میوه  تجربه

 .ت، کرامت و عزت دیدندآزادسازی اسیران، امنیت، حق حاکمی

تالش درجهت 

انسجام داخلی و 

 امنیت

2 

1932 خرداد 0  

 و مقاومت جشن در

 جنوب آزادسازی

 لبنان

مسئولیت توسعه و سازندگی. حجم ویرانی این منطقه به یک حکومت نیاز دارد.  ...

گویم ما از سهم نان مجاهدان به این  اهلل خون و جان داده ولی بنده به شما می حزب

لبنانیان   به همه .....حکومت است   کنیم اما مسئولیت بر عهده مناطق کمک می

گویم: این پیروزی، پیروزی یک حزب، جنبش و تشکیالت نیست. این رخداد،  می

سی که چنین بیاندیشد یا چنین ای دیگر نیست. ک پیروزی یک فرقه و هزیمت فرقه

  بگوید، خطاکار و جاهل است. این پیروزی متعلق به لبنان و این مقاومت مایه

 قدرت کشور بوده و خواهد ماند.

پیروزی حزب 

برای امنیت و 

 انسجام داخلی

1۲ 
1921 مهر 9۲  

ایوب پهپاد  درباره  

که چنین توان  بار است های مقاومت لبنان و منطقه این اولین در تاریخ جنبش

آید... این هواپیما روسی نیست و ساخت ایران است و در  دست می ای به هوایی

بار است که چنین  لبنان توسط کادر فنی حزب اهلل گردآوری و مونتاژ شده...و اولین

ی بسیار  هواپیمایی تا قلب خاک فلسطین و جنوب فلسطین اشغالی و آن منطقه

 شود. کار گرفته می حساس به

دامات و فعالیت اق

اهلل با  نظامی حزب

 کمک ایران

11 

و  1921 مهر 9۲

1912بهمن   

 سیدحسن سخنرانی

 نصراهلل

پدافندهای دشمن عبور کرد؛ هر   توان از همه می اً]انجام[ این ]عملیات[ یعنی واقع

ها، مغزها و  ها و مغرها باید به عقل قدر که سخت و پیچیده باشند. در نبرد ذهن

 این دستاورد مان اطمینان داشته باشیم. ی لبنانی، عربی، مسلمان و شرقینیروی انسان

فرض بر آن بوده که مملو  ای که پیش اپیما صدها کیلومتر در منطقههو این که است

 .کند می حرکت است، …مریکا، ناتو، یونیفل وااز رادارهای اسرائیل، 

هزار سرباز گردآوری کند  1۲تواند  سالح مقاومت، دولت لبنان می  امروز به واسطه

 خواهد بکند! سرائیل چه کار میاو به جنوب بفرستد. ببینیم 

دستاوردهای 

اطالعاتی و آمادگی 

 نیروی انسانی
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 قول به مضامین پایه )نگارندگان( . تبدیل نقل2جدول ادامه 
ای مضمون پایه مستقیم )برداشت از متن اصلی(قول  نقل شناسه متن ردیف  

19 

  (1921 مهر 9۲) الف

در  1920 آذر 9۲) ب

ضاحیه برای یاری 

 قدس(

های بسیاری  گذاریم و بخش نمایش می ما در این زمینه بخشی از توانمان را به .الف

کار و بسته است  های مقاومت پنهان و این مسئله از شاخصه  کنیم. از آن را پنهان می

پیچد نه  دهان می به شوند و دهان ولی آن تشکیالت نظامی که همه از آن با خبر می

تواند از آنها برای  تواند زمانی که می هایش را پنهان کند و نه می تواند توانایی می

 به نمایش بگذارد.بازدارندگی یا توان دفاعی استفاده کند، آنها را 

لحاظ بشری، توان هجومی، توان موشکی، پهپادها، نیروی  اهلل به قدرت حزب .ب

روزه قابل مقایسه نیست و افزایش  99جنگ   زمینی، دریایی و هوایی نسبت با دوره

روزه نتوانسته است پیشرفتی  99اسرائیل پس از جنگ . چندبرابری داشته است

 ...بسیاری خریدند و حتی در قبرس و یونان وداشته باشد. بله تسلیحات 

محرمانه و 

بودن  مخفی

 توانمندی دفاعی

19 

 مرداد 92) الف

1921)  

 1921 مرداد 91) ب

سالگرد جنگ 

روزه(99  

امروز  ..اهلل از ابتدای تأسیس دفاعی بوده است. جنبش و تاکتیک حزب .الف

ابله با هرگونه تجاوز یا ترین آمادگی برای مق اهلل و مقاومت اسالمی در کامل حزب

 .ها صحبت کردم موشک  جنگ احتمالی به لبنان قرار دارند. در گذشته درباره

های نظامی دو نیروی دیگر داریم به نام: نیروهای  جز بسیج عمومی و یگان ما به .ب

های عباس. این نیروها تعدادشان بسیار باالست و به صورت  رضوان و هنگ

 .کنند نبرد تهاجمی کار میاختصاصی و تخصصی روی 

جانبه  آمادگی همه

 برای دفاع

14 
  (1921 مهر 9۲) الف

(1920 آذر 9۲) ب  

موضعی سیاسی داشتیم و از ابتدا نگاه و درکمان از آنچه در سوریه رخ  .الف

ها، ابعاد و خطرات آن برای سوریه، لبنان، مسئله فلسطین و تمام  دهد و زمینه می

اصول روشن فکری، شرعی و سیاسی تشریح و موضع منطقه را با تکیه بر 

 مان را مشخص کردیم. سیاسی

نه ما در لبنان و نه هیچ کس در خط مقاومت یا هرجای دیگر در جهان  .ب

ما با تمام انرژی در کنارتان خواهیم  ...ها چیزی را دیکته کند تواند به فلسطینی نمی

 ایستاد

توجه به تحوالت 

 پیرامونی منطقه

11 

9/19/1921  

در مصاحبه با صدا و 

سیمای جمهوری 

 اسالمی ایران

 

ها و  رود و شاهد مواجهاتی در عرصه ...اوضاع در منطقه به سمت تنش پیش می

در عراق درگیری ها در .. های مختلف هستیم. جنگ علیه یمن و مردم یمن و. میدان

ادامه کشتار، اعدام و محاصره  بازداشت، ،در بحرین زندان اوج است و...

اهلل در داخل لبنان تأثیر آشکاری دارد در سطح منطقه یکی از  دارد....حزب

 های اصلی مقاومت و.. جنبش

اهلل از سوریه  خاطر اینکه حزب اهلل. نه به برای زدن خط مقاومت و مشخصا حزب....

  اهلل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سرنیزه بلکه چون حزب ،تر است یا ایران مهم

  اهلل یک جنبش مقاومت است و حاشیه آید. چون حزب شمار می در میدان به موجود

   های خط مقاومت نداشته باشند. پس سرنیزه تحرکی دارد که شاید برخی حکومت

 ....جنگد این خط مقاومت در خط مقدم، که می

اهلل سرنیزه  حزب

مقاومت در منطقه 

 است

10 

سالگرد  91/1/1923

پیروزی مقاومت 

در مراسم 99/0/1920

شب اول محرم در 

 حومه جنوبی بیروت

اهلل امروز از ارتش اسرائیل  ایم. حزب هرکس خواهان جنگ است بفرماید ما آماده

 تر است.. قوی

 ...جنگ طلب نیستیم اما اگر تکلیف شود با ترامپ خواهیم جنگید...

آمادگی تقابل با 

تهاجم منطقه و 

ای فرامنطقه  
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 قول به مضامین پایه )نگارندگان( دیل نقل. تب2جدول ادامه 
 ای مضمون پایه قول مستقیم )برداشت از متن اصلی( نقل شناسه متن ردیف

13 
 1923 فروردین 12

 به وفای» گردهمایی
 نبطیه در «نصر

افزایی، همکاری و محبت شما  گران وحدت، هم ترین عامل اخراج اشغال مهم ...
اهلل شکل  میان هواداران جنبش امل و حزب 2۲  ای بود که در دهه مردم و برادری

ها موجب شد اسرائیل از خاک عربی و لبنانی ما خارج شود.  نای   گرفت. همه
قه بود و نتایج آن خیلی بزرگ در منط راهبردی یک تغییر 9۲۲۲نشینی سال  عقب

مردم فلسطین خود را نشان داد. این    زود و پس از چند ماه به شکل انتفاضه
موضوع موجب شد روح و فرهنگ مقاومت در جهان عرب فراگیر شود. مقاومت 

 ...تبدیل شد به نامی برای انرژی جوانان و کرامت و عزت مردمان

اهلل در  تأثیر حزب
تغییرات راهبردی 

و جهان منطقه 
 عرب

11 

در  9۲/1/1929) الف
 مراسم عاشورایی(

های  سخنرانی) ب
 (1921سال 

خاطر پایبندی ما به امام خمینی  ها و کارهای خود به الف( مقاومت در تصمیم گیری
قدس سره بود و بعد از ایشان هم به امام و رهبر آیت اهلل العظمی سیدعلی حسینی 

گیرند اما برعکس شما  این دلیل به ما خرده می ای پایبندم. برخی از مردم به خامنه
 شوید و قرارداد می بندید. )طرف مقابل( که تصمیم گرفته و وارد جنگ می

ای و حمایت از ایران در منطقه و در مقابل  ب( پایبندی به تفکر و عمل امام خامنه
 داعش

اهلل  پایبندی حزب
به اندیشه امام 

اهلل  خمینی و آیت
 ای خامنه

12 

 1921 مهر 9۲
 ایوب، پهپاد   درباره
 در شده کشف پهپاد

 اشغالی فلسطین

بار است که چنین توان  های مقاومت لبنان و منطقه این اولین در تاریخ جنبش
آید... این هواپیما روسی نیست و ساخت ایران است و در  دست می ای به هوایی

اولین بار است که چنین اهلل گردآوری و مونتاژ شده...و  لبنان توسط کادر فنی حزب
بسیار    هواپیمایی تا قلب خاک فلسطین و جنوب فلسطین اشغالی و آن منطقه

 شود. کار گرفته می حساس به

حمایت و پشتیبانی 
تسلیحاتی ایران از 

 لبنان

9۲ 
 1911 بهمن 11

 پیروزی سالگرد در
 ایران اسالمی انقالب

گیریم؛ روحی که همیشه  میامروز بار دیگر از روح امام خمینی)ره( الهام 
بلکه امام امت بود.  ،ها پیروز شود؛ امامی که امام ایران نبود توانست بر زخم می

آرمانش نیز ایران نبود بلکه تمام امت بود. از این روح، حکمت و شجاعت 
قم برابر تمام طاغوتیان جهان    آموزیم و اینکه چگونه یک فرد تنها در فیضیه می

که از پایتختی به پایتخت  آموزیم و اینکه چگونه یک پیرمرد درحالی بایستد. عزم می
دیگر و از هواپیمایی به هواپیمای دیگر تبعید شده است بدون تردید ملتش را 

 .آموزیم مسیر، یقین و امید به پیروزی را می   رهبری نماید. از او ادامه

الگوبودن تجارب 
آموزنده انقالب 

 اسالمی ایران

91 

 
 1932 خرداد 0) الف

 جشن مقاومت(
 شهریور 92) ب
در روز عاشورا  1923

144۲) 

 برتری به یاد، آنها از باید که دارند وجود کشور دو و مرد دو لبنان کنار در ...الف
 و ایران اسالمی جمهوری یعنی. شود داده نسبت نیز آنان بهرا  پیروزی و اذعان آنها

 روز شبانه را مجاهدان این که ای خامنه العظمی اهلل آیت القائد سید شیردل،   سوریه
 در که اسالمی جمهوری و نمود پیروزشان تا کرد دعا و پشتیبانی حمایت، تأیید،
 ... فلسطین. و سوریه لبنان، کنار
پشتیبانی مستمر جمهوری اسالمی بود که مقاومت لبنان توانست    واسطه به .ب

خاک لبنان را آزاد کند، اسیران را باز گرداند و علیه دشمن اسرائیلی، توازن 
 .بازدارندگی ایجاد کند

های  جمهوری اسالمی ایران که به موضوع مظلومان، مستضعفان و مخصوصا ملت
 ...منطقه متعهد است، این حق را بر ما دارد

اذعان به حمایت 
جمهوری اسالمی 

و سوریه از 
 اهلل حزب

99 

 1911 بهمن 11
 پیروزی سالگرد در

 ایران اسالمی انقالب
 

 بعضی معنوی های حمایت جز: است این ایران اسالمی انقالب   شاخصه ...
 به انقالب این. نکرد پشتیبانی و حمایت آن از کس هیچ مردم، و ها جنبش

 پیروزی این اینکه تا جنگید می خود زمین در و بود متکی خودش و پروردگارش
 با خواستند می انقالب های سال طول در ها امریکایی... داد رخ رعدآسا عظیم الهی
   درباره ها صهیونیست و ها امریکایی. پذیرفتند نمی ایشان اما کنند دیدار امام

 با خاطر همین به نداشتند. شکی هیچ امام انقالب و اهداف پروژه، افکار، شخصیت،
 .کردند برخورد بزرگ بسیار تاریخی راهبردی تهدید یک عنوان به انقالب این

شاخصه الهی و 
استقالل انقالب 

 اسالمی ایران
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 بندی و کد گذاری مضامین دسته
 شده به مضامین فراگیر )نگارندگان( . تبدیل مضامین کدگذاری9جدول 

 مضامین فراگیر دهنده سازمانمضامین  ای مضامین پایه ردیف

 بودن نگرش توحیدی و مکتبی باور به امداد الهی در جنگ 1

برتری در عوامل 

 و اعتقاد قلبی معنوی

 محور گرا و تکلیف ایمان جهاد و مبارزه در خدا به توکل و ایمان 9

 قیام برای خدا عبودیت در برابر خدا و دوری از وابستگی 9

 وحدت اسالمی همبستگی داخلیوحدت اسالمی و  4

 مقاومت آگاهانه ایستادگی با بصیرت و بیداری 1
برتری در ساختار 

غیررسمی و 

 تشکیالت توانمند

0 
خدمات اجتماعی و رفاهی در جایگاه  دستاوردهای حزب بدون داشتن مسئولیت رسمی

 حزبی

 رهبری شجاع و توانمند استقالل رهبری حزب و تشکیالت مستقل 3

 های مختلف اولویت امنیتی و آموزش تالش در جهت انسجام داخلی و امنیت 1

برتری اطالعاتی و 

 امنیتیـ  نظامی

 برای امنیت و انسجام داخلی  پیروزی حزب 2

پیچیدگی ساختار نظامی و فعالیت  اقدامات و فعالیت نظامی حزب اهلل با کمک ایران 1۲

 آمادگی نیروی انسانیدستاوردهای اطالعاتی و  11 ضدجاسوسی

های مخفیانه  پشتیبانی حزبی و عملیات بودن توانمندی دفاعی محرمانه و مخفی 19

 جانبه برای دفاع آمادگی همه 19 و سری

14 
داشتن تحوالت مقاومت و  اهمیت توجه به تحوالت پیرامونی منطقه

 بیداری اسالمی

برتری در جایگاه 

نقش  یحزبی و ایفا

 ای منطقه

 سرنیزه محور مقاومت به رهبری ایران اهلل سرنیزه مقاومت در منطقه است حزب 11

10 
اعالم برای هرگونه مقابله و دفاع در  ای آمادگی تقابل با تهاجم منطقه و فرامنطقه

 برابر تهاجم

13 
اهلل در تغییرات استراتژیک منطقه و  تأثیر حزب

 جهان عرب

نقش در تحوالت عراق، سوریه، یمن 

 و...

11 
اهلل  اهلل به اندیشه امام خمینی و آیت  پایبندی حزب

 ای خامنه

های انقالب اسالمی و  توجه به آرمان

 محوری والیت

پشتیبانی نظری و 

عملی منطقه ای 

)انقالب اسالمی 

 ایران)ج. ا.ا((

12 
برخورداری از پشتیبانی جمهوری  حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی ایران از لبنان

 ایراناسالمی 

9۲ 
برداری از موفقیت و دستاوردهای  بهره الگوبودن تجارب آموزنده انقالب اسالمی ایران

 انقالب اسالمی

91 
اذعان به حمایت جمهوری اسالمی و سوریه از 

 اهلل حزب

 اذعان به حمایت ایران و پاسداشت آن

 تمامیت خواهیاستقالل و عدم  شاخصه الهی و استقالل انقالب اسالمی ایران 99
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 ها انجام مراحل تحلیل مضمون و ارائه يافته

روش از قالبمضامیناستیکی تحلیل هایتحلیلمضمون، تحقیقاتیبهو کاردر

تا12هایآنزیادباشدودرایننوعتحلیلمضمون،محققبینرودکهمتونودادهمی

نمونه22پژوهشاساسدراین(.براینBoyatzis, 1998: 267کند)متنراانتخابمی92

این در نتیجه به حصول برای شد. روشنمونهانتخاب تحقیقات، وگونه تصادفی گیری

می قرار استفاده نمونهقضاوتیمورد معیار که گیریقضاوتیرسیدنبهحدکفایتگیرد

عنواننمونهگیریقضاوتیبخشیازجامعهآماریبه(.درنمونه1932:192است)دالور،

 شوند.انتخابمی

هایمضامینمربوطبهدستاوردهایمقاومتاسالمیجامعهآماریدادهتحقیقدراین

صورتقضاوتیبودهگیریبهلبناندرمنظومهفکریسیدحسننصراهللاستوروشنمونه

نمونه روش این در عالوهاست. نتایجگیری دستاوردها استخراج در سهولت بر

بخشیهمراهداشتهاست.اناطمین

قولنقلومتنتبدیلوبررسی:دهندهسازمانمضامینمضامینواستخراجالف.تبدیل

ومستقیمقولنقلازنمونه22انتخابپایهمضامینحاصل.شداستخراجایپایهمضامین

باکهبود،مقاومتدربارهمباحثازمختلفیوزیادتعدادمیانازسیدحسنسخنرانی

مقاومتدربارهمنسجمبندیدستهیکدهندهسازمانمضامینبهپایهمضامینتبدیل

.آمددستبه

تبدیلمضامینسازمان میانمضامینب. اینمرحلهاز در بهمضمونفراگیر: دهنده

دهندهمتعددبایدبهیکمضامینانتزاعیوعینیدستپیداکرد.دراینمرحلهسازمان

رسدکهبایدتوصیفدهندهبهچندمؤلفهاصلیمیازدلمضامینسازمانمضامیناصلی

شوند.

 فراگیر، مضامین استخراج و بررسی با توصیفنتایج: و گزارشمضامین پژوهشج.

حاضربهپنجمضمونفراگیردستیافتکههریکازمضامینتوصیفخواهدشد.

ازبرمعنویت:مضمونمبتنیمعنویعواملدرـبرتری گراییوایمانوتوکلبهخدا

اصیلمهم اسالم و قرآن به توجه است. نصراهلل سیدحسن اندیشه مضمون شبکه ترین

هموارهبایدبراساستکلیفالهیعملشود.اینمضموندارایاولویتاولشبکهمضمونی

درصحنهاستکهباتکیه نبردبرآنابتکارعملبهدستمقاومتاسالمیخواهدافتادو

کهباورواعتقادقلبیایجادنشود،درمقابلرژیمصهیونیستی،پیروزاست.درواقعتازمانی

لبنان،مقاومتاسالمیموفقیتعاملترینمهمپیروزیواقعیمحققنخواهدشد.بنابراین،

وزمینیدیدمانعامراینزیرااست،حزبایندرتوحیدیدیدگاهبااعتقادوایمانوجود
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.شودمیموضوعاتبهگرایانهدیما

برتری ازتشکیالتوغیررسمیساختاردرـ توانمند تشکیالت و ساختار توانمند:

حزب ازجهتی است. بوده نصراهلل سیدحسن بیانات از مستخرج ساختارمضامین در اهلل

می غیردولتینقشایفا جایگاه و مقام در فعالیتغیررسمیو ازطرفیاقداماتو و کند

ولیاین؛کندمییازورودبهاموراجراییوحکومتیخوددارایدارد.فراساختاریومنطقه

فرهنگی، درمانی، آموزشی، خدماتاجتماعیدرقالبخدماتزیربنایی، ارائه از مانع امر

.شهریوروستاییبهمردملبناننشدهاست

 از میعللموفقیتحزبدیگر عنواناهللرا حداقلنیروها حداکثریاز تواناستفاده

برنامهطوریبه؛کرد با گروه این دقیکه وریزی منابع انسانی، نیروی ساماندهی و ق

وریبراساسامکاناتبردوبهسمتافزایشبهرههایخودراپیشمیتجهیزاتخودبرنامه

 کند.اقداممی

رهبریتأثیرمستقیمبراعضاورهبریقاطعوجسورمقاومتاسالمینیزمهماست.

حزبگروه لحاظرهبری، از دارد. دارایرهبریوها چشماهلل، با کاریزما روشناحد، انداز

 .استکهبرهمهارکانآنتسلطداشتهبوده

برتری مبتنیـنظامیواطالعاتیـ استخراجامنیتی: مضامین بیاناتبر از شده

توانمندیسیدحسننصراهلل، نظامیحزبهایآشکارنبودنبسیاریاز ،بنابرایناهللاست.

مقاومتاسالمی برتریاطالعاتیونظامیـامنیتیدرشبکهمضامیننقشمهمیدارد.

دارد.توانباالیاطالعاتیوامنیتیلبنان اینحزبشود،آنچهازمضامینمستفادمیرا

هایمالیاهللباتأمینکمکحزبغربآسیاست.پویاتریناطالعاتوامنیتازداراییکی

نیزرخنهکردهاستوفعالیتدارد.رژِیمصهیونیستیاعضایخود،دروتعلیمنظامیبه

شدتفعالاینحزبمأمورانمخفیبسیاریداردودرحیطۀجاسوسیوضدجاسوسیبه

دهد.هایمختلفیانجاممیروشاستواینکاررااز

یابیتوانکهارزطوریبه؛تواننظامیباالیآناستاهللگویایجانبهحزبآمادگیهمه

صورتمحرمانههاینظامیآنبهوبسیاریازعملیاتبودهنظامیاینحزببسیارپیچیده

شوند.ایمیشدنرسانهدوتنهابعدازاجرایینشودنبالمی

ای:ازدیگرمضامینفراگیرواصلیکهمنطقهنقشیایفاوحزبیجایگاهدرـبرتری

بیاناتسیدحسننصراهللوجود توسعهحزبازجایگاهمحلیودردللبنانبهدر دارد،

تأثیراتمنطقه و فرامنطقهجایگاه هرچندجمهوریایو رهبریایران،اسالمیایاست.

برعهدهدارد؛ولیازمنظرسیدحسننصراهلل،نوکنیزهومقاومت،رامنطقهمقاومتمحور

اهللاست.لبنانوحزب
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ایبرایخوداست.نگاهراهبردیوتوسعهنقشمنطقهتعریف،نگاهراهبردیاینحزب

عالوهنقشحزب همهاهلل قدرت افزایش بسیاربر محدوده در فعالیت موجب آن، جانبه

برحفاظتازمنافعخودبامشارکتدربعدداخلیشدهاست،تاعالوهبهپهناورترینسبت

ایفای در را ظرفیتخود و توانایی مشکالت، حل و یکقدرتنقشبهمواجهه عنوان

نمایشگذاشتهوبراقتداروعزتخوددرایومسئولبرایحفظمحورمقاومتبهمنطقه

 المللیبیفزاید.عرصهبین

حمایت پشتیبانیو اصلیدرمنطقهعملیونظریـ و مضامینفراگیر دیگر از ای

پشتیبانی اهللاستوازحزبمیاسالانقالبگفتمانیونظریبیاناتسیدحسننصراهلل؛

اهللبودهکهدرهایعملیجمهوریاسالمیایرانازمقاومتاسالمیحزبازطرفیحمایت

 بیاناتدبیرکلمقاومتاسالمیلبنانقابلشناساییاست.

 های تحقیقفرضیه

 فرضیه اصلی:

 لبنانبرامنیتمحورمقاومت،تأثیردارد.دستاوردهایمقاومتاسالمی

 فرعی:های فرضیه

برتریدرعواملمعنویواعتقادقلبیمقاومتاسالمیلبنانبرامنیتمحورمقاومت،

تأثیردارد.

مقاومتاسالمیلبنانبرامنیتمحورتوانمندالتیوتشکیرسمریدرساختارغیبرتر

مقاومت،تأثیردارد.

نظامی برتریاطالعاتیو امنیتمحورـ بر مقاومت،امنیتیمقاومتاسالمیلبنان

تأثیردارد.

ایمقاومتاسالمیلبنانبرامنیتمحورنقشمنطقهیبرتریدرجایگاهحزبیوایفا

مقاومت،تأثیردارد.

از((مهوریاسالمیایرانانقالباسالمیایران)ج)ایپشتیبانینظریوعملیمنطقه

مقاومتاسالمیلبنانبرامنیتمحورمقاومت،تأثیردارد.
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 های استنباطی تحقیق در بخش کمیيافته

بررسی رابطه بین برتری در عوامل معنوی و اعتقاد قلبی مقاومت اسالمی لبنان و 

 امنیت محور مقاومت

توانگفتکهاوالًهردومتغیر،دارایمقیاساسمیهستند.هامیفرضبابررسیپیش

متغیرامنیتمحورمقاومتدارایتوزیعبهنجار رابطهبیندوثانیاً، )نرمال(استونهایتاً

آزمونمناسببرایسنجشرابطهبینایندومتغیرضریب بنابراین، متغیرخطیاست.

دهندهضریبهمبستگیبینبرتریدرعواملهمبستگیپیرسوناست.جدولزیر،نشان

معنویواعتقادقلبیمقاومتاسالمیلبنانوامنیتمحورمقاومتاست:
 

 و اعتقاد قلبی مقاومت اسالمی تگی پیرسون برتری در عوامل معنویضریب همبس .1 جدول

 امنیت محور مقاومت لبنان و 

 داریسطح معنی مقدار آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

و اعتقاد  برتری در عوامل معنوی

 قلبی مقاومت اسالمی لبنان
 ۲۲۲/۲ 912/۲ امنیت محور مقاومت



قلبینشانمیهایجدولفوقیافته اعتقاد عواملمعنوییو بینبرتریدر دهدکه

همبستگیمثبتدرحدبسیارزیادوجود مقاومت، امنیتمحور مقاومتاسالمیلبنانو

اینهمبستگیبه و بهلحاظآماریمعنیدارد است. ارتقایمعنویتوعبارتدار با دیگر،

یابد.محورمقاومتافزایشمیاعتقادقلبیاعضایمقاومتاسالمیلبنان،امنیت

مقاومت  توانمند التیو تشک یرسمریدر ساختار غ یبرتربررسی رابطه بین 

 اسالمی لبنان و امنیت محور مقاومت

توانگفتکهاوالًهردومتغیردارایمقیاساسمیهستند.هامیفرضبابررسیپیش

رابطهبیندو متغیرامنیتمحورمقاومتدارایتوزیعبهنجار)نرمال(استونهایتاً ثانیاً،

آزمونمناسببرایسنجشرابطهبینایندومتغیرضریب بنابراین، متغیرخطیاست.

نشان زیر، جدول است. پیرسون همبستگی دهنده همبستگی ساختاریبرترضریب در

مقاومتاسالمیلبنانوامنیتمحورمقاومتاست:توانمندالتیوتشکیرسمریغ
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مقاومت اسالمی  توانمند التیو تشک یرسمریدر ساختار غ یبرتر. ضریب همبستگی پیرسون 2 جدول

 لبنان و امنیت محور مقاومت

 داریمعنیسطح  مقدار آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

و  یرسم ریدر ساختار غ یبرتر

 مقاومت اسالمی لبنان توانمند التیتشک
 ۲۲۲/۲ 991/۲ امنیت محور مقاومت



التیوتشکیرسمریدرساختارغیبرتردهدکهبینهایجدولفوقنشانمییافته

مقاومتاسالمیلبنانوامنیتمحورمقاومت،همبستگیمثبتدرحدزیادوجودتوانمند

اینهمبستگیبه و بهلحاظآماریمعنیدارد است. ایجادعبارتدار با هایساختاردیگر،

امنیتمحورمقاومتالتیتشکسازیوتوانمندیرسمریغ جنبشمقاومتاسالمیلبنان،

یابد.افزایشمی

امنیتی مقاومت اسالمی لبنان و  ـبررسی رابطه بین برتری اطالعاتی و نظامی 

 امنیت محور مقاومت

توانگفتکهاوالًهردومتغیردارایمقیاساسمیهستند.هامیفرضبابررسیپیش

متغیر رابطهبیندو نهایتاً استو مقاومتدارایتوزیعبهنجار امنیتمحور متغیر ثانیاً،

ضریب متغیر دو این بین رابطه سنجش برای مناسب آزمون بنابراین، است. خطی

نشان زیر، جدول است. پیرسون ضریبهمبهمبستگی ودهنده اطالعاتی برتری ستگی

امنیتیمقاومتاسالمیلبنانوامنیتمحورمقاومتاست:ـنظامی


 امنیتی مقاومت اسالمی لبنان ـ. ضریب همبستگی پیرسون برتری اطالعاتی و نظامی 9 جدول

 و امنیت محور مقاومت 

 داریسطح معنی مقدار آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 نظامی ـ امنیتی برتری اطالعاتی و

 مقاومت اسالمی لبنان
 ۲۲۲/۲ 9۲3/۲ امنیت محور مقاومت



امنیتیمقاومتـدهدکهبینبرتریاطالعاتیونظامیهایجدولفوقنشانمییافته

این و دارد وجود درحدزیاد مثبت همبستگی مقاومت محور امنیت و لبنان اسالمی

دیگر،باافزایشقدرتوتواناطالعاتیوعبارتداراست.بهلحاظآماریمعنیهمبستگیبه

یابد.امنیتیجنبشمقاومتاسالمیلبنان،امنیتمحورمقاومتافزایشمیـنظامی
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ای مقاومت اسالمی  بین برتری در جايگاه حزبی و ايفای نقش منطقه بررسی رابطه

 لبنان و امنیت محور مقاومت

توانگفتکهاوالًهردومتغیردارایمقیاساسمیهستند.هامیفرضبابررسیپیش

متغیر رابطهبیندو نهایتاً استو مقاومتدارایتوزیعبهنجار امنیتمحور متغیر ثانیاً،

است. ضریبخطی متغیر دو این بین رابطه سنجش برای مناسب آزمون بنابراین،

نشانهمبستگیپیرسونمی جدولزیر، دهندهضریبهمبستگیبرتریدرجایگاهباشد.

ایمقاومتاسالمیلبنانوامنیتمحورمقاومتاست:حزبیوایفاینقشمنطقه


ای مقاومت اسالمی  و ایفای نقش منطقه. ضریب همبستگی پیرسون برتری در جایگاه حزبی 1 جدول

 لبنان و امنیت محور مقاومت

 داریسطح معنی مقدار آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

برتری در جایگاه حزبی و ایفای 

 ای مقاومت اسالمی لبنان نقش منطقه
 ۲۲۲/۲ 940/۲ امنیت محور مقاومت



مییافته نشان فوق هایجدول در برتری بین که نقشدهد ایفای و حزبی جایگاه

ایمقاومتاسالمیلبنانوامنیتمحورمقاومتهمبستگیمثبتدرحدبسیارزیادمنطقه

اینهمبستگیبه و دارد بهلحاظآماریمعنیوجود است. ارتقایجایگاهعبارتدار دیگر،

تحزبیوتوسعهنقشجنبشمقاومتاسالمیلبناندرسطوحفراملی،امنیتمحورمقاوم

یابد.افزایشمی

 انقالب اسالمی ايران)ای بررسی رابطه بین پشتیبانی نظری و عملی منطقه

 از مقاومت اسالمی لبنان و امنیت محور مقاومت ((مهوری اسالمی ايران)ج

توانگفتکهاوالًهردومتغیردارایمقیاساسمیهستند.هامیفرضبابررسیپیش

 امنیتمحور متغیر متغیرثانیاً، رابطهبیندو نهایتاً استو مقاومتدارایتوزیعبهنجار

ضریب متغیر دو این بین رابطه سنجش برای مناسب آزمون بنابراین، است. خطی

دهندهضریبهمبستگیپشتیبانینظریوباشد.جدولزیر،نشانهمبستگیپیرسونمی

ازمقاومتاسالمیلبنان((نجمهوریاسالمیایرا)انقالباسالمیایران)ایعملیمنطقه

وامنیتمحورمقاومتاست:
  

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 
 

24

ی
صلنامه علم

ف
 

ل
ت / شماره چه

ق امنی
آفا

 
و چهارم 

ـ 
پايیز 

1018
 

جمهوری ) انقالب اسالمی ایران)ای . ضریب همبستگی پیرسون پشتیبانی نظری و عملی منطقه7 جدول

 از مقاومت اسالمی لبنان و امنیت محور مقاومت ((اسالمی ایران

 داریسطح معنی مقدار آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

ای )انقالب پشتیبانی نظری و عملی منطقه

از  ((جمهوری اسالمی ایران) اسالمی ایران

 مقاومت اسالمی لبنان

امنیت محور 

 مقاومت
912/۲ ۲۲۲/۲ 



ای)انقالبدهدکهبینپشتیبانینظریوعملیمنطقههایجدولفوقنشانمییافته

ازمقاومتاسالمیلبنانوامنیتمحورمقاومت((جمهوریاسالمیایران)اسالمیایران

دارلحاظآماریمعنیحدبسیارزیادوجودداردواینهمبستگیبههمبستگیمثبتدر

به عملیمنطقهعبارتاست. پشتیبانینظریو هرچقدر ای)انقالباسالمیایراندیگر،

د،امنیتمحورمقاومتنیزازمقاومتاسالمیلبنانافزایشیاب(جمهوریاسالمیایران()

 یابد.افزایشمی

تجزیهتوجهبا فرضیهتحلیلوبه تمامی باال پنجهای فرعی تأییدگانههای تحقیق

شوند.می

 تحلیل رگرسیون خطی ساده )دو متغیره(

میزانارتباطبین قبلازاجرایرگرسیونچندگانهوتحلیلمسیر، دراینپژوهش،

متغیروابستهیعنیامنیتمحورمقاومتبررسیشدهاست.یکایکمتغیرهای مستقلبا

ترینهایرگرسیونرعایتشود.اولینومهمفرضقبلازانجامرگرسیونالزماستپیش

خطیپیش براساسفرضرگرسیون، است. وابسته و مستقل متغیرهای بین روابط بودن

رهایمستقلووابسته،خطیاست.بطبینمتغیاآنچهکهدرضریبپیرسونمطرحشد،رو

عالوه است. بهنجار دوربینبرهمچنینتوزیعمتغیروابستهنیز آماره از 1واتسونـاین،

مستقل سنجش باقیماندهبرای همبستگی نشانبودن آماره این نتایج شد. استفاده ها

لزیر،ضرایبهاباهمهمبستگیندارندومستقلازهمهستند.جدودهدکهباقیماندهمی

دهد.همبستگیسادهرفتاردستاوردهایمقاومتلبنانراباامنیتمحورمقاومتنشانمی

معنی سطح معنیبررسی رابطه از حاکی متغیرها متغیرداری با مستقل متغیرهای دار

وابستهاست.
  

                                                            
1. Durbin-Watson 
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 . ضریب رگرسیونی ساده رفتارهای امنیت محور مقاومت6جدول 

 متغیر وابسته                

 

 مستقل)دستاوردها( متغیرهای

 امنیت محور مقاومت

ضریب 

 (Rهمبستگی)

ضریب 

 تعیین

 ضریب بتا

(β) 

مقدار 

 ثابت

سطح 

 داریمعنی

دوربین 

 واتسون

 19/9 ۲۲۲/۲ 143/9 912/۲ 92/۲ 912/۲ برتری در عوامل معنوی و اعتقاد قلبی

 ۲2/9 ۲42/۲ 091/9 991/۲ 11/۲ 991/۲ توانمند التیو تشک یرسمریدر ساختار غ یبرتر

 ۲1/9 ۲۲۲/۲ 011/9 9۲3/۲ 13/۲ 9۲3/۲ امنیتی ـبرتری اطالعاتی و نظامی 

 22/1 ۲93/۲ 911/9 940/۲ 11/۲ 940/۲ ای برتری در جایگاه حزبی و ایفای نقش منطقه

 ای )انقالب اسالمی ایرانپشتیبانی نظری و عملی منطقه

 (ایران( جمهوری اسالمی)
912/۲ 91/۲ 912/۲ 910/9 ۲۲۲/۲ 11/9 



به کلدستنتایج میان از که است این از حاکی ساده خطی رگرسیون از آمده

رابطه وابسته، متغیر با مستقل متغیر پنج تمامی پژوهش، این در موجود متغیرهای

داریدارند.معنی

برتریدرعواملمعنویو"ازمیانمتغیرهایموجود)دستاوردها(دراینجدولمتغیر

ارزش ایمانیاعتقاداتو و "هایدینی ضریبتعیین 23با را رابطه بیشترین بادرصد

با"توانمندالتیوتشکیرسمریدرساختارغیبرتر"امنیتمحورمقاومتداردومتغیر

 تعیین کم11ضریب بتایدرصد ضریب دارد. مقاومت محور امنیت با را رابطه ترین

ای)انقالباسالمیدهدکهمتغیرهایپشتیبانینظریوعملیمنطقهانداردنشانمیاست

،برتریدرعواملمعنویواعتقادقلبیوبرتریدرجایگاه(جمهوریاسالمیایران()ایران

ایفاینقشمنطقه اینسبتبهمتغیرهایدیگردرتعیینتغییراتامنیتمحورحزبیو

نماید.ایفامیتریرامقاومتنقشمهم

 تحلیل رگرسیون چندمتغیره

می چندمتغیره رگرسیون کمک مجموعهبا بین موجود خطی رابطه ازتوان ای

متغیرهایمستقلرابایکمتغیروابستهمطالعهکرد.

گام رگرسیونی مدل جنبشبهدر دستاوردهای یعنی مستقل متغیرهای کلیه گام

مدلشده مقاومتوارد امنیتمحور آمارهمقاومتلبنانبرایتبیینرفتار مقدار است.

هاباهمهمبستگینداشته؛دهدباقیماندهاستکهنشانمی47/2واتسونبرابرباـدوربین

یعنیازهممستقلهستند.
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 گام متغیرهای مستقل برای تبیین رفتار امنیت محور مقاومت به . مدل رگرسیونی گام5 جدول

 مدل
ضریب 

 (Rهمبستگی)

ضریب 

 تعیین

مقدار آزمون 

(F) 

داری سطح معنی

 (Fآزمون)

مقدار 

 ثابت

 41/9 ۲۲۲/۲ 001/11 121/۲ 921/۲ گام به گام



میهمان مالحظه باال جدول در رگرسیونیطورکه مدل همبستگی ضریب شود،

937/2برابربا"امنیتمحورمقاومت"گاممتغیرهایموردبررسیبرایتبیینرفتاربهگام

مقاومتکهتوسطمتغیرهایتحقیقتبیین واریانسمتغیرامنیتمحور نسبتیاز است.

نزدیکبه نسبت22شده حقیقداللتبرآنداردکهمدلرگرسیونیتFدرصداست.

به است. مقاومت( محور )امنیت وابسته متغیر تبیین برای مناسبی دیگر،عبارتمدل

نشان ثابت مقدار دهند. توضیح را وابسته متغیر تغییرات که قادرند تحقیق متغیرهای

دهدکهاگرتأثیرمتغیرهایمستقلکنترلشود،مقدارپایهرفتارمتغیرامنیتمحورمی

گامفوقدارایبهاست.الزمبهتوضیحاستکهمدلرگرسیونیگام477/2مقاومتبرابربا

گاماست.بهدومدل)گام(بود.نتایجتحقیقفوق،مربوطبهمدلآخرمدلرگرسیونیگام
 

 کننده رفتار امنیت محور مقاومت . ضرایب تأثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیین8 جدول

 متغیرها
 ضریب بتا

(β) 

مقدار 

 (tآزمون )

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 تولرانس

 - ۲۲۲/۲ 312/2 - مقدار ثابت

برتری در عوامل معنوی و اعتقادات و 

 های دینی و ایمانی ارزش
912/۲ 491/3 ۲۲۲/۲ 241/۲ 

 241/۲ ۲۲۲/۲ ۲41/9 113/۲ توانمند التیو تشک یرسمریدر ساختار غ یبرتر



طورکهدرجدولباالمالحظهمیهمان اعتقاداتو»شود، عواملمعنویو برتریدر

اولینمتغیریبودهکهواردمدلشدهاستوبیشترینرابطهرا«هایدینیوایمانیارزش

 مقاومت»با محور امنیت » و غیبرتر»دارد ساختار تشکیرسمریدر «توانمندالتیو

دارد.«تمحورمقاومتامنی»ترینرابطهراباآخرینمتغیریبودهکهواردمدلشدهوکم

نسبت«هایدینیواسالمیبرتریدرعواملمعنویواعتقاداتوارزش»همچنین،متغیر

پیش متغیرها دیگر قویبینیبه ضریببتاکننده نشانیتریاست. دهندهاستانداردشده،

 مقدار است. مقاومت محور امنیت بر خالصمتغیرها معنیtتأثیرات سطح آنو داری
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باشد.بدینشکلکهاگرقدرمطلقدهندهاهمیتنسبیحضورهرمتغیردرمدلمینشان

 tمقدار از سطحخطایآنکوچک247/2بیشتر باشد، از 21/2تر خواهدبود،27/2و

آماریمعنی تأثیر موردنظر متغیر دارد.درنتیجه، وابسته تغییراتمتغیر تبیین داریدر

متغیرهاییکهوابراین آماریمعنیردمدلشدهاساس، تأثیر تبیینتغییراتاند، داریدر

خطیمتغیرهاکمدهدکهمیزانهمامنیتمحورمقاومتدارند.ضریبتولرانسنشانمی

است.

 تبیین نتايج مقاومت اسالمی لبنان بر امنیت محور مقاومت

بهحزب لبنان تأسیساهلل ابتدای از فروملی غیردولتی/ بازیگری تاکنونعنوان خود

توسعهداشتهودستاوردهاییرابرایبهتوانستهدرفعالیتاجتماعیوسیاسیخودروندرو

دهیوبسیجمقاومتشکلیلبنانوامنیتمحورمقاومتهمراهداشتهباشد.هدفاساس

مهم گیریتدریجیمقاومتاینترینعواملشکلمنابعوامکاناتدربرابراستکباراست.

که هستهبود و مردمی قدرتنیروهای برابر در را کشور از دفاع توانایی مقاومت های

به تثبتکنند. و کرده ایجاد هستههمینامپریالیستی نهضتمنظور، هایهایمقاومتو

مقاومتاسالمیحزب و شدند فعال دنیا و اسالم جهان سراسر درانقالبیدر اهلللبنان

(.92ـ1933:23رفتهوتوسعهیافت)قاسمی،ایشکلگشرایطویژهوپیچیده

حرکتکرده«الذلههیهاتمنا»و1«کربال»بردوپارادایممقاومتاسالمیلبنانمبتنی

اسالمی مقاومت درواقع مقاومتاست. قدرت گفتمان است توانسته سیاست2، بلکه و

اینپارادایم.(1931:13)قادری،غربیارائهدهد4تقابلباسیاستقدرترادر9مقاومت

کشورهاییدرطلبیدرمحورمقاومتتجلیکردهاست.امروزهبرفرهنگشهادتنیزمبتنی

افغانستانعراق،لبنان،نظیر دیگروسوریه، برخی وایثارفرهنگبراتکابایمن

میایستادگیاستکباردرمقابلطلبیشهادت 1931کنند)قاسمی، در124ب: واقعقیام(.

امنیتعینی«انتزاعی/روانی»برتکلیفعالوهبراطمینانوآرامشقلبیبرایخداومبتنی

همراهداشتهاست.وعملیرانیزبه

دوروزه،99جنگدرپیروزیوهاصهیونیستاشغالازلبنانجنوببراینمونهآزادی

اسالمیبزرگدستاورد محسوب«مقاومتهویت»بهاتکابراساسلبناندرمقاومت

افزایاعضایآندرتحققاینهدف،هایهمهدفمشترکمحورمقاومتوتالش.شودمی

است داده قرار تحتتأثیر را غربآسیا نظامیمنطقه امنیتیو ترتیباتسیاسی، کلیه

                                                            
1. Karbala Paradigm 

2. resistance power 

3. resistance politics 

4. power politics   
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(.آنچهبراساسدستاوردهایمقاومتاسالمیلبناندرمنظومهفکری1937:27)زارعان،

نصرا حزبسیدحسن مقاومت که است این نشانگر شد، شناسایی وهلل هدایت با اهلل

قدرتگیریسیاستجهت فروملیبا هایانقالباسالمیدرمنطقهازیکبازیگرمحلی/

تربهیکقدرتتأثیرگذاربرتروفراملیتبدیلشدهاست.کم

امنیت جایگاه تنزل از: عبارتند منطقه در آن امنیتی مصادیق از رژیمبرخی ی

ترازموسادعملاهللبسیاربهتروموفقصهیونیستیکهواحداطالعاتوامنیتشاخهحزب

برحضورنظامیوعملیاتیاهللمبنی(؛اعالمرسمیحزب1934:199کردهاست)عراقی،

(؛تقویتجایگاهشیعیانمنطقهوپویاییمحورمقاومت؛افزایش1932درسوریه)امینی،

(.1934:193هاینامتقارن)عراقی،اهمیتجنگ

رژیممقاومتحزب مجهز ارتشکالسیکو پیروزیبر پساز اخیر دهه اهللطیدو

سال 2222صهیونیستیدر استکهمی2226و تواندبربهقدرتیفراملیتبدیلشده

غیردولتیاهللباورودبهموضوعسوریهازجایگاهاینیزتأثیربگذارد.حزبمناسباتمنطقه

منطقه یکنقشمنطقهبه کهخواستار یافته مقاومتاست)زارعان،ایارتقا محور ایبا

1939 شهدای66: اتحادتنهااهللحزبوسوریهایران،محورینقشبامقاومتمحور(.

گذاشتهتأثیرمنطقهایندرامریکااهدافومنافعبرکهاستغربآسیادرجویانهمقابله

تقویتسازوکارهایفشاروافزایشخطرتهدیدنسبتامروزه.(1931:196)قاسمی،است

 درحالیرژیمصهیونیستیبه یکوضعیتبازدارندگیاست، ایجادکننده اینوضعیت؛که

نظامی توان تقویت توانمندیحزبمحصول توسعه حزباهلل، ساختهای جهت اهلل

هایجوالنباهدفایجادیکجبههجدیدندیاهللدربلحزبتثبیتموقعیتوتسلیحات

به چالشبرای استکشیدن صهیونیستی حزبرژیم عملیاتی توان وضعیت این اهلل،.

دادهاست)قادری،نظامیانشیعیوسایربازیگرانمحلیموردحمایتایرانراافزایششبه

1931:26.)

درزمینه»درمحورمقاومتاهلللبناندرتبییننتایجتأثیرشناسیدستاوردهایحزب

مقاومت تعمیقمحور و توسعه مقاومتو تقویتمحور صورتروشکمیپیمایشیبه«

بودنتحوالتهمراهداشتهاست.باعنایتبهپیچیدگیوسیالنتایجمهموجدیدیرابه

مقاومتاسالمی آن، مقاومتاز تأثیرپذیریمحور تأثیرگذاریو بینالمللیو عرصه در

هاییراداشتهاست.وفقیتم

براساسسنجشتأثیرشناسیدستاوردهابرمحورمقاومتنتایجحاکیازآناستکه

متغیردستاورده بر لبنان اسالمی مقاومت وای مقاومت محور امنیت یعنی وابسته

میاندستاوردهایکلیدیمقاومتاسالمی است. مقاومتاثربخشبوده ژئوپلتیکمحور
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امنیتمحورمقاومترابطهمثبتومستقیمیوجوددارد؛یعنیباارتقایتعمیق،لبنانو

ارتقا و بهبود نیز مقاومت محور امنیت اسالمی، مقاومت تقویتدستاوردهای و توسعه

یابد.می

مهم اعتقادترینیافتهیکیاز تأثیرمثبتبرتریعواملمعنویو هایتحقیقحاضر،

هایمعنویوانسانیلبنانبرامنیتمحورمقاومتبودهاست.قلبیاعضایمقاومتاسالم

آنمؤمنواعضایکهسازمانیدهند.معنویراشکلمیجنبشوسازمانباایمان،یک

ارزشدین اسالمیو احکام باشندو بهمدار قطعهایدینیمبنایحرکتآنباشد، طور

بودایمجموعه خواهد آن در استکه حاکم دین نظام باورها»بین،درواقع. ینظام

عملکردها»و«جنبش آننظام «ی در دارد. وجود عمیقی معنوی،سازمانپیوستگی

اسالممشخصمیگیریجهت نظامفکرینشئتهایاساسیوکالنرا در گرفتهازکند.

هایدینیوالهیدراولویتاولقرارداردوایماندینی،حفظخوداسالم،قرآنوارزش

اعضایآنمؤمنان بنابراین،و تالشکنند. مسیر این در خود جان و مال بذل با باید

« یک«حزبیعملکرد تالشعمومی«معنویسازمان»در ، هدایتاعضا دینیرهبریبا

بودسویخداییبه ارتقایمعنویتبینشدنخواهد باورهایعمیقاسالمیو بنابراین، .

 با لبنان اسالمی مقاومت روحیهشکلاعضای ایثار و مقاومت اصیل فرهنگ یک دادن

حلیبرایافزایشامنیتمحورمقاومتتواندراهطلبیدربدنهجنبشاسالمیمیشهادت

شمارآید.به

 نظامیهمچنین اطالعاتیقدرت و امنیتی دفاعی، نمایندۀ، سیاست، علم علمای را

اهمیتفراوانیمی آن به و قدرتملّیدانسته نقشقدرتدهند. به ایناهمیت، دلیل

آرامشبرمیدفاعیواطالعاتی برقراریصلحو تأمینامنیتو گردددر دستوربراساس.

"الهی استطعتممنقوه لهمما اعدوا عدوکممنرباطالخیلترهبونبهعدووو "اللّهو

)انفال بای(62/ یکقدرتجهانیباشد، اسالمی، کشور دشمنمسلمانانو اگر دسطح،

افزون اینآیهتصریحداردکهدریکقدرتدفاعیمسلمانان، برآنقدرتجهانیباشد.

بایداسالمیکهایمانومعنویتبرآنحاکممیجنبش شود،مسلمانانچهعملکردیرا

قدرتنظامی تولید امنیتیدر بنابراینو باشند. آمادگیدفاعیداشته افزایشسطح و

دف» «اعیبرترینظامیو «امنیت»برایتولید«کلیجنبشعملکرد»نفشیاساسیدر

میدارد پیشنهاد مقاومت، محور امنیت توسعه افزایشو برای و. مدیران اوالً که شود

اعضایمحورمقاومتلبناننسبتبهارتقایعواملمعنویواعتقادقلبیدربدنهسازمان

باآموزشوشناختهرچه ثانیاً امنیتیـبیشتردربرتریاطالعاتیونظامیاقدامنمایند.

پش ودشمنانخودپیشیگیرندوجمهوریاسالمیایراننگاهحمایتیو تیبانیبررقبا
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خودراازمحورمقاومتتوسعهدادهوباعمقبیشتریبهایناینظریوعملیفرامنطقه

مقاومتاسالمیلبناندرسازماندهیوهماهنگی ثالثاً ساختارهایمعطلمسئلهبپردازد.

 از بلکه نبوده، معمول و عادی مقررات و ضوابط غخشکو یرسمریساختار ابداعیو

سازند.اگرمقاومتاسالمیتوانمندوسازمانخودراالتیتشکبیشتررچهاستفادهکردهوه

لبنانبتواندجایگاهحزبیخودراارتقادادهوفراترازسطحملیبهایفاینقشدرمنطقهو

توانگفتامنیتمحورمقاومتنیزارتقاخواهدیافت.صورت،میدنیابپردازد،دراین

 گیری نتیجه
اهللبرایتبییندستاوردهایحزبیمامنیتونظریهامنیتدراسالممفاهدراینمقاله

نظریهامنیتمنطقه امنیتلبناندرامنیتمحورمقاومتموردبررسیقرارگرفت. ایو

اهلللبنانشناختیجهتتبییننظریمسئلهاصلیپژوهشیعنیدستاوردهایحزبهستی

.شداستداللامنیتیعرصهدر

فکریمنظومهدرلبناناهللحزبمقاومتدستاوردهایشناساییه،مقالهدف

استبودهمقاومتمحورامنیتبرآنفایدهوتأثیرونصراهللسیدحسن لبناناهللحزب.

اسالمیجمهوریرهبریبهمقاومتمحورکنندهتقویتوتوسعهبازوهایازیکیعنوانبه

گفتمانبازتولیدازطریقمقاومتمحورامنیتتأمیندرکنندهتعییننقشیکهاستایران

مقاومتمحورتوانافزایشکهبودهایراناسالمیانقالبهایسیاستگیریجهتوانقالبی

.استداشتهدنبالبهرا

لبناناهللحزبدستاوردهایپژوهش،اصلیپرسشدرراستایشدسعیمقالهایندر

استفادهبرعالوهحاضرمقالهنوآوریجنبهاز.شودبندیدستهنصراهللسیدحسناندیشهدر

اخیرسالدهسخنرانی،اززیادیتعدادازپایهمضامیناستخراجومضمونتحلیلروشاز

هایمؤلفهبراساسوشدهبررسیواستخراجبیشتریتدقیقبانصراهللسیدحسنسخنان

.شدبیانمقاومتمحورامنیتیدستاوردهایشده،شناسایی

مبتنی مقاومت مضمون تحلیل حزبنتایج دبیرکل سخنان براساسفراوانیبر و اهلل

مؤلفه22اهللمشتملبرپنجبعدیاحیطهوکدهانشانداد،دستاوردهایمقاومتحزب

بعدمعنویت تکلیفاست. همگراییجهاناسالم؛گراییو بعدوحدتمسلمینو محوری؛

رخورداریازحمایتجمهوریاسالمیایرانکهدراینبعدساختارتوانمندغیررسمیوب

مقالهبراساسروشتحلیلمضمون،شناساییوتأییدشدند.

نتایجتحقیقکمینشاندادکهباوجودشرایطپیچیده،دشواروبحرانیمنطقهغرب

آسیاوفشارهایسیاسی،اقتصادیوامنیتیامریکا،رژیمصهیونیستیوارتجاعمنطقهبر
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بهنبشج اسالمی مقاومت مقاومتهای محور امنیت لبنان، اسالمی مقاومت خصوص

پیشدرحالافزایشاست.ازبیش

درموردتأثیردستاوردهایمقاومتاسالمیلبنانبرمتغیرهمان طورکهمالحظهشد،

هاحاکیازآنهستندکهبینبعددستاوردهایوابستهیعنیامنیتمحورمقاومتیافته

دیمقاومتاسالمیلبنانوامنیتمحورمقاومت،رابطهمثبتومستقیمیوجوددارد.کلی

یعتیباارتقایتعمیق،توسعهوتقویتدستاوردهایمقاومتاسالمی،امنیتمحورمقاومت

یابد.نیزبهبودوارتقامی

مقاومتالگویارائهبرعالوهها،شاخصومؤلفهاینبررسیوشناساییاستخراج،لزوم

برافزوناهلل،حزبمقاومتیگفتمانتداوموحفظامنیتی،جایگاهدادننشاناهلل،حزب

با.دادخواهدارتقامنطقهامنیتسطحبهرالبناناهللحزبجایگاهمقاومت،محورامنیت

اهللدرتوسعهوتعمیقآنعنایتبهدستاوردهایامنیتیمحورمقاومتوتأثیرگذاریحزب

براساسچارچوبمفهومی معنویتوجایگاهوپشتوانهمردمینقشمهمیداشتهاست.

اهللدرباورعمیقبهمسیرحرکتودرعملبهآنبودهاست.پژوهشریشهمقاومتحزب

اسالمیمنبعالهیداردوپشتوانهمردمیوتوانمندسازیآندرمرجعامنیتدرمقاومت

هستی زمانیرویکرد تا است. نهفته امنیت هستیشناسی ماهیت وکه مقاومت شناسی

تنهامقاومتحفظخواهدشد،بلکهتوسعهوتعمیقخواهدیافت.امنیتحفظشودنه

 منابع
 .قرآن کريم 

 (کوربینجولیت آنسلمو 1931استراس، ول روش تحقیق کیفی نظريه مبنايی،اص(،

بیوکمحمدی،تهران:پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.ترجمه

 (1932اسداللهی،مسعود،)پژوهشکدهمطالعاتاهلل گذشته و حال جنبش حزب ،تهران:

راهبردی.

 ،مقاالتمجموعه،اسالمی رويکرد الملل، بین امنیت و صلح،(1933)اصغرافتخاری

.(ع)صادقامامدانشگاهانتشاراتتهران:پوراحمدی،حسیناهتمامبهالملل،بینروابطواسالم

 (1932امینی،محمدرضا،)خبرگزاریجمهور.اهلل به جنگ سوريه، ورود رسمی حزب

 ،حقوقی، مجله،«صلح؟اصالتیاجنگاصالتاسالم؛»،(1934)محمدعلیبرزنونی 

جمهوری، رياست مجلس امور و حقوقی معاونت المللی بین حقوقی امور مرکز نشريه

.171ـ99:19ش

 تهران،یلیخلمیابراهترجمه،یمل تیامن یجستجو در،(1963)گنویزب،ینسکیبرژ:

.ریسف
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 (باری 1936بوزان، ترجمهعلیچارچوبی تازه برای تحلیل امنیت(، ، تهران:رضا طیب،

پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.

 ،مهدیورضاپارسه منافعبراهللحزبوسوریهایران،محوراثرگذاری،(1939)مطهرنیا،

.193ـ121پاییز:،36ش،دفاعی سیاست فصلنامهخاورمیانه،درامریکا

 (1913تانته،ژاک،)اسالمی.،ترجمهاسداهللعلوی،مشهد:بنیادپژوهشتاريخ لبنان

 (1934درخشه،جالل؛افتخاری،اصغروردادی،محسن،)اندیشهدراعتمادمضمونیلیلتح

.12ـ79،پاییز:9ش،سالششم،فصلنامه جستارهای سیاسی معاصرای،خامنهاهللآیت

 در قربانعلی،آبادنجفی  فصلنامه،(ع)منانؤمریامازمنظرتیامنبهینگاه،(1913)ی

.912ـ13:232ش.پنجمسال.یاسالم حکومت

 (1932دالور،علی،)تهران:ویرایش.شناسی و علوم تربیتی روش تحقیق در روان،

 تهران،ايران اسالمی جمهوری خارجی سیاست،(1931)سیدجاللفیروزآبادی،دهقانی:

.سمتانتشارات

 ( احمد حزب1939زارعان، تبدیل بررسی و(، ملی قدرت به محلی قدرتی از لبنان اهلل

.63ـ73:91،شمطالعات راهبردی جهان اسالمای،منطقه

 (1931زارعان،احمدوپورخوشسعادت،محمد،)مجموعه يک مثابه به مقاومت محور 

امنیتی های هزينه کاهش: ای منطقه امنیتی مقاالت مجموعه مقاومت، پیرامون همایش

السالم.اسالمی،تهران:دانشگاهجامعامامحسینعلیه

 (امنیتپایدارازدیدگاهمقاممعظمرهبری،1931شایگان،فریبا،)فصلنامه آفاق امنیت،

.149ـ14:121شسالپنجم،

 (1963طباطبایی،محمدحسین،)قم:انتشاراتاسالمی.المیزان،

 (نقشحزب1934عراقی،عبداهلل،)اهلللبناندرامنیتمنطقهغربآسیاباتأکیدبرحمایتو

.142ـ39:121،ش24،سالمجله سیاست دفاعیپشتبانیایران،

 ،کنگاوری )روحقادری ،(1932اهلل روابط در مقاومت ایرانیالملل؛بیننظریه ـرویکرد

.243ـ32:131ش،سیاست دفاعی،نفیسبیلوبرخوردباسلطهاسالمی

 ،ایسپاهپاسداراندرتأمینامنیتنقشنیروهایمنطقه،(1931)اهللروحقادریکنگاوری

.99ـ42:2شیازدهم،سال،امنیت و آفاق فصلنامهملیجمهوریاسالمیایران،

 ،ایران؛اسالمیجمهوریملیامنیتومقاومتمحورژئوپلیتیک،(الف1931)بهزادقاسمی

.99ـ93:7شیازدهم،سال،امنیت آفاقاسالمی،انقالبگفتمانبراساس

 (ارزیابیتأثیرفرهنگشهادت1931قاسمی،بهزاد،)طلبیانقالباسالمیایراندرجهانب

بین عرصه و اسالم سالهفتم،شمطالعات سیاسی جهان اسالمالملل، پیاپی4، ،24 ـ31:

119.
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 (مقایسه1933قاسمی،بهزاد،)درگراافراطهایگروهوانقالبیهایجنبشتاریخیبیقیتط

:72وهشتم،ش،سالبیستترويجی معرفت ـ مجله علمی مسیحیت،واسالمتاریختطورات

.92ـ21

 علی ودیگران)قاضیمیرسعید، تحلیلمضمونساختدرونقدرتنیروهای1936رضا ،)

:4،ش11،سالفصلنامه مديريت نظامیهایآیندهازمنظرفرماندهیکلقوا،مسلحبرایجنگ

.122ـ11

 علی)مکری شناساییمرجعامنیتدررویکردامنیتملیامامخمینی)ه(،1934یمله، ،)

.133ـ92:166،شعات راهبردیفصلنامه مطال

 (1932مارشال،کاترینوراسمن،گرچنب،)ترجمهعلیپارسائیانوروش تحقیق کیفی،

هایفرهنگی.محمداعرابی،تهران:پژوهش

 (1936منصوریان،یزدان،)مجموعهمقاالتتئوری چیست و چه کاربردی دارد؟ دگراند

ن:دانشگاهاصفهان.همایشاطالعاتوجامعهاطالعاتی،اصفها

 تهران:انتشاراتوزارتامورخارجه.لبنان(،1916احمد)،یرمیمسینادر،

 (سخناندبیرکلحزب1933ـ1912نصراهلل،سیدحسن،)اهلللبنان،اززمانآغازمسئولیت

(.1933ـ1912/بهمن1921.)1933تایایانسال

 سنا:تهران،یتیامن ـ یدفاع فرهنگ،(1937)یمحمدتق،ینوروز. 

 Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for 
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 Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic 
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