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 بنياد گفتمان سياست اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري تحليل پيكره 

 *، دكتر شهرام مدرس خياباني*سامان سامني
 

 چكيده

ست اقتصاد مقاومتي را با استناد به بيانات مقام معظم رهبـري  كوشد تا گفتمان سيا مقاله حاضر مي
لـه در خصـوص سياسـت اقتصـاد      توصيف و تبيين كند. از اين رو، پس از توصيف بيانات معظم

اي الكترونيكي از بيانات ايشان در جلسه تبيين سياست اقتصاد مقاومتي تهيه شـد و   مقاومتي، پيكره
ر اين پيكره با استفاده از رويكرد تحليل گفتمـان پيكـره بنيـاد    هاي پربسامد د سپس عبارات و واژه

هاي كمي و كيفي در غالب رويكرد تحليل گفتمـان   مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تلفيق روش
شناسي و علوم سياسـي   شناسي و پل زدن ميان زبان بنياد، كاربردي كردن مباحث نظري زبان  پيكره 

دهد كه ايشـان در تبيـين گفتمـان     ت. نتايج مقاله حاضر نشان ميهاي پژوهش حاضر اس از اهميت
سياست اقتصاد مقاومتي توجه زيادي به استقالل اقتصاد كشور از منابع فسيلي، بويژه نفت و گاز و 
همچنين حمايت از توليدات داخلي دارند. از ديدگاه مقام معظم رهبري، تكيه بـر نقـش مـردم در    

هـا و   شـود از تمـام اسـتعداد    ائز اهميت بسيار است؛ زيرا موجب ميهاي اقتصادي ح انجام فعاليت
هاي داخلي به منظور توليد ثروت و دستيابي به قدرت و امنيت اقتصـادي كشـور اسـتفاده     ظرفيت

هاي انرژي و هدفمندسـازي   حامل  سازي در استفاده از منابع فسيلي، آزادسازي قيمت فرهنگ شود.
 توانند مانع از اسراف و هدر رفت انرژي شوند.  د كه ميهايي هستن ها از سياست يارانه
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 مقدمه 

هـاي اقتصـادي ناعادالنـه عليـه ايـران منجـر بـه بـروز          تحريم هاي اخير، اعمال در سال
رو، براساس نيازي كه بـيش   ي شد. از همينهايي در فضاي كسب و كار داخل محدوديت

بـار از سـوي    شد، گفتمان اقتصاد مقاومتي براي نخسـتين   از پيش در كشور احساس مي
ما بايد يك اقتصاد مقـاومتي در  «مقام معظم رهبري مطرح گرديد و ايشان بيان كردند كه 

ري بـراي  ). اقتصـاد مقـاومتي، گفتمـاني عملـي و نظـ     16/6/1389» (كشور پديد بياوريم
هـاي اقتصـادي،    اي از اقتصاد است كه براي رويارويي با گفتمان تحريم  سازي گونه نمونه

 از سوي رهبري بيان شده است.  
پژوهش حاضر سعي دارد هر دو روشِ كمي و كيفي را در قالب رويكرد نـويني بـه   

ان دادن نقـش  صدد نشـ  اعمال كند. همچنين، اين مقاله در 1بنياد   نام تحليل گفتمان پيكره
سياسي اسـت. بـا     هاي علوم انساني مانند علوم شناسي در ساير رشته مباحث نظريِ زبان

توجه به موضـوع پـژوهش، الزم اسـت پـيش از ورود بـه بحـث، ابتـدا چنـد مـورد از          
 اصطالحات مربوط كه در پژوهش نقش مهمي دارند، تعريف شود:

شناسي خُـرد   هاي زبان ز تركيب نظريهتحليل گفتمان انتقادي ا .تحليل گفتمان انتقادي
در باب قدرت و جامعه شـكل گرفتـه اسـت. هـدف اوليـه تحليـل        2هاي فوكو و نظريه

هـا و عقايـد    گفتمان انتقادي كشف رابطه بين زبان، جامعه، قـدرت، ايـدئولوژي، ارزش  
 ).108، ص 2011است (رحيمي و رياستي، 

ي طبيعـي زبـان هسـتند كـه بـه صـورت       ها اي از داده  ها مجموعه پيكره پيكره زباني.
هاي مختلفي از آنها استفاده كـرد. پيكـره    توان در حوزه مي شوند و الكترونيكي ذخيره مي

هـاي نامحـدود،    شود و در تحقيقات عملياتي به دليل ارائه داده زباني در رايانه ذخيره مي
نيـز   »3دودي از متـون توانايي نمايش بالقوه مجموعه نامح«كاربرد فراواني دارد. پيكره به 

 ).35، ص 2005، 4تعبير شده است (دش
بنياد بـه پژوهشـگران حـوزه     رويكرد تحليل گفتمان پيكره  بنياد.   تحليل گفتمان پيكره

، معنـايي را كـه در   5كند تا با استفاده از شواهد و اطالعات كمي تحليل گفتمان كمك مي
                                                      

1. Corpus Assisted Discourse Studies (CADS)         2. Foucault 

3. Capable Of Representing Potentially Unlimited Selections (CORPUS)        4. Dash 

5. quantitative 
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ر رويكرد تحليل گفتمان پيكره بنيـاد  كنند. د ها و عبارات مخفي است، آشكار  پشت واژه
تـوان   به دليل تحت پوشش قرار دادن حجم وسيعي از متـون نوشـتاري و گفتـاري، مـي    

   ).143، ص 2009، 1هاي سوگيري شده را به حداقل ممكن رساند (بيكر تحليل
از بيانات مقام معظـم رهبـري كـه در جلسـه      2اي در مقاله حاضر، پس از تهيه پيكره

ايـراد فرمودنـد، بـا اسـتفاده از      20/12/1392هاي اقتصاد مقـاومتي مـورخ    تتبيين سياس
NSPافزار  نرم

ها يـا   اند و سپس با بررسي واژه ها و عبارات پربسامد استخراج شده ، واژه3
عبارات پربسامد، گفتمان مورد نظر مقام معظم رهبري در باب اقتصـاد مقـاومتي تحليـل    

 گرديده است.

 پيشينه پژوهش 

هاي بلنـد در مسـير    ) عقيده دارد، در اقتصاد مقاومتي، براي برداشتن گام1391ني (سليما
هـاي   پيشرفت كشور، توجه به كيفيت و قيمت و تنوع توليدات داخلي، اصالح مـديريت 

اجرايي و عملياتي با نگرش رسيدن به خودكفايي و اتخاذ تدابيري براي خوداتكـايي در  
فزايد، بسط گفتمان اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبـر  ا ها الزم است. وي مي برخي زمينه

معظم انقالب مطرح شده است، براي كشوري چون ايران كه مصمم است اقتصاد وابسته 
به نفت را متحول كند و به سمت قطع وابستگي از نفت حركت نمايـد، يـك نقشـه راه    

 سازنده است.
ه خود سعي دارند بـا تحليـل   ) در مقال1392نسب (  زاده جهرمي، سجاديه و سميعي تراب

بنيـاد، مـدل مفهـومي     پـردازي داده   سخنان رهبر معظم انقالب و بـا اسـتفاده از روش نظريـه   
هـا و الزامـات اقتصـاد مقـاومتي را اسـتخراج كننـد.        سخنان ايشـان پيرامـون ابعـاد، ويژگـي    

حـي و عملـي   كنند، اقتصاد مقاومتي به معناي آمادگي رو گيري مي نويسندگان اين مقاله نتيجه
مـدت و حركـت بـه     براي مقابله در برابر حمالت اقتصادي دشمن و پاسـخ بـه آن در كوتـاه   

ايرانـي پيشـرفت در    ـ  اسالمي در چارچوب الگوي اسالمي ـ  سوي طراحي الگوي اقتصادي
انـدازي   كننـد، گفتمـان اقتصـاد مقـاومتي چشـم      مدت است. ايشان همچنين اضـافه مـي   دراز
 نيست.     صاد ايران است و مختص زمان تحريم و جنگروي اقت مدت پيش بلند

                                                      

1. Baker        2. Corpus       3. N-gram Statistical Package 
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شناسـي   اي و زبـان   شناسـي رايانـه   هاي نوين در حوزه زبان ) به بررسي پژوهش2006بيكر (
هـاي نـوين در    پـردازد. هـدف نخسـت بيكـر در كتـاب خـود معرفـي پـژوهش         اي مـي   پيكره
هـايي   دوم، معرفـي پـژوهش   بنياد انجام شده است. هدف شناسي است كه با رويكرد پيكره  زبان

اند. نويسـنده در هـر فصـل از كتـاب      هاي خود استفاده كرده است كه از پيكره در استخراج داده
شناسـي مثـل تحليـل     هاي تخصصي زبان پس از مروري بر چارچوب نظري پژوهش در حوزه

طراحـي   اي مثـل   شناسي پيكره هاي مختلف زبان گفتمان انتقادي و آموزش زبان، به معرفي جنبه
پردازد و در انتها مطالعات موردي نويسنده پژوهش كـه بـه تـازگي     افزار و طراحي پيكره مي نرم

 گردد. بنياد انجام شده است، معرفي مي  هاي پيكره در حوزه
) گفتمان نمايندگان مخالف و موافق وزراي پيشـنهادي وزارت ورزش و  1393سامني (

ليل گفتمان پيكره بنياد بررسي كرده است. نتـايج  جوانان در دولت يازدهم را با رويكرد تح
دهد، نمايندگان مخالف و نماينـدگان موافـق هـر يـك از      حاصل از اين پژوهش نشان مي

انـد. ايـن    وزراي پيشنهادي به بحث مبارزه با مافيا و باندبازي در ورزش تأكيد زيادي كرده
افزايش طالق، كاهش رشـد   در حالي است كه هم موافقان و هم مخالفان به معضل اعتياد،
انـد. از سـوي ديگـر، تأكيـد      جمعيت و ورزش عشاير و روستاييان كمتر توجه نشـان داده 

 نمايندگان موافق و مخالف به حوزه ورزش بيشتر از حوزه جوانان بوده است.  
بنيـاد و   ) با استفاده از رويكرد تحليل گفتمان پيكـره  1393سامني و مدرس خياباني (

نـويس غيررسـمي    كيفـي پـيش   -به تحليل كمي 1نظريات بيكر و پارتينگتون با استناد به
نـويس   اند در اين پيش اند. اين پژوهشگران نتيجه گرفته منشور حقوق شهروندي پرداخته

هاي ايراني، از كارافتادگي و معلوليت و  زندگي روستايي، اعتياد، توجه به اقوام و گويش
 ه بايد، مورد توجه قرار نگرفته است.همچنين بيكاري قشر جوان، آنچنان ك

 ادبيات نظري پژوهش

 . تحليل گفتمان  1

اجتمـاعي و   ـهـاي فكـري     تحليل گفتمان درصدد كشف و تبيين ارتباط بـين سـاختار ديـدگاه   
تحليـل گفتمـان    ).173، ص 1382نيـا،   ساختارهاي گفتمـاني اسـت (يارمحمـدي و خسـروي    

                                                      

1. Partington 
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گيـرد و   دو سطح خُرد و كالن مورد مطالعه قرار مـي اي است كه در  رشته مدرن، رويكردي ميان
هــا شــامل اعتقــادات،  هــاي اجتمــاعي اســت. گفتمــان شناســي و تحليــل حاصــل تلفيــق زبــان

 ).107-108، صص 2011ها و عقايد سياسي هستند (رحيمي و رياستي،  ها، هويت ايدئولوژي
كنـد كـه    ) نيز سه ويژگي براي توصيف تحليل گفتمـان بيـان مـي   1983( 1استابز

اند از: به عنوان امري كه درباره كاربرد زبان فراتر از حدود بيان يـك جملـه    عبارت
است؛ امري درباره روابط دروني بين زبان و جامعه است و امري كه درباره عوامـل  

ها درباره  ). گفتمان1هاي گفتاري ارتباطات روزمره است (همان، ص  مؤثر يا ويژگي
سـازند، آنهـا    هويـت موضـوعات را مشـخص نمـي    كنند و  موضوعات صحبت نمي

دارند  سازنده موضوعات هستند و در فرايند اين سازندگي مداخله خود را پنهان مي
 ).    15، ص 1377(تاجيك، 

 . تحليل گفتمان انتقادي2

شناس  رو، زبان هدف تحليل گفتمان انتقادي نقد و بررسي بافت اجتماعي است. از اين
ادي به وقايع اجتماعي داشته باشد. تحليل گفتمان انتقادي اعتقاد انتقادي بايد توجه زي

واقع بازتاب ايدئولوژي گويندگان اسـت، بـه    وجه خنثي نيست و در دارد زبان به هيچ 
همين دليل تغييرات زبان ارتباط تنگـاتنگي بـا سـاختارهاي سياسـي و اجتمـاعي دارد      

شـود:   ي به سه سطح تقسيم مي). تحليل گفتمان به روش انتقاد681، ص 2011، 2(ژو
هاي زباني همچون آواشناسي، صـرف و  گيژاول توصيف است كه براساس آن وي سطح
شود. سطح دوم تفسير است كه براساس توصيف بيان شـده، بـه    شناسي بررسي مي معني

پردازد و در سطح سوم و آخر كه تبيين اسـت، چرايـي    بيان مفاهيم و عوامل بينامتني مي
...  شـناختي، ايـدئولوژيكي، قـدرت و    ارتباط آن با مسائل تـاريخي، جامعـه   توليد متن و

 ).129، ص 1390زاده،  شود (آقاگل توضيح داده مي
هاي اساسي ميان رويكرد تحليل گفتمان انتقادي و تحليـل گفتمـان و    يكي از تفاوت

را گرايـي   گفتمان انتقادي در نظر دارد نگرش صورت  گرايي اين است كه تحليل صورت
شـناختي كـه آن را علمـي     به مسائل اجتماعي پيوند دهـد و آن را از ايـن تعريـف زبـان    

                                                      

1. Stubbs      2. Zhu 
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هاي ذهني  داند كه فقط به مسائل زباني در چارچوب فرايند نظام مستقل و خودمحور مي
شناسي را عنصـري مسـئول    را به جايي سوق دهد كه زبان پردازد، منصرف كند و آن  مي

. تحليل گفتمـان  )119(همان، ص نين مرتبط با آن بداند نسبت به مسائل اجتماعي و قوا
هـاي روزمـره، سـخنان نخبگـان و متـون توجـه        اي صحبت بندي كليشه انتقادي به مقوله

 ).  2005، 2و چيلتون 1زيادي دارد (وداك

 . تحليل گفتمان پيكره بنياد3

شناسي  ي و زبانشناس شناسي مانند نحو، معني اي از علم زبان شاخه 3اي شناسي پيكره زبان
هـا بـر روي توصـيف و تبيـين زبـان تمركـز دارنـد.         اجتماعي نيست. تمامي اين شـاخه 
شناسـي را تحـت پوشـش     هاي مورد مطالعه در زبان رويكرد پيكره بنياد بسياري از جنبه

هـايي   شناسي و كاربردشناسي تنها نمونه دهد و اين در حالي است كه نحو، معني قرار مي
شناسـي   توانند بررسي شـوند. روش  تند كه با استفاده از اين رويكرد ميهايي هس از حوزه

شناسي مورد اسـتفاده قـرار گرفـت، امـا محـدود بـه        رويكرد پيكره بنياد اگرچه در زبان
، 5و ويلسـون  4نـري  هاي علوم انساني تسري يافت (مك شناسي نشد و به ساير رشته زبان

افـزار در   افـزار و سـخت   طراحـان نـرم  هاي فناوري كه  ). به لطف پيشرفت2، ص 2003
هـا بـا اسـتفاده از     اي براي اسـتخراج داده   افزارهاي پيشرفته اند، نرم علوم رايانه انجام داده

اي از نظـر اقتصـادي و زمـاني     افزارهـاي رايانـه   پيكره ساخته شده است. استفاده از نـرم 
 ).  2006، 7ترايبلو  6تر از استفاده از نيروي انساني است (اسكات مقرون به صرفه

تـوان بـه مـوارد     داراي مزاياي بسيار زيادي است كه از آن جمله مي  استفاده از پيكره
 زير اشاره كرد: 

هـاي كـاربردي و چگـونگي     تواند اطالعاتي نظير فراوانـي وقـوع، گونـه    پيكره مي ·
 استفاده از زبان در حالت كاربردي را به پژوهشگر ارائه دهد. 

شـوند و در نتيجـه    ا به صورت طبيعي از متون اسـتخراج مـي  ه در اين روش، داده ·
 شود. انجام مي 8ها، تجربي تجزيه و تحليل داده

                                                      

1. Wodak        2. Chilton       3. corpus linguistics 

4. McEnery      5. Wilson       6. Scott 

7. Tribble       8. empirical 
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 شود.   با استفاده از اين روش حجم وسيعي از متون براي تجزيه و تحليل استفاده مي ·
 . شود جويي در زمان و هزينه، استفاده بسيار زيادي از رايانه مي ها براي صرفه در تحليل داده ·
تـرين مزايـاي اسـتفاده از رويكـرد پيكـره بنيـاد، اسـتفاده همزمـان از          يكي از مهم ·
هاست. در اين روش ابتدا نتايج كمي را از پيكـره   هاي كمي و كيفي در تحليل داده روش

كنيم، سپس با استناد به جامعه آماري به دست آمده از پيكره مورد بررسـي،   استخراج مي
   ).5-8دهيم (همان، صص  ها انجام مي تحليل كيفي را روي داده

 پيكره پژوهش 

پرداز تمدن نوين اسالمي، با طـرح مسـئله خطـر جنـگ      مقام معظم رهبري به عنوان نظريه
و تبيـين   16/6/1389 و انشاي اقتصـاد مقـاومتي در   1380اقتصادي در طول نيمه دوم دهه 

ردازي اقتصاد مقاومتي را به پ بخش مهمي از مرحله نظريه 20/12/1392 ابعاد اين نظريه در
اند. در اين پژوهش تالش شده است رهنمودهاي ايشان در جلسه تبيين ابعاد  انجام رسانده

مورد تجزيه و قرار گيرد. در مقاله حاضـر پـس از تهيـه     20/12/1392 خياين نظريه در تار
قـاومتي  هـاي اقتصـاد م   اي از بيانات مقام معظم رهبري كه در جلسه تبيـين سياسـت   پيكره

هـا   هـا و نمونـه   ، فراواني نـوع NSPايراد كردند، با استفاده از نرم افزار  20/12/1392 خيتار
لـه در بـاب    ها يا عبارات پربسامد در گفتمان معظم شود و سپس با تحليل واژه استخراج مي

 گردد. اقتصاد مقاومتي، بيانات ايشان در بهبود اوضاع اقتصادي كشور بررسي مي
تشكيل شده است. منظـور   2نوع 1432است كه از  1نمونه 5277استفاده حاوي پيكره مورد 

از نمونه، وقوع مكرر يك واژه يا حتي يك عالمت سجاوندي است. براي اجراي دقيـق تحليـل   
 استخراج شده است.  » نگاشت شش«واژه پياپي يا  6تا توالي  3ها نگاشت حاضر، فراواني تك

ــدول  ــك1در ج ــتي ، ت ــا  نگاش ــاي پربس ــدول ه ــتي2مد و در ج ــا   ، دونگاش ــا ت ه
شـد، فراوانـي    بينـي مـي   هاي پربسامد ارائه شده است. همان گونه كه پـيش  نگاشتي شش
هاي دستوري مانند حروف ربط، حروف اضـافه و عاليـم سـجاوندي بسـيار زيـاد       واژه

هاي دستوري، اعداد و عاليم سـجاوندي و   است. در اين حالت با ناديده گرفتن صورت
توان تصوير بهتري از ساختار واژگـاني پيكـره پـژوهش     اختارهاي واژگاني ميبررسي س

                                                      

1. token        2. type        3. unigram 



114 v 1394تابستان ) / 82(پياپي  2م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

هـا،   شود، با بيشتر شدن تعـداد نگاشـت   مشاهده مي 2ارائه داد. همان گونه كه در جدول 
 شود.   فراواني آنها كم مي

 هاي پربسامد نگاشتي برخي تك ـ1جدول 

 فراواني نوع فراواني نوع

 8 مسئوالن 206 و

 7 ميعل 179 در

 7 مشكالت 174 است

 7 جهادي 171 اين

 7 توليد 154 كه

 7 گاز 147 .

 6 مصرف 98 از

 6 قانون 93 به

 6 انقالب 91 ما

 5 امنيت 82 را

 5 ها تحريم 52 كشور

 5 سازي مقاوم 44 اقتصاد

 5 جهاني 35 اقتصادي

 4 عدالت 26 ها سياست

 4 سد 21 مردم

 4 موانع 20 مقاومتي

 4 پرهيز 18 ايه سياست

 4 قوا 16 نفت

 4 آب 16 دنيا

 4 جنگ 14 مسئولين

 4 و پاش ريخت 11 اسراف

 3 رياضت 10 كشورها

 3 دارو 8 دولت
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 هاي پربسامد نگاشتي دو تا چند ـ2جدول 

     19 مقاومتي اقتصاد

     5 كشور اقتصاد

     4 كشور مسئولين

     4 قوه سه

     4 اقتصادي حماسه

     4 قوا يرؤسا

     3 كنيم سازي مقاوم

     3 جهاني اقتصاد

     3 ديگر كشورهاي

     3 ملي توليد

     3 اجتماعي عدالت

     3 مصرف الگوي

     3 انساني نيروي

     3 اقتصادي جنگ

     3 اسالمي جمهوري

     3 اي هسته انرژي

     3 هييقضا قوه

     2 اقتصادي فعاليت

     2 گوناگون هاي نهتكا

     2 سياسي هحماس

     2 تهديدزا عوامل

    6 مقاومتي اقتصاد هاي سياست

    5 گاز و نفت

   7 ها سياست اين در كه

   3 خواهران و برادران شما

   3 است نفت به وابستگي

 2 تهديدزا عوامل برابر در مقاومت توانايي
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تـرين   تـوان مهـم   هـاي پربسـامد، مـي    هـا و عبـارت   با توجه به نـوع و فراوانـي واژه  
 هاي مورد نظر مقام معظم رهبري را به شرح زير ارائه كرد: موضوع

 4بـا  » وپـاش  ريخـت «بـار،   6با » مصرف«بار،  11با » اسراف« .جويي فرهنگ صرفه. 1
بار بسامد وقوع، از مـواردي هسـتند كـه     3با » الگوي مصرف«بار و  3با » رياضت«بار، 
رسـد كـه    از سوي مقام معظم رهبري بر آن تأكيد شده است. از اين رو، به نظر مي بارها

در استفاده از منابع كشور » سازي فرهنگ«و » فرهنگ«اقتصاد مقاومتي،   در بحث سياست
نقش اساسي دارد. تأثير فرهنگ بر جامعه انكارناپذير است و اگر بنا باشد براي بنيادهاي 

ي جامعه زيربنايي قائل شويم، آن زيربنا فرهنگ اسـت. مقـام   سياسي، اجتماعي و اقتصاد
كنـيم،   از هر طرف كـه حركـت مـي   «فرمايند:  معظم رهبري در بيانات خود اين گونه مي

). 19/9/1369» (شـود  ها واقعاً به فرهنگ خـتم مـي   رسيم و راه بينيم كه به فرهنگ مي مي
ن صداوسـيما يـادآور شـدند:    ايشان همچنين در بيانات خود در جمع مـديران و كاركنـا  

توانـد آن ملـت را    هاست. فرهنگ يك ملت است كه مي فرهنگ مايه اصلي هويت ملت«
  ).28/2/1383( »پيشرفته، عزيز، توانا، عالم، فناور، نوآور و داراي آبروي جهاني كند

ايشان در تعريفي جامع در سخنراني خود فرهنگ را شامل زبان، هنر، عقايـد، آداب،  
). ايشـان عنـوان كردنـد:    24/10/1362كننـد (  و خلقيات يـك جامعـه بيـان مـي    ها  سنت

» جويي به معني رياضت كشيدن مردم نيست، بلكه وضع مردم بهتـر خواهـد شـد    صرفه«
بار در بيانات ايشان فراواني وقوع داشته اسـت. تأكيـد    4نيز » آب«). واژه 20/12/1392(

به اين دليل است كه ايران با توجـه   مقام معظم رهبري بر روي كمبود آب و خشكسالي
به شرايط اقليمي و جغرافيايي خـاص، جـزو منـاطق گـرم و خشـك جهـان محسـوب        

شود. اين در حالي است كه اگر مصرف آب به همين صورت پيش برود تا چند سال  مي
 شود.   آينده ايران مجبور به واردات آب مي

 16» دنيا«ني رهبر معظم انقالب، در پيكره به دست آمده از سخنرا. جنگ اقتصادي. 2
توانـايي مقاومـت در برابـر عوامـل     «بـار و   3» اقتصـاد جهـاني  «بـار،   5» هـا  تحريم«بار، 

مشـكالت  «بار بسامد وقوع داشته است. ايشان در بيانات خود اعالم كردنـد:   2» تهديدزا
بـيش  داري آغـاز شـد و كـم و     اقتصادي از غرب و آمريكا به عنوان سردمداران سـرمايه 

 ).20/12/1392» (بسياري از كشورهاي جهان دچار مشكالت ناشي از آن شدند
اند. مقام معظم  بار بسامد وقوع داشته 3هر يك » جنگ اقتصادي«و » اي انرژي هسته«
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انـد كـه غـرب و آمريكـا بـا اسـتفاده از        هاي خود تأكيـد كـرده   رهبري بارها در فرمايش
اي خواهان به زانو درآوردن ايـران هسـتند.    تهابزارهايي همچون حقوق بشر و انرژي هس

انـد بـا تهديـد و     اين در حالي است كه در طول سه دهه از آغاز انقالب اسالمي نتوانسته
افروزي، اهداف خود را به پيش ببرند، به همين دليـل بـه تحـريم اقتصـادي ايـران       جنگ

 اند. متوسل شده
بـار و   6بـا  » قـانون «بـار،   8با » ولتد«بار،  8با » مسئوالن«هايي چون  واژه . دولت.3

توليد «بار،  4با » رؤساي قوا«بار،  4با » سه قوه«بار،  4با » مسئولين كشور«همچنين واژه 
بـار   2بـا  » قـوه مقننـه  «بار و  2با » توانايي مقاومت«بار،  3با » قوه قضاييه«بار،  3با » ملي

هاي داخلـي توجـه    ها و ظرفيت بسامد وقوع، مبين اين نكته است كه ايشان به توانمندي
هـا ايـن اسـت كـه      ها و عبارت بسيار دارند. تحليل پژوهشگران از بسامد باالي اين واژه

هـا و   به نيروي بالقوه داخلي براي رفع تحريم  ايشان از سران سه قوه انتظار دارند كه آنها
يت از توليد مشكالت اقتصادي بيشتر تكيه كنند. همچنين در دوران اقتصاد مقاومتي حما

هاي توليدي و بازرگاني و حتي نظـام   ملي يك ضرورت است. از يك سوي بايد فعاليت
پولي و مالي كشور با نيازهاي ناشي از اجراي اقتصاد مقاومتي و پيامدهاي آن هماهنـگ  

هـاي داخلـي    ها و ظرفيت شود و از سوي ديگر، بايد اقتصاد كشور را متكي به توانمندي
سازي مواد اوليه و تجهيـزات،   مسئله توليد داخلي بايد كوشيد با بوميكرد. همچنين، در 

مـا در  «فرماينـد:   كشور را به سمت و سوي توسعه سوق داد. ايشان در سخنان خود مـي 
ها و استعدادهاي دروني خود بسياري  توانيم با تكيه بر توانايي هاي اقتصادي نيز مي زمينه

 ).  23/2/1393» (اين موضوع تجربه شده بودها را باز كنيم و در قبل هم  از گره
بـار،   19» اقتصـاد مقـاومتي  «در بيانـات رهبـر معظـم انقـالب،     . اقتصاد مقـاومتي.  4

عـدالت  «بـار و   4» عدالت «بار،  5» اقتصاد كشور«بار،  6» هاي اقتصاد مقاومتي سياست«
بار در بيانات  6» هاي اقتصاد مقاومتي سياست«بار بسامد وقوع داشته است.  3» اجتماعي

ايشان تكرار شده كه نشان از توجه ويژه رهبر معظم انقالب از تبـديل كـردن كشـور از    
حالت واردكننده حداكثري به واردكننده حداقلي و تبديل ايران به يك كشور صادركننده 

حماسـه  «بـار،   44بـا  » اقتصـاد «محصوالت غيرنفتي و غير وابسته بـه نفـت اسـت. واژه    
بار بسـامد وقـوع نشـان از تأكيـد ايشـان بـر        2با » حماسه سياسي«بار و  4با » اقتصادي

هاي سياسي و مشاركت در رشد و شكوفايي اقتصاد ايـران   حضور حداكثري مردم در حماسه
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دهنده تأكيد مقام معظـم رهبـري بـر لـزوم اجـراي اسـناد        ها نشان دارد. بسامد وقوع اين واژه
ور است. قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران،     باالدستي از سوي مديران و مسئوالن كش

سـاله پـنجم توسـعه،     5، برنامـه  1404انـداز جمهـوري اسـالمي ايـران در افـق       سند چشـم 
قـانون اساسـي و قـانون     44هاي كلي اصـل   هاي ابالغي مقام معظم رهبري، سياست سياست

 روند. ه شمار ميها ب ترين اسناد باالدستي مشترك در همه حوزه بودجه ساالنه كشور از مهم
بار بسامد وقـوع داشـته    21» مردم«در بيانات رهبر معظم انقالب واژه  . نقش مردم.5

مبين اين نكته است كه تحقق اقتصاد مقاومتي از نظـر    است. بسامد وقوع باالي اين واژه
پذير اسـت و بايـد فضـايي بـر كشـور و       ايشان صرفاً با مشاركت همه آحاد مردم امكان

شود كه همه خودشان را در پيشـرفت اقتصـادي و علمـي كشـور شـريك       جامعه حاكم
بدانند و همه مردم، حتي افراد عادي در هر فعاليت توليـدي كـه در آن مسـتعد هسـتند،     
خود را براي پيشرفت ايران مؤثر بدانند. ايشان در سخنان خود براي نشان دادن اهميـت  

 كنند.   مردم در طول انقالب اشاره ميو پايداري  1البالغه نهج 127نقش مردم، به خطبه 
بـار   5بـا  » نفـت و گـاز  «بـار و   7با » گاز«بار بسامد،  16با » نفت«واژه  . منابع انرژي.6

دهنده اين است كه تأكيد مقام معظم رهبـري، بـر بـه اسـتقالل اقتصـاد       بسامد وقوع، نشان
منابع انساني و تخصـص   گيري از كشور از منابع تجديدناپذير و فسيلي و نيز تأكيد بر بهره

 بار بسامد وقوع مؤيد اين نكته است.   3با » نيروي انساني«و دانش داخلي است. واژه 
بار بسامد وقوع داشته است. ايشان به لـزوم حمايـت از    3» توليد ملي« . توليد ملي.7

هاي عمراني ملي به پيمانكاران داخلي و مبـارزه بـا    كار و سرمايه داخلي و سپردن پروژه
مفاسد اقتصادي و اخاللگران سيستم بانكي كشور تأكيد دارنـد. همچنـين، ايشـان ارائـه     

دانند؛ چرا كه معتقدند اگـر مـردم    آمار صحيح و شفاف اقتصادي به مردم را ضروري مي
 توانند به مسئوالن كمك كنند. از مسائل كشور خبر داشته باشند، بهتر مي

 گيري بحث و نتيجه

هـاي كمـي و    هـا، روش  هايي است كـه در تحليـل داده   ژوهشپژوهش حاضر از جمله پ
بنياد با هم تلفيق كرده است. در گفتمـان    كيفي را در قالب رويكرد تحليل گفتمان پيكره

                                                      

 يداهللا مع الجماعه .1
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، »جـويي  فرهنـگ صـرفه  «هاي  مقام معظم رهبري در باب سياست اقتصاد مقاومتي حوزه
» منابع ارزي«و » توليد ملي«، »نقش مردم«، »اقتصاد مقاومتي«، »دولت«، »جنگ اقتصادي«

 اند. از مفاهيم پربسامد بوده
ترين اركان اقتصاد مقاومتي، حمايـت از   به فرموده مقام معظم رهبري، يكي از مهم

). 1/1/1391محصوالت صنعتي و كشاورزي داخلي و در يك كالم توليد ملي اسـت ( 
تـا رقابـت   بـازده فعـال شـوند     بدين منظور بايـد واحـدهاي توليـدي كوچـك و زود    

ها براي توليد محصوالت با كيفيـت داخلـي افـزايش يابـد، ايـن امـر موجـب         كارخانه
شود. در نتيجه، واردات بعضي اقـالم   استقبال مردم از خريد كاالهاي ساخت داخل مي

رسـد و از خـروج ارز    را دارد بـه حـداقل ممكـن مـي      كه كشور توانـايي توليـد آنهـا   
استفاده از منابع فسيلي از ديگر مسائلي است كـه  سازي در  شود. فرهنگ جلوگيري مي

هـاي انـرژي از جملـه     رهبر فرزانه انقالب به آن تأكيد ويژه دارند. قيمت پايين حامـل 
برق، گاز، بنزين و ... سبب سوء مديريت و اسراف مردم در استفاده از اين منابع شده 

تصـور اشـتباه ايـن    شـود و   است؛ چرا كه قيمت تمام شده آن براي مردم محاسبه نمي
ها بسيار پايين است. كشـور منـابع ارزي بسـيار     است كه قيمت تمام شده اين فراورده

كنــد كــه  زيــادي را صــرف واردات ايــن محصــوالت، بــويژه بنــزين و گازوئيــل مــي
توانـد از هـدر    سازي و اصالح الگوي مصرف اين محصوالت توسط مردم مـي  فرهنگ

بنيـان بـه    هـاي دانـش   اهميت شـركت وي ديگر، رفت منابع ارزي جلوگيري كند. از س
هاي اقتصاد مقـاومتي، از طـرف    اي است كه عالوه بر تأثيرگذاري بر ساير مؤلفه اندازه

هاي اقتصاد مقـاومتي   ترين و مؤثرترين مؤلفه رهبر معظم انقالب به عنوان يكي از مهم
ي جـايگزيني  بنيان به عنوان راهكـاري بـرا   هاي دانش شود. ايشان از شركت مطرح مي

ما اگر بتوانيم از همين فرصـت كـه امـروز    «كه  كنند ياد و تصريح مي يدرآمدهاي نفت
هـاي اقتصـادي درآمـدزاي     وجود دارد استفاده كنيم و تالش كنيم نفت را بـا فعاليـت  

ـ   ديگري جايگزين كنيم، بزرگ ايـم.   اقتصـاد انجـام داده   هترين حركت مهـم را در زمين
تواند اين خأل را تا ميزان زيادي  كارهايي است كه مي  ازجمله بنيان  امروز صنايع دانش

). استقالل اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي از ديگر مواردي است 8/5/1391( »پر كند
اند. قانون اساسي، بويژه در اصول دوم، سـوم،   كه رهبر معظم انقالب به آن اشاره كرده

 ها دانسته است: ين ويژگيچهل و سوم و پنجاهم، جامعه مطلوب را داراي ا
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 استقالل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   ـ
 آزادي به منزله عمل تحقق استقالل و استعدادهاي ملي   ـ
 وجود عدالت اجتماعي و نبودن فقر و محروميت   ـ
 تأمين نيازهاي انساني در جهت رشد و تكامل وي  ـ
 بالندگي توليد و اشتغال كامل و موجه   ـ

 منابع

شـركت انتشـارات علمـي و     تهران:. تحليل گفتمان انتقادي ).1390فردوس. (زاده،  اگلقآ
 .فرهنگي

  .19/9/1369در ديدار اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي،  بيانات مقام معظم رهبري،
 .24/10/1382در ديدار اعضاي شوراي نگهبان،  بيانات مقام معظم رهبري،
 .28/2/1383مديران و كاركنان صداوسيما، در جمع  بيانات مقام معظم رهبري،
 .16/6/1389در ديدار با جمعي از كارآفرينان كشور،  بيانات مقام معظم رهبري،
 .1/1/1391در حرم رضوي،  بيانات مقام معظم رهبري،

هـاي   در ديـدار جمعـي از پژوهشـگران و مسـئوالن شـركت      بيانات مقام معظم رهبـري، 
 .8/5/1391بنيان،  دانش

 .12/1392/ 20هاي اقتصاد مقاومتي،  در جلسه تبيين سياست مقام معظم رهبري،بيانات 
در ديـدار اقشـار مختلـف مـردم بـويژه مـردم اسـتان ايـالم،          بيانات مقام معظم رهبـري، 

23/2/1393. 
  .)1( 1 مجله گفتمان،). متن، وانموده و تحليل گفتمان. 1377تاجيك، محمدرضا. (

رضـا و سـميعي نسـب، مصـطفي.      علـي   سجاديه، سـيد زاده جهرمي، محمدصادق؛  تراب
هاي اقتصاد مقاومتي جمهـوري اسـالمي ايـران در     ). بررسي ابعاد و مؤلفه1392(

  ).32( 10فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي، . اي اهللا خامنه انديشه حضرت آيت
ي تحليل پيكره بنياد گفتمان نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـالم    ). 1393سامني، سـامان. ( 

درباره رد يا تأييد صـالحيت وزراي پيشـنهادي وزارت ورزش و جوانـان دولـت     
نامه كارشناسي ارشد. تهران: دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و      پايان يازدهم.
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