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صدا و سیما در اندیشه مقام رهبری:
تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب 

چکیده 
ــدار رئیــس و  ــر انقــالب اســالمي در دی ــه ســخنان رهب ــوط ب ــل گفتمــان مرب ــق، تحلی ــن تحقی ــی ای هــدف اصل
مدیــران ســازمان صــدا و ســیما اســت کــه در فاصلــه ســال های 1394 - 1369 بیــان کرده انــد. دو پرســش اساســی 
تحقیــق ایــن اســت کــه ســخنرانی های مقــام رهبــری در ســال های مــورد مطالعــه، نخســت حــاوی چــه مضامینــی 
ــه انجــام  ــی در دو مرحل ــا رویکــرد ترکیب ــق ب ــوده اســت؟ تحقی ــز ب ــی متمرک ــر چــه محورهای ــوده اســت؟ و دوم ب ب
گرفتــه اســت: در ابتــدا، محقــق بــا نمونه گیــری هدفمنــد از 25 ســخنرانی رهبــر انقــالب در فاصلــه ســال های 1394 
- 1368، شــش ســخنرانی درج شــده ایشــان را بــه مناســبت انتصــاب رئیــس یــا تمدیــد دوره ریاســت ســازمان بــه 
عنــوان »نمونــه« انتخــاب و مضامیــن آن هــا را بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا در 32 مضمــون، کدگــذاری کــرده 
و در ادامــه، بــا توجــه بــه فراوانــی مضامیــن و نیــز شــرایط خــاص کشــور در مقطــع ســخنرانی، تحلیــل گفتمــان را بــر 
مبنــای اندیشــه های تئــو ون دایــک انجــام داده اســت؛ نتیجــه ایــن کــه بیــن مضامیــن ســخنرانی های رهبــر انقــالب 
ــا توجــه بــه تحلیــل گفتمــان ســخنان و نیــز شــناخت  در ســال های مــورد مطالعــه، تفــاوت معنــادار وجــود دارد و ب
ــت اجتماعــی«،  ــی«، »عدال ــه ترتیــب گفتمان هــای »حفــظ ارزش هــای اســالمی و انقالب ــی، ب ــن شــرایط زمان و تبیی

»وحــدت و انســجام ملــی« و »مقاومــت در برابــر نظــام ســلطه« بــر ســخنان ایشــان حاکــم بــوده اســت.

واژگان کلیدی 
صدا و سیما، مقام رهبری، تحلیل گفتمان، مضامین سخنان.
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مقدمه
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق، تحلیــل گفتمــان مربــوط 
بــه ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، آیــت اهلل ســید علــی 
خامنــه اي اســت. رهبــر انقــالب، ایــن ســخنان را در دیــدار 
ــوری  ــیمای جمه ــدا و س ــازمان ص ــران س ــس و مدی رئی
اســالمی ایــران و بــه اختصــار، ســازمان صــدا و ســیما بیان 
کرده انــد و محقــق بــا اســتفاده از مضامیــن ســخنرانی ها)1( 
ــوای  ــل محت ــال های 1394 - 1369 و تحلی ــه س در فاصل
ســخنان ایشــان بــه دنبــال آن اســت تــا بــه هــدف اصلــی 

تحقیــق، جامــه عمــل بپوشــاند.
ــر  ــن ســخنرانی های رهب ــتفاده از مضامی ضــرورت اس
ــر  ــد ه ــان مانن ــه ایش ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــالب ب انق
ــب  ــه تناس ــود ب ــخنان خ ــر در س ــه دیگ ــام بلندپای مق
موضوع هــای  بــه  کشــور،  خــارج  و  داخــل  شــرایط 
مختلــف، توجــه و گاه بــر آن تأکیــد می کننــد کــه 
ــه  ــورد مطالع ــای م ــد« در دیداره ــن »توجــه« و »تأکی ای
ــور  ــه ط ــیما، ب ــازمان صــدا و س ــران س ــس و مدی ــا رئی ب
ــث  ــه مباح ــوط ب ــای مرب ــر موضوع ه ــز ب ــده متمرک عم
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و علمــی کشــور، 
ــام  ــالب و نظ ــده انق ــال و آین ــای ح ــا و تهدیده فرصت ه
جمهــوری اســالمی، »منطــق رســانه ای« ســازمان در 
ــه ســرعت در حــال  ــا شــرایط پیوســته و گاه ب برخــورد ب
تغییــر و نیــز مشــی)2( و مأموریــت)3( و بایدهــا و نبایدهــای 
ــام)4( و  ــوزه پی ــژه در ح ــه وی ــرد آن، ب ــا و عملک فعالیت ه
محتــوای)5( برنامه ســازی ها )از خبــر، موســیقی و نمایــش 
تــا مســابقه و ُجنگ هــای تفریحــی و ســرگرم کننده و 
خدمــات  و  تجــاری)7(  سیاســی)6(،  چــه  تبلیغــات، 

1- تمامــی مطالــب نقــل شــده از رهبــر انقــاب اســامی کــه مبنــای انجــام ایــن تحقیــق اســت؛ در پایــگاه دفتــر حفــظ و نشــر آثــار آیــت 
اهلل العظمــی خامنــه ای بــه نشــانی khamenei.ir در دســترس عمــوم قــرار دارد. 

Policy - 2
Mission - 3

Message - 4
Content - 5

Propaganda - 6
Advertising  -7

(Public Service Advertising (PSA - 8
9- »مقصــود از رســالت در ایــن عرصــه، چیــزی متفــاوت از کارکــرد )Function( و وظیفــه اســت و بــه احســاس تعهــدی گفتــه می شــود 
کــه رســانه ها و گرداننــدگان آن هــا نســبت بــه ارائــه دادن یــا ارائــه نــدادن اطاعــات و اخبــار احســاس می کننــد. بــرای تشــبیه می تــوان 
ــا اهــداف خــاص در ضمــن انجــام  ــه دنبــال کــردن هــدف ی ــر فعالیت هــای حرفــه ای و التــزام درونــی و عملــی ب رســالت را روح حاکــم ب

وظایــف ذاتــی دانســت.« )اســماعیلی، 1388: 11)

ــی)8(( اســت. عموم
ــانه ها«  ــودن رس ــد ب ــالت مند)9( و متعه ــم »رس می دانی
از جملــه موضوع هــای چالش برانگیــز عصــر ارتباطــات 
ــق  ــف و برخــی دیگــر مواف ــا آن، مخال اســت کــه برخــی ب
ــز  ــان و نی ــان و موافق ــل مخالف ــه دالی ــا مطالع هســتند؛ ام
مــرور هــر چنــد گــذرا بــر مقدمــه و اصــول مرتبــط قانــون 
ــی  ــام خمین ــه ام ــالب، چ ــران انق ــخنان رهب ــی و س اساس
»انقــالب  نشــان می دهــد  اهلل خامنــه ای  آیــت  و  )ره( 
ــرش و بســط  ــا پذی ــی آن ب ــران اصل ــران و رهب اســالمی ای
نــگاه موافقــان، حتــی تــالش کرده انــد تــا ایــن نــگاه را بــه 
اســناد و متــون حقوقــی وارد کننــد و در اصطــالح اهــل فن، 

ــماعیلی، 1388: 11(. ــازند« )اس ــه س نهادین
خبــرگان قانــون اساســی )1358( در مقدمــه آن 
کــه در حقیقــت، »عهــده دار بیــان پایه هــای فکــری 
نکتــه  ایــن  بــر  اســت«؛  اســالمی  نظــام جمهــوری 
ــو  ــی )رادی ــاط جمع ــایل ارتب ــه »وس ــد ک ــد کرده ان تأکی
ــالب  ــی انق ــد تکامل ــت رون ــتی در جه ــون( بایس و تلویزی
ــرار  ــالمی ق ــگ اس ــاعه فرهن ــت اش ــالمی و در خدم اس
ــه  های  ــالم اندیش ــورد س ــه از برخ ــن زمین ــرد و در ای گی
ــای  ــج خصلت ه ــد و از اشــاعه و تروی ــره جوی ــاوت به متف

ــد«. ــز کن ــدا پرهی ــالمی ج ــد اس ــی و ض تخریب
ــوان ســه ســال بعــد در  ــگاه« را می ت ــن »ن ــداد ای امت
»مقدمــه« قانــون خــط مشــی کلــی و اصــول برنامه هــای 
ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران 
)1361( نیــز مشــاهده کــرد؛ در ایــن قانــون مصــوب 

ــم: ــالمی می خوانی ــورای اس ــس ش مجل
ــران می بایــد  »صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ای
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ــی و  ــی و اجتماع ــی، سیاس ــای مکتب ــق آگاهی ه از طری
ایجــاد احســاس مســئولیت در مــردم و افشــای توطئه هــا و 
نقشــه های دشــمنان داخلــی و خارجــی انقــالب در جهــت 
ــرای  ــه را ب ــد و زمین ــالش نمای ــالب ت ــداوم انق ــظ و ت حف
ــای  ــاروری خالقیت ه ــتعدادها و ب ــکوفایی اس ــد و ش رش
انســان تــا مــرز خلیفه اللهــی آمــاده نمایــد. رســالت 
ارشــادی و پیامبرگونــه ایــن رســانه عمومــی، حضــور فعــال 
ــد و  ــه امی ــاد روحی ــی و ایج ــات اجتماع ــه جریان در کلی
اعتمــاد در جامعــه اســت. همچنــان کــه بایــد واقعیت هــای 
تلــخ و خطراتــی کــه امــت را تهدیــد می کنــد، پیشــگویی 
کــرده و بــه موقــع هشــدار دهــد؛ مــردم را بــه ســوی خیــر 
و کمــال مطلــق دعــوت نمــوده و در تنگناهــا و مشــکالت، 
ــز  ــیما هرگ ــدا و س ــد. ص ــنی بخش باش ــای روش راهگش
ــد؛  ــداد نمای ــکالت قلم ــل مش ــع ح ــود را مرج ــد خ نبای
ــده،  ــادی و آگاهی دهن ــش ارش ــای نق ــا ایف ــا ب ــه تنه بلک
متــن  در  انقالبــی  و  شــتاب گیر  حرکتــی  زمینه ســاز 
جامعــه اســالمی باشــد. در ایــن راه بایــد کلیــه رویدادهــا 
و وقایــع را آن گونــه کــه هســت بــه اطــالع مــردم رســاند 
ــه های  ــری و اندیش ــای هن ــری از خالقیت ه ــا بهره گی و ب
پربــار بــه آمــوزش فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی، علمــی، 
ــش  ــی و دان ــطح آگاه ــردن س ــاال ب ــری و ب ــی و هن فن
ــگ  ــه اندیشــه و فرهن ــا ارائ ــن ب ــردازد. همچنی ــه بپ جامع
ــت  ــالب را عینی ــدور انق ــی، ص ــطح جهان ــالمی در س اس
بخشــد. رســالت دیگــر ایــن رســانه، پاســخگویی بــه 
نیازهــای تفریحــی جامعــه و بــارور ســاختن اوقــات فراغــت 
ــا  ــت ت ــی اس ــالم تفریح ــای س ــرای برنامه ه ــق اج از طری
در ســایه شــادابی تــن و روان، ســالمت و آرامــش فکــری 

ــردد)1(«. ــن گ ــه تأمی جامع
»رهبــری فقیــه جامع الشــرایط، ضامــن عــدم انحــراف 
ــود  ــالمی خ ــل اس ــف اصی ــف از وظای ــازمان های مختل س

اســت«.
ایــن عبــارت کوتــاه از مقدمــه قانــون اساســی بــا فرمان 
ــرای بازنگــری در آن،  ــد انقــالب ب ــر فقی ــذار و رهب بنیان گ

1- متــن کامــل قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران همــراه بــا اصاحــات و تغییــرات ســال 1368 و نظریه هــای تفســیری شــورای 
نگهبــان در پایــگاه اطــاع رســانی شــورا بــه نشــانی shora-gc.ir قابــل مشــاهده اســت.

2- اصل نود و هشتم: »تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود«.

بــه ویــژه بــرای رئیــس، مدیــران و تمامــی دســت اندرکاران 
ــرد و مصــداق  ــدا ک ــدان پی ــت دوچن ــیما، اهمی صــدا و س
بیشــتر یافــت؛ چــرا کــه یکــی از »محــدوده مســائل مــورد 
ــه تصریــح امــام خمینــی )ره(،  بحــث« هیئــت منصــوب ب
»تمرکــز در مدیریــت صــدا و ســیما بــه صورتــی بــود کــه 
ــوای ســه گانه در آن نظــارت داشــته باشــند« )خمینــی،  ق
1389: 365 - 364(. بنابرایــن اصــل یک صــد و هفتــاد 
ــیما  ــدا و س ــازمان ص ــه س ــوط ب ــه مرب ــم )175( ک و پنج
اســت؛ بــه شــرح زیــر اصــالح و بــه همــراه دیگــر اصالحــات 
ــا پاســخ  ــاه )1368( ب ــرات در همه پرســی 6 مردادم و تغیی

»آری« مــردم مواجــه شــد:
یــازده ســال بعــد، شــورای نگهبــان در پاســخ بــه نامــه 
ــز یکــی از  ــی( و نی ــی الریجان ــت ســازمان )عل رئیــس وق
فقهــای شــورا )آیــت اهلل محمــد یــزدی( نظریــه تفســیری 
ــه  ــم ب ــاد و پنج ــد و هفت ــل یک ص ــاره اص ــود)2( را درب خ

شــرح زیــر اعــالم کــرد:
ــون  ــم قان ــاد و پنج ــد و هفت ــل یک ص ــق اص »مطاب
اساســی در نظــام جمهــوری اســالمی ایــران، صــدا و ســیما 
زیــر نظــر مســتقیم مقــام معظــم رهبــری اســت. بنابرایــن 
سیاســت گذاری، هدایــت و تدابیــر الزم در همــه ابعــاد، بــه 
خصــوص در راســتای تحقــق آزادی بیــان و نشــر افــکار بــا 
رعایــت موازیــن اســالمی و مصالــح کشــور در همــه شــئون 
و مراتــب کــه در صــدر اصــل مذکــور بــه آن اشــاره شــده 
اســت؛ از اختیــارات اختصاصــی آن مقــام اســت« )شــماره 

.)1379/7/10 ،979/21/79
ــب  ــایر مطال ــز س ــب و نی ــن مطال ــی ای ــه تمام مطالع
مشــابه، دو نکتــه مهــم را بــه ذهــن هــر خواننــده متبــادر 

می ســازد:
ــه  ــیما ب ــدا و س ــاص ص ــی خ ــت و کارای اول، اهمی
عنــوان »نهــاد حکومتــی« در نظــام جمهــوری اســالمی و 
دوم، عالی تریــن وجــه نظــارت بــر ایــن ســازمان از جانــب 
ــب و  ــی نص ــار اختصاص ــتن اختی ــا داش ــری ب ــام رهب مق
ــال  ــت و اعم ــت گذاری، هدای ــز سیاس ــس و نی ــزل رئی ع

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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ــه  ــا ب ــای آن، ت ــاِد فعالیت ه ــی ابع ــر الزم در تمام تدابی
ــانه  ــوان رس ــه عن ــالب، »ب ــر انق ــر رهب ــه تعبی ــت ب حقیق
ملــی و عمومــی، اثرگذارتریــن مجموعــه فرهنگــی در 
کشــور« باشــد. )بیانــات پــس از بازدیــد از ســازمان صــدا 

و ســیما، 1383/2/28(
می دانیــم »رهبــری، انگیــزش و بســیج مدیــران و 
ــتیابی  ــی در راه دس ــکاری جمع ــور هم ــه منظ ــان ب کارکن
بــه هــدف یــا اهــداف مشــترک اســت و رهبــر بــه اعضــای 
ــا از  ــد ت ــان کمــک می کن ــران و کارکن ــه مدی ــازمان، چ س
ــای  ــایر روش ه ــو و س ــت و گ ــال، گف ــنیدن فع ــق ش طری
ــا  ــد؛ ب ــرار کنن ــش برق ــاط اثربخ ــارض، ارتب ــت تع مدیری
داشــتن مهــارت و آگاهــی از دیدگاه هــای گوناگــون، حــول 
یــک محــور مشــترک، متحــد شــوند؛ نقش هــا، هنجارهــا، 
اهــداف و رســالت ســازمان را تعریــف کننــد؛ فضــای 
ــواِن  ــد؛ ت ــود آورن ــه وج ــود ب ــن خ ــت بی ــاد و صداق اعتم
ــش  ــازمانی را افزای ــت س ــح و خالقی ــری صحی تصمیم گی
ــه اعتمــاد  ــر داشــته های ســازمان باشــند و ب دهنــد؛ آگاه ب
بــه نفــس مناســب بــرای تأمیــن خواســته ها دســت یابنــد؛ 
و شــادمان از کامیابی هــا و بــا تــوان مضاعــف، آمــاده بــرای 
غلبــه بــر ناکامی هــای ســازمان باشــند« )برایســون، 1388: 
394 و 382(؛ بــه عبــارت دیگــر، »رهبــری، راهنمــای 
عمــل، هماهنگ کننــده، ارزیابــی و کنترل کننــده، ابهــام زدا 
و تأمیــن و تضمین کننــده منافــع عمومــی اســت« )خیامــی، 

Hypodermic Theory  -1
Magic Bullet Theory  -2

Process -3
(Information and Communication  Technology (ICT  -4

.)63 - 64 :1393
ــدار  ــالب را در دی ــر انق ــخنرانی های رهب ــق، س محق
ــه،  ــران ســازمان صــدا و ســیما از ایــن زوای رئیــس و مدی
مطالعــه و تحلیــل می کنــد و از ایــن رو، آن هــا را بــا 

اهمیــت می دانــد.

مروری بر منابع
ــل، 1382(  ــک کوای ــانه ای« )م ــق رس ــتن »منط داش
راد، 1384(،  )محســنیان  پیــام«  »بــازار  در  مشــخص 
ــتفاده  ــانه  در اس ــر رس ــق ه ــرط الزم توفی ــا و ش ــز بق رم
مناســب از فرصت هــا و مقابلــه مؤثــر بــا تهدیدهــا اســت. 
ــژه در  ــه وی ــام، ب ــد پی ــت اندرکاران تولی ــاور دس ــزان ب می
کشــورهای در حــال توســعه ماننــد ایــران بــه ایــن اصــل 
ــع  ــودات مطی ــانه ها، موج ــل رس ــان ها در مقاب ــه »انس ک
و منفعــل نیســتند و نظریه هــای تزریقــی)1( و گلولــه 
ــانه های  ــود و رس ــانه خ ــورد رس ــه در م ــی)2(، چ جادوی
ــد  ــمار می آین ــه ش ــده ب ــردود ش ــای م ــب، نظریه ه رقی
ــان  ــودن انس ــر ب ــل گزینش گ ــرش اص ــل، پذی و در مقاب
کارگیــری  بــه  انســانی،  ارتبــاط  بــودن  فراگــرد)3(  و 
فنــاوری  و  رســانه ها  دربــاره  سیســتمی  تحلیل هــای 
اطالعــات و ارتباطــات)4( در ســپهر حیــات انســان معاصــر 
ــارهای  ــر فش ــتمی در براب ــای سیس ــروز عکس العمل ه و ب
ناشــی از تغییــرات محیــط« )محســنیان راد، 1384: 30(، 

جدول 1. اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی »پیش« و »پس« از بازنگری
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در صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران، آزادی بیــان و نشــر افــکار بــا 
رعایــت موازیــن اســالمی و مصالــح کشــور بایــد تأمیــن گــردد.

نصــب و عــزل رئیــس ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی 
نماینــدگان  از  مرکــب  شــورایی  و  اســت  رهبــری  مقــام  بــا  ایــران 
اســالمی  مجلــس شــورای  و  قضائیــه  قــوه  رئیــس  و  رئیــس جمهــور 
داشــت. خواهنــد  ســازمان  ایــن  بــر  نظــارت  نفــر(  دو  کــدام   )هــر 

خط  مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.

در رســانه های گروهــی )رادیــو و تلویزیــون( 
ــن  آزادی انتشــارات و تبلیغــات طبــق موازی

اســالمی بایــد تأمیــن شــود.
ــوای  ــترک ق ــر مش ــر نظ ــانه ها زی ــن رس ای
ــی(،  ــی قضای ــه )شــورای عال ســه گانه قضائی
مقننــه و مجریــه اداره خواهــد شــد. ترتیــب 

ــد. ــن می  کن ــون معی آن را قان
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گام اول حرکــت در مســیر داشــتن منطــق رســانه ای 
ــت.  ــام اس ــازار پی ــخص در ب مش

ــر،  ــوا، از خب ــژه محت ــه وی ــام و ب ــی پی ــواع اصل »ان
ــا ورزش، ســرگرمی و تبلیغــات، در  موســیقی و نمایــش ت
ــای  ــول از چارچوب ه ــور معم ــه ط ــانه ها، ب ــی رس تمام
ــه  ــد؛ ک ــروی می کنن ــده پی ــتاندارد ش ــالح اس ــه اصط ب
ــاخته  ــنت های س ــه س ــنت ها، چ ــده در س ــور عم ــه ط ب
شــده از ســوی رســانه ها و چــه ســنت های بــه ارث 
از فرهنــگ، سیاســت های ســازمان، ســالیق  رســیده 
ــط  ــی محی ــی و مکان ــت زمان ــب و وضعی ــق مخاط و عالئ
انتشــار پیــام، ریشــه دارنــد. وضــع اصطــالح منطــق 
رســانه ای در حقیقــت اشــاره بــه ماهیــت سیســتمی 
ــه  ــت، ک ــانه ها اس ــود در رس ــش موج ــای از پی تعریف ه
ــوع خــاص از پیــام و  ــه دســت اندرکاران می گویــد هــر ن ب
بــه ویــژه محتــوا، چگونــه بایــد باشــد و چگونــه بایــد ارائــه 

ــل، 1382: 244(. ــک کوای ــود؟« )م ش

رســانه های مــا بــه چــه کار می آینــد و چــه 
ــی رود؟  ــار م ــا انتظ ــی از آن ه ــام و محتوای پی

بی توجهــی یــا شــاید کم توجهــی دســت اندرکاران 
ــه  ــش ب ــن پرس ــه ای ــا ب ــانه های م ــام در رس ــد پی تولی
ــه  ــت ک ــته اس ــن نداش ــز ای ــدی ج ــان، پیام ــر آس ظاه
ــش  ــه در پی ــران، چ ــانه ها در ای ــات و رس ــخ مطبوع تاری
و پــس از پیــروزی انقــالب، بــه »تاریــخ پاســخ های 
ــی  ــا، 1382(؛ »گوی ــود )موالن ــر ش ــدون پرســش« تعبی ب
ــن  ــدون ای ــت؛ ب ــوده اس ــائل ب ــی مس ــخ تمام آزادی، پاس
کــه ایــن پرســش مطــرح شــود کــه درد اصلــی چیســت؟ 
ــه  ــران، ن ــخ ای ــانه ها در تاری ــات و رس ــای مطبوع نظریه ه
از جنبــه اســالمی، ملــی و ســنتی کــه از جنبــه فلســفی، 
ــرب مطــرح  سیاســی، جامعه شناســی و ناسیونالیســم)1( غ

شــده اســت.
برهــان، برهــان دموکراســی و آزادی اســت کــه در 

Nationalism - 1
2- »جامعــه عبــارت اســت از گروهــی از افــراد کــه تحــت تشــکیات منظــم زندگــی می کننــد؛ تمــدن عبــارت اســت از کردارهــای اکتســابی 
خــاص هــر جامعــه؛ و فــرد، موجــودی زنــده اســت کــه صاحــب فکــر، احساســات و اعمــال مســتقل اســت، امــا بــه ســبب تمــاس بــا جامعــه 
ــد  و آزادی عمــل انعکاســی وی ســلب می شــود.«  ــی کــه در آن، نشــو و نمــا می کنــد، ناچــار اســتقال وی کامــا محــدود می مان و تمدن

)لینتــون، 1378: 39)

محیــط و فرهنــگ اروپــا و آمریــکا و در محیط ســرمایه داری 
و سوسیالیســتی آن هــا، رشــد و نمــو کــرده اســت. ایــن نــوع 
تناقض هــا در طــول تاریــخ، مطبوعــات و رســانه هــای ایــران 
را بیشــتر بــه رســانه های تفریقــی تبدیــل کــرده اســت و بــه 
جــای ایــن کــه آن هــا نیــروی مؤثــر در همبســتگی جامعــه 
و بــروز آزادی حقیقــی باشــند؛ بــه طــور عمــده بــه نهــادی 
تفرقــه آور تبدیــل شــده اند« )موالنــا، 1382: 14- 13( 
ــه  ــی ب ــا کم توجه ــی ی ــل بی توجه ــود حاص ــن خ ــه ای ک
»ریشــه های فرهنگــی ارتبــاط در ایــران« اســت )محســنیان 

راد، 1390( .
ــی  ــان ایران ــی انس ــم زندگ ــمت اعظ ــم »قس می دانی
و  روابــط  مــدار  بــر  رســانه ها  مخاطــب  عنــوان  بــه 
تأثیرگذاری هــای متقابــل جامعــه، تمــدن و فــرد)2( بــا 
یکدیگــر، دور می زنــد. ایــن عناصــر چنــان بــا هــم آمیختــه 
ــع یکدیگــر هســتند کــه محققــان هــر چــه  و آنچنــان تاب
بیشــتر ســعی در تفکیــک و تجزیــه آن هــا کرده انــد؛ 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــده و ب ــک ش ــام و ش ــار ابه ــتر دچ بیش
اغلــب دو اصطــالح جامعــه و تمــدن را بــه جــای یکدیگــر 
اســتعمال کرده انــد« )لینتــون، 1378: 39(. »بهتریــن 
ــان نســبت  ــدن هم ــم تم ــه بگویی ــن اســت ک مقایســه ای
ــا اعمــال انعکاســی  ــی ب ــه خــرد آدم ــه دارد ک ــا جامع را ب
عــادی وی دارد: تمــدن مظهــر کلیــه تجــارب گذشــته یــک 
جامعــه در طــول بقــای خــود اســت؛ همچنــان کــه خــرد 
آدمــی نتیجــه تجربیاتــی اســت کــه از واکنش هــا و اعمــال 
ــرای وی حاصــل شــده  عــادی انســان در مــدت زندگــی ب

ــون، 1378: 44(. ــت« )لینت اس
ــان  ــا هم ــی را ب ــدن ایران ــم تم ــر بخواهی ــال اگ »ح
تعریــف مظهــر تجــارب گذشــته جامعــه ایرانــی در طــول 
بقــای خــود، دنبــال کنیــم؛ بایــد تجربــه حملــه اســکندر، 
ــاری  ــاب اختی ــت انتخ ــوالن، فرص ــهمگین مغ ــورش س ی
ــنگین  ــترده و س ــر گس ــه دوم، جب ــالم در دوران خلیف اس
ــه، و ... نهضــت مشــروطه،  تغییــر مذهــب در دوراِن صفوی

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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ــوان  ــه عن ــس از آن را ب انقــالب اســالمی و رخدادهــای پ
بخش هایــی از ایــن تجربــه فهرســت کنیــم« )محســنیان 
در  آن هــا  توجــه  قابــل  نقــش  از  و   )17  :1390 راد، 
زمینه ســازی بــرای برقــراری ارتبــاط اثربخــش بــا انســان 

ــل نشــویم. ــوان مخاطــب، غاف ــه عن ــی ب ایران
دســت یافتــن بــه نظریــه هنجــاری بومــی، گام مهــم 
ــایند  ــت ناخوش ــت و وضعی ــن غفل ــه ای ــه دادن ب در خاتم
ــا و  ــتوری، بایده ــا دس ــاری)1( ی ــای هنج اســت. »نظریه ه
ــف،  ــرایط مختل ــانه ها را در ش ــر رس ــم ب ــای حاک نبایده
تبییــن می کننــد. ایــن نــوع نظریه هــا کــه ماهیــت 
تعهــدآور و الــزام آور دارنــد؛ از وضعیــت رســانه ها در 
ناشــی می شــوند« )مــک کوایــل،  جوامــع مختلــف، 
و  ارزشــی  شــرایط  اســاس  »بــر  و   )449  :1382
ــاط  ــه ارتب ــد ک ــان می کنن ــت بی ــا قاطعی ــک، ب ایدئولوژی
چگونــه بایــد شــکل گیــرد و بــه انجــام برســد« )وینــدال 
و همــکاران، 1387: 379(. »نظریه هــای هنجــاری، رابطــه 
دولــت)2(، رســانه ها و جامعــه را ترســیم و انتظارهــای 
دولــت از رســانه ها، ضوابــط و شــرایط حاکــم بــر آن هــا و 
نیــز انتظارهــای مربــوط بــه نقــش اجتماعــی رســانه ها را 
در جوامــع گوناگــون، مطالعــه می کننــد« )آشــنا و رضــی، 

.)227  :1376

ــه  ــوب جامع ــده آل و مطل ــار ای ــار و نشــان دهنده رفت ــا )Norms( در اصطــاح جامعه شناســی، مدل هــای اســتاندارد شــده رفت 1- »هنجاره
هســتند.« )ســتوده، 1373: 19( »هنجارهــا بــه عنــوان یــک قاعــده رفتــاری عمــل می کننــد کــه نــه فقــط افــراد بــرای انجــام کارهــا از آن هــا 
پیــروی می کننــد؛ بلکــه در عیــن حــال رفتــار انســان ها را نیــز بــا آن هــا می ســنجند« )رفیــع پــور، 1378: 14(. »بنابرایــن هنجارهــای اجتماعی 
هســتند کــه تعییــن می کننــد انســان چــه بایــد بگویــد و از گفتن چــه چیزهایی بایــد اجتنــاب ورزد؛ بایــد چگونه بیندیشــد و چگونــه رفتار کند 
و بــه همیــن دلیــل هــر کــس ســعی می کنــد رفتار خــود را بــا هنجارهــای اجتماعــی ســازگار نماید تــا جامعــه وی را بــه عضویت خــود بپذیرد« 
)فرجــاد، 1374: 12 - 11(. »قوانیــن، طــرز لبــاس پوشــیدن، مقــررات رســمی و اداری، احــکام فقهی و شــرعی، برنامه تحصیلی، قواعــد ورزش ها، 
 آداب و رســوم و نظایــر آن از جملــه هنجارهــای جامعــه محســوب می شــوند« )محســنی، 1386: 30(. »هنجارهــای اجتماعی چنــد ویژگی دارند:
 1. قاعــده و اســتاندارد رفتــار اجتماعــی )تنظیــم روابــط اجتماعــی، فعالیــت مشــترک و کنــش اجتماعــی(، 2. رعایــت کــردن اکثریــت و 3. 
مجــازات در صــورت رعایــت نکــردن« )رفیــع پــور، 1378: 15(. »نقــش عمــده هنجــار در یــک جامعــه، تنظیــم نظــم اجتماعــی و تبعیــت از 

آن هــا در روابــط اجتماعــی اســت« )محســنی، 1386: 30).
2- واژه »دولت« به دو تعبیر به کار می رود:

الــف( بــه معنــای حکومــت: »حکومــت )Government( در لغــت بــه معنــای فرمانروایــی و حکمرانــی اســت و اگــر بــا صفــت بــه کار رود، 
بــرای بیــان نــوع رژیــم سیاســی اســت.« )آشــوری، 1373: 141( »حکومــت در اصــل عبــارت اســت از فراینــد اجــرای منظــم سیاســت ها و 
تصمیم هــای مقام هــای اداری درون یــک دســتگاه سیاســی در قلمــرو معیــن و اقتــدار آن بــه وســیله یــک نظــام حقوقــی بــا اســتفاده از زور 
ــرای اعضــای جامعــه عبــارت  ــز، 1377: 325 - 324(. »عمده تریــن کارکردهــای حکومــت ب در اجــرای سیاســت ها حفــظ می شــود« )گیدن
اســت از: 1. حراســت و دفــاع از جامعــه در برابــر تهاجــم خارجــی، 2. تأمیــن کاالهــای اساســی و ارائــه خدمــات بــرای اعضــای جامعــه، 3. 
ــی از  ــن، 1388: 448(. »یک ــد« )کوئ ــض می کنن ــا را نق ــن هنجاره ــه مهم تری ــه ک ــرادی در جامع ــازات اف ــه و 4. مج ــظ نظــم در جامع حف

ــواع حکومت هــا، میــزان نظــارت و دخالــت آن هــا در اقتصــاد، مذهــب و فرهنــگ اســت« )آشــنا، 1384: 10). معیارهــای تقســیم بندی ان
ب( بــه معنــای قــوه مجریــه: »حکومــت پــس از تشــکیل، نیــاز بــه یــک ســازمان خــاص دارد کــه انجــام وظایــف و اعمــال سیاســت های آن 
را بــه عهــده بگیــرد. ایــن ســازمان، دولــت )State( نامیــده می شــود. دولــت، ســازمانی اســت اســتقراریافته کــه بــر تمامــی اعضــای جامعــه، 

قــدرت و ســلطه اجبــاری اعمــال می کنــد« )روســک و وارن، 1355: 147).

جــدول شــماره 2، نمونــه ای از تالش هــا در ارائــه 
مدل هــای هنجــاری رســانه ها بــر مبنــای نظــام عقیدتــی 

حاکــم بــر آن هــا اســت: 
ــل توجــه اســت؛  ــاره جــدول شــماره 2 قاب آنچــه درب
ایــن اســت کــه »واحــد مطالعــه در آن، نظام هــای 
کشــور- ملــت نیســت؛ بلکــه نظام هــای عقیدتــی و 
فرهنگــی اســت. تقســیم ســه ســتونی جــدول بــر مبنــای 
ــان،  ــدا، انس ــان خ ــبت می ــادی در نس ــدگاه بنی ــه دی س
ــوان  ــه عن ــانه ای ب ــام رس ــت. نظ ــت اس ــه و طبیع جامع
هنجارهــای  ارتبــاط،  شــکل دهنده  و  تســهیل کننده 
ــگان از  ــه و نخب ــی جامع ــوع تلق ــود را از ن ــر خ ــم ب حاک
ارتبــاط متقابــل ایــن چهــار مفهــوم اخــذ می کنــد. در ایــن 
تقســیم بندی، نــگاه بــه انســان و جایــگاه ســه گانه وی بــه 
ــرد  ــده و محصــول عملک ــده، مصرف کنن ــوان تولیدکنن عن

رســانه ها، نقــش محــوری دارد«.
»نظــام والیــت«، بــه ویــژه بــا توجه بــه موضــوع تحقیق، 
ــی،  ــام سیاس ــن نظ ــتر دارد. »در ای ــح بیش ــه توضی ــاز ب نی
باالتریــن ســطوح هــرم قــدرت بایــد شــرایط خــاص از جمله 
ــی و هنجارهــای مکتبــی، اولویــت  تخصــص کامــل در مبان
ــل خواســته های شــخصی  ــی در مقاب ــح دین ــه مصال دادن ب
ــح  ــرایط و مصال ــر و تشــخیص ش ــدرت تدبی ــی و ق و گروه
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اجتماعــی را داشــته باشــند )یونــس: 35 و نهج البالغــه، نامــه 
مالــک اشــتر(« )آشــنا و رضــی، 1376: 242(. از ایــن زاویــه، 
ــه جامع الشــرایط  ــوان »فقی ــه عن ــری ب ــام رهب ســخنان مق
بــر اســاس والیــت امــر و امامــت مســتمر« )مقدمــه قانــون 
ــج  ــر )ع ــی عص ــرت ول ــت حض ــان غیب ــی( »در زم اساس
ــل  ــران« )اص ــالمی ای ــوری اس ــه( در جمه ــی فرج اهلل تعال
ــوان  ــه می ت ــا ک ــا آنج ــد؛ ت ــیار می یاب ــت بس ــم( اهمی پنج
ــرد  ــا و عملک ــرای فعالیت ه ــن« ب ــع هنجارآفری آن را »منب
دســت اندرکاران رســانه ها، بــه ویــژه صــدا و ســیما دانســت. 
بنیــادی  »ویژگــی  خوانده ایــم  و  شــنیده  بســیار 
ایــن انقــالب )انقــالب اســالمی( نســبت بــه دیگــر 
ــالمی  ــی و اس ــر، مکتب ــده اخی ــران در س ــای ای نهضت ه
ــه  ــا »وج ــی( ی ــون اساس ــه قان ــت« )مقدم ــودن آن اس ب
اندیشــه ای و فرهنگــی انقــالب بیــش از وجــه سیاســی یــا 
اجتماعــی آن، سرشــت انقــالب 57 را آشــکار می ســازد« 

)اســماعیلی و همــکاران، 1395: 32(؛ امــا هرگــز یــا شــاید 
کمتــر شــنیده و خوانده ایــم کــه بــا فــرض پذیــرش ایــن 
»ویژگــی بنیــادی« کــه نشــانه وجــود »اســتعداد درونــی« 
ــاص  ــع خ ــرا در مقط ــت؛ چ ــیع اس ــب تش ــالم و مکت اس
تاریــخ ایــران در نیمــه دوم ســال 56 و سراســر ســال 57، 
ایــن اســتعداد از قــوه بــه فعــل درآمــد و منجــر بــه ســقوط 
نظــام شاهنشــاهی، پیــروزی انقــالب و در نهایــت، اســتقرار 

و دوام نظــام جمهــوری اســالمی شــد؟
ــه  ــر پای ــالب ب ــروزی انق ــل پی ــل و عوام ــل عل »تحلی
ــد  ــخ تأکی ــوان پاس ــه عن ــه ب ــن نکت ــر ای ــوژی ب ایدئول
ــری  ــه رهب ــالب ب ــالمی انق ــوژی اس ــه ایدئول ــد ک می کن
امــام خمینــی )ره(، تمامــی مزایــا و نقــاط قــوت ایدئولوژی 
ــا  ــته و ب ــه داش ــود نهفت ــی در خ ــور ذات ــه ط ــب را ب رقی
و  اســتقالل، عقل گرایــی  آزادی، عدالــت،  ویژگی هــای 
معنویت گرایــی توانســته اســت از رقیبــان پیشــی بگیــرد؛ 

جدول 2. مدل های هنجاری رسانه ها بر مبنای نظام عقیدتی حاکم بر آن ها

مادی- جامعه گرامادی- فردگراالهی- جامعه گرامکاتب متغیرهای مورد مطالعه

استبداد دولتی- تک حزبیدموکراسی- چندحزبیوالیتنظام سیاسی حاکم بر رسانه

دولتیسرمایه  داریتعاونی- دولتی- خصوصینظام اقتصادی حاکم بر رسانه

دولت مدارفردمدارخدامدارنظام فرهنگی حاکم بر رسانه

کارخانه- ادارهبازاردانشگاهنقش اجتماعی رسانه

کارگر- مهندستاجرمربی- معلمنقش پیام آفرینان

ابزار مهندسی اجتماعیابزار کسب و تجارتامر به معروف و نهی از منکرنقش وسیله پیام رسانی

تودهتودهامتواحد اجتماعی مورد خطاب

عمودیافقی و عمودیعمودی و افقیجهت ارتباط 

تمامی اقشار جامعه به جز دسترسی به رسانه
مخربان بنیادهای فرهنگی 

جامعه

اقشار مختلف به میزان توان 
مشارکت در قدرت سیاسی و 

اقتصادی

فقط اقشار حاکم

اولویت بندی معیارهای کارکرد 
رسانه

کیفیت اطالع  رسانی و 
انسجام فرهنگی و اجتماعی

انسجام اجتماعی، مساواتآزادی، تکثر

مطیع- مجبورمصرف کننده- مختاررشید و مختار- مسئولانساِن ایده آل و طراز رسانه

ارتباط توده گیرارتباط توده گیررو در رواولویت نوع ارتباط

توده ایتوده ایاجتماعی و الهیفرهنگ تولید شده توسط رسانه

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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ــام  ــک نظ ــی ی ــای ذات ــی، توانایی ه ــگاه گفتمان ــا از ن ام
ــلط)1(  ــری و تس ــب برت ــود موج ــودی خ ــه خ ــری ب فک
ــری و  ــل برت ــرایط و عوام ــش از آن، ش ــود و بی آن نمی ش
تســلط یــک اندیشــه مهــم اســت؛ نــه توانایی هــای ذاتــی 
آن. بــه همیــن قیــاس، در مطالعــه علــل و عوامــل پیروزی 
انقــالب نمی تــوان وجــود اســالم و حتــی مذهبــی بــودن 
ــروزی  ــت اســالم و در نتیجــه، پی ــردم را نشــانه مقبولی م
ــردم  ــودن م ــی ب ــِل اســالم و مذهب ــالب دانســت. عام انق
ــز  ــی نی ــی و مذهب ــرای ســایر گفتمان هــای مشــابه دین ب
مهیــا بــود؛ امــا در عمــل، ایــن گفتمــان انقــالب اســالمی 
بــود کــه فائــق آمــد. بــر مبنــای نظریــه گفتمــان، تســلط 
یــک نظــام فکــری، نتیجــه تــالش عامــالِن سیاســی و در 
ــازی  ــرد و برجسته س ــرای ط ــی ب ــران اصل رأس آن، رهب
ــر  ــی و غی ــق زبان ــه طری ــه ب ــوای اندیش ــن و محت مضامی
زبانــی در شــبکه تولیــد و توزیــع گفتمــان اســت« 

)اســماعیلی و همــکاران، 1395: 50 - 49(.
تحلیــل گفتمــان ســخنان رهبــر انقــالب از ایــن زاویــه 
نیــز قابــل توجــه اســت و نشــان می دهــد ایشــان در 
دوره هــای مختلــف ریاســت ســازمان، بــر چــه محورهایــی 
در ســخنان خــود متمرکــز شــده و چگونــه گفتمــان مربوط 
بــه ایــن ســخنان را ســامان داده انــد تــا بــا فاصلــه گرفتــن 
معنــادار از ســایر گفتمان هــای مشــابه، بــه عنــوان »گفتمان 
انقــالب اســالمی« در حــوزه فعالیت هــا و عملکــرد صــدا و 
ــد  ــه بای ــل از ادام ــا قب ــود؛ ام ــناخته و درک ش ــیما، ش س
ــاز  ــب نی ــه تناس ــوم را ب ــن مفه ــت و ای ــان« گف از »گفتم

ــرد: ــن ک ــق، واکاوی و تبیی تحقی
»گفتمــان در گســتره مفهومــی و غیــر فنــی خــود در 
بیــان صحبــت، مکالمــه یــا گفــت و گــو بــه کار مــی رود و 
در مــواردی نیــز بــه طــور تلویحــی بیانگــر نوعــی هــدف 
ــه، موعظــه،  ــن رو، خطاب آموزشــی و تعلیمــی اســت. از ای
ــه  ــان ب ــی گفتم ــوان نوع ــز می ت ــاله را نی ــمینار و رس س

 Hegemony -1
Discourse   -2
Discurrere   -3

Text   -4
Contexts   -5

 Utterance  -6
Social Practice   -7

Discourse Analysis   -8

حســاب آورد« )نوریــس، 1377: 19(. »در واژه نامه هــا 
در مقابــل دیســکورس)2(، عــالوه بــر گفتمــان کــه کاربــرد 
ــه  فنــی آن در حــوزه فلســفه و علــوم اجتماعــی اســت؛ ب
ــه  ــم ک ــز برمی خوری ــار و کالم نی ــه، گفت ــای خطاب واژه ه
ــن واژه را  ــابقه تر ای ــه پرس ــر و البت ــای معمولی ت کاربرده

ــوری، 1384: 112(. ــد« )آش ــان می کنن بی
البتــه »معنــای اخیــر تفــاوت بســیار بــا ریشه شناســی 
ــه  ــکارر)3( ب ــل دیس ــه فع ــه آن ب ــه ریش ــن واژه دارد ک ای
معنــای ســرگردان و آواره بــودن، پیمــودن، طــی کــردن، از 
مســیر خــارج شــدن، گمــراه شــدن، بــه بیراهــه رفتــن و ... 
بــاز می گــردد؛ در واقــع، هــرگاه ایــن واژه را در کاربردهــای 
ــی  ــف، بررس ــته های تخصصــی مختل ــون آن در رش گوناگ
ــاد  ــی متض ــا معان ــا ی ــام را در معن ــن ابه ــم، همی می کنی
ــک رویکــرد  ــس، 1377: 19(. »در ی ــم« )نوری آن می بینی
ــترش یافته  ــه گس ــا قطع ــزء ی ــان ج ــی، گفتم زبان شناس
ــی،  ــازماِن درون ــکلی از س ــد ش ــه واج ــت ک ــن)4( اس مت
یکپارچگــی یــا انســجام اســت و در رویکــرد دیگــر، بافتــی 
اســت کــه پاره گفتمان هــای خــاص در بســتر آن بــه 
وقــوع می پیوندنــد و ایــن بافت هــا یــا زمینه هــای)5( 
خــاص  متــوِن  درونــی  شــاکله های  متــون،  تولیــد 
تولیدشــده را تعییــن می کننــد« )میلــز، 1382: 17(؛ امــا 
ــه  ــان ب ــان، گفتم ــگاه زبان شناس ــورت، »از ن ــر ص ــه ه ب
ــوان آن را  ــا می ت ــردازد کــه تنه ــان می پ ــی از زب جنبه های
بــا ارجــاع بــه متکلــم، بــه وضعیــت یــا موقعیــت مکانــی- 
زمانــی وی یــا بــا ارجــاع بــه متغیرهــای دیگــر بیــان کــرد 
کــه در مشــخص ســاختن بســترهای بافــت موضعــی پــاره 

ــد« )نوریــس، 1377: 19(. ــه کار مــی رون گفتــار ب
»گفتمــان بــه تــالزم گفتــه)6( بــا کارکــرد اجتماعــی)7( 
ــل  ــن رو، تحلی ــر شــده اســت؛ از ای ــی آن، تعبی ــا معنای ی
ــب  ــاز و کار مناس ــه س ــت از تعبی ــارت اس ــان)8( عب گفتم
و اِعمــال آن در کشــف و تبییــن ارتبــاط گفتــه )یــا 
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متــن( بــا کارکردهــای فکــری- اجتماعــی. طبیعــی اســت 
ــا  ــی م ــی و جمع ــای کل ــا از دیدگاه ه ــای م ــه کارکرده ک
و  نظام منــد  دیدگاه هــا،  ایــن  می گیرنــد.  سرچشــمه 
ــا  ــام ی ــه نظ ــت ب ــن جه ــتند و از ای ــازمان یافته هس س
ــده اند.  ــر ش ــی)1( تعبی ــری– اجتماع ــدگاه فک ــاختار دی س
دیــدگاه فکــری- اجتماعــی یــا ایدئولــوژی نیــز بــه 
مجموعــه عقایــد، برداشــت ها و ارزش هــای نظام منــد 
ســاری و جــاری در یــک جامعــه یــا بخشــی از آن، اطــالق 
می شــود. تبلــور ایــن دیــدگاه بــه صــورت کارکــرد فکــری- 
ــام  ــه ن اجتماعــی از طریــق مؤلفه هــای خــاص در متــن ب
ســاختارهای گفتمانــی)2( انجــام می شــود« )خســروی 

نیــک و یارمحمــدی، 1380: 173(.
ــه  ــری دارد ک ــه منظ ــتگی ب ــان بس ــل گفتم »تحلی
بــه آن می نگریــم: گاهــی از منظــر یــک متــد)3( یــا روش 
ــر،  ــن منظ ــم. از ای ــورد می کنی ــان برخ ــل گفتم ــا تحلی ب
ــد  ــل کن ــن را تحلی ــک مت ــد ی ــان می توان ــل گفتم تحلی
ــک  ــن متــن چیســت. متــن ی ــن ای ــد چهــره زیری و بگوی
روزنامــه را بــرای شــما تحلیــل بکنــد و بگویــد نویســنده 
ــی داشــته اســت؛ کالبدشــکافی بکنــد و  چــه افــکار پنهان
ــتار  ــک نوش ــا ی ــار ی ــک گفت ــن، ی ــک مت ــان ی ــره نه چه
ــل  ــر، تحلی ــر دیگ ــد. از منظ ــح ده ــما توضی ــرای ش را ب
ــته  ــاب داش ــم بازت ــه در فرامدرنیس ــت ک ــان آن اس گفتم
اســت. ایــن نــوع نگــرش از فردینــان دوسوســور)4(، 
را  وی  کــه  می شــود  شــروع  سوئیســی  زبان شــناس 
پــدر زبان شناســی جدیــد می داننــد. سوســور تأثیــر 
کــه  می بینــد  منظــر  ایــن  از  را  فراســاختارگرایان 
نخســت، جامعــه بــه مثابــه یــک متــن، تحلیــل و دربــاره 
ــن بحــث  ــک مت ــه ی ــه مثاب ــف ب ــع مختل ــا و جوام ملت ه
می شــود؛ متنــی کــه بــر مرکزیــت تمرکــز نــدارد و 
ــط  ــر کثــرت اســت و هویــت ســیال دارد و رواب مبتنــی ب
بیــن داللت کننــده و داللت شــونده در آن، قــراردادی 
اســت. بنابرایــن، واقعیت هــا نیــز درون متــن شــکل 
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Method   -3
(1913 -1857) Ferdinand de Saussure   -4

Critical Discourse Analysis   -5

ــعی  ــم س ــه فرامدرنیس ــر، جامع ــرف دیگ ــد. از ط می گیرن
می کنــد دربــاره جامعــه مثــل یــک متــن چندصدایــی یــا 
ــت ها،  ــدگاه فرامدرنیس ــد. از دی ــث کن ــی، بح چندگفتمان
ــک،  ــدارد« )تاجی ــود ن ــار وج ــن تک گفت ــا مت ــه ی جامع

 .)10  :1378
»یکــی از رویکردهــای گفتمانــی کــه رخدادهــای 
اجتماعــی- سیاســی را تحلیــل می کنــد؛ تحلیــل انتقــادی 
گفتمــان)5( اســت. نقطــه اشــتراک تحلیلگــران گفتمــان بــا 
تحلیلگــران انتقــادی گفتمــان در تأکیــد هــر دو گــروه بــر 
ــه  ــم ک ــاوت مه ــن تف ــا ای ــای آن اســت؛ ب ــون و بافت ه مت
ــازی  ــر طبیعی س ــق غی ــان از طری ــادی گفتم ــل انتق تحلی
ــا  ــی ب ــه، یعن ــک جامع ــون ی ــی و مت ــای گفتمان کنش ه
شــفاف در ســطح گســترده تر قــدرت و حاکمیــت بــه 
تصویــر بکشــند« )آقــا گل زاده، 1385: 147(. و قابــل رؤیت 
ــه  ــی و ب ــود، نامرئ ــن ب ــته ممک ــه در گذش ــاختن آنچ س
ظاهــر طبیعــی جلــوه کنــد؛ عمــل می کنــد و تحلیل گــران 
انتقــادی گفتمــان ســعی می کننــد تــا درهم تنیدگــی 
ــا ســاخت های سیاســی-  کنش هــای گفتمانــی- زبانــی را ب

ــد. ــی را نشــان دهن اجتماع
پنــج اصــل اساســی تحلیــل انتقــادی گفتمــان عبــارت 

هســتند از:
ــا حــدی ویژگــی  فرایندهــای اجتماعــی- فرهنگــی ت
گفتمانــی- زبانــی دارنــد؛ کردارهــای گفتمانــی کــه متــون 
از طریــق آن هــا تولیــد و مصــرف می شــوند، شــکلی مهــم 
ــه در  ــوند ک ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــردار اجتماع از ک
ــط  ــا و رواب ــه هویت ه ــی از جمل ــاِن اجتماع ــاختن جه س

اجتماعــی، نقــش دارنــد.
ــده  ــاخته ش ــال س ــن ح ــازنده و در عی ــان، س گفتم
ــه  ــت ک ــی اس ــردار اجتماع ــکلی از ک ــان ش ــت؛ گفتم اس
ــود از  ــم خ ــت و ه ــی اس ــان اجتماع ــازنده جه ــم س ه
ــود. ــاخته می ش ــر س ــی دیگ ــای اجتماع ــق کرداره طری
ــی،  ــه طــور تجرب ــه آن ب ــد در زمین ــان بای ــرد زب کارب

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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ــا برخــی نظریه هــای گفتمــان  تحلیــل شــود؛ در قیــاس ب
کــه بیشــتر مســتعد بررســی های نظــری )تئوریــک( 
ــادی  ــل انتق ــودن از ویژگی هــای تحلی ــی ب هســتند، تجرب

ــت. ــان اس گفتم
گفتمــان بــه نحــو ایدئولوژیــک عمــل می کنــد؛ 
ــر  ــط نابراب ــق و بازتولیــد رواب ــی در خل کردارهــای گفتمان
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــی، ب ــای اجتماع ــان گروه ه ــدرت می ق
ــا و  ــردان و اقلیت ه ــان و م ــی، زن ــات اجتماع ــن طبق بی

اکثریت هــای قومــی ایفــای نقــش می کننــد.
ــه لحــاظ سیاســی خــود  تحلیــل انتقــادی گفتمــان ب
ــرد  ــک رویک ــوان ی ــه  عن ــه ب ــد؛ بلک ــرف نمی دان را بی ط
انتقــادی، خــود را متعهــد بــه ایجــاد تغییــرات اجتماعــی 

می دانــد )یورگنســن و فیلیپــس، 1389: 64 - 61(. 
ــد  ــه و نق ــان، مطالع ــادی گفتم ــل انتق ــدف تحلی ه
ــژه  ــه وی ــق و ب ــن رو، محق ــت؛ از ای ــی اس ــت اجتماع باف
زبان شــناس انتقــادی بایــد توجــه زیــاد بــه وقایــع 
اجتماعــی داشــته باشــد. تحلیــل انتقــادی گفتمــان بــاور 
دارد زبــان بــه هیــچ وجــه خنثــی و منفعــل نیســت و در 
واقــع، بازتــاب ایدئولــوژی گوینــدگان اســت و بــه همیــن 
ــاختارهای  ــا س ــگ ب ــاط تنگاتن ــان، ارتب ــر زب ــل تغیی دلی
ــی،  ــدرس خیابان ــامنی و م ــی دارد )س ــی و اجتماع سیاس
ــه  ــوط ب ــا مرب ــه تنه ــا ن ــه »گفتمان ه 1394: 111(. البت
ــاره آن،  ــا درب ــه ی ــد گفت ــه می توان ــتند ک ــی هس چیزهای
ــه  ــه چ ــتند ک ــز هس ــن نی ــاره ای ــه درب ــود؛ بلک ــر ش فک
کســی، در چــه زمانــی و بــا چــه آمریتــی می توانــد 
و  معنــا  مجســم کننده  گفتمان هــا  کنــد.  صحبــت 
ــوع  ــاره موض ــا درب ــتند. آن ه ــی هس ــات اجتماع ارتباط
ــد؛  ــن نمی کنن ــوع را تعیی ــت موض ــرده، هوی ــت نک صحب
بلکــه ســازنده موضــوع هســتند و در ایــن فراینــد، مداخلــه 

خــود را پنهــان می دارنــد )تاجیــک، 1377: 15(
تحلیــل انتقــادی گفتمــان بــه مقوله بنــدی کلیشــه ای 
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صحبت هــای روزمــره، ســخنان نخبــگان و متــون، توجــه 
بســیار دارد )ســامنی و مــدرس خیابانــی، 1394: 112(.

امــروزه ســه گرایــش مهــم در تحلیــل انتقــادی 
ــن  ــی ای ــره اصل ــه چه ــه س ــه ب ــود دارد ک ــان وج گفتم

می شــوند:  مربــوط  رویکــرد 
تئــو ون دایــک)1(، نورمــن فــرکالف)2( و ارنســتو الکالئــو 

و شــانتال موفــه)3( )یورگنســن و فیلیپــس، 1389: 65(.
ــا اســتفاده از اندیشــه های  ــق ب ــن تحقی ــق در ای محق
دانشــگاه  اســتاد  و  زبان شــناس  کــه  ون دایــک  تئــو 
بــه  مربــوط  گفتمان هــای  اســت؛  هلنــد  آمســتردام 
ــد. ــل می کن ــه و تحلی ــالب را مطالع ــر انق ــخنان رهب س

ــد  »ون دایــک معتقــد اســت تحلیــل گفتمــان می توان
ــتر  ــت بیش ــوا)4( صراح ــل محت ــنتی تحلی ــیوه س ــه ش ب
ببخشــد و آن را کامل تــر کنــد؛ از ایــن رو در کتــاب 
ــوا و  ــل محت ــیوه تحلی ــتفاده از ش ــا اس ــر)5( ب ــل خب تحلی
ــا  ــی روزنامه ه ــار خارج ــاختار اخب ــان، س ــل گفتم تحلی
ــه  ــد ب ــو قص ــه س ــه، حادث ــوان نمون ــه عن ــه و ب را مطالع
ــل)6( را در  ــیر جمی ــان، بش ــت لبن ــوری وق ــس جمه رئی
ــه  ــا مطالع ــد. وی ب ــل می کن ــاه )7(1361 تحلی شــهریور م
جهــان  کشــور   100 در  روزنامــه   260 گزارش هــای 
ــد  ــخ ده ــش، پاس ــن پرس ــه ای ــا ب ــد ت ــش مي کن کوش
ــان  ــون جه ــق گوناگ ــورها و مناط ــا در کش ــه روزنامه ه ک
کــه در شــرایط سیاســی و ایدئولوژیــک مختلــف، منتشــر 
ایــن رویــداد نگریســته اند؟«  بــه  می شــوند؛ چگونــه 

)بدیعــی، 1378: 22(. 
ــادی  ــل انتق ــناخت در تحلی ــش ش ــر نق ــک ب ون دای
گفتمــان، ارتبــاط و تعامــالت اجتماعــی، تأکیــد می کنــد 
و بــر آن، تمرکــز دارد. وی بــا برقــراری پیونــد میــان 
ــث  ــک مثل ســه مفهــوم گفتمــان، شــناخت و اجتمــاع، ی
فرضــي را شــکل می دهــد کــه مبنــای رویکــرد اجتماعــی- 
شــناختی بــه تحلیــل انتقــادی گفتمــان بــه شــمار می آید. 
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ون دایــک، گفتمــان را در معنــای عــام، یــک رویــداد 
ــاوره ای،  ــل مح ــد: تعام ــرد؛ مانن ــر می گی ــی در نظ ارتباط
ــناختی و  ــای نشانه ش ــر و جنبه ه ــتاری، تصاوی ــن نوش مت

ــی. ــت معنای ــا دالل ــط ب ــر مرتب ــانه ای دیگ چندرس
و  فــردی  شــناخت  بــا  اســت  مرتبــط  شــناخت 
ــا و  ــن، ارزیابی ه ــداف و همچنی ــا و اه ــی، باوره اجتماع
محلــی  خرده ســاختارهای  هــم  اجتمــاع  احساســات. 
و تعامــالت رو در روی موقعیت منــد را دربرمی گیــرد و 
هــم ســاختارهای همگانی تــر سیاســی و جمعــی را کــه بــه 
صــور مختلــف در قالــب گروه هــا و روابــط گروهــی ماننــد: 
ســازمان ها،  نهادهــا،  جنبش هــا،  نابرابــری،  و  ســلطه 
فرایندهــای اجتماعــی، نظام هــای سیاســی و خصوصیــات 
می شــوند  تعریــف  فرهنگ هــا،  و  جوامــع  انتزاعی تــر 

)ســلطانی، 1384: 58(.
ــادی در رابطــه بیــن گفتمــان  ــوژی، بحــث بنی ایدئول
ــب مارکسیســتی،  و جامعــه اســت و خــالف برداشــت غال
بــه گروه هــای حاکــم در  تنهــا محــدود  ایدئولــوژی 
جامعــه نیســت؛ از ایــن رو، گروه هــای تحــت ســلطه، 
ــی  ــکاِن طراح ــتند و ام ــوژی نیس ــوردگان ایدئول فریب خ
ایدئولوژی هــای مقاومــت در میــان آن هــا وجــود دارد 

 .)126  :1387 )ون دایــک، 
ــان در  ــی گفتم ــای تاریخ ــی بافت ه ــر تمام ــز ب تمرک
ــه آن را  ــن رویکــرد اســت ک ــر، ویژگــی ای ــد و تعبی فراین
از دیگــر رویکردهــای تحلیــل انتقــادی گفتمــان، متمایــز 
می کنــد. برداشــت ون دایــک از مفاهیــم گفتمــان، قــدرت 
و ایدئولــوژی، همســو بــا برداشــت های رایــج از ایــن 
ــی در  ــت؛ ول ــان اس ــادی گفتم ــل انتق ــم در تحلی مفاهی
ــود  ــی خ ــی- تاریخ ــرد گفتمان ــال، وی در رویک ــن ح عی

آدمیــان  ارزش ــهای  از  سرشــار  کــه  اســت  فرهنگــی  مصنوعــات  در  متجلــی  هرمنوتیکــی،  نــگاه  در  بشــری  »دانــش   -  1
آیــد؛  نائــل  شناســا  مــورد  از  معرفــت  بــه  پیش دانشــی،  هیچ گونــه  بــدون  نیســت  ممکــن  شناســا  فاعــل  هــر  اســت. 
مشــاهده  از  تنهــا  کــه  اســت  فراینــدی  دانســتن  مدعــی شــد  نمی تــوان  و  باشــد  عینــی  نمی توانــد  دانــش  فراینــد  بنابرایــن 
و حــواس  بــر  مبتنــی  ادراک  میــان  تبیینــی  مفاهیــم  و  گرایش ــها  انتظارهــا،  برخــی  بلکــه  می آیــد؛  حاصــل   مســتقیم 
داده هــای حســی، واســطه می شــوند. از منظــر هرمنوتیــک )Hermeneutics(، معنــا بیشــتر از ســوی فاعــل شناســا آفریــده می شــود تــا 

ایــن کــه فقــط تفســیر شــود. )گائینــی و حســین زاده، 1391: 119)
Social Representations -2

3- »رهیافــت یــا رویکــرد ترکیبــی از جهــت نظــری مبتنــی بــر ایــن تشــخیص اســت کــه هرچنــد کنش هــای انســان نتیجــه تفســیر وی از 
موقعیــت اســت؛ امــا گزینش هــا و تفســیرهای انســان را عوامــل ســاختاری کــه بیــرون از وی جــای دارنــد و از نظــارت وی خــارج هســتند؛ 

ــل، 1376: 145) ــد.« )مک نی ــدود می کنن مح
Explainatory Sequential  -4

ــی  ــل دسترس ــات قاب ــی اطالع ــری تمام ــه کارگی ــا ب ب
روش  به کارگیــری  بــا  همچنیــن  و  تحلیــل  بــرای 
از دیگــر رویکردهــا  را  هرمنوتیــک)1(، رویکــرد خــود 
بــاور  بــه  57(؛   :1384 )ســلطانی،  می کنــد  متمایــز 
ون دایــک، »ایدئولوژی هــا و بازنمایی هــای اجتماعــی)2( 
ــران را  ــی کنش گ ــل اجتماع ــا، تحلی ناشــی از ایدئولوژی ه

ســامان می دهنــد« )فاضلــی، 1383: 91(.

هدف و پرسش های تحقیق
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق، »تحلیــل گفتمــان 
ــدار  ــالمی در دی ــالب اس ــر انق ــخنان رهب ــه س ــوط ب مرب
ــوری  ــیمای جمه ــدا و س ــازمان ص ــران س ــس و مدی رئی
ــرای  ــق ب ــت. محق ــران )1394 - 1369(« اس ــالمی ای اس
ــه  ــا ب ــه ایــن هــدف، کوشــش می کنــد ت دســت یافتــن ب

ــد: ــب ده ــخ مناس ــی، پاس ــش های اساس ــن پرس ای
رئیــس  دیــدار  در  انقــالب  رهبــر  ســخنرانی  های 
ــورد  ــال های م ــیما در س ــدا و س ــازمان ص ــران س و مدی

ــت؟ ــوده اس ــی ب ــه مضامین ــاوی چ ــه ح مطالع
ــدار  ــالب در دی ــر انق ــخنرانی های رهب ــای س گفتمان ه
ــال های  ــیما در س ــدا و س ــازمان ص ــران س ــس و مدی رئی
مــورد مطالعــه بــر چــه محورهایــی متمرکــز بــوده اســت؟

روش تحقیق
ایــن تحقیــق بــا رویکــرد ترکیبــی)3( و روش »متوالــی 
توضیحــی)4(« انجــام گرفتــه اســت. تحقیقــات انجــام 
ــا کمــک ایــن روش، بــه طــور معمــول ســاختار  گرفتــه ب
را  داده هــا  محقــق  اول،  گام  در  دارنــد:  دومرحلــه ای 
ــا را  ــردآوری و آن ه ــی، گ ــای کم ــتفاده از روش ه ــا اس ب

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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تجزیــه و تحلیــل می کنــد و در گام دوم، از یافته هــا و 
ــتفاده  ــی اس ــق کیف ــی تحقی ــرای طراح ــج گام اول ب نتای
ــن  ــی ای ــی توضیح ــای روش متوال ــد. از ویژگی ه می کن
ــا در دو  ــل داده ه ــه و تحلی ــردآوری و تجزی ــه گ ــت ک اس
ــان و  ــر هم  زم ــورت غی ــه ص ــی ب ــی و کیف ــرد کم رویک

ــد. ــاق می افت ــی اتف ترتیب
ــت.  ــی اس ــای کم ــا روش ه ــت ب ــن روش، اولوی در ای
ــه  ــه و تحلیــل داده هــا در هــر کــدام از رویکردهــا ب تجزی
ــج  ــرد و از نتای ــام می گی ــی انج ــتقل و ترتیب ــورت مس ص
کمــی در مرحلــه تفســیر )مرحلــه کیفــی( کمــک گرفتــه 

می شــود )کرســول، 1396: 122(.
محقــق بــا هــدف ارائــه تحلیــل از گفتمان هــای 
مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــري، ابتــدا بــا روش »تحلیــل 
ــدار  ــان را در دی ــخنرانی های ایش ــن س ــوا)1(«، مضامی محت
رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما در فاصلــه 
بــر مبنــای دســتورالعمل   )1369 – ســال های )1394 
تحقیــق، کدگــذاری می کنــد و ســپس بــا اســتفاده از شــمار 
ــاص  ــرایط خ ــه ش ــه ب ــز توج ــن و نی ــای مضامی فراوانی ه
کشــور در آن مقطــع زمانــی، تحلیــل گفتمــان را بــا اســتفاده 

از اندیشــه های ون دایــک انجــام می دهــد. 

1-  »تحلیــل محتــوا، یــک روش تحقیــق بــرای توصیــف عینــی، منظــم و کمــی محتــوای آشــکار جهــت اســتنباط آن اســت« )کرپینــدورف، 
1386: 17( و »تحلیــل محتــوای کمــی، آزمــون نظام منــد )Systematic( و تکرارپذیــر نمادهــای ارتباطــی اســت کــه طــی آن، محقــق 
ارزش هــای عــددی را بــر مبنــاي قوانیــن معتبــر اندازه گیــری بــه متــن مــورد مطالعــه نســبت می دهــد و ســپس بــا اســتفاده از روش هــای 

آمــاری، روابــط بیــن ارزش هــا را تحلیــل می كنــد.« )رایــف و همــکاران، 1381: 25)

جامعه آماری و نمونه گیری
در  را  انقــالب  رهبــر  ســخنرانی های  محقــق، 
ــران، دســت اندرکاران  ــا رئیــس، مدی ــل ب دیدارهــای متقاب
و هنرمنــدان صــدا و ســیما از ابتــدای دوره رهبــری ایشــان 
ــده  ــل، گزی ــن کام ــه مت ــون )1396 - 1368( ک ــا کن ت
ــظ  ــر حف ــگاه دفت ــا در پای ــر آن ه ــی خب ــا حت ــات ی بیان
ــه ای درج  ــی خامن ــت اهلل العظم ــرت آی ــار حض ــر آث و نش
شــده؛ بــه عنــوان »جامعــه آمــاری« انتخــاب کــرده اســت. 
7 مــرداد 1369، اولیــن و 20 مهــر 1394، آخریــن دیــدار 
ــگاه رســمی  و ســخنرانی درج شــده رهبــر انقــالب در پای

اطــالع رســانی ایشــان اســت.
ســازمان صــدا و ســیما از ابتــداي دوره رهبــری آیــت 
ــا  ــازمان ب ــس س ــج رئی ــور پن ــاهد حض ــه ای، ش اهلل خامن
حکــم مقــام رهبــری بــوده اســت: محمــد هاشــمی )1372 
- 1368(، علــی الریجانــی )دو دوره: 1378 - 1372 و 
1383 - 1378(، عــزت اهلل ضرغامــی )دو دوره: 1388 
- 1383 و 1393 - 1388(، محمــد ســرافراز )1395 - 
1393( و عبدالعلــی علــی عســگری )1395 تاکنــون(، 
ــال ها  ــن س ــول ای ــازمان در ط ــای س ــب، رؤس ــه ترتی ب

جــدول 3. تعــداد و درصــد ســخنرانی های رهبــر انقــالب اســالمی آیــت اهلل ســید علــی خامنــه ای در جمــع رئیــس، 
مدیــران، دســت اندرکاران و هنرمنــدان صــدا و ســیما )1394 - 1369(

درصدتعداددوره ریاست

1560محمد هاشمی )1372 - 1368(

312علی الریجانی )1378 - 1372(

28علی الریجانی )1383 - 1378(

312عزت اهلل ضرغامی )1388 - 1383(

14عزت اهلل ضرغامی )1393 - 1388(

14محمد سرافراز )1395 - 1393(
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ــزت  ــی و ع ــی الریجان ــا، عل ــان آن ه ــه از می ــد ک بوده ان
اهلل ضرغامــی، دو دوره پنــج ســاله و محمــد هاشــمی 
یــک دوره چهــار ســاله در جایــگاه ریاســت ســازمان قــرار 
گرفته انــد و دوره ریاســت محمــد ســرافراز نیــز بــه خاطــر 

ــده اســت. اســتعفا، ناتمــام مان
ــخنرانی های  ــد س ــداد و درص ــماره 3، تع ــدول ش ج
مدیــران،  رئیــس،  جمــع  در  را  انقــالب  رهبــر 
ــای  ــر مبن ــدان صــدا و ســیما، ب دســت اندرکاران و هنرمن

می دهــد: نشــان  آن،  ریاســت  مختلــف  دوره هــای 
محقــق از روش »نمونه گیــری هدفمنــد)1(« بــرای 
اســت.  کــرده  اســتفاده  آمــاری  نمونه هــای  انتخــاب 
نمونه گیــری هدفمنــد نوعــی روش نمونه گیــری غیــر 
احتمالــی اســت کــه در آن، محقــق داوری خــود را 
می دهــد.  دخالــت  نمونه هــا  یــا  نمونــه  انتخــاب  در 
نمونه گیــری قضاوتــی، نــام دیگــر ایــن روش اســت 
ــق  ــد، محق ــری هدفمن ــی، 1381: 472(. در نمونه گی )بب
بــا داشــتن اطالعــات قبلــی از جامعــه آمــاری و بــا توجــه 
بــه هــدف یــا هدف هــای تحقیــق، داوری شــخصی خــود 
ــرد.  ــه کار می گی ــا ب ــا نمونه ه ــه ی ــاب نمون ــرای انتخ را ب
ــهولت آن  ــر س ــه خاط ــن روش ب ــه در ای ــاب نمون انتخ
ــات  ــای اطالع ــر مبن ــق ب ــای محق نیســت؛ بلکــه داوری ه
ــود  ــر می ش ــه منج ــاب نمون ــه انتخ ــه ب ــت ک ــی اس قبل

زاده، 1395: 73(. )مهــدی 

Purposive  -1
Reliability -  2

 Theme - 3

محقــق بــرای مطالعــه مضامیــن ســخنان رهبــر 
ــب  ــس از نص ــان را پ ــخنرانی ایش ــن« س ــالب، »اولی انق
ــوان  ــه عن ــازمان، ب ــت س ــد دوره ریاس ــا تمدی ــس ی رئی
»نمونــه« انتخــاب کــرده اســت؛ چــرا کــه مطالعــه 
رهبــری  مقــام  می دهــد،  نشــان  ســخنرانی ها  متــن 
ــام  ــالب و نظ ــع انق ــرایط روز، موض ــل ش ــا تحلی ــدا ب ابت
ــت  ــه، مأموری ــخص و در ادام ــالمي را مش ــوري اس جمه
تبییــن کرده انــد و در  را  یــا مأموریت هــای ســازمان 
ــی  ــا تمام ــته اند ت ــران آن خواس ــس و مدی ــه از رئی خاتم
فعالیت هــا و عملکــرد حــال و آینــده ســازمان را، بــه ویــژه 
ــا،  ــن مأموریت ه ــای ای ــر مبن ــوا ب ــام و محت ــوزه پی در ح

ــد.  ــم کنن ــن و تنظی تدوی
دستورالعمل تحقیق

ــم  ــتورالعمل نعی ــق از دس ــرای انجــام تحقی ــق ب محق
مضامیــن  محتــوای  تحلیــل  بــرای   )1378( بدیعــی 
ــن  ــت؛ از ای ــرده اس ــتفاده ک ــالب اس ــر انق ــخنان رهب س
رو، ابتــدا بــا مطالعــه مقدماتــی متــن ســخنرانی ها، 
ــنجش  ــا س ــه ب ــرده و در ادام ــاب ک ــون را انتخ 32 مضم
ــذاری  ــس از کدگ ــا پ ــاد)2(« آن ه ــت اعتم ــب قابلی »ضری
اولیــه و حصــول اطمینــان، کدگــذاری را بــه طــور کامــل 
انجــام داده اســت. واحــد تحقیــق، جمــالت بــه کار رفتــه 
ــه آن را  ــون ک ــت و مضم ــری اس ــام رهب ــخنان مق در س
درونمایــه و تــم)3( نیــز می گوینــد؛ ماننــد چتــر بــر 

جدول 4. سخنرانی های مورد مطالعه تحقیق

زمان اولین سخنرانیزمان انتصاب/ تمدید دوره ریاسترئیس سازمان

7 مرداد 21369 شهریور 1368محمد هاشمی

23 فروردین 241375 بهمن 1372علی الریجانی

15 بهمن 51381 خرداد 1378علی الریجانی

11 آذر 31383 خرداد 1383عزت اهلل ضرغامی

12 تیر 161389 آبان 1388عزت اهلل ضرغامی

20 مهر 171394 آبان 1393محمد سرافراز

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 



54

ــش  ــده، وحدت بخ ــایه افکن ــالت س ــزای جم ــی اج تمام
ــی رود. ــمار م ــه ش ــزای آن ب اج

مضمــون از نظــر دســتوری یــا کلمــه اســت یــا ترکیب 
ــت و  ــت و جه ــل نیس ــه کام ــک جمل ــال، ی ــر ح و در ه
ــد روح  ــون مانن ــدارد. مضم ــود ن ــری در آن وج نتیجه گی
در بندبنــد اجــزای کالبــد حضــور دارد و در عیــن حــال بــه 
شــکل عینــی و فیزیکــی قابــل رؤیــت نیســت. مضمــون را 
می تــوان بــه نــور در صفحــه نمایــش یــا رنــگ زمینــه در 

بــوم نقاشــی، تشــبیه کــرد. بنابرایــن مضمــون:
1. مفهوم ذهنی است و نه مصداق عینی؛

2. کلی و فراگیر است؛ 
3. جهت و نتیجه گیری در آن وجود ندارد. 

امــا نکتــه مهــم، تفــاوت پیــام بــا مضمــون اســت. ایــن 
ــد؛  ــه کار می رون ــر ب ــا یکدیگ ــرادف ب ــالح گاه مت دو اصط
ــت و  ــاوی جه ــون، ح ــالف مضم ــام خ ــه پی ــال آن ک ح
ــه کامــل ادا  ــه صــورت یــک جمل ــری اســت و ب نتیجه گی
ــرد  ــار ف ــا و رفت ــه گرایش ه ــه ب ــد اندیش ــود و مانن می ش

جهــت می دهــد )حجوانــی، 1382: 26 - 25(.
محقــق بــا همــکاري کدگــذاران پــس از اتمــام کار، در 
مجمــوع 591 مضمــون را ثبــت و بــرای محاســبه ضریــب 
قابلیــت اعتمــاد نیــز بــا کدگــذاری اولیــه، 10 درصــد کل 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــرد ک ــذاری ک ــاره کدگ ــا را دوب داده ه
ــد  ــت آم ــه دس ــدد 0/78 ب ــکات)1(، ع ــام اس ــول ویلی فرم
کــه قابــل قبــول اســت. البتــه در گام دوم، روایــی تحلیــل 
انتقــادی گفتمــان، بــر کیفیــت بیــان و اســتدالل متکــی 
ــت  ــا قابلی ــی ی ــی ســنجش روای اســت و دو شــاخص اصل
اعتمــاد تحلیــل گفتمــان عبــارت هســتند از: نظــم و 
ــودمندی آن. در  ــی س ــری، ارزیاب ــق و دیگ ــجام تحقی انس
ارزیابــی ســودمندی، تأکیــد بــر تــواِن تشــریح چارچــوب 
تحلیــل در فراهــم کــردن تبیین هــای جدیــد اســت 

)مهــدی زاده، 1395: 72(.

یافته های تحقیق
محقــق در ایــن بخــش، ابتــدا مضامیــن ســخنرانی های 

 William Scott - 1
Kolmogrov- Smirnov Test -  2

Normal -  3

ــف  ــال های 1394 - 1369، توصی ــالب را در س ــر انق رهب
ــی از گفتمان هــای  ــه، تحلیل ــد و در ادام و مقایســه می کن
ارائــه  ســخنان ایشــان در ســال های مــورد مطالعــه 

می دهــد:
مضامیــن  درصــد  و  تعــداد   ،5 شــماره  جــدول 
ســخنرانی های رهبــر انقــالب را در فاصلــه ســال های 
ــت  ــی دق ــا کم ــر ب ــد. اگ ــان می ده 1394 - 1369 نش
بــه تعــداد و درصــد مضامیــن ســخنان در خانه هــای 
جــدول، توجــه کنیــم؛ درمی یابیــم کــه از مجمــوع 
مقــام  ســخنرانی های  در  شــده  کدگــذاری  مضامیــن 
ــت،  ــالت، مأموری ــه رس ــن ب ــد مضامی ــری، 11 درص رهب
ــاص دارد  ــیما اختص ــدا و س ــر ص ــش و تأثی ــت، نق اهمی
کــه در بیــن مضامیــن بــا فاصلــه محســوس، چشــمگیرتر 
اســت. البتــه پراکندگــی ایــن مضمــون در ســال های 
مــورد مطالعــه، متفــاوت اســت: بــه جــز ســال های 1381 
ــن  ــون در بی ــن مضم ــور ای ــاني از حض ــه نش و 1389 ک
ســال ها  دیگــر  در  نمی بینیــم؛  اولویــت دار  مضامیــن 
رســالت،  تبییــن   -1394 و   1383  ،1375  ،1369-
مأموریــت، اهمیــت، نقــش و تأثیــر صــدا و ســیما، در بیــن 
ــرار  ــالب ق ــر انق ــخنرانی های رهب ــون اول س ــار مضم چه
ــده،  ــذاری ش ــن کدگ ــوع مضامی ــن، از مجم دارد. همچنی
بــه   1369 و   1383  ،1381 ســال های  ســخنرانی هاي 
ترتیــب بــا 29، 24 و 21 درصــد، ســهم بیشــتر از تعــداد و 
درصــد مضامیــن را بــه خــود اختصــاص داده انــد و فاصلــه 
بیــش از دو برابــر بــا مضامیــن کدگــذاری شــده در دیگــر 
ســال ها -بــه ترتیــب، 1389، 1394 و 1375– دارنــد. 
جــدول شــماره 5، مضامیــن اولویــت دار ســخنرانی های 
مقــام رهبــري را در دوره هــای مختلــف ریاســت ســازمان، 

ــد: نشــان می ده
ــخنرانی های  ــن س ــه مضامی ــدف مقایس ــا ه ــق ب محق
کولموگــروف-  آزمــون  از  ابتــدا  انقــالب،  رهبــر 
ــا  ــودن ی ــال«)3( ب ــا »نرم ــرد ت ــتفاده ک ــمیرنوف)2( اس اس
ــورد  ــال های م ــن را در س ــی مضامی ــع فراوان ــودن توزی نب
ــا انجــام آزمــون، نتیجــه ایــن  مطالعــه، مشــخص کنــد. ب
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جــدول 5. تعــداد و درصــد مضامیــن ســخنرانی های رهبــر انقــالب اســالمی آیــت اهلل ســید علــی خامنــه ای در دیــدار 
رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما )1394 -1369(

جمع697581838994مضامین سخنرانی

مباحــث سیاســی- مــردم ســاالری دینی- سیاســت 
ــزاب،  ــی: اح ــارکت سیاس ــی- مش ــی و خارج داخل

ــی- ــت سیاس ــات- رقاب ــا، انتخاب جناح بندی ه
قانون گرایــی- امنیــت ملــی- منافــع ملــی- پرهیــز 

از تفرقــه و ســایر مضامیــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

2
%7
%2

0
0
0

17
%63
%10

3
%11
%2

4
%15
%7

1
%4
%2

27
100
%5

ــت  ــی- امنی ــت اجتماع ــی- عدال ــث اجتماع مباح
روانــی- فقــر، تبعیــض، اختــاف طبقاتی- بیــکاری، 
اشــتغال، کارآفرینــی- اقشــار آســیب پذیر- تأمیــن 

ــی- ــار اجتماع ــی- رفت ــاه عموم ــی، رف اجتماع
ــه  آســیب های اجتماعــی: جــرم، جنایــت، اعتیــاد ب

مــواد مخــدر و ســایر مضامیــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

7
%21
%16

11
%32
%6

9
%26
%6

6
%18
%10

1
%3
%2

34
100
%6

مباحــث اقتصــادی- اقتصــاد مقاومتــی- اصــل 44- 
خصوصی  ســازی- تــورم، گرانــی، گران فروشــان- 
فعــاالن  خارجــی-  و  داخلــی  ســرمایه گذاری 
ــایر  ــاد و س ــا فس ــارزه ب ــیب ها- مب ــادی- آس اقتص

ــط ــن مرتب مضامی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

4
%80
%2

1
%20
%1

0
0
0

0
0
0

5
100
%1

ــی  ــی- مهندس ــگ عموم ــی- فرهن ــث فرهنگ مباح
فرهنگــی- رصــد یــا پایــش فرهنگــی- ســبک 
ــخصیت، ــاس ش ــی- احس ــامی- ایران ــی اس زندگ
امیــد، خوش بینــی  نفــس ملــی-  بــه  اعتمــاد 
و  تک گویــی  از  پرهیــز  آینده-گفت  و گــو،  بــه 

ســخنرانی صــرف و ســایر مضامیــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

4
%10
%3

0
0
0

13
%33
%8

13
%32
%9

8
%20
%13

2
%5
%4

40
100
%7

نقشــه  نرم افــزاری-  علمــی- جنبــش  مباحــث 
ــانی-  ــوم انس ــول در عل ــور- تح ــی کش ــع علم جام
و  صنعــت  ارتبــاط  مدرک گرایــی-  بــا  مقابلــه 

دانشــگاه و ســایر مضامیــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

1
%8
%1

11
%92
%8

0
0
0

0
0
0

12
100
%2

ســند کشــور-  پیشــرفت  و  توســعه   رشــد، 
و  توســعه  رشــد،  ســاله-  بیســت   چشــم انداز 
پیشــرفت سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگی، 
ــت  های کلــی برنامه هــای  علمــی کشــور- سیاس
ــاله  ــای پنج س ــرای برنامه ه ــی اج ــعه- ارزیاب توس
ســایر  و  نقــاط ضعــف  قــوت،  نقــاط  توســعه: 

مضامیــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

1
%25
%1

0
0
0

2
%50
%1

1
%25
%1

0
0
0

0
0
0

4
100
%1

ارزش  هــا و مفاهیــم دینــی: نمــاز، روزه، زکات، 
ــر،  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب خمــس، حــج، ام
تولــی و تبــری، جهــاد، تزکیــه نفــس و ســایر 

ــط مضامیــن مرتب

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

8
%30
%6-5

0
0
0

12
%44
%7

5
%18
%3

1
%4
%2

1
%4
%2

27
100
%5

انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس: ارزش هــای 
ــث از  ــای منبع ــهادت، ارزش ه ــار، ش ــوی، ایث معن
ــه( ــه و آل ــی اهلل علی ــدی )صل ــاب محم ــام ن اس

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

6
%26
%5

0
0
0

16
%70
%9

1
%4
%1

0
0
0

0
0
0

23
100
%4

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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اســتقال: اســتقال سیاســی، اســتقال اقتصــادی، 
اســتقال فرهنگــی، اســتقال علمــی، جامعــه 

ــط ــن مرتب ــایر مضامی ــتقل و س مس

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
%100
%4

2
100
≈0

ــا  ــوأم ب آزادی- آزاداندیشــی- آزادمنشــی- آزادی ت
مســئولیت و ســایر مضامیــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

2
%100
%1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
100
0

جمهــوری اســامی: تحکیــم و تقویــت، چشــم انداز 
و نقــد وضعیــت موجــود و ســایر مضامیــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

8
%35
%6-5

0
0
0

0
0
0

8
%35
%6

1
%4
%2

%6
%26
%11

23
100
%4

تعدادغرب گرایی- گرایش به غرب- غرب زدگی
درصد سطری
درصد ستونی

6
%86
%5

0
0
0

1
%14
%1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
100
%1

دشــمنان انقــاب در داخــل و خــارج: دولــت ایــاالت 
ــم صهیونیســتي، صهیونیســم  ــکا، رژی متحــده آمری
یــا  اذنــاب  بین الملــل، همپیمانــان منطقــه ای، 

ــی ــه روان داخل دنبال

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

6
%15
%5

1
%2
%2

24
%56
%14

4
%9
%3

4
%9
%7

4
%9
%7

43
100
%7

ــگ  ــی- جن ــبیخون فرهنگ ــی- ش ــم فرهنگ تهاج
ــام  ــی نظ ــتحاله فرهنگ ــرم- اس ــدازی ن ــرم- بران ن
کارزار  مــردم-  و  مســئوالن  عقایــد  و  باورهــا  و 
ــات،  ــه، مطبوع ــای بیگان ــزار رادیوه ــا اب ــی ب تبلیغات
و  رســانه ها  اینترنــت،  ماهــواره،  ســینما، 
ــازی ــای مج ــو در فض ــی همس ــبکه های اجتماع ش

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

5
%15
%4

0
0
0

8
%24
%5

6
%18
%4

4
%12
%7

10
%31
%18

33
100
%5

تعدادحمایت از دولت و مسئوالن
درصد سطری
درصد ستونی

8
%80
%6-5

0
0
0

0
0
0

2
%20
%2

0
0
0

0
0
0

10
100
%2

تعدادانتقاد از دولت و مسئوالن
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

2
%50
%1

2
%50
%2

0
0
0

0
0
0

4
100
%1

رســانه ها- رســانه های جمعــی: اهمیــت، نقــش 
ــر و تأثی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

2
%67
%2

0
0
0

1
%33
%1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
100
≈0

ــت،  ــالت، مأموری ــی: رس ــانه مل ــیما- رس ــدا و س ص
ــر ــش و تأثی ــت، نق اهمی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

16
%25
%13

6
%9
%14

7
%11
%4

23
%36
%16

4
%6
%7

8
%13
%15

64
100
%11

نبایدهــای و  بایدهــا  عمومــی:   دانشــگاه 
برنامه ریزی و برنامه سازی در صدا و سیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

8
%53
%6-5

0
0
0

0
0
0

4
%27
%3

3
%20
%5

0
0
0

15
100
%3

نبایدهــای و  بایدهــا  فرهنگ ســاز:   رســانه 
برنامه ریزی و برنامه سازی در صدا و سیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
%100
%3

0
0
0

0
0
0

5
100
%1
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جمع697581838994مضامین سخنرانی

درســت خوانی- فارســی-  ادب  و   زبــان 
و  تقویــت  نبایدهــای  و  بایدهــا  درست نویســی: 

برنامه هــای صــدا و ســیما ترویــج در 

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

3
%33
%2

0
0
0

3
%34
%2

0
0
0

3
%33
%5

0
0
0

9
100
%2

نبایدهــای  و  بایدهــا  شــعر:  موســیقی-  هنــر- 
ــر، موســیقی و شــعر متعهــد،  ــج هن ــت و تروی تقوی
آیینــی و انقابــی در برنامه هــای صــدا و ســیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

5
%24
%4

0
0
0

3
%14
%2

5
%24
%3

7
%33
%11

1
%5
%2

21
100
%3

ــاخت های  ــز زیرس ــت و تجهی ــی: تقوی ــش فن پوش
ــیما ــازمان صــدا و س ــی س ارتباطــی و اطاعات

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

5
%36
%4

5
%36
%12

0
0
0

2
%14
%2

1
%7
%2

1
%7
%2

14
100
%2

ــازمان  ــران س ــس و مدی ــی از رئی ــکر- قدردان تش
ــیما ــدا و س ص

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

6
%15
%5

11
%28
%25

7
%17
%4

5
%12
%3

6
%15
%10

5
%12
%9

40
100
%7

تعدادانتقاد از رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما
درصد سطری
درصد ستونی

9
%24
%7

9
%24
%20

9
%24
%5

4
%11
%3

4
%11
%7

2
%6
%4

37
100
%6

در  صداوســیما  فعالیت هــای  از  رضایــت  اظهــار 
حوزه هــای پشــتیبان پیــام: منابــع انســانی، اداری و 
مالــی، برنامه ریــزی، آمــوزش کارکنــان، تحقیقــات و 
دانشــکده صــدا و ســیما، نظــارت، فنی و زیرســاخت

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

1
%50
%2

1
%50
%2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
100
≈0

انتقــاد از فعالیت هــای صداوســیما در حوزه هــای 
پشــتیبان پیــام: منابــع انســانی، اداری و مالــی، 
و  تحقیقــات  کارکنــان،  آمــوزش  برنامه ریــزی، 
دانشــکده صــدا و ســیما، نظــارت، فنی و زیرســاخت

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

4
%34
%3

1
%8
%2

0
0
0

6
%50
%4

1
%8
%2

0
0
0

12
100
%2

بهبــود عملکــرد- ســنجش عملکــرد- مدیریــت 
ــیما ــدا و س ــازمان ص ــرد س عملک

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

10
%30
%8

3
%9
%7

9
%28
%5

6
%18
%4

2
%6
%3

3
%9
%5

33
100
%5

ــا  ــان: مســائل، خواســت ها- بایده ــان و جوان نوجوان
و نبایدهــای برنامه ریــزي و برنامه ســازی صــدا و 

ســیما بــرای نوجوانــان و جوانــان

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

11
%48
%6

7
%30
%5

0
0
0

5
%22
%9

23
100
%4

بایدهــا و  زنــان: حقــوق، مســائل-  و  دختــران 
مســایل  بــا  شــدن  روبــه  رو  نحــوه  نبایدهــای 
دختــران و زنــان در برنامه هــای صــدا و ســیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

8
%73
%5

2
%18
%2

0
0
0

1
%9
%2

11
100
%2

ــان-  ــتادان- محقق ــجویان- اس ــگاهیان- دانش دانش
ــا و نبایدهــای نحــوه رو  ــگان دانشــگاهی: بایده نخب
بــه رو شــدن بــا افــکار و نتایــج مطالعــات و تحقیقات

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
%75
%2

0
0
0

1
%25
%2

4
100
%1

ــگان  ــا- نخب ــان- فض ــاب- مدرس ــان- ط حوزوی
حــوزوی: بایدهــا و نبایدهــای نحــوه رو بــه رو شــدن 

ــا افــکار و نتایــج مطالعــات و تحقیقــات ب

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
%100
%2

0
0
0

0
0
0

2
100
≈0

تعدادجمع
درصد

123
%21

44
%7

171
%29

140
%24

59
%10

54
%9

591
100
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ــدار  ــه ای در دی ــی خامن ــید عل ــت اهلل س ــالب اســالمی آی ــر انق ــخنرانی های رهب ــت دار س ــن اولوی ــدول 6. مضامی ج
ــیما )1394 - 1369( ــازمان صــدا و س ــران س ــس و مدی رئی

مضامین اولویت دار )درصد(رئیس )سال سخنرانی(

محمد هاشمی )1369)

 »رسالت، مأموریت، اهمیت، نقش و تأثیر صدا و سیما« )%13( +
  »بهبود عملکرد سازمان« )8%( + »انتقاد از رئیس و مدیران سازمان« )%7( +

  »ارزش ها و مفاهیم دینی« )%6/5( + 
 »تحکیم و تقویت، چشم انداز و نقد وضعیت موجود جمهوری اسامی« )%6/5( +

»حمایت از دولت و مسئوالن« )%6/5(

علی الریجانی )1375)
 »تشکر/ قدردانی از رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما« )%25( +

  »انتقاد از رئیس و مدیران سازمان« )%20( +
  »مباحث اجتماعی« )%16( +

 »رسالت، مأموریت، اهمیت، نقش و تأثیر صدا و سیما« )%14(

علی الریجانی )1381)
 »دشمنان انقاب در داخل و خارج کشور« )%14( +

  »مباحث سیاسی« )10%( + »ارزش های انقاب اسامی و دفاع مقدس« )%19( +
  »مباحث فرهنگی« )%8( +

 »ارزش ها و مفاهیم دینی« )%7(

عزت اهلل ضرغامی )1383)
 »رسالت، مأموریت، اهمیت، نقش و تأثیر صدا و سیما« )%16( +

  »مباحث فرهنگی« )9%( + »مباحث علمی« )%8( +
  »مباحث اجتماعی« )%6( + 

»تحکیم و تقویت، چشم انداز و نقد وضعیت موجود جمهوری اسامی« )%6(

عزت اهلل ضرغامی )1389)
 »مباحث فرهنگی« )%13( + 

 »بایدها و نبایدهای تقویت و ترویج هنر متعهد و انقابی در برنامه های صدا و سیما« )%11( 
 + »مباحث اجتماعی« )%10( + 

»تشکر/ قدردانی از رئیس و مدیران سازمان« )%10(

محمد سرافراز )1394)

 »تهاجم فرهنگی« )%18( + 
 »رسالت، مأموریت، اهمیت، نقش و تأثیر صدا و سیما« )%15( + 

 »تحکیم و تقویت، چشم انداز و نقد وضعیت موجود جمهوری اسامی« )%11( +
  »تشکر/ قدردانی از رئیس و مدیران سازمان« )%9( +

 »بایدها و نبایدهای برنامه ریزي و برنامه سازی صدا و سیما برای نوجوانان و جوانان« )%9(

بــود کــه توزیــع فراوانــی در ســطح اطمینــان)1( 95 درصد، 
نرمــال نیســت)2(؛ از ایــن رو، محقــق بــا اســتفاده از آزمــون 
»کروســکال- والیــس)3(« کــه یــک آزمــون ناپارامتریــک)4( 
ــن  ــن مضامی ــادار بی ــاوت معن ــود تف ــال وج ــت؛ احتم اس
ــازمان  ــت س ــف ریاس ــای مختل ــخنرانی ها را در دوره ه س
مطالعــه کــرد. انجــام آزمــون نشــان داد، پاســخ »مثبــت« 

Confidence Interval -  1
0.05 =P < 0 =.Sig -  2
Nonparametric -  3

Kruskal- Wallis Test -  4
0.05 =P < 0 =.Sig .5 =df .25.652 =Chi-Square -  5

اســت و تفــاوت معنــادار وجــود دارد)5(؛ بــه عبــارت دیگــر، 
ــام  ــن ســخنرانی های مق ــن مضامی ــادار در بی ــاوت معن تف
ــدا و  ــازمان ص ــران س ــس و مدی ــدار رئی ــري در دی رهب
ســیما وجــود دارد. البتــه ایــن آزمــون مشــخص نمی کــرد 
ــدام  ــخنرانی هاي ک ــن س ــن مضامی ــادار بی ــاوت معن تف
ــن  ــود دارد. بنابرای ــه وج ــورد مطالع ــال های م ــال از س س
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جــدول 7. نتایــج آزمــون یــو مــن - ویتنــی دربــاره مضامیــن ســخنرانی های رهبــر انقــالب اســالمی آیــت اهلل ســید 
علــی خامنــه ای در دیــدار رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما )1394 - 1369(

هاشمی 
)1369(

الریجانی 
)1375(

 الریجانی
)1381(

ضرغامی 
)1383(

ضرغامی 
)1389(

 سرافراز
)1394( 

هاشمی 
)1369(

Z = -3/002
=.Sig 0/003

Z = -0/705
=.Sig 0/481

Z = -0/428
=.Sig 0/669

Z = -2/07
=.Sig 0/038

Z = -2/11
=.Sig 0/035

الریجانی 
)1375(

Z = -3/002 
=.Sig 0/003

Z = -3/435
=.Sig 0/001

Z = -3/889
=.Sig 0

Z = -1/536
=.Sig 0/125

Z = -1/635
=.Sig 0/102

الریجانی 
)1381(

Z = -0/705
=.Sig 0/481

Z = -3/435
=.Sig 0/001

Z = -0/14
=.Sig 0/989

Z = -2/297
=.Sig 0/022

Z = -2/408
=.Sig 0/016

ضرغامی 
)1383(

Z = -0/428
=.Sig 0/669

Z = -3/889
=.Sig 0

Z = -0/14
=.Sig 0/989

Z = -2/776
=.Sig 0/005

Z = -3/08
=.Sig 0/002

ضرغامی 
)1389(

Z = -2/07
=.Sig 0/038

Z = -1/536
=.Sig 0/125

Z = -2/297
=.Sig 0/022

Z = -2/776
=.Sig 0/005

Z = -1/22
=.Sig 0/903

 سرافراز
)1394(

Z = -2/11
=.Sig 0/035

Z = -1/635
=.Sig 0/102

Z = -2/408
=.Sig 0/016

Z = -3/08
=.Sig 0/002

Z = -1/22
=.Sig 0/903

جــدول 8. »داشــتن« یــا »نداشــتن« تفــاوت معنــادار در بیــن مضامیــن ســخنرانی های رهبــر انقــالب اســالمی آیــت 
اهلل ســید علــی خامنــه ای در دوره هــای مختلــف ریاســت ســازمان صــدا و ســیما )1394 - 1369(

هاشمی 
)1369(

الریجانی 
)1375(

الریجانی 
)1381(

ضرغامی 
)1383(

ضرغامی 
)1389(

سرافراز 
)1394(

داردداردنداردنداردداردهاشمی )1369(

نداردنداردداردداردداردالریجانی )1375(

داردداردنداردداردنداردالریجانی )1381(

داردداردنداردداردنداردضرغامی )1383(

نداردداردداردنداردداردضرغامی )1389(

نداردداردداردنداردداردسرافراز )1394(

جــدول 9. »داشــتن« یــا »نداشــتن« تفــاوت معنــادار در بیــن مضامیــن ســخنرانی های رهبــر انقــالب اســالمی آیــت 
اهلل ســید علــی خامنــه ای در دوره هــای متوالــی ریاســت ســازمان صــدا و ســیما )1394 - 1369(

داردالریجانی )1375)هاشمی )1369)

داردالریجانی )1381)الریجانی )1375)

نداردضرغامی )1383)الریجانی )1381)

داردضرغامی )1389)ضرغامی )1383)

نداردسرافراز )1394)ضرغامی )1389)
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محقــق از آزمــون یــو مــن - ویتنــی)1( اســتفاده کــرد تــا 
ــدام  ــن در ک ــای مضامی ــن فراوانی ه ــد میانگی ــان ده نش

ــا دیگــری متفــاوت اســت. ســال ب
جــدول شــماره 7 بــه خوبــی ایــن تفاوت هــا را نشــان 

می دهــد:
محقــق در جــدول شــماره 8، نتایــج آزمون هــای 
ــا »نداشــتن«  ــای »داشــتن« ی ــر مبن ــه را ب صــورت گرفت
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــرده و ب ــه ک ــادار، خالص ــاوت معن تف
نشــان داده اســت کــه بیــن مضامیــن ســخنرانی های 
رهبــر انقــالب در چــه دوره هــای ریاســت ســازمان، تفــاوت 

ــدارد:)2( ــا ن ــود دارد ی ــادار وج معن
ــازمان را  ــت س ــف ریاس ــای مختل ــر دوره ه ــال اگ ح
ماننــد یــک »مســیر« در نظــر بگیریــم و انتصــاب رئیــس 
یــا تمدیــد دوره ریاســت و تبییــن سیاســت های ســازمان 
را در هــر دوره، تالشــی بــرای گام برداشــتن در این مســیر 

 Mann- Whitney U Test - 1
2- نتایج در سطح اطمینان 95 درصد، معنادار است )P > 0/05( و در این صورت، نشان می دهد تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضــی بدانیــم؛ آنــگاه می توانیــم از کنــار هــم قــرار دادن 
ــا  ــودن ی مضامیــن ســخنرانی ها و نیــز مطالعــه معنــادار ب
نبــودن تفاوت هــای احتمالــی، بــه نــکات مهــم در تحلیــل 
گفتمان هــای مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــري در ســال 

هــای مــورد مطالعــه دســت یابیــم. 
جــدول شــماره 9 بــه طــور خالصــه تفاوت هــای 
معنــادار مضامیــن ســخنرانی های رهبــر انقــالب را در 
دوره هــای متوالــی ریاســت ســازمان نشــان مي دهــد:
ــا،  ــن ســخنان در برخــی دوره ه ــن مضامی چــرا در بی
ــود  ــر، وج ــی دیگ ــود دارد و در برخ ــادار وج ــاوت معن تف

ــدارد؟ ن
»پاســخ« در تحلیــل محقــق از گفتمان هــای ســخنان 

مقــام رهبــري در ســال های مــورد مطالعــه اســت:
نظــام«،  کلــی  سیاســت های  »تعییــن  می دانیــم 
»امضــای حکــم ریاســت جمهــوری پــس از انتخــاب 

ــژه صــدا و ســیما در سیاســت های  ــه وی ــا بخــش فرهنــگ و رســانه ها و ب جــدول 10. اهــداف و بندهــای مرتبــط ب
ــران )1394 - 1367( ــی برنامه هــای پنــج ســاله توســعه جمهــوری اســالمی ای کل
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اول
)1367(

حفظ استقال کشور بر 
پایه سیاست »نه شرقی و 

نه غربی«

رســیدگی هــر چــه بیشــتر بــه امــور معنــوی، ارزشــی و 
فرهنگــی خانــواده معظــم شــهدا، جانبــازان، ُاســرا و مفقودیــن، 
ــک  ــت ی ــن آف ــه بزرگ تری ــی« ک ــگ مصرف ــا »فرهن ــارزه ب مب
ــت  ــاع و مقاوم ــدرت دف ــی اســت؛ نشــان دادن ق ــه انقاب جامع
قهرمانانــه ملــت در هشــت ســال دفــاع مقــدس، حفــظ ارزش هــا 

ــات. ــازی اجتماع ــی، سالم س ــی و اجتماع ــئون اخاق و ش

---

دوم
)1372(

استقرار عدالت اجتماعی، 
گسترش تولید داخلی، 
تصحیح و اصاح نظام 
اداری و قضایی، تکمیل 

زنجیره تولید برای 
مصرف داخلی و صادرات، 
گسترش مشارکت عامه 

مردم در سازندگی کشور، 
تقویت بنیه دفاعی کشور، 

تنظیم روابط خارجی 
بر مبنای اصل »عزت، 

حکمت، مصلحت«.

جهت دادن کلیه فعالیت های تبلیغی به سمت:
- رشد معنویت و فضیلت اخاقی در جامعه،

- تعمیق و گسترش حساسیت ها و باور دینی،
- گسترش ارزش های انقابی،

- حفظ کرامت انسانی،
- ایجاد نظم و قانون پذیری،

- ترویج روحیه کار و تاش و خوداتکایی و قناعت،
- مقابله با اسراف و مصرف گرایی.

---
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سوم 
)1378(

استقرار عدالت اجتماعی، 
ارتقای دینی، علمی و 
فرهنگی، امنیت و رفاه 

اقتصادی، افزایش عزت و 
اعتبار بین المللی، حضور و 

مشارکت مردم.

اعتــا و عمــق بخشــیدن بــه معرفــت و بصیــرت دینــی و قرآنــی، 
ــا  تحکیــم فکــری و عملــی ارزش هــای انقــاب اســامی، مقابلــه ب
تهاجــم فرهنگــی بیگانــه، زنــده و نمایان نگه داشــتن اندیشــه دینی 
و سیاســی حضــرت امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( و برجســته 
کــردن نقــش آن بــه عنــوان یک معیار اساســی، آراســتگی ســیمای 
ــه ارزش هــای اســامی و  جامعــه در کشــور و محیــط ســازندگی ب
ــام و  ــای واالی اس ــگ و ارزش ه ــج فرهن ــی و تروی ــی، معرف انقاب
ایــران اســامی بــه جهانیــان و تبیین شــخصیت و مبانی سیاســی و 

فکــری امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه(.

سالم  سازی فضای 
عمومی، رشد 

آگاهی  ها و فضایل 
اخاقی، اطاع 
رسانی صحیح، 

زمینه  سازی برای 
تحقق سیاست  های 
کلی برنامه توسعه.

چهارم 
)1382(

اولین برنامه پنج ساله 
توسعه با اهداف سند 
چشم انداز بیست ساله 

جمهوری اسامی ایران در 
افق 1404.

اعتــا و عمــق و گســترش دادن معرفــت و بصیــرت دینــی بــر پایه 
قــرآن و مکتــب اهــل بیت )علیهــم الســام( از طریق اســتوار کردن 
ارزش هــای انقــاب اســامی در اندیشــه و عمــل، تقویــت فضایــل 
اخاقــی و ایمــان، روحیــه ایثــار و امیــد بــه آینــده و برنامه ریــزی 
ــان  ــده و نمای ــی، زن ــردی و اجتماع ــای ف ــود رفتاره ــرای بهب ب
نگــه داشــتن اندیشــه دینــی و سیاســی حضــرت امــام خمینــی 
)رحمــت اهلل علیــه( و برجســته کــردن نقــش آن به عنــوان یــک 
ــا،  ــت گذاری  ها و برنامه ریزی ه ــی سیاس ــی در تمام ــار اساس معی
تقویــت وجــدان کاری و انضبــاط اجتماعــی و روحیــه کار و ابتــکار، 
کارآفرینــی، درســتکاری و قناعــت و اهتمــام بــه ارتقــای کیفیــت 
تولیــد از طریــق فرهنگ ســازی بــرای اســتفاده از تولیــدات داخلی، 
افزایــش تولیــد و صــادرات کاال و خدمــات، ایجــاد انگیــزه و عــزم 
ملــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر در افــق چشــم انداز، 
ــاب  ــام و انق ــر اس ــی ب ــی مبتن ــت مل ــدت و هوی ــت وح تقوی
ــی  ــی کاف ــق آگاه ــامی از طری ــوری اس ــام جمه ــامي و نظ اس
دربــاره تاریــخ ایــران، فرهنــگ، تمــدن و هنــر ایرانــی- اســامی و 
اهتمــام جــدی بــه زبــان فارســی، تعمیــق روحیــه دشمن شناســی 
و شــناخت ترفندهــا و توطئه  هــای دشــمنان علیــه انقــاب 
اســامی و منافــع ملــی از طریــق ترویــج روحیــه ظلم ســتیزی و 
ــی، سالم  ســازی فضــای  ــا ســلطه گری اســتکبار جهان ــت ب مخالف
ــی و اهتمــام  ــل اخاق ــق رشــد آگاهی هــا و فضای فرهنگــی از طری
ــه معــروف و نهــی از منکــر، تــاش در جهــت تبییــن  ــر ب ــه ام ب
 و اســتحکام مبانــی مردم ســاالری دینــی و نهادینــه کــردن
آزادی هــای مشــروع از طریــق آمــوزش، آگاهی بخشــی و قانونمنــد 

کــردن آن.

مقابله با تهاجم 
فرهنگی از 

طریق گسترش 
فعالیت ها در جهت 

تبیین اهداف 
و دستاوردهای 

ایران اسامی برای 
ایرانیان و جهانیان.

پنجم 
)1387(

دومین برنامه پنج ساله 
توسعه با اهداف سند 

چشم انداز و رویکرد مبنایی 
»پیشرفت و عدالت«

و  کشــور  فرهنگــی  مهندســی  طــرح  اجــرای  و  تکمیــل 
تهیــه پیوســت فرهنگــی بــرای طرح هــای مهــم، زنــده و 
نمایــان نگــه داشــتن اندیشــه دینــی و سیاســی حضــرت 
ــوان  ــه عن ــش آن ب ــردن نق ــته ک ــی )ره( و برجس ــام خمین ام
و  سیاســت گذاری ها  تمامــی  در  اساســی  معیــار  یــک 
اجتماعــی،  انضبــاط  قانون گرایــی،  تقویــت  برنامه ریزی  هــا، 
ابتــکار،  جمعــی،  کار  روحیــه  خودبــاوری،  کاری،  وجــدان 
ــای  ــه ارتق ــام ب ــز از اســراف و اهتم ــت، پرهی درســتکاری، قناع
ــوزه  ــی در ح ــات انحراف ــا جریان ــه ب ــد، مقابل ــت در تولی کیفی
از  بهینــه  اســتفاده  موهومــات،  و  خرافــات  زدودن  و  دیــن 
فناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی بــرای تحقــق اهــداف 
چشــم انداز از  مشــترک  درک  ایجــاد  نظــام،   فرهنگــی 

بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.

---

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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ششم
)1394(

 اقتصاد مقاومتی یا
مقاوم  سازی اقتصاد، 
پیشتازی در عرصه 

علم و فناوری، تعالی و 
مقاوم سازی فرهنگی.

ــامی  ــاب اس ــای انق ــن ارزش ه ــرای تبیی ــته ب ــاش شایس ت
ــه  ــامی، ارائ ــوری اس ــتاوردهای جمه ــدس و دس ــاع مق و دف
و ترویــج ســبک زندگــی اســامی- ایرانــی، فرهنگ ســازی 
اقتصــاد  سیاســت های  و  مصــرف  الگــوی  اصــاح  دربــاره 
ــه  ــور و تهی ــی کش ــی فرهنگ ــه مهندس ــرای نقش ــی، اج مقاومت
ــوی  ــادی و معن ــت م ــم، حمای ــای مه ــرای طرح ه ــت ب پیوس
از هنرمنــدان، نــوآوران، محققــان و تولیدکننــدگان آثــار و 
محصــوالت فرهنگــی و هنــری مقــوم اخــاق، فرهنــگ و هویــت 
ــی  ــی دولت ــای فرهنگ ــر نهاده ــور مؤث ــی، حض ــامی- ایران اس
ــج  ــعه و تروی ــور توس ــه منظ ــازی ب ــای مج ــی در فض و مردم
ــا  ــه ب ــی و مقابل ــامی- ایران ــت اس ــم و هوی ــگ، مفاهی فرهن
تهدیــدات، توجــه ویــژه بــه توســعه و تجلــی مفاهیــم، نمادهــا و 
شــاخص های هویــت اســامی- ایرانــی در ســاختارهای سیاســی، 

ــور. ــی کش ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص

---

مــردم« و »نصــب و عــزل و قبــول اســتعفای رئیــس 
ــارات  ــف و اختی ــه وظای ــیما« از جمل ــدا و س ــازمان ص س
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــالب در قان ــر انق رهب
ــار  ــا در کن ــم( این ه ــد و ده ــل یک ص ــت. )اص ــران اس ای
ــس  ــال های پ ــه- در س ــوه مجری ــا -ق ــان دولت ه گفتم
از پایــان جنــگ )1367 - 1359(، چارچــوب مناســب 
از  ارائــه تحلیــل محقــق شــکل می دهنــد؛  را بــرای 
ــگ  ــا بخــش فرهن ــط ب ــای مرتب ــداف و بنده ــن رو، اه ای
و رســانه ها، بــه ویــژه صــدا و ســیما در سیاســت های 
ــعه )1394 - 1367(،  ــاله توس ــج س ــای پن ــی برنامه ه کل
ــه  ــري ب ــام رهب ــی مق ــی و اختصاص ــای عموم توصیه ه
رؤســای جمهــوری در احــکام تنفیــذ )1392 - 1368( و 
بخش هــای اصلــی احــکام انتصــاب رؤســای ســازمان صــدا 
ــای  ــن واژه ه ــراه تبیی ــه هم ــیما )1393 - 1368( ب و س
ــالب در  ــر انق ــخنان رهب ــای س ــر مبن ــا ب ــدی آن ه کلی
آن مقطــع زمانــی و نیــز خطــوط فکــری صاحبــان 
گفتمان هــای »ســازندگی«، »اصالحــات«، »عدالــت و 
ــم  ــم و شش ــای پنج ــدال« در دولت ه ــرورزی« و »اعت مه
)1376 - 1368(، هفتــم و هشــتم )1384 - 1376(، نهــم 
و دهــم )1392 - 1384( و یازدهــم )1396 - 1392(، 
راهنمــای عمــل محقــق در تحلیــل گفتمان هــای ســخنان 

ــت.  ــه اس ــورد مطالع ــال های م ــري در س ــام رهب مق
ــرای دســت  جدول هــای شــماره 10، نشــانه تــالش ب

یافتــن بــه ایــن هــدف هســتند:
تبییــن واژه هــای کلیــدی توصیه هــای رهبــر انقــالب 
بــه رؤســای جمهــوری اســالمي ایــران )1392 - 1368(:

)1(. اسالم ناب محمدی )صلی اهلل علیه و آله(:
 )2(. عدالــت اجتماعــی: »عدالــت اجتماعــی بدین معنا 
اســت کــه فاصلــه ژرف میــان طبقــات و برخورداری هــای 
ــتضعفان و  ــرود و مس ــان ب ــا از می ــق و محرومیت ه نابح
پابرهنــگان کــه همــواره مطمئن تریــن و وفادارتریــن 
مدافعــان انقــالب هســتند، احســاس و مشــاهده کننــد کــه 
ــه  ــت، حرکــت جــدی و صادقان ــع محرومی ــه ســمت رف ب
امنیــت  تأمیــن  بــا قوانیــن الزم و  انجــام می گیــرد. 
ــوق  ــه حق ــدی ب ــاوز و تع ــاط تج ــور، بس ــی در کش قضای
ــی  ــروع زندگ ــه مش ــه حیط ــت اندازی ب ــان و دس مظلوم
ــه در  ــد ک ــه کــس احســاس کن ــع شــود؛ هم ــردم جم م
ــاه  ــن پن ــه ملجــأ مطمئ ــد ب ــدی می توان ــم و تع ــر ظل براب
ــد  ــالش خواه ــا کار و ت ــه ب ــد ک ــس بدان ــه ک ــرد؛ و هم ب

ــم آورد«. ــی فراه ــی مطلوب ــت زندگ توانس
)پیــام بــه ملــت شــریف ایــران در چهلمیــن روز 

)1368/4/23 )ره(،  خمینــی  امــام  ارتحــال 
ــن  ــول ای ــالمی: »اص ــالب اس ــدار انق ــول پای  )3(. اص
ــه  ــده ب ــن ش ــول تعیی ــت؛ اص ــالب اس ــول انق ــام، اص نظ
وســیله امــام اســت. آن اصولــی اســت کــه نظــام جمهوری 
ــه عنــوان نظــام اســالمی در دنیــا مشــخص  اســالمی را ب
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جدول 11. توصیه های رهبر انقالب اسالمی آیت اهلل سید علی خامنه ای به رؤسای جمهوری اسالمی ایران )1392 - 1368(

ها
یه 

وص
ت

 اکبر هاشمی رفسنجانی
)1368 - 1376(

سید محمد خاتمی
)1376 - 1384(

محمود احمدی نژاد
)1384 - 1392(

حسن روحانی
)1392 - 1396(

ی
وم

عم

دولت پنجم
 - 1372)

(1368

دولت ششم
(1372 - 1376)

دولت هفتم
 - 1380)

(1376

دولت هشتم
 - 1384)

(1380

دولت نهم
 - 1388)

(1384

دولت دهم
 - 1392)

(1388

دولت یازدهم
(1392 - 1396)

دفاع از اسام ناب محمدی )صلی اهلل 
علیه و آله( )1(،

مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل 
قرآن،

عمل به شریعت،
طرفداری از محرومین و مستضعفین،
کوشش برای ریشه کن کردن فقر و 

محرومیت،
استقرار عدالت اجتماعی )2(،

تمسک به اصول پایدار انقاب اسامی 
.(3)

تعهد به اسام و احکام نورانی 
آن،

دفاع از مستضعفان و مظلومان،
ایستادگی در برابر دشمنان 
ستمگر و زورگو و مستکبر و 

حق ستیز،
توجه به ارزش های اصیل 

معنوی و پایبندی به دین و 
اخاق و معنویت در حرکت 

سازندگی ملت ایران،
حرکت در مسیر زدودن فقر و 

فساد و تبعیض )4).

تعهد به اسام و آرمان های 
نظام اسامی،

دفاع از حقوق ملت،
ایستادگی در برابر مستکبران 

و زورگویان،
تاش در راه اعای کلمه اسام.

تعهد به اسام و
 آرمان های نظاِم 

اسامی،
دفاع از حقوق ملت،

ایستادگی در 
برابر زورگویان و 

مستکبران،
درآمیختن اقتدار 

ملی )9( با حکمت 
و عقانیت.

ی
اص

ص
خت

ا

رعایت عزت و 
عظمت اسام 

و استقال 
سیاسی، 
اقتصادی 
و فرهنگی 
جمهوری 
اسامی در 

تنظیم روابط 
خارجی.

 حسن سلوک با مردم،
به  خصوص قشرهای 

ضعیف،
حفظ موضع مستحکم 

همیشگی در برابر 
دشمنان، مخالفان و 

بدخواهان،
گزینش همکاران و 

مدیرانی که معیارهای 
اسامی و انقابی را 

در آن ها بازشناخته و 
ثبات قدم، استحکام 
روحیه و استقامت 
فکر آن ها را آزموده 

باشند.

رسیدگی و 
عاج جویی 
برای اقشار 
ضعیف مردم،
مجاهدت در 
راه استقرار 

عدالت 
اجتماعی.

قدردانی از 
ملت،

مراقبت از 
منافع ملی 

،)5)
گرامی 
شمردن 

ارزش  های 
واالی دین و 
انقاب )6).

به  کارگیری همه 
 توان خود و

بهره  گیری از 
ظرفیت عظیم 
اسامی کشور 
در راه دستیابی 

 به
هدف  های واالیی 

 که اعام
کرده اند )7).

اقدامات 
بزرگ و 
ماندگار و 
شایسته 

ملت و کشور 
عزیز،

حرکت 
کوشنده 
به سوی 

پیشرفت و 
عدالت )8)

بهره  گیری از 
ظرفیت  های عظیم 

و دستاوردها و 
تجارب متراکم 

کشور.

کــرد و نشــان داد.« )بیانــات در دیــدار نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی، 1372/3/8( »دو خصوصیــت، بیشــترین 
تأثیــر را در وجهــه ایــن انقــالب در دنیــا داشــت؛ همچنــان 
کــه بیشــترین تأثیــر را در پیــروزی و مانــدگاری انقــالب 
در کشــور اســالمی داشــت؛ یکــی از ایــن دو خصوصیــت، 
عبــارت بــود از ایــن کــه مبنــای ایــن انقــالب، ارزش هــای 
ــر  ــت دیگ ــود و خصوصی ــوی ب ــی و معن ــی و اخالق دین
ــردم  ــت م ــه اراده و خواس ــر پای ــالب ب ــه انق ــود ک ــن ب ای
ــس از  ــی پ ــد؛ یعن ــی مان ــت باق در تشــکیل و اداره حکوم

ــا  ــردم از آن ه ــش م ــت نق ــالب، اهمی ــن انق ــروزی ای پی
ســلب نشــد و بــه عنــوان یــک عنصــر بــرای انقــالب باقــی 
مانــد« )خطبه هــای نمــاز جمعــه تهــران، 1368/11/20(.
ــکانیدن  ــض: »خش ــاد و تبعی ــر و فس )4(. زدودن فق
ــع و  ــل قاط ــادی و عم ــی و اقتص ــاد مال ــه های فس ریش
گره گشــا دراین بــاره، مســتلزم اقــدام همه جانبــه بــه 
وســیله قــوای ســه گانه، مخصوصــا دو قــوه مجریــه و 
ــی ســازمان یافته و  ــا نظارت ــه ب ــوه مجری ــه اســت. ق قضائی
ــی در  ــاد مال ــد فس ــروز و رش ــاض، از ب ــق و بی اغم دقی

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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جدول 12. تفاوت های اسالم ناب محمدی )صلی اهلل علیه و آله( با اسالم آمریکایی از نگاه مقام رهبری

اسالم آمریکاییاسالم ناب محمدی

اسالم کتاب و سنت
- اسام اهل بیت )علیهم السام(

اسالم خرافه و بدعت
- اسام ابوجهل و ابولهب،

- اسام چشم پوشیدن از اصول خود.

اسالم جهاد و شهادت
- اسام انقابی،

- اسام مرعوب نشدن در مقابل هیچ قدرت،
- اسام ناتوانی همه قدرت ها در شکست دادن او.

اسالم قعود و اسارت و ذلت
- اسام امتداد نداشتن در عمل و در توده های مردم،

- پوشاندن لباس اسام بر نوکری اجانب و دشمنی با امت اسامی،
- متزلزل و مرعوب شدن در مقابل قدرت کفر.

اسالم تعبد
- اسام صفا و معنویت،

- اسام توکل به خدا،
- اسام توحید،

- اسام حسن ظن به وعده الهی.

اسالم التقاط
- اسام سرمایه داری،

- اسام مطابق با اصول آمریکایی و غربی،
- اسام سوسیالیستی،

- اسام اعتماد به دشمنان خدا به جای اعتماد به وعده الهی.

اسالم تعقل
- اسام اصول گرای معتدل و عقانی.

اسالم جهالت
- اسام مطلوب واشنگتن، لندن و پاریس،

- اسام الئیک و غرب گرا،
- اسام تکفیری و خشن.

اسالم دنیا و آخرت
- اسام به ارمغان آوردن همه نعمت ها برای ملت ها،

- اسام زندگی و زندگی ساز،
- اسام اعتقاد به تکفل دین نسبت به امور زندگی.

اسالم دنیاپرستی و رهبانیت )ترک دنیا(
- اساِم برده دالر آمریکایی،

- اسام مصرف زده و اسیر سرمایه داری غرب،
- اسام منحصر به مسجد.

اسالم علم و معرفت
- اسام فقاهتی.

اسالم تحجر و غفلت
- اسام مراسم و مناسک میان تهی

اسالم دیانت
- اسام اخاق و فضیلت،

- اسام پرهیزکاری.

اسالم بی بندوباری
- اسام آلوده شدن به انواع فساد اخاقی
- اسام کنار آمدن با فساد حاکمان ظالم.

اسالم سیاست
- اسام مردم ساالری،

- اسام هراسان کننده مستکبران عالم،
- اسام محقق شده با تشکیل حکومت اسامی،

- اسام استقال، عزت و هویت،
- اسام درک و عمل سیاسی.

اسالم بی تفاوتی
- اسام به دام افتاده در لیبرال دموکراسی غربی،

- اسام منهای سیاست،
- اسام بی حالی و افسردگی،

- اسام جدا کردن احکام اجتماعی و سیاسی اسام،
- اسام انسان های بی درد و به فکر رفاه حیوانی خود.

اسالم فرد و جامعه
- اسام قیام و عمل،

- اسام فعال در عرصه بین الملل.

اسالم تشریفاتی و بی خاصیت
- اسام انزوای اهل دین و نپرداختن به امور مسلمین،

- اسام نگاه صرف فردی به انسان.

اسالم نجات بخش محرومان
- اسام مدافع مظلوم و ناسازگار با ظالم،
- اسام اعتقاد به آزادی و عدالت طلبی،
- اسام ماحظه عدالت و معنویت باهم.

اسالم بازیچه دست قدرت ها
- اسام مایه شادی دشمنان خدا،

- اسام وابسته به دستگاه های استعماری،
- اسام بی تفاوت در مقابل ظلم و زیاده خواهی.

اسالم وحدت اسالمی
- اسام تکیه بر اشتراکات شیعه و سنی،

- اسام پرهیز از جریحه دار کردن احساسات دیگر مسلمانان.

اسالم تفرقه افکنی میان مسلمین
 - اسام آشتي با آمریکا و رژیم صهیونیستی و ناتو و

جنگ های قبیله ای با مسلمانان،
- اسام »اشداء با مؤمنین و رحماء با کفار«.
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ــا اســتفاده  ــه ب ــوه قضائی ــد و ق ــری کن دســتگاه ها جلوگی
پاکدامــن، مجــرم  و  قاطــع  و قضــات  کارشناســان  از 
و خائــن و عناصــر آلــوده را از ســر راه تعالــی کشــور 
ــه در وضــع  ــوه مقنن ــردارد. بدیهــی اســت کــه نقــش ق ب
ــی اســت  ــن کــه موجــب تســهیل راهکارهــای قانون قوانی
و نیــز در ایفــای وظیفــه نظــارت، بســیار مهــم و کارســاز 
ــور  ــت اندرکاران کش ــه دس ــی را ب ــت نکات ــت. الزم اس اس
ــای نقــش  ــی ایف ــا فســاد مال ــارزه ب ــد در مب کــه می توانن
ــارزه  ــردد نشــدن مســئوالن مب ــم: 1. م ــر ده ــد؛ تذک کنن
ــر مخالفت هــا؛ 2. تبییــن وابســتگی امنیــت  ــا فســاد براب ب
فضــای اقتصــادی بــه مبــارزه بــا فســاد؛ 3. ســپردن 
ــدار؛  ــن، ســالم و امانت ــراد مطمئ ــه اف ــا فســاد ب ــارزه ب مب
4. شناســایی نقــاط آســیب در گــردش مالــی و اقتصــادی 
ــی  ــف قانون ــه وظای ــات ب ــل وزارت اطالع ــور؛ 5. عم کش
خــود؛ 6. پرهیــز از تبعیــض در مبــارزه بــا فســاد؛ 7. پرهیــز 
ــت  ــه و 8. قاطعی ــی و تظاهرگون ــعاری، تبلیغات ــار ش از رفت
ــان  ــت« )فرم ــت و ظراف ــن دق ــت در عی ــه عدال در ضرب
هشــت مــاده ای بــه ســران قــوا دربــاره مبــارزه بــا مفاســد 

.)1380/2/10 اقتصــادی، 
)5(. منافــع ملــی: »مــردم وقتــی می بیننــد مســئولی 
ــت، ســینه ســپر  ــه حقــوق مل ــا متجــاوزان ب ــه ب در مقابل
ــد  ــی می بینن ــد؛ وقت ــدار می کنن ــاس اقت ــد، احس می کن
ــا  ــه، ب ــت، قدرتمندان ــع مل ــه از مناف ــتند ک ــانی هس کس
ــوان و نیــروی خــود  ــا صــرف کــردن همــه ت گذشــت و ب
ــت  ــک مل ــد. ی ــدار می کنن ــد، احســاس اقت ــاع می کنن دف
وقتــی احســاس ضعــف می کنــد کــه ببینــد مســئوالنش 
ــرده  ــا خــدای ناک ــد؛ ی ــر می جنبن ــا دی ــد، ی ــا نمی فهمن ی
ــه  ــت ک ــد! اینجاس ــران می جنبن ــت دیگ ــاره انگش ــه اش ب
و ضعــف می کنــد.  بی پناهــی  احســاس  ملــت،  ایــن 
آنچــه بــرای ملــت اهمیــت دارد، ایــن اســت کــه در همــه 
رده هــا -از بــاال تــا پاییــن- مســئوالنی کــه انگشــت آن هــا 
ــا احســاس مســئولیت و  ــد، ب ــاز کن ــا را ب ــد گره ه می توان
بــا عقــل و تدبیــر کار کننــد« )بیانــات در دیــدار جمعــی 

ــالن، 1380/2/11(. ــردم گی از م
ــا  ــالب: »از ارزش ه ــن و انق ــای واالی دی )6(. ارزش ه
اســتقالل  ایمــان،  دیــن،  از  یعنــی  می گوییــم؛  کــه 

سیاســی، اســتقالل اقتصــادی، اســتقالل فرهنگــی، آزادی 
فکــر، رواج اخــالق فاضلــه، حکومــت مردمــی و حکومــت 
انســان های صالــح برخــوردار از دیــن و تقــوا در رأس 
ــران،  ــه ته ــاز جمع ــای نم ــم« )خطبه ه ــا می گویی کاره

.)1379/2/23
)7(. هدف هــای واالی رئیــس جمهــوری منتخــب 
نهــم: »عدالت گســتری، مهــرورزی بــا بنــدگان خــدا، 
خدمت گــزاری بــه آحــاد ملــت و تعالــی و پیشــرفت 
ــالمی  ــِت اس ــرلوحه کار دول ــور، س ــوی کش ــادی و معن م
رئیــس  )ســخنرانی  اســت«.  مــردم  رأی  از  برآمــده 
جمهــوری منتخــب در مراســم تنفیــذ، 1384/5/12(.
پیشــرفت،  از  و عدالــت: »مقصــود  پیشــرفت   .)8(
ــور:  ــاد در کش ــه ابع ــت؛ از هم ــه اس ــرفت همه جانب پیش
ــش و  ــی، پیشــرفت در دان ــروت مل ــد ث پیشــرفت در تولی
ــی،  ــزت بین الملل ــی و ع ــدار مل ــاوری، پیشــرفت در اقت فن
پیشــرفت در اخــالق و در معنویــت، پیشــرفت در امنیــت 
ــی  ــت اخالق ــم امنی ــی، ه ــت اجتماع ــم امنی ــور- ه کش
بــرای مــردم- پیشــرفت در ارتقــای بهره وری، پیشــرفت در 
ــی، پیشــرفت در وحــدت  ــاط اجتماع ــی و انضب قانون گرای
ــرفت  ــی، پیش ــاه عموم ــرفت در رف ــی، پیش ــجام مل و انس
در رشــد سیاســی و پیشــرفت در مســئولیت پذیری، عــزم 
ــد؛  ــراه نباش ــت هم ــا عدال ــر ب ــرفت اگ ــی. پیش و اراده مل
ــش  ــت، کاه ــت. عدال ــالم نیس ــر اس ــورد نظ ــرفت م پیش
ــت، کاهــش فاصله هــای  فاصله هــای طبقاتــی اســت؛ عدال
جغرافیایــی و برابــری در اســتفاده از فرصت هــا و امکانــات 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــت، مب ــای عدال ــی از مصداق ه ــت. یک اس
ــه  ــدی گرفت ــتی ج ــه بایس ــت ک ــادی اس ــی و اقتص مال
شــود« )بیانــات در دیــدار زائــران و مجــاوران بــارگاه 
حضــرت علــی بــن موســی الرضــا )علیــه الســالم(، 

.)1388/1/1
)9(. اقتــدار ملــی: »در پیشــرفت بــه ســمت هدف های 
آرمانــی بایــد ســاخت درونی قــدرت را اســتحکام بخشــید؛ 
ــن راه را  ــم ای ــر می خواهی ــا اگ ــن اســت. م ــاس کار ای اس
ــن  ــم و ای ــت کنی ــمت حرک ــن س ــه ای ــم و ب ــه دهی ادام
ــا  ــن آرمان ه ــه ای ــم ب ــم و چش ــال کنی ــا را دنب هدف ه
بدوزیــم و پیــش برویــم و در مقابــل ایــن معارضه هــا 
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جدول 13. بخش های اصلی احکام انتصاب رؤسای سازمان صدا و سیما )1393 - 1368(

محمد هاشمی 
)1368 - 1372(

 علی الریجانی 
)1372 - 1378(

علی الریجانی
)1378 - 1383(

عزت  اهلل ضرغامی
)1383 - 1388(

عزت  اهلل ضرغامی
)1388 - 1393(

محمد سرافراز 
)1393 - 1395(

ت
وری

مأم

ترویج و تحکیم: 
استقال فکری و 
عملی ملت ایران، 
نظام جمهوری 

اسامی، اصل »نه 
شرقی و نه غربی«.

پایگاه گسترش 
اندیشه، فرهنگ و 
هنر، مرکز هدایت 

مردم مسلمان ایران و 
دیگر مشتاقان ندای 
ایراِن انقابی، جایگاه 
ارائه توفیقات ملت 
ایران در صحنه های 

گوناگون زندگی.

»مدرسه عمومی« 
برای همه قشرها 
در سراسر کشور.

 رسیدن
همه  جانبه به 
نقطه ای که 

شایسته »جمهوری 
اسامی ایران« 

است.

هدایت و مدیریت رسانه فرهنگ ساز
فرهنگ )1( و 

افکار عمومی )2(، 
موتور محرک و 
مشوق پیشرفت 
کشور، حفظ و 

ارتقای »استقال 
فرهنگی« )3).

ف
ظای

و

ایجاد رشد فکری، 
فرهنگی و سیاسی، 

تبیین اسام، 
 مقابله با

توطئه های 
تبلیغاتی.

در پیش گرفتن 
سیاست نوین 
و متناسب با 
پیشرفت های 

همه جانبه کشور، 
تجهیز فضای فرهنگی 

جامعه: همگام با 
مسیر سازندگی 
و رشد و توسعه 

عمومی و همخوان 
با اصول انقاب و 

مبانی اساسی اسام، 
 آراستن میدان پیکار
رسانه ها در جبهه 
تبیین، تعمیق 
و تکریم اصول 

شورانگیز انقاب 
اسامی.

شکل دهی به رفتار حکم انتصاب قبلیحکم انتصاب قبلی
اجتماعی مخاطب

گسترش دین، 
اخاق، امید و 
آگاهی، ترویج 
سبک زندگی 

اسامی- ایرانی، 
 پشتیبانی رسانه ای

همه  جانبه و 
مبتکرانه در امر 
»بسیج عمومی« 

ملت )4).

ف
ظای

م و
جا

ت ان
اما

تنوع موضوع، به الز
نحوی در خدمت 
اهداف اسام و 

 انقاب قرار گرفتن
 برنامه ها و سایر

فعالیت ها.

رسیدن به »کیفیت 
 برتر« در همه

برنامه ها، قرارگرفتن 
»گسترش کمی« در 

درجه دوم.

استفاده از ظرفیت حکم انتصاب قبلیحکم انتصاب قبلی
»هنر« و شیوه های 

 گوناگون
حرفه  ای آزموده 
شده یا نوپدید.

تکیه بر فعالیت ها و 
برنامه های حرفه  ای 

 پیشرفته و عمیق
رسانه ای

ان
رین

م آف
پیا

ف 
ظای

و

توجه به چهار 
اصل:

پیام، هنر، انتخاب 
زبان و موضوع 
متناسب و تهی 

بودن از هر 
بدآموزی.

درک روشن و رعایت 
اصل مقابله با تهاجم 
تبلیغاتی و فرهنگی و 

 خبری استکبار و
به   ویژه جلوگیری 

از اثرگذاری 
ناخواسته نمایش ها 

و برنامه  های 
سرگرم کننده حامل 

فرهنگ بیگانه.

در معرض ماحظه حکم انتصاب قبلیحکم انتصاب قبلی
و مقایسه قرار 

 گرفتن
برجستگی ها 
و نقاط قوت و 

کمبودها و نقاط 
ضعف، همت بر 
روند نقص زدایی 

بدون هیچ کاهش 
و سستی.

کسب آگاهی و 
معرفت عمیق و 

گسترده.
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محمد هاشمی 
)1368 - 1372(

 علی الریجانی 
)1372 - 1378(

علی الریجانی
)1378 - 1383(

عزت  اهلل ضرغامی
)1383 - 1388(

عزت  اهلل ضرغامی
)1388 - 1393(

محمد سرافراز 
)1393 - 1395(

ان
یر

مد
ف 

ظای
و

گزینش همکاران 
اندیشمند، متعهد 

و بااخاص، 
تأسیس مرکزی 
برای تحقیقات و 

مطالعات و سنجش 
و نظارت مستمر بر 

 تولید و پخش
برنامه ها، تقویت 
و تجهیز فنی و 

 مادی
برنامه  ریزی شده 

سازمان.

استفاده از همکاران 
خوش  فکر و مبتکر 
انقابی در داخل و 

جذب عناصر برجسته 
از خارج سازمان، 

پوشش حداقل فنی 
الزم در سراسر کشور 
 و در همه گوشه ها و
راه  ها و روستاهای 

آن، بازنگری 
تشکیات سازمان 
و دگرگونی الزم در 

جهت سبك و کارآمد 
کردن آن.

دقت در گردش 
امور و توجه به 

نتایج و پیامدهای 
 سیاست گذاری ها و
برنامه ریزی ها در 

مسیر اجرا.

استفاده از همکاران 
مؤمن و الیق، 

به  کارگیری دانش 
و تجربه سازمانی.

سود بردن از 
تجربه های موفق یا 
ناموفق دوره پنج 
ساله برای رسیدن 
به »کیفیت برتر«، 
زمان بندی کارها و 
تعیین شاخص های 

 قابل
اندازه گیری برای 
تکمیل یا تصحیح 
حرکت مجموعه 
 سازمان، مشاهده 
نشانه های تحول 
در اولین سال 

مسئولیت.

---

انه
یگ

ا ب
د ب

ور
رخ

ع ب
»مهاجم« در برابر نو

فرهنگ و هنر و 
اندیشه تحمیلی 

بیگانه.

»مقابله« با تهاجم 
تبلیغاتی و فرهنگی 
استکبار و ایادی آن.

»بیمه« کردن 
روحیه، فکر، رفتار، 
فرهنگ و بینش 

مخاطب.

------حکم انتصاب قبلی.

ت
وم

حک
ی 

ها
مان 

از
 س

ا و
ده

ها
ر ن

سای
 و 

ت
دول

با 
ه 

بط
 را

وع
تهیه الیحه مربوط ن

به قانون اداره 
سازمان و ارائه آن 
برای طی مراحل 

تصویب به دولت و 
مجلس.

 تولید
برنامه های هنری با 
همکاری نهادهای 
فرهنگی کشور، 

استفاده از ظرفیت 
دانشگاهیان و محافل 
دانشگاهی و همکاری 
سنجیده با حوزه های 

علمیه و علمای 
دین، همکاری همه 
 دستگاه  های مرتبط،
به  ویژه هیئت دولت 
و مجلس شورای 
اسامی در زمینه 

بودجه و دیگر 
امکانات.

کمک به ---حکم انتصاب قبلی.حکم انتصاب قبلی.
مدیریت هاي 

اجرایی در جهت 
تأمین اهداف و 

 اجرای
سیاست های کان 

نظام و تحقق 
سند چشم انداز 

کشور )5(، پیوند 
با سرچشمه های 
تولید فکر ناب 
دینی و خیل 
دل بستگان 
فرهیخته و 

پرانگیزه انقاب 
اسامی.

ایســتادگی کنیــم و صبــر و تــوکل را بــه کار گیریــم؛ بایــد 
ــم  ــت کنی ــور تقوی ــی را در درون کش ــدرت مل ــاخت ق س
ــی  ــتحکام، برخ ــن اس ــر ای ــیم. عناص ــتحکام ببخش و اس
ــی  ــر فصل ــم عناص ــی ه ــت، برخ ــگی اس ــر همیش عناص
اســت. آنچــه جــزء عناصــر همیشــگی اســت، عــزم راســخ 

اســت... امــا آنچــه فصلــی اســت و در حــال حاضــر بــرای 
ــاد و  ــئله اقتص ــن، مس ــر م ــه نظ ــت دارد؛ ب ــور اولوی کش
مســأله علــم اســت« )بیانــات در دیــدار مســئوالن نظــام، 

.)1392/4/30
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ــای  ــاب رؤس ــکام انتص ــدی اح ــای کلی ــن واژه ه تبیی
ــیما )1393- 1368(: ــدا و س ــازمان ص س

)1(. فرهنــگ: »هــر جــا می گوییــم فرهنــگ؛ مقصــود، 
فرهنــگ انقالبــی، فرهنــگ اســالمی، ایجــاد حرکــت 
فرهنگــی بــر مبنــای اســالم و ارزش هــای اســالمی و 
ــه  ــای حرکــت فرهنگــی ب ــه معن ــه ب حرکــت دادن جامع
ــاور، آداب،  ــت فرهنــگ، ب ســمت اهــداف اســالمی و تقوی
ــدار  ــات در دی اخــالق و ســنت های اســالمی اســت« )بیان

ــالمی، 1393/3/4(. ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــی  ــتیم پیام های ــر می توانس ــی: »اگ ــکار عموم )2(. اف
ــت  ــود، درس ــل ش ــردم منتق ــن م ــه ذه ــد ب ــه بای را ک
ــت  ــا مدیری ــد و ســپس ب ــا را تولی ــد آن ه بشناســیم و بع
افــکار  وقــت  آن  کنیــم؛  پخــش  و  توزیــع  صحیــح، 
ــی  ــار آن جمع ــی در اختی ــا، یعن ــار م ــی در اختی عموم
ــه  ــد. آنچ ــام می دهن ــزرگ را انج ــن کار ب ــه ای ــت ک اس
ــد  ــن دی ــا ای ــت. ب ــن اس ــم، ای ــع داری ــار و توق ــا انتظ م
ــیما  ــدا و س ــای ص ــه بخش ه ــم، هم ــگاه می کنی ــه ن ک
اعضــای مختلــف هســتند کــه کارهــای گوناگــون انجــام 
ــن هــدف منتهــی می شــود«  ــه ای ــا همــه ب ــد؛ ام می دهن
ــیما،  ــدا و س ــازمان ص ــئوالن س ــدار مس ــات در دی )بیان

.)1381/11/15
)3(. اســتقالل فرهنگــی: »اســتقالل یــک ملــت جــز 
بــا اســتقالل فرهنگــی تأمیــن نمی شــود. اگــر یــک ملــت 
از لحــاظ سیاســی تحــت تأثیــر قدرت هــای بــزرگ نباشــد 
و از لحــاظ اقتصــادی هــم بــه خودکفایــی کامــل برســد، 
امــا فرهنــگ، اخــالق، عقایــد و باورهــای دشــمنان و 
بیگانــگان در میــان ایــن ملــت رواج داشــته باشــد و رشــد 
ــد«  ــتقالل کن ــای اس ــد ادع ــت نمی توان ــن مل ــد؛ ای بکن
ــردم، 1368/9/15(  ــف م ــار مختل ــدار اقش ــات در دی )بیان
»آن چیــزی هــم کــه می توانــد اســتقالل را تأمیــن بکنــد 
ــر  ــفاف ب ــح و ش ــه صری ــا، تکی ــالمی م ــالب اس ــرای انق ب
ــالب،  ــی انق ــالب، مبان ــول انق ــت؛ اص ــالب اس ــی انق مبان
ــد  ــفاف بای ــح و ش ــکل صری ــه ش ــالب ب ــای انق ارزش ه

1- »نقشــه راه عبــارت اســت از روش کشــف و توصیــف آینــده مطلــوب و تبییــن راه رســیدن بــه آن بــه زبــان ســاده و قابــل فهــم بــرای 
ــان  ــر زم ــی ب ــه ســاختار مبتن ــن اســت ک ــا ویژگــی مهــم آن، ای ــزی را در خــود دارد؛ ام ــی و برنامه ری عمــل. نقشــه راه، عناصــر پیش بین
دارد و بــه طــور معمــول بــه شــکل گرافیکــی تدویــن می شــود و بــه منظــور تدویــن، نمایــش و ایجــاد ارتبــاط میــان برنامه هــا در ســطوح 
ــا در  ــه ب ــت ک ــده اس ــزار یکپارچه کنن ــع، اب ــوده، در واق ــردی )Strategic( ب ــس راهب ــه راه، جن ــس نقش ــی رود. جن ــه کار م ــف ب مختل

مــورد تکیــه قــرار بگیــرد« )بیانــات در دیــدار فرماندهــان 
ــش، 1392/11/19(. ــی ارت ــروی هوای ــان نی و کارکن

ــت،  ــک مل ــی ی ــیج عموم ــی: »بس ــیج عموم )4(. بس
ــه  ــت؛ ب ــک مل ــی ی ــیاری دائم ــی و هوش ــی آمادگ یعن
خصــوص جوان هایــی کــه در راه تحصیــل علــم هســتند، 
چــه دانش آمــوز و دانشــجو. مســئوالن کشــور هــم همیــن 
جــور؛ همــه بایــد بــه ایــن معنــا بســیجی باشــند. ایــن کــه 
ــت  ــه روز مل ــیب ناپذیر و روز ب ــود آس ــت می ش ــد، مل ش
ــوزان  ــدار دانش آم ــات در دی ــد« )بیان ــدا می کن ــد پی رش

ــیجی، 1386/8/9(. ــجویان بس و دانش
ــند  ــه راه)1(، س ــور: »نقش ــم انداز کش ــند چش )5(. س
ــتی  ــچ نبایس ــم انداز را هی ــند چش ــت. س ــم انداز اس چش
مــورد غفلــت قــرار داد. ایــن حقیقتــا یــک ســند واقعــی 
ــب  ــتی آن را مرت ــت. بایس ــی اس ــه راه حقیق ــک نقش و ی
ــم  ــش رفته ای ــدر پی ــود چق ــوم ش ــه معل ــد ک ــد کنی رص
و چقــدر بــه آن اهــداف، نزدیــک شــده ایم و چقــدر 
زمینه هــا فراهــم شــده اســت« )بیانــات در دیــدار رئیــس 

ــت، 1387/6/2(. ــت دول ــای هیئ ــور و اعض جمه

خالصه و نتیجه گیری
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق، تحلیــل گفتمــان مربــوط 
ــران  ــس و مدی ــدار رئی ــالب در دی ــر انق ــه ســخنان رهب ب
ســازمان صــدا و ســیما )1394 - 1369( بــود. یافته هــای 
تحقیــق نشــان می دهــد در مجمــوع، بیــن مضامیــن 
دیدارهــاي  اولیــن  در  رهبــري  مقــام  ســخنرانی های 
رســمی ثبــت شــده بــا رئیــس و مدیــران ســازمان، پــس از 
انتصــاب رئیــس یــا تمدیــد دوره ریاســت، تفــاوت معنــادار 

ــماره 7، 8 و 9( ــای ش ــود دارد. )جدول ه وج
پرســش امــا ایــن بــود کــه چــرا ایــن »تفــاوت 
مقــام  ســخنرانی های  مضامیــن  بیــن  در  معنــادار« 
رهبــری در برخــی دوره هــا وجــود دارد و در برخــی دیگــر، 
ــخنان و  ــان س ــل گفتم ــخ در تحلی ــدارد؟ پاس ــود ن وج
ــخنرانی های  ــی س ــرایط زمان ــن ش ــناخت و تبیی ــز ش نی
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جدول 14. گفتمان سازندگی یا رفاه )1376 - 1368(

اکبر هاشمی رفسنجانی

دولت ششم )1376 - 1372(دولت پنجم )1372 - 1368(

دوره انتخابات
)تاریخ برگزاری(

دوره پنجم
(6 مرداد 1368)

دوره انتخابات
)تاریخ برگزاری(

دوره ششم
(21 خرداد 1372)

50/66%درصد میزان مشارکت مردم74/59%درصد میزان مشارکت مردم

تعداد و درصد تقریبي میزان رأی رئیس 
جمهور منتخب

1550528
)%94)

تعداد و درصد تقریبي میزان 
رأی رئیس جمهور منتخب

10566499
)%63)

پیش فرض های سخنان رئیس دولتپیش فرض های سخنان رئیس دولت

- کم  توجهــی بــه »بیمــه«، »مســکن«، »آمــوزش« و ســایر »حقــوق 
مــردم« در گذشــته بــه دلیــل ضــرورت حفاظــت از مرزهــا و حفــظ 

ــت. ــوده اس ــور ب ــتقال کش اس
- انتظارهــاي بســیار بــراي مــردم بــه وجــود آمــده کــه بیشــتر معطــوف بــه 

»مســائل اقتصادی« اســت.
ــدون ایــن کــه »تولیــد« جــدی در کشــور باشــد؛ نمی تــوان اســتقال  - ب

را بــه معنــاي واقعــي تأمیــن کــرد.
ــد در کشــور و  ــد تولی ــرای پیشــبرد رون ــرای ب ــن« ب ــه »م ــردم ب - رأی م

ــت. ــا اس ــدازی کارخانه ه راه ان
ــه در  ــت ک ــن اس ــت م ــار دول ــون در اختی ــم اکن ــی ه ــات فراوان - امکان
اختیــار دولت هــای قبلــی نبــوده اســت؛ بنابرایــن بحــث در خصــوص ایــن 
ــه  ــت، بدبینان ــور نیس ــات كش ــا امکان ــب ب ــت متناس ــاي دول ــه برنامه ه ک

اســت.
ــا  ــه تنه ــی ن ــای خارج ــه درآمده ــا ب ــی طرح ه ــردن برخ ــته ک - وابس
ــک  ــا ی ــبرد طرح ه ــرای پیش ــه ب ــود؛ بلک ــوب نمی ش ــتقراض« محس »اس

ــت. ــرورت اس ض
- راهبــرد اصلــی بــرای حــل مشــکات مــردم، تأکیــد بــر مقولــه »تولیــد« 

اســت.
)فاضلی و کردونی، 1387: 145 - 141)

انجــام  اقدام هــای  از  بهره گیــری صحیــح  بــرای   -
ــه  ــت« در برنام ــت تثبی ــه »سیاس ــته ب ــده در گذش ش

ــم. ــاز داری ــعه نی توس
- همــه مــوارد ذکرشــده از ســوی منتقــدان در برنامــه 

دوم توســعه دیــده شــده اســت.
تحــت  جمهــوری  ریاســت  اجرایــی  برنامه هــای   -
عنــوان برنامــه دوم، به  عنــوان »برنامه هــای نظــام« 

ــت. ــت اس ــایر ارکان حکوم ــد س ــورد تأکی م
- اگــر اقدام هــای دولــت در دوره گذشــته نبــود؛ وضــع 
ــت و  ــب نداش ــاع مناس ــور، اوض ــت کش ــردم و وضعی م

بحرانــي بــود.
- مســائل اجتماعــی معــادل »محرومیت زدایــی« از 

ــت. ــروم اس ــاط مح نق
- اجــرای »عدالــت اجتماعــی« و تأمیــن اعتــای 

کشــور از مســائل دشــوار انقــاب اســت.
- گاه در قالب عدالت، ضد عدالت عمل می کنیم.

- ماهیــت پرداخــت سوبســیدها )یارانه هــا( در کشــور، 
غیرعادالنــه اســت.

ــی  ــه واقع ــت هزین ــا پرداخ ــه ب ــت ک ــت آن اس - عدال
ــم. ــی کنی ــز واقع ــا را نی ــردم، قیمت ه م

ــن،  ــط آرام و مطمئ ــوذ »اســام« در محی - توســعه نف
ــه اســت. بیشــتر از محیــط ماجراجویان

)فاضلی و کردونی، 1387: 153 - 149)

خطوط فکری

- اِعمال سیاست برای نزدیک شدن به غرب،
ــای  ــرمایه گذاری در بخش ه ــرای س ــی ب ــرمایه خارج ــی و ورود س ــرمایه های خارج ــذب س ــای الزم در ج ــاد فض ــرای ایج ــاش ب - ت

مختلــف اقتصــادی،
ــت  ــرمایه گذاری در جه ــه س ــویق ب ــادی و تش ــف اقتص ــای مختل ــرمایه گذاری در بخش ه ــی و س ــرمایه داری صنعت ــت از س - حمای

ــگ، ــس از جن ــراِن پ ــادی ای ــای اقتص ــت پایه ه تقوی
- تغییــر فضــای فرهنگــی جامعــه در قالــب نــوع پوشــش دختــران و زنــان، مســئله ورزش بانــوان، مصاحبه هــای مطبوعاتــی و رادیــو- 
ــرای نقــد  ــاز شــدن فضــا ب ــه دنبــال آن، ب ــاز کــردن نســبی فضــای مطبوعــات و صــدا و ســیما و ب ــگار، ب ــان خبرن ــا زن ــی ب تلویزیون

دولــت، هرچنــد در حــد بســیار انــدک،
- ترویــج ایــن تفکــر کــه تخصــص و توجــه بــه متخصصــان، چــه داخلــی و خارجــی، بــرای پیشــبرد اهــداف اقتصــادی، امــری الزم 

ــادی، 1388: 141) ــی  آب اســت. )عل

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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جدول 15. گفتمان اصالحات یا آزادی )1384 - 1376(

سید محمد خاتمی

دولت ششم )1384 - 1380(دولت هفتم )1380 - 1376(

دوره انتخابات
)تاریخ برگزاری(

دوره هفتم
(2 خرداد 1376)

دوره انتخابات
)تاریخ برگزاری(

دوره هشتم
(18 خرداد 1380)

67/77%درصد میزان مشارکت مردم79/92%درصد میزان مشارکت مردم

تعداد  و درصد تقریبي میزان رأی رئیس جمهور 
منتخب

20138784
)%69)

تعداد  و درصد تقریبي میزان 
رأی رئیس جمهور منتخب

21659053
)%77)

پیش فرض  های سخنان رئیس دولتپیش فرض های سخنان رئیس دولت

- نهادینه کردن هر چه بیشتر »قانون« در جامعه،
- اهتمــام بــه اســتقرار »عدالــت اجتماعــی« بــه عنــوان یــک ارزش 
درخشــان اســامی و نیــز عامــل پایــداری، صــاح و فــاح جامعــه،

ــاح  ــم اص ــل مه ــوان عام ــه عن ــری ب ــد و نقدپذی ــه نق ــت دادن ب - اهمی
ــردم، ــی م ــی و اجتماع ــری، سیاس ــد فک ــز رش ــا و نی کاره

- فراهــم کــردن هرچــه بیشــتر زمینه هــای مشــارکت و رقابــت آگاهانــه و 
داوطلبانــه مــردم و تضمیــن آن،

- استفاده از خرد و اندیشه جهت تحقق عدالت و مصلحت،
ــت.  ــی آن اس ــه ذهن ــران، جنب ــی« در ای ــع »قانون  گرای ــن مان - مهم  تری
ــون،  ــه قان ــد؛ چ ــه می بین ــود، لطم ــرار داده ش ــل آزادی ق ــه در مقاب هرچ

چــه دیــن، چــه عدالــت.
ــا  ــراد همــراه ب ــه آزادی اف ــف« اســت؛ ن ــه معنــای »آزادی مخال - آزادی ب
قــدرت. دولــت مقتــدر، دولتــی اســت کــه ظرفیــت »انتقــاد« داشــته باشــد.

- توســعه همه جانبــه، پایــدار و مــوزون مبنــای برنامــه ســوم توســعه بــوده 
و تأمیــن حقــوق و آزادی هــای مشــروع و قانونــی شــهروندان در متــن آن 

پیگیــری شــده اســت.
ــر در  ــعه متناظ ــورداری از توس ــدون برخ ــادی، ب ــعه اقتص ــد و توس - رش
ــب  ــت و موج ــوب« اس ــی »نامطل ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــعه سیاس توس

تقابــل »فقــر« و »آزادی« می شــود.
ــده، چگونگــی  - مهم تریــن چالــش در جامعــه امــروز و ســال های آین
ــاط« و  ــد »نش ــه بتوان ــود ک ــد ب ــی خواه ــاختارها و نهادهای ــتقرار س اس
»نوگرایــی« ناشــی از جوانــی جمعیــت و مشــارکت خواهی ناشــی از رشــد 

ــد. ــخ ده ــی را پاس اجتماع
)بدیعی، 1378: 29( و )کردونی و فاضلی، 1388: 52 - 48)

ــران عبــارت هســتند  - خواســت های تاریخــی ملــت ای
از: »اســتقال«، »آزادی« و »پیشــرفت«.

- شکســت انقــاب اســامی بــه ایــن اســت کــه انقــاب 
از »محتــوا« تهــی شــود.

ــش  ــداوم جنب ــرداد«، ت ــی »دوم خ ــش اصاح - جنب
ــه  ــران و مرحل ــت ای ــته مل ــرن گذش ــه ق ــم دو س عظی

ــت. ــامی اس ــوری اس ــی جمه تکامل
بــر  عــاوه  دینــی،  مردم ســاالر  نظــام  یــک  در   -
ــای رســمی  ــون« در نهاده ــت »اخــاق« و »قان حاکمی
بایــد نهادهــای مدنــی، نظیــر: احــزاب و مطبوعــات بــه-
عنــوان حافــظ وضــع مردم ســاالری و مراقبــان دایمــی 

ــند. ــته باش ــدرت، حضــور داش ق
اســتقرار  ایرانــي،  اقــوام  همــه  اصلــی  هــدف   -

اســت. دینــی«  »مردم ســاالری 
- وجــه تمایــز نظــام جمهــوری اســامی اعتبــاری اســت 
کــه بــه نــام دیــن بــرای حقــوق شــهروندی، حاکمیــت 

ملــت و پیشــرفت همه جانبــه قائــل اســت.
ــاش  ــم ت ــد مه ــدار، مقص ــه و پای ــعه همه جانب - توس

ــت اســت. ــت و مل دول
- مضمــون مشــترک مبــارزات فکــری و مــردم ســالیان 
ــه »حقــوق اساســی ملــت«  گذشــته ایرانیــان، توجــه ب

بــوده اســت.
- مســیر دســتیابی بــه مردم ســاالری دینــی، اصــرار بــر 

اصــل »اعتــدال« اســت.
)کردونی و فاضلی، 1388: 54 - 50)

خطوط فکری

- دفاع از قانون گرایی و رعایت قانون اساسی به  طور کامل،
- نگاه به انسان و اندیشه انسانی، آزادی قلم و اندیشه و آزادی بیان،

ــام  ــک نظ ــی ی ــردم و برپای ــود م ــط خ ــت توس ــن سرنوش ــق تعیی ــت، ح ــر حاکمی ــردم ب ــارت م ــردم، نظ ــت م ــه خواس ــرام ب - احت
ــی، ــه مدن ــک جامع ــت، ی ــاالرانه و در نهای مردم س

- نقد و نقدپذیر بودن و تحمل یکدیگر را داشتن،
- استفاده صحیح از اسام و احکام اسام، خارج از تفسیرها و ارزش گذاری های شخصی،

- بحث گفت و گوی تمدن ها،
- حمایت از هنر و هنرمندان در تمامی حوزه های آن،

- حمایت از خواسته های جوانان و زنان. )علی آبادی، 1388: 142 - 141)
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پیش فرض های سخنان رئیس دولتپیش فرض های سخنان رئیس دولت
- »توســعه« بــه معنــای تقلیــدی و شــاید تحمیلــی آن را 

بایــد شــجاعانه بایگانــی کرد.
- آنچــه بالندگــی، شــکوفایی و در عیــن حال، »ســرآمدی« 
ــی  ــر قرآن ــا تعبی ــد؛ تنه ــن می کن ــا را تضمی ــه م جامع
ــرت«،  ــت«، »بصی ــایه »حکم ــه در س ــت ک ــی« اس »تعال
»عدالــت« و »حکومــت مبتنــی بــر اســام نــاب محمــدی 
)صلــی اهلل علیــه و آلــه« فــرا چنــگ می آیــد و غایــت آن، 

ســرآمدی موعــود اســت.
- دولــت نهــم بــر مبنــای »عقانیــت دینــی« و در 
راســتای تعهــد بــه اصــول و ارزش ــهای اســامی و 
ــوم  ــری عل ــا به کارگی ــن ب ــا، همچنی ــی در روش ه نوگرای
ــرای تحقــق کارآمــدی نظــام اســامی، ســعی  و فنــون ب
خواهــد نمــود شــعار »خدمت رســانی« بــه مــردم را 

ــد. ــی بخش تجل
ــی امــام راحــل  ــر اصــول، آمــوزه اصل - خــط ایســتادگی ب
)قــدس ســره( و رمــز پیــروزی و بقــای انقــاب اســامی و 
ــا  حاصــل فــداکاری ملــت اســت و ایســتادگی بــر اصــول ب
ــي مشــکات و مانع تراشــی ها، موجــب افتخــار همــه  تمام
ــره( و  ــدس س ــی )ق ــام خمین ــه راه ام ــه ادام ــا و الزم م

ــاب اســت. ــم انق ــری معظ ــت از رهب تبعی
- حاکمیــت اســام در ســایه »والیــت فقیــه« بــه عنــوان 
حلقــه اتصــال بــا امــام عصــر )عجــل اهلل تعالــی فرجــه( 
در ایــران برپــا شــده اســت و بایــد دســت در دســت هــم 
ــه  ــز در عرص ــل و نی ــت« در داخ ــی »عدال ــرای برپای ب

جهانــی حرکــت کنیــم.
بیت المــال،  بــه  کشــور  مدیریــت  نــگاه  تغییــر   -
ــاد و  ــا فس ــه ب ــئوالن، مقابل ــت مس ــتی و صداق ساده زیس
ــردم، توســعه اقتصــادی  ــه م ــت ب تبعیــض، بازگشــت دول
اســامی، اصــاح نظــام بانکــی، تمرکززدایــی بــا ســفرهای 
اســتانی رئیس  جمهــور و هیــأت دولــت، مقاومــت در مقابل 
ــئوالن،  ــاب مس ــی در انتص ــی و جوان  گرای ــم فرهنگ تهاج
محورهــای مــورد تأکیــد دولــت نهــم در اداره كشــور اســت.
)تاجیــک و روزخــوش، 1387: 109( و )اخــوان کاظمــی، 

(217 - 219 :1388

ــاور  ــی، ملــت فرهنــگ و تمدن  ســاز اســت و ب ــی، ملــت آرمان ــران، ملــت ایمان ــزرگ ای - ملــت ب
ــق اســت. ــاور عمی ــک ب ــران، ی ــت ای ــای مل ــا و بزرگی ه ــه توانمندی ه ــن« نســبت ب »م

- »مــن« همــواره بــه ســه عنصــر اصیــل، اعتقــاد راســخ داشــته ام: اول، لطــف... خــدای بزرگ. 
اگــر یــک ملــت در مســیر آرمان هــای الهــی بایســتد و مقاومــت بکنــد؛ نصــرت و یــاری خــدا 
ــی فرجــه(  ــی عصــر )عجــل اهلل تعال حتمــی اســت عنصــر دوم، مدیریــت عالــی حضــرت ول
اســت... او یــاور انســان هایی اســت کــه در مســیر صــاح و کمــال حرکــت می کننــد و عنصــر 

ــران اســت. ســوم، ظرفیت هــای عظیــم و بی نظیــر ملــت ای
ــد در  ــه می  توان ــان داد ک ــر نش ــار دیگ ــک ب ــامی ی ــم اس ــاب عظی ــران در انق ــت ای - مل
ــران  ــت ای ــد. مل ــتاز باش ــن و پیش ــش، تحول آفری ــی، الهام بخ ــی و بین الملل ــای مل عرصه ه
بــا انقــاب اســامی همــه معــادالت یکســویه و ظالمانــه نظــام ســلطه را بــه چالــش کشــید 
ــرد و  ــی ک ــرمایه، صف آرای ــروت و س ــدرت ث ــر ق ــی خــود در براب ــدار ذات ــدرت و اقت ــا ق و ب

ــروز شــد. ــن همــاورد تاریخ ســاز پی ــران در ای ــت ای ــم کــه مل دیدی
- دشــمنان ملــت ایــران، بدخواهــان بشــریت، ناتوانــی و ضعــف را بــا فشــار تبلیغــات و فشــار 
سیاســی بــر ملــت مــا تحمیــل کردنــد و بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه ملــت ایــران را تحقیــر 
کننــد و دیدیــم کــه در انتخابــات چهــار ســال قبــل )1384( همــه ملــت بــه صحنــه آمدنــد 
و فریــاد بلنــد خودشــان را در اعتــراض بــه آن شــرایط تحمیلــی و پایبنــدی بــه آرمان هــا و 

عــزم ملــی بــرای پیگیــری آنهــا بــه گــوش جهانیــان رســاندند.
ــع و  ــگاه بســیار رفی ــد و شایســته جای ــران می توان ــت ای ــه مل ــن اســت ک ــاور »مــن« ای - ب
باالیــی اســت. شــعار »مــا می توانیــم« در واقــع حــرف دل ملــت ایــران و ترجمــان جایــگاه 

بلنــد ملــت ایــران اســت.
- تهدیــد را بــا نرمــش و کوتــاه آمــدن و بــا ســازش نمی تــوان برطــرف کــرد. تنهــا راه دفــع 

دائمــی تهدیــد، حرکــت از موضــع »اقتــدار« و »شــجاعت« اســت.
- ســاختن ایــران و نقش آفرینــی در جهــان از یــک جنــس هســتند. اگــر بخواهیــم ایــران را 
بــه نقطــه اوج برســانیم، بایــد در عرصه هــای جهانــی »حضــور فعــال« داشــته باشــیم و اگــر 
ــیم،  ــته باش ــود را داش ــد خ ــته و عزت من ــگاه شایس ــی، جای ــای جهان ــم در عرصه ه بخواهی

بایــد »ایــران« را بســازیم.
ــردم و  ــه از م ــی ک ــد؛ مدیران ــرار گرفته ان ــی ق ــع مل ــردم و مناف ــر م ــه در براب ــانی ک - کس
ارزش هــای انقــاب فاصلــه دارنــد؛ دنبال کننــدگاِن سیاســت تنش زدایــی و نرمــش در 
ــه  ــانی ک ــران؛ کس ــت ای ــه مل ــب ب ــرایط نامناس ــدگان ش ــد، تحمیل کنن ــا تهدی ــه ب مواجه
ــد؛ و کســانی کــه  ــر ملــت تحمیــل کردن ــا تحریم هــای بی ســابقه ب فشــارهای اقتصــادی را ب
علیــه دولــت، اقــدام بــه کارشــکنی می کننــد؛ در برابــر عــزم و اراده ملــت ایــران، در نهایــت، 
کاری از پیــش نخواهنــد بــرد. امــروز عضــو خانــواده بــزرگ ایــران بــودن، بزرگ  تریــن افتخــار 
ــت. ــر اس ــل و بی نظی ــاری بی بدی ــودن، افتخ ــران« ب ــت ای ــادم مل ــر آن، »خ ــاوه ب ــت. ع اس

)شریف زاده، 1392: 10( و )جهانگیری و فتاحی، 1390: 44 - 40)

خطوط فکری

- معرفی »اسام« به عنوان بهترین راهکار در تمامی حوزه های زندگی،
- تشکیل حکومت و دولت اسامی بر پایه اصول و ارزش های الهی و انسانی،

- برپایی مردم ساالری دینی با مشارکت گسترده و معنادار مردم، به ویژه اقشار کم تر برخوردار و مستضعف،
- برقراری عدالت، مهرورزی، عشق، عاطفه، همدلی و محبت با مردم،

- برقراری توسعه اقتصادی، به گونه ای که آثار آن در سفره های مردم، مشاهده شود،
- یکدست بودن جامعه و نبود برتری و تمایز طبقاتی در آن. )علی آبادی، 1388: 142)

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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جدول 17. گفتمان اعتدال )1396 - 1392(

حسن روحانی

دولت یازدهم )1396 - 1392(

دوره یازدهم )24 خرداد 1392)دوره انتخابات )تاریخ برگزاری(

72/7%درصد میزان مشارکت مردم

18613329 (51%(تعداد و درصد تقریبي میزان رأی رئیس جمهور منتخب

پیش فرض های سخنان رئیس دولت

- مردم ایران به اعتدال گرایی و دوری از افراط و تفریط، رأی »مثبت« دادند.
ــت.  ــی اس ــی و جناح ــع حزب ــر مناف ــی« ب ــع مل ــح »مناف ــت« و ترجی ــان« و »واقعی ــان »آرم ــوازن می ــای ت ــه معن ــی ب - اعتدال گرای
ــن مــرام فکــری و  ــان ای ــد. بنی ــاری در تعامــات سیاســی« تأکیــد می کن ــی« و »بردب ــی«، »قانون گرای ــر »اجمــاع مل ــی ب اعتدال گرای

ــی« اســت. ــه«، »شــفافیت« و »تخصص گرای ــر »تفکــر«، »برنام ــز ب ــم و تمرک ــل و توه ــن از تخی ــه گرفت ــی، فاصل عمل
- دولــت یازدهــم بــه عنــوان »دولــت تدبیــر و امیــد« بــر حاکمیــت قانــون، رعایــت حقــوق و آزادی هــای همــه شــهروندان، پاســخگویی 

بــه جامعــه و بــر »مدیریــت علمــی« تأکیــد دارد.
- مــردم، تغییــر، تحــول و تعالــی می خواهنــد. مــردم می خواهنــد از فقــر و تبعیــض بــه دور باشــند؛ مــردم می خواهنــد حرمــت و کرامــت 
داشــته باشــند؛ و مــردم می خواهنــد در فضــای آزاد، معنــوی و عقانــی، زندگــی کننــد. پــدران و مــادران جامعــه مــا در پــی آینــده مطمئــن 
بــرای فرزندانشــان هســتند؛ جوانــان مــا می خواهنــد فرصــت شــکوفایی و کار و ابتــکار داشــته باشــند؛ و در یــک کام، مــردم می خواهنــد 

بهتــر زندگــی کننــد؛ عــزت داشــته باشــند؛ از زندگــی بــا ثبــات برخــوردار شــوند؛ و جایــگاه شایســته خــود را در میــان ملت هــا بازیابنــد.
- گفتمــان ســازندگی و اصاحــات بــه ثبات کشــور، اعتقاد داشــتند و بــه اصول و آرمان هــای انقاب اســامی، پای می فشــردند و در عین 
حــال بــر ایــن بــاور بودنــد که برخــی سیاســت های مبهم و نادرســت را در عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی، اصاح و 
 ترمیــم نماینــد؛ امــا در برابــر ایــن گفتمان هــا، بــه تدریــج پادگفتمانــی شــکل گرفت کــه رادیکالیســم، خشــونت و افراطی گری را تشــویق
می کــرد. ایــن پادگفتمــان در هــر دو ســوی نیروهــای سیاســی، اجتماعــی و مذهبــی، قابــل مشــاهده بوده انــد. از ســال 1386 تــا امــروز 

(92(، شــاهد صف آرایــی ایــن گفتمــان و پادگفتمــان بوده ایــم.
- ناکامــی دولت هــاي نهــم و دهــم در حوزه هــای مختلــف مدیریتی کشــور و مهم ترین آن، در حــوزه اقتصاد و افزایش روزافزون مشــکات 
معیشــتی مــردم و گســترش گرانی هــا و بــاال رفتــن تــورم لجام گســیخته و ایجــاد رکــود اقتصادی، مســئله ای نیســت که بتوان بــه  راحتی 
 از آن گذشــت. شــعارهای مــا فــوق طاقــت و ادعــای مدیریــت جهــان و طــرح موضوع هــای تنــش زا در عرصــه روابــط بین الملــل و اتخــاذ

ــه تحریم هــای گســترده علیــه جمهــوری اســامی ایــران شــد؛ همــه و همــه فضــای پــر تــب و  سیاســت های تندروانــه کــه منجــر ب
ــا مشــکل مواجــه ســاخت و مــردم نیــز در پرتــو ایــن سیاســت ها و  تــاب و آشــفته ای را رقــم زد کــه کــه مدیریــت کان کشــور را ب

ــف می شــدند. ــر، دچــار مشــکات مختل تدابی
ــت،  ــی گذاش ــر منف ــا تأثی ــت آن ه ــردم و معیش ــفره م ــا روی س ــه تنه ــف ن ــای مختل ــا و محدودیت ه ــفتگی ها، تنش زایی ه - آش
بلکــه آســیب های مختلــف اجتماعــی را دامــن زد؛ بــه گونــه ای کــه بســیاری از مــردم، بــه ویــژه جوانــان، زنــان، نخبــگان، صنعتگــران، 

ــی، 1392( و )صالحــی امیــری، 1392) ــد. )روحان ــه آینــده خویــش، نگــران بودن کشــاورزان و... نســبت ب

خطوط فکری

- دیانت عقانی و رحمانی و پرهیز از ارائه چهره تندخو، عقل گریز، ضدانسانی و نامناسب برای مناسبات دنیای جدید از اسام،
- پایبندی به اخاق اسامی- انسانی، رعایت ادب، سنجیده سخن گفتن، ماحظه هزینه ها و فواید تصمیم گیری ها برای ملت ایران و 

کاربرد عقانیت و خرد جمعی در گفتار و کردار دولتمردان،
- محوریت منافع ملی در تصمیم گیری و اجرا و نتیجه آن، تأمین رفاه مردم به شیوه های عادالنه،

- واقع بینی و مدیریت سطح انتظارات برای تحقق آرمان ها،
- رعایت حقوق شهروندی و احترام به حق مالکیت به  عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های آن،

- عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن منطقه ای مبتنی بر آمایش سرزمینی،
- مقابله با علل و زمینه های بروز فساد با به کارگیری روش های علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو و برخورد شعاری،

- همکاری متقابل، اجماع سازی منطقی و عقانی، تعامل سازنده معطوف به کارآمدی و قانون گرایی در روابط داخلی میان قوای سه گانه،
- مدیریت روابط با کشورهای متخاصم، عادی سازی روابط با کشورهای اروپایي و تقویت روابط با قدرت های جدید و نوظهور منطقه اي و 

جهاني. )مجلس شورای اسامی، 1392)



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم، شــماره 50، مهــر 1399 73

mediamgt.ir

ــود. محقــق  رهبــر انقــالب در ســال های مــورد مطالعــه ب
بــرای یافتــن پاســخ مناســب، اهــداف و بندهــای مرتبــط 
بــا بخــش فرهنــگ و رســانه ها و بــه ویــژه صــدا و 
ســیما در سیاســت های کلــی برنامه هــای پنــج ســاله 
توســعه جمهــوری اســالمی ایــران )1394 - 1367(، 
ــه  ــری ب ــام رهب ــی مق ــی و اختصاص ــای عموم توصیه ه
ــذ )1392 - 1368(،  ــکام تنفی ــوری در اح ــای جمه رؤس
بخش هــای اصلــی احــکام انتصــاب رؤســای ســازمان 
فکــری  خطــوط  و   )1368  -  1393( ســیما  و  صــدا 

نظــر گرفتــن همــه ســطوح در موقعیــت مســئله مــورد نظــر بــه فراینــد برنامه ریــزی اثربخــش، کمــک شــایان توجــه می کنــد.« )ســجادی 
فــر، 1394)

 ،)1368  -  1376( ســازندگی  گفتمان هــای  صاحبــان 
اصالحــات )1384 - 1376(، عدالــت و مهــرورزی )1392 
ــب  ــه ترتی ــه ب ــدال )1396 - 1392( را ک - 1384( و اعت
ــه  ــردآوری، خالص ــا 17، گ ــماره 10 ت ــای ش در جدول ه
ــه کــرده اســت؛ مطالعــه و واژه هــای کلیــدی آن هــا  و ارائ
را بــا مــرور ســخنان رهبــر انقــالب در آن مقطــع زمانــی، 
ــاره  ــه چندب ــار مطالع ــه در کن ــا، هم ــرد. این ه ــن ک تبیی
ــس  ــدار رئی ــری در دی ــام رهب ــن« ســخنرانی های مق »مت
از  محقــق  »نتیجه گیــری«  بــه  ســازمان  مدیــران  و 

ــدار  ــه ای در دی ــی خامن ــت اهلل ســید عل ــالب اســالمی آی ــر انق ــه ســخنان رهب ــوط ب ــاي مرب جــدول 18. گفتمان ه
ــیما )1394 - 1369( ــازمان صــدا و س ــران س ــس و مدی رئی

عزت اهلل علی الریجانیعلی الریجانیمحمد هاشمیرئیس
ضرغامی

عزت اهلل 
ضرغامی

محمد سرافراز

تاریخ انتصاب 
رئیس/ تمدید 
دوره ریاست

2 شهریور
1368 

24 بهمن
1372 

5 خرداد
1378 

3 خرداد
1383 

16 آبان 
1388

17 آبان 
1393

تاریخ 
سخنرانی

7 مرداد 
1369

23 فروردین 
1375

15 بهمن 
1375

11 آذر 
1383

12 تیر 
1389

20 مهر 
1394

گزاره كلیدي 
سخنان

انعکاس 
هنرمندانه

و ترویج مؤثر
»گرایش های 
اصولی نظام«

.

»آرامش بخشی« 
به ذهن و 

حفظ سامت 
اعصاب مردم 
در صحنه های 
مختلف زندگی

مدیریت »افکار 
عمومی« و 

 انتقال
پیام های صحیح 
به ذهن مردم، 

به ویژه نوجوانان 
و جوانان و 

دختران و زنان

مدیریت و هدایت 
»فکر، فرهنگ، 
روحیه و اخاق 
رفتاری جامعه«

»دشمن شناسی« 
و ایستادگی 

قهرمانانه در برابر 
دشمنان نظام.

برنامه ریزی دقیق 
و عالمانه برای 

مقابله با »جنگ 
نرم« برنامه ریزی-
 شده، گسترده و
همه جانبه نظام 

سلطه

- حفظ خطوط فکری
استقال کشور،
- تحکیم و 
تقویت نظام 
جمهوری 
اسامی،

- رعایت عزت 
و عظمت اسام 

 و حفظ
ارزش های 
اسامی و 

انقابی.

- استقرار عدالت 
اجتماعی،

- حفظ مواضع 
اصولی در 

برابر دشمنان 
و بدخواهان 
انقاب و نظام،

- تجهیز فضای 
فرهنگی جامعه 
همگام با مسیر 
سازندگی، رشد 

و توسعه.

- حضور و 
مشارکت آگاهانه 

مردم،
 - استحکام
بنیان های 

اعتقادی و دینی 
جامعه،

- مراقبت از 
منافع ملی و 

حفظ و تقویت 
وحدت و هویت 

ملی.

- تحکیم
مردم ساالری 

دینی و نهادینه 
کردن آزادی های 

مشروع،
- ارتقای اعتماد به 

نفس ملی،
- مقابله با تهاجم 
فرهنگی و سالم 
سازی فضای 
فرهنگی جامعه.

- توجه به نتایج و 
پیامدهای فرهنگی 
سیاست گذاری ها 

و برنامه ریزی ها در 
مسیر اجرا،
- ضرورت 

فرهنگسازی و 
شکل دادن به 
رفتار اجتماعی 

مردم،
- ارزیابی عملکرد 
و نگاه انتقادی 
به میزان تحقق 

مأموریت  ها.

- مقاوم سازی 
اقتصادی و 

فرهنگی،
- حکمت و 
عقانیت در 
برخورد با 
تهدیدهای 
دشمنان و 

بدخواهان انقاب 
و نظام،

- بسیج عمومی 
ملت و آمادگی 

دائمی برای مقابله 
با تهدیدها و 

پیشبرد اهداف 
انقاب و نظام.

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 
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یافته هــای تحقیــق، شــکل داد.
جــدول شــماره 18، خــود نشــانه تــالش محقــق بــرای 

یافتــن پاســخ مناســب اســت:
ــخنان  ــدي س ــاي کلی ــه گزاره ه ــه ب ــا توج ــق ب محق
ــر آن،  ــم ب ــری حاک ــوط فک ــز خط ــالب و نی ــر انق رهب

می کنــد: پیشــنهاد 
 گفتمــان مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــری در ســال 
ــا دومیــن ســال ابــالغ سیاســت های کلــی  )1369( کــه ب
برنامــه اول توســعه )1367(، اولیــن ســال اســتقرار دولــت 
ــاب  ــز انتص ــازندگی )1368( و نی ــان س ــا گفتم ــم ب پنج
اولیــن رئیــس ســازمان پــس از بازنگــری در قانــون 
اساســی و آغــاز رهبــری آیــت اهلل خامنــه ای )1368( 
ــالمی  ــای اس ــظ ارزش ه ــان حف ــت؛ »گفتم ــان اس هم  زم

ــرد. ــام گی ــی« ن و انقالب
گفتمــان مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــالب در ســال 
)1375( کــه بــا ســومین ســال ابــالغ سیاســت های کلــی 
برنامــه دوم توســعه )1372(، آخریــن ســال اســتقرار 
دولــت ششــم بــا گفتمــان ســازندگی )1372( و نیــز 
ســومین ســال انتصــاب دومیــن رئیــس ســازمان )1372( 
پــس از بازنگــری در قانــون اساســی هم  زمــان اســت؛ 

ــرد. ــام گی ــی« ن ــت اجتماع ــان عدال »گفتم
 گفتمــان مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــری در 
ســال )1381( کــه بــا ســومین ســال ابــالغ سیاســت های 
کلــی برنامــه ســوم توســعه )1378(، اولیــن ســال اســتقرار 
ــز  ــات )1380( و نی ــان اصالح ــا گفتم ــتم ب ــت هش دول
ــان اســت؛  ــازمان )1378( هم زم ــد دوره ریاســت س تمدی

ــرد. ــام گی ــی« ن »گفتمــان وحــدت و انســجام مل

 گفتمــان مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــالب در 
ــالغ سیاســت های  ــن ســال اب ــا اولی ــه ب ســال )1383( ک
ــال  ــن س ــعه )1382(، آخری ــارم توس ــه چه ــی برنام کل
ــان اصالحــات )1383(  ــا گفتم ــت هشــتم ب اســتقرار دول
و نیــز انتصــاب ســومین رئیــس ســازمان )1382( پــس از 
ــا توجــه  ــان اســت؛ ب ــون اساســی  هم  زم بازنگــری در قان
ــه اینکــه از نظــر پراکندگــی مضامیــن، تفــاوت معنــادار  ب
بــا ســخنان ســال )1381( ایشــان نــدارد، همچنــان 

ــرد. ــام گی ــی« ن ــجام مل ــدت و انس ــان وح »گفتم
گفتمــان مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــری در ســال 
ــا دومیــن ســال ابــالغ سیاســت های کلــی  )1389( کــه ب
ــتقرار  ــال اس ــن س ــعه )1387(، اولی ــم توس ــه پنج برنام
ــرورزی )1388(  ــت و مه ــان عدال ــا گفتم ــم ب ــت ده دول
ــان  ــازمان )1388( هم  زم ــت س ــد دوره ریاس ــز تمدی و نی
ــام  ــر نظــام ســلطه« ن ــت در براب ــان مقاوم اســت؛ »گفتم

گیــرد.
گفتمــان مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــالب در ســال 
ــا ابــالغ سیاســت های کلــی برنامــه ششــم  )1394( کــه ب
توســعه )1394(، دومیــن ســال اســتقرار دولــت یازدهــم 
بــا گفتمــان اعتــدال )1392( و نیــز اولیــن ســال انتصــاب 
چهارمیــن رئیــس ســازمان )1393( پــس از بازنگــری در 
ــن کــه  ــه ای ــا توجــه ب ــان اســت؛ ب ــون اساســی هم  زم قان
از نظــر پراکندگــی مضامیــن، تفــاوت معنــادار بــا ســخنان 
ســال 1389 ایشــان نــدارد، همچنــان »گفتمــان مقاومــت 

در برابــر نظــام ســلطه« نــام گیــرد.
جــدول شــماره 19، خالصــه ای اســت از پیشــنهادهای 

محقــق در ایــن تحقیــق:

ــت اهلل ســید  ــر انقــالب اســالمی آی ــه ســخنان رهب ــوط ب ــرای گفتمان هــاي مرب جــدول 19. نام هــای پیشــنهادی ب
علــی خامنــه ای در دیــدار رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما )1394 - 1369(

محمد هاشمی
)1368 - 1372(

علی الریجانی
)1372 - 1378(

علی الریجانی
)1378 - 1383(

عزت اهلل ضرغامی
)1383 - 1388(

عزت اهلل ضرغامی
)1388 - 1393(

محمد سرافراز
)1393 - 1395(
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حفظ ارزش های 
اسامی و انقابی

مقاومت در برابر نظام سلطهوحدت و انسجام ملیعدالت اجتماعی



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم، شــماره 50، مهــر 1399 75

mediamgt.ir

منابع
1. آشــنا، حســام الدیــن. )1384(. از سیاســت تــا فرهنــگ: 
ــران:  ــران )20 -  1304(. ته ــت در ای ــی دول ــت های فرهنگ سیاس

انتشــارات ســروش.
2. آشــنا، حســام الدیــن و رضــی، حســین. )1376(. بازنگــری 
اســالمی.  ارائــه دیدگاهــی  و  نظریه هــای هنجــاری رســانه ها 
فصلنامــه پژوهشــی دانشــگاه امــام صــادق )علیــه الســالم(. شــماره 

.207 -  246 :4
3. آشــوری، داریــوش. )1373(. دانشــنامه سیاســی. تهران: انتشــارات 

مروارید.
4. آشــوری، داریــوش. )1384(. فرهنــگ علــوم انســانی. تهــران: نشــر 

. مرکز
5. آقــاگل زاده، فــردوس. )1385(. تحلیــل انتقــادی گفتمــان. تهران: 

شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگی.
6. اخــوان کاظمــی، بهــرام. )1388(. گفتمــان عدالــت در دولــت نهم. 

معرفت سیاســی. 1 )2(: 243 - 195.
ــر  ــالمی ب ــالب اس ــر انق ــن. )1388(. تأثی ــماعیلی، محس 7. - اس
کارکــرد رســانه ها بــا مطالعــه مــوردی در حقــوق مطبوعــات. 
فصلنامــه رســانه )ویژه رســانه و انقــالب اســالمی(. 20 )1(: 26 - 11.
8. اســماعیلی، محمدجــواد؛ شــجاعی زنــد، علیرضــا؛ ســاعی، علــی 
و یزدانــی مقــدم، احمدرضــا. )1395(. جایــگاه تحلیــل گفتمــان در 
بررســی اندیشــه انقــالب اســالمی )مقایســه بــا چارچــوب تحلیــل 
ــی. 8 )1(: 58 - 31. ــی تاریخ ــه جامعه شناس ــوژی(. فصلنام ایدئول

9. ببــی، ارل. )1381(. روش هــای تحقیــق در علــوم اجتماعــی. 
ترجمــه رضــا فاضــل. تهــران: ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علوم 

ــمت(. ــگاه ها )س ــانی دانش انس
10. بدیعــی، نعیــم. )1378(. تحلیــل گفتمــان مربــوط بــه ســخنان 
رئیــس جمهور در ســال )1376(: بررســی محتوای ســخنان رؤســای 
ســه قــوه قضائیــه، مجریــه و مقننــه. اطالعــات سیاســی- اقتصــادی. 

شــماره 150 - 149: 31 - 22.
11. برایســون، جــان. ام. )1388(. برنامه ریــزی اســتراتژیک در 
ســازمان های عمومــی و غیرانتفاعــی. ترجمــه مهــدی خادمــی  

ــیا. ــر آس ــران: نش ــی(. ته ــا )ادب ــان برارنی ــی و قرب گراش
ــن. )1380(. فرهنــگ علــوم اجتماعــی. ترجمــه باقــر  12. بیــرو، آل

ســاروخانی. تهــران: انتشــارات مؤسســه کیهــان.
13. تاجیــک، محمدرضــا. )1377(. متــن، وانمــوده و تحلیــل 

گفتمــان. گفتمــان. شــماره 2: 16 - 7.
14. تاجیــک، محمدرضــا. )1378(. گفتمــان جــای ایدئولــوژی 

می نشــیند. روزنامــه ایــران. دوشــنبه 20 اردیبهشــت: 10.
ــی  ــد. )1387(. بررس ــوش، محم ــا و روزخ ــک، محمدرض 15. تاجی
نهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران از منظــر تحلیــل 
ــوم انســانی. 16 )2(: 127  ــات و عل ــه دانشــکده ادبی گفتمــان. مجل

.83 -
16. تریــگ، راجــر. )1384(. فهــم علــم اجتماعــی. ترجمــه شــهنار 

ــی. ــران: نشــر ن مسمی پرســت. ته
17. جــوان آراســته، حســین. )1379(. امــت و ملــت، نگاهــی دوبــاره. 

فصلنامــه حکومت اســالمی. شــماره 16.
ــل  ــجاد. )1390(. تحلی ــی، س ــر و فتاح ــری، جهانگی 18. جهانگی
ــات ریاســت جمهــوری  ــژاد در انتخاب گفتمــان محمــود احمــدی ن

ــران. 5 )3(: 47 - 23. ــی ای ــات اجتماع ــه مطالع ــم. مجل ده
ــاب اول(.  ــی )کت ــک قصه نویس ــدی. )1382(. پی ــی، مه 19. حجوان
تهــران: مرکــز آفرینش هــای ادبــی حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات 

اســالمی.
ــف اهلل. )1380(.  ــدی، لط ــد و یارمحم ــک، مجی ــروی نی 20. خس
شــیوه ای در تحلیــل گفتمــان و بررســی دیدگاه هــای فکــری- 

اجتماعــی. نامــه فرهنــگ. شــماره 42: 181 - 173.
21. خمینــی، روح اهلل. )1389(. صحیفــه امــام: مجموعــه آثــار امــام 
خمینــی )ره(. جلــد بیســت و یکــم. تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر 

آثــار امــام خمینــی )ره(.
22. خیامــی، عبدالکریــم. )1393(. خط مشــی گذاری عمومــی و 
سیاســت های نظــارت بــر برنامه هــای صــدا و ســیما. فصلنامــه دیــن 

و سیاســت فرهنگــی. 1 )2(: 82 - 61.
23. رایــف، دانیل؛ لیســی، اســتفن و فیکــو، فریدریک جــی. )1381(. 
ــی در  ــوای کم ــل محت ــرد تحلی ــانه ای: کارب ــای رس ــل پیام ه تحلی
ــارات  ــران: انتش ــوی. ته ــردی عل ــت بروج ــه مهدخ ــق. ترجم تحقی
ســروش و مرکــز تحقیقــات، مطالعــات و ســنجش برنامــه ای صــدا 

و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران.
24. رضاییــان، علــی. )1379(. مبانــی ســازمان و مدیریــت. تهــران: 
ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علوم انســانی دانشــگاه ها )ســمت(.
ــا آشــفتگی اجتماعــی.  ــور، فرامــرز. )1378(. آنومــی ی 25. رفیــع پ

تهــران: انتشــارات ســروش.
26. روحانــی، حســن. )1392(. اعتــدال در نــگاه روحانــی. خبرگزاری 
خبرآنالیــن )khabaronline.com(. شناســه خبــر: 306946. 

ــان 1396. ــد در 15 آب بازدی
بــر  مقدمــه ای   .)1355( رول.  وارن،  و  جــوزف  روســک،   .27
ــران:  ــی. ته ــد کریم ــوی و احم ــروز نب ــه به ــی. ترجم جامعه شناس

کتابخانــه فروردیــن.
28. ســامنی، ســامان و مــدرس خیابانــی، شــهرام. )1394(. تحلیــل 
پیکــره بنیــاد گفتمــان سیاســت اقتصــاد مقاومتــی از دیــدگاه مقــام 
معظــم رهبــری. فصلنامــه پژوهش هــای ارتباطــی. 22 )2(: 121 - 

.107
ــی  ــر آسیب شناس ــه ای ب ــت اهلل. )1373(. مقدم ــتوده، هدای 29. س

ــور. اجتماعــی. تهــران: آوای ن
ــن  ــدی. )1394(. نقشــه راه و ضــرورت تدوی ــر، مه 30. ســجادی ف

گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب تحلیل 



76

ــه  ــگاه اطــالع رســانی دبیرخان ــی. پای ــای کالن مل ــرای طرح ه آن ب
ــاوری )atf.gov.ir(. شناســه  ــوم، تحقیقــات و فن ــی عل شــورای عال

ــان 1396. ــد در 13 آب ــر: 235. بازدی خب
31. ســلطانی، علــی  اصغــر. )1384(. قــدرت، گفتمان و زبــان. تهران: 

ــر نی. نش
32. شــریف زاده، بهمــن. )1392(. تبییــن گفتمــان دولت هــای نهــم 
و دهــم: کرامــت انســانی، مهم تریــن مبانــی گفتمــان احمــدی نــژاد. 

روزنامــه ایــران. شــماره 5412: 10.
ــان  ــوی گفتم ــه س ــا. )1392(. ب ــید رض ــری، س ــی امی 33. صالح
اعتــدال. پایــگاه خبــری انتخــاب )entekhab.ir(. کــد خبــر: 

آذر 1369. در 13  بازدیــد   .148842
34. علــی آبــادی، گیتــا. )1388(. انقــالب اســالمی و گفتمان هــای 

انتخاباتــی در ایــران. فصلنامــه رســانه. 20 )1(: 149 - 119.
35. فاصلــی، نعمــت اهلل و کردونــی، روزبــه. )1387(. رفــاه و گفتمــان 

ســازندگی. فصلنامه علــوم اجتماعــی. 15 )2(: 161 - 125.
36. فاضلــی، محمــد. )1383(. گفتمــان و تحلیــل گفتمــان انتقادی. 

پژوهشــنامه علــوم انســانی و اجتماعــی. 4 )2(: 107 - 81.
37. فرجــاد، محمــد حســین. )1374(. آسیب شناســی اجتماعــی و 

جامعه شناســی انحرافــات. تهــران: نشــر بــدر.
38. کاتلــر، فیلیــپ و ارمســترانگ، گــری. )1383(. اصــول بازاریابــی. 

ترجمــه علــی پارســاییان. تهــران: نشــر ادبســتان.
39. کرپینــدورف، کلــوس. )1386(. تحلیــل محتــوا. ترجمــه 

ــی. ــر ن ــران: نش ــی. ته ــنگ نایب هوش
40. کردونــی، روزبــه و فاضلــی، نعمــت اهلل. )1388(. تحلیــل برخــی 
گفتمان هــای رفاهــی در دوران اصالحــات. فصلنامــه رفــاه اجتماعــی. 

.37 - 66 :)1( 8
ــو. )1396(. طــرح پژوهــش: رویکردهــای  41. کرســول، جــان دبلی
کیفــی، کمــی و ترکیبــی. ترجمــه علیرضــا کیامنــش. تهــران: جهاد 

دانشــگاهی، واحــد عالمــه طباطبایــی.
42. کوئــن، بــروس. )1388(. مبانــی جامعه شناســی. ترجمــه غــالم 

عبــاس توســلی و رضــا فاضــل. تهــران: نشــر نــی.
43. گائینــی، ابوالفضــل و حســین زاده، امیــر. )1391(. پارادایم هــای 
و هرمنوتیــک در مطالعــات  تفســیری  اثبات گرایــی،  ســه گانه 
مدیریــت و ســازمان. فصلنامه راهبــرد فرهنــگ. 19 )3(: 138 - 103.

ــر  ــه منوچه ــی. ترجم ــی. )1377(. جامعه شناس ــز، آنتون 44. گیدن
ــی. صبــوری. تهــران: نشــر ن

45. لینتــون، رالــف. )1378(. ســیر تمــدن. ترجمــه پرویــز مرزبــان. 
تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

46. مجلــس شــورای اســالمی. )1392(. متــن کامــل برنامــه، 
اصــول کلــی و خط مشــی دولــت دکتــر روحانــی. خبرگــزاری مهــر 
)mehrnews.com(. شناســه خبــر: 2110886. بازدیــد در 20 دی 

.1369

انحرافــات  جامعه شناســی   .)1386( منوچهــر.  محســنی،   .47
اجتماعــی. تهــران: نشــر طهــوری.

48. محســنیان راد، مهــدی. )1384(. بــازار پیــام و آینــده ارتباطــات 
میان فرهنگــی. فصلنامــه علــوم اجتماعــی. 12 )3(: 37 - 1.

49. محســنیان راد، مهــدی. )1390(. ریشــه های فرهنگــی ارتبــاط 
در ایــران. تهــران: نشــر چاپــار.

50. مــک کوایــل، دنیــس. )1380(. مخاطب شناســی. ترجمــه 
مهــدی منتظــر قائــم. تهــران: مرکــز مطالعــات و تحقیقات رســانه ها.
51. مــک کوایــل، دنیــس. )1382(. درآمــدی بــر نظریــه ارتباطــات 
جمعــی. ترجمــه پرویــز اجاللی. تهــران: مرکــز مطالعــات و تحقیقات 

ــانه ها. رس
ــوم  ــق در عل ــای تحقی ــک. )1376(. روش ه ــل، پاتری ــک نی 52. م

ــه. ــران: نشــر آگ ــی. ته ــه محســن ثالث ــی. ترجم اجتماع
53. موالنــا، حمیــد. )1382(. الگــوی مطبوعــات و رســانه های 

ــالمی. ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــران: پژوهش ــالمی. ته اس
54. مهــدی زاده، ســید محمــد. )1395(. تحلیــل کیفــی و گفتمانی 
برنامــه »پــرگار«. تهــران: مرکــز پژوهــش و ســنجش افــکار صــدا و 

. سیما
55. میلــز، ســارا. )1382(. گفتمــان. ترجمــه فتــاح محمــدی. زنجان: 

ــوم. هزاره س
ــینعلی  ــه حس ــان. ترجم ــتوفر. )1377(. گفتم ــس، کریس 56. نوری
ــار. 1 )0(: 38  ــان به ــی گفتم ــه سیاســی- اجتماع ــوذری. فصلنام ن

.17 -
ــان: از  ــل گفتم ــی در تحلی ــو. )1387(. مطالعات ــک، تئ 57. ون دای
ــزدی،  ــا گفتمــان کاوی انتقــادی. ترجمــه پیــروز ای دســتور متــن ت
شــعبان علــی بهــرام پــور، محمــد جــواد غــالم رضــا کاشــی، علیرضا 
ــعه  ــات و توس ــر مطالع ــران: دفت ــی. ته ــژا میرفخرای ــی و ت خرمای

رســانه ها.
ــن. )1387(.  ــون، جی ــو و اولس ــیگنایزر، بن ــون؛ س ــدال، س 58. وین
ــران:  ــان. ته ــا دهق ــه علیرض ــات. ترجم ــای ارتباط ــرد نظریه ه کارب

جامعه شناســان.
59. هــال، اســتورات. )1382(. غــرب و غیــر غــرب: گفتمــان و قدرت. 

ترجمــه جالل جلیلونــد. نامه فرهنــگ. شــماره 48: 107 - 100.
60. یورگنســن، ماریــان. فیلیپس، لوئیــز. )1389(. نظریــه و روش در 

تحلیــل گفتمــان. ترجمــه هــادی جلیلــی. تهــران: نشــر نی.


