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چکیده
حاضر با رویکرد عاملیت اجتماعی و با تمرکز بر یک مجموعه نمونه؛ از بیانات مقام مقاله

ترین رخدادهاي به عنوان یکی از پرحاشیه1388معظم رهبري در زمان قبل و بعد از انتخابات سال 
دهاي سیاسی سیاسی پس از انقالب اسالمی در ایران، در صدد بررسی این مسئله است که آیا رخدا

ي تحقیق این بر رویکرد سیاسی شخصیت رهبري تاثیر داشته است؟ فرضیه1388ي انتخابات برهه
است که ساختار و کنش سیاسی متأثر از عاملیت اجتماعی، شخصیت رهبري است و برعکس آن 

معظم رهبري سخنرانی مقام30ي روش تحلیل گفتمان و تحلیل مضمون مجموعه. نیز صادق نیست
و یافته مقاله آن است که از نظرِ مبانی، تغییري استبررسی شده1388بل و بعد از انتخابات سال ق

در گفتمان رهبري رخ نداده است و مواضعِ رهبري قبل از انتخابات و پس از آن با یک رویکرد 
ل هایی در روش واکاوي مسائوجود تفاوت. واحد دنبال شده است و فرضیه تحقیق تأیید شده است

. مواجهه با خود موضوع در گفتار رهبري در این دو برهه زمانی رخ داده استو نه در شیوه
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مقدمه
انتخابات سال اي از بیانات مقام معظم رهبري، قبل و بعد ازحاضر با تمرکز بر مجموعهمقاله

ترین رخدادهاي سیاسی پس از انقالب اسالمی در ایران تلقی که یکی از پرحاشیه1388
آیا رویکرد شخصیت رهبري در ایران : شود، در صدد است به این پرسش پاسخ گوید کهمی

توان خط سیر متداومی را براي رویکرد این متأثر از رخدادهاي سیاسی است و یا برعکس؟ می
ارزیابی کرد؟ به عبارت دیگر، سیاسی را بر اساس این مسیر متداوم تصور کرد و زمینهشخصیت 

این تحقیق در صدد بررسی نوع رابطه بین عاملیت اجتماعیِ موثرترین شخصیت سیاسی نظام 
بنابراین، مسئله این است که آیا . جمهوري اسالمی ایران و ساختار سیاسی در کشور است

تاریخ پس از انقالب اسالمی در ایران توانسته است نوعی چرخش مهمترین رخداد سیاسی
پذیر در گفتمان سیاسی رهبر جمهوري اسالمی ایران ایجاد کند؟ و به عبارت آشکار و اثبات

دیگر، آیا شخصیت سیاسی رهبري تحت تأثیر این رخداد سیاسی مهم بوده است؟ هر نتیجه 
، قابل کاربرد در مورد 1388سیاسی انتخابات سال حاصل از این تحقیق، به دلیل اهمیت رخداد 

ي تحقیق، اگر گفتمان رهبري توانسته باشد سایر رخدادهاي سیاسی است چرا که بنا به فرضیه
مستقل از رخداد، ثبات خود را حفظ بکند؛ بنابراین به طریق اولی با اهمیت کمتر در مورد سایر 

ا این موضوع را با مقایسه گفتمان رهبري در دو در واقع م. رخدادها نیز این وضعیت صادق است
اگر در نظر داشته باشیم . گذاریمو پس از آن به آزمون می1388ي زمانی قبل از انتخابات برهه

، یکی از مهمترین رخدادهاي سیاسی تاریخ پس از انقالب 1388ي انتخابات که رخداد دوره
رهبري در قبل و بعد از انتخابات تغییر ماهیتی اسالمی در ایران است بنابراین؛ چنانچه گفتمان 

کند که شخصیت سیاسی رهبري متأثر از نشان بدهد، این تغییر ماهیت در گفتمان اثبات می
ساختار و کنش سیاسی در جامعه بوده است که در نتیجه نظریه تاثیرپذیري شخصیت از ساختار 

مان قبل و بعد از انتخابات، تغییر ذاتی اثبات شده است و چنانچه نتایج اثبات بکند که بین گفت
شود و هم عالوه بر آن به رخ نداده است، هم ثبات در شخصیت سیاسی رهبري اثبات می

. شویمي تأثیر شخصیت سیاسی بر ساختار و کنش سیاسی متمایل مینظریه
تار دهد؛ عاملیت انسانی، مجرد از ساخالزم به ذکر است همانطور که مباحث نظري نشان می

ها، چنین اجتماعی نیست و بنابراین، این مقاله معتقد به عاملیت مطلق فردي نیست و از نتایج داده
فهم تفوق و شدت یا : شود؛ بلکه موضوع مورد بحث در اینجا نخستدادي حاصل نمیبرون

ضعف تأثیرگذاري و تأثیرپذیري عاملیت فردي و ساختار اجتماعی در یک داد و ستد مداوم 
بررسی اینکه آیا ساختار اجتماعی قادر به تغییر ماهیت خطوط فکري و کنش : دوماست و

اجتماعی شخصیت مورد بحث شده است یا خیر؟
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عاملیت اجتماعی در صدد است به مناقشه بین تأثیر و تأثر ساختار اجتماعی و عاملیت انسانی 
ازآمیزيمبالغهصورتبهایکهنظردواینازیکهیچانسانی،علومدرامروزه. سامان بخشد

باالي ارادهقدرتبهبرعکسیاوکننددفاعساختارها»جبرگرایانه«حتیو»کنندهتعیین«قدرت
ایندانشمنداناغلبونیستندپذیرشموردباشند،داشتهباورگر فراتر از نهادها و ساختارها کنش
کهگوناگونیهاياستراتژيومکانیوزمانیظرففرهنگ؛موقعیت؛بربناکهمعتقدندعلوم

توانند ایجاد کنند، ممکن است میذهنیسناریوهايوالگوهاحتیواجتماعیهايگروهمحیط،
ساختارهاتأثیرهاي متفاوتی ازگر واحد، با میزانگران متفاوت و حتی در یک کنشدر نزد کنش

بهدستموردایندرتواننمیوباشیموانسانی روبه رعاملیتیاواجتماعی- محیطیهايالزامو
.یمیهاي عام و بسیار گسترده سخن بگواز روندفقطآن کهمگرزد،سازيقانونوتعمیم

سخنرانی مقام رهبري از اولین سخنرانی روز اول فروردین سال 30بر مبناي هدف فوق، مجموعه
آذربایجان، انتخاب و مورد مردمازجمعیدر دیدار1388در مشهد مقدس تا پایان بهمن ماه 1388

هاي صریح بر انتخابات و ها داللتاین سخنرانیهمه. گیرندتحلیل گفتمان و تحلیل مضمون قرار می
زمانی، تأیید یا رد فرضیه را در پی نتایج در این دو برههتحلیل بیانات و مقایسه. مسائل آن دارند

.خواهد داشت

طرح مسئله
فرد و جامعه و اولویت دادن به یکی از این دو موضوعی است که از بدو پیدایش متقابلرابطه

شود با مرور این مجموعه مباحث، مالحظه می. علوم اجتماعی و سیاسی، محل بحث و نظر بوده است
در سیر تکامل . که به نسبت در هر دو رویکرد، مستندات و دالیل کافی براي اثبات خود را دارند

واسطی مبنی بر تعامل مستمر بین عامل انسانی و ساختار اجتماعی ی و سیاسی، ایدهعلوم اجتماع
اي محوري و ساختارمحوري طیف نظري گستردهدر این مجموعه علوم، بین کنش. شکل گرفت

باوران اعتقاد دارند ساختار اجتماعی تحت تأثیر کنش افراد آن جامعه از یک سو، کنش. ایجاد شد
نشمندان متمایل به ساختارمحوري، همه چیز از جمله کنش انسانی را متأثر از است و برعکس، دا

. دانندساخت یا ساختار تثبیت شده و پایدار می
شناخت قواعد به عنوان مبنایی براي شناس سوئیسی، اصالت ساختار را روان؛ژان پیاژه

بع قواعد است و بر تاتهاو، عناصر یک ساخبه گفته. استاجتماعی در حال تکامل دانسته
).  280: 1384بشیریه، (شود حسب این قواعد است که ساخت مشخص می

کارکردگرایی و ساختارگرایی؛ ریشه و:شوداصلی تقسیم میشاخهتفکر ساختاري به دو 
خود در تبیین روش مطالعاتیوي . گرددباز میدورکیمکارکردگرایی به افکار منشأ نظریه
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طور جداگانه علت پردازیم، بایستی بهاجتماعی میهکه به تبیین یک پدیدهر زمان«: گویدمی
). 96: 1376الزارسفلد، (»موجهی که آن را ایجاد کرده و کارکردي که دارد، جستجو شود

تأثیرگذار در وقوع حوادث، به عنوان یک مؤلفهانسانی پذیرفتن عاملیت از سوي دیگر، 
در نظریات . ستیانه ااز نظریات جبرگراگیدنزآنتونینگلیسی، شناس اجامعههوجه ممیز نظری

دست عوامل بیرونی است و لذا نقش مستقلی بازیچه؛عامل) ساختارگرا و کارکردگرا(جبرگرا 
آور به وجود عوامل عالوه بر اعتقاد به وجود ساختارهاي الزامگیدنزاما . در وقوع حوادث ندارد

برداشت وي از مفهوم عامل با برداشت متعارف از . کندکید میانسانی تحت عنوان کنش نیز تأ
او در تعریف این مفهوم به جاي تأکید بر مقاصد مشخص عامل، . این واژه بسیار متفاوت است

.بر نوع عمل انجام شده و توانایی وي جهت انجام امور تأکید کرده است
ر این بوده است که عاملیت تصور بدر بیشتر موارددر مباحث مربوط به عامل و عاملیت 

حقیقت گیدنزاز نظراما . توان فقط بر حسب نیت و مقاصد فرد تعریف کردانسانی را می
همین دلیل است به. براي انجام دادن این اعمال استوياول به معناي توانایی هعاملیت در درج

شود هایی مربوط میمعتقد است که عاملیت به رویدادگیدنز.که عاملیت حاکی از قدرت است
اي دیگر تواند در هر مرحله از جریان کردار به گونهبه این معنا فرد می. ستاکه فرد مسبب آنها

).134-136: 1383کسل، (عمل کند 
دهد؛ روابط اجتماعی را تغییر میدهنده بوده و جهان خارج وعمل انسان تغییرگیدنزاز نظر 

. در بطن تمامی روابط انسانی قدرت نهفته استوي معتقد است که. پس متضمن قدرت است
عمل موجب این جنبه. هر فرد همین قدر که یک انسان است به کلی خالی از قدرت نیست

).140: 1381کرایب،(پیدایش و ظهور نهادهاي سیاسی است 
ي حاضر،اساسی در مطالعه بازتاب یافته در مقالهبا توجه به تقابل دو رویکرد فوق، مسئله

کنش و ساختار سیاسی و گرا در یک نمونهآزمون تقابل دو دسته رویکرد ساختارگرا و کنش
مسئله این است که آیا بر اساس نظریات . هاي اخیر استاجتماعی در ایران طی سال

ساختارگرایانه، کنش فردي تحت تأثیر، ساختار عمل کرده است و یا برعکس؟ همانطور که 
بهترین راه براي . ستند، شخصیت فردي بر ساختار مسلط بوده استمحور مدعی هنظریات کنش

حاد تاریخی است که از مشخصات متقابل، تمرکز بر یک نمونهآزمون این دو دسته نظریه
اول اینکه، آن نمونه از نظر قدرت تأثیرگذاري بالقوه بر افکار و کنش . خاصی برخوردار باشد

اینکه بتوان به نحو تأثیرگذاري آن بر شخصیت فردي را افراد، قدرت قاطع داشته باشد و دوم
ي مورد بحث در این مقاله یکی از مهمترین طور که ذکر شد، نمونههمان. مورد آزمون قرار داد

مجادالت اجتماعی و سیاسی پس از انقالب اسالمی در ایران است و از این رو، اهمیت هر نوع 
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همچنین، شخصیت بررسی . به روشنی  قابل درك استعلمی بر این پدیدار اجتماعی، مطالعه
عاملیت اجتماعی، نیز محور دیگر اهمیت شده به دلیل جایگاه رهبري و تأثیر ایشان در حوزه

پذیري مسئله هم از طریق قیاس گفتمان به عنوان مبناي کنش سیاسی آزمون. حاضر استمقاله
. یاسی تضمین شده استهاي زمانی قبل و بعد از رخداد سشخصیت در دوره

شناسیروش
به . حاضر، تحلیل گفتمان و مضمون به صورت موازي استروش تحلیل به کار رفته در مقاله

عبارت دیگر، تحلیل گفتمان به منظور استخراج معانی ضمنی و تحلیل مضمون به منظور مطالعه
. گیردفاده قرار میمند و دریافت روابط بین مضامین ملحوظ در بیانات مورد استنظام

گیرد و در روش تحلیل گفتمان، گردآوري اطالعات بر اساس یک دستگاه فکري صورت می
شناسی بر اساس روش.شودبندي میهاي نهایی صورتها و قضاوتتحلیلدر چارچوب آن، 

گفتمانی اولین قدم براي تحلیل سیاسی، شناسایی حداقل دو گفتمان متخاصم است که با هم 
نقش و عملکرد رهبر انقالب دردر پژوهش درباره.اندسازانه بر قرار کردهاي غیریتهرابط

هاي باید دو یا چند گفتمان متخاصم و به تعبیري غیریتانتخابات دهم ریاست جمهوري نیز
کید أشناسی امتزاجی از عناصر گفتمان، تالبته این نوع از روش. رار گیرندگفتمانی مورد شناسایی ق

چرا که بر . ها با محوریت مواضع و بیانات رسمی مقام رهبري و هرمنوتیک گادامر استزمینهبر 
به . ماندهاي ایشان باقی نمیاصالتی براي نص بیانات، مکتوبات و سخنرانیفوکوییاساس گفتمان 

د و مؤلّف و مفسر، مرجعیتی براي فهم افق معنایی متن ندارنهايذهنیتازکدامنظر گادامر، هیچ
حاکم بر هرمنوتیک گادامر است که هیچ معیاري براي متن و مفسر، تنها شیوهتراژدي دو سویه

. البته نقدهاي صریحی به این موضع وارد است. گذاردترجیح تفسیرها از متن باقی نمی
ها و القاعده باید بر بنیان تفوق مزایا بر کاستیعلیمالك تحلیل گفتمان در این پژوهش

سیاسی رهبر انقالب استوار نقش و رفتار شخصیت ها در مطالعهیت آن نسبت به سایر روشاولو
ها نخستین مزیت نسبی این قابلیت تبیین ساختار کالن نظام فکري مقام رهبري، پس زمینه. باشد

.  هاي ایشان قبل و بعد از انتخابات استگیريو فهم نظام معنایی حاکم بر بیانات و موضع
اي کی از فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی است که به طور گستردهیمضمون تحلیل 
هاي توان به خوبی براي شناخت الگوهاي موجود در دادهاز تحلیل مضمون می. شوداستفاده می

در به طور معمولمضامین نیز از ابزارهایی هستند که يشبکهوتحلیل قالب . کیفی استفاده کرد
فهرستی از مضامین را به صورت سلسله مراتبی نشان ؛ قالب. روندکار میتحلیل مضمون به

تحلیل . دهدهایی تارنما نشان میمضامین نیز ارتباط میان مضامین را در نگارهشبکه. دهدمی
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روش .ها استموجود درون داده) هاتم(روشی براي تعیین، تحلیل و بیان مضامین مضمون
.رودج داده از متون به کار میتحلیل مضمون، براي استخرا

:مضمونچهاربراساسانتخاباتازبعدوقبلرهبريمعظم مقامگفتمان
)مثبت–منفی(نیمضام)الف

)غیرسازي(بنديقطب)ب
هافرضپیش)ج
. شودانجام می)تداعیوتلقین(متنضمنیهايداللت)د

در مشهد 1388ی روز اول فروردین سال سخنرانی مقام رهبري از اولین سخنران30مجموعه
آذربایجان، انتخاب شده و مورد تحلیل مردمازجمعیدر دیدار1388مقدس تا پایان بهمن ماه 

هاي صریح بر ها حاوي داللتاین سخنرانیهمه. گیرندگفتمان و تحلیل مضمون قرار می
. انتخابات و مسائل حول آن هستند

هاي تحلیل شدهاریخ سخنرانیعناوین و ت: 1جدول شماره 
تاریخبیاناتردیفدوره

ات
خاب

ن انت
 حی

ل و
ت قب

یانا
ب

بنعلیحضرتمجاورانوزائرانبزرگدراجتماعبیانات1
01/01/1388)ع(الرضا موسی

22/02/1388سنندجآزادىمیداندرکردستاناستانمردمجمعدربیانات2
09/02/1388کارگرانوپرستارانمان،معلازجمعىدیداردربیانات3
26/02/1388مریوانمردمدیداردربیانات4
27/02/1388کردستاندانشجویانواستاداندیداردربیانات5
28/02/1388بیجارمردمدیداردربیانات6
03/03/1388شهداءهاىخانوادهازتعدادىجمعدربیانات7
14/03/1388) ره(خمینیامامرحلتسالگردینبیستمدربیانات8

ات
خاب

ز انت
س ا

ت پ
یانا

22/03/1388مصاحبه با رهبر انقالب پس از شرکت در انتخابات9ب
ونظارتیاجرائی،مسئوالننمایندگاندوستانهنشستدربیانات10

26/03/1388...کمیسیون

29/03/1388اسالمیانقالبمعظمرهبرامامتبهتهرانجمعهنمازهايخطبه11
15/04/1388) السالمعلیه(امیرالمومنینحضرتوالدتسالروزدربیانات12
29/04/1388بیانات در سالروز عید سعید مبعث13
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تاریخبیاناتردیفدوره
12/05/1388جمهورىریاستدورهدهمینحکمتنفیذمراسمدربیانات14
04/06/1388علمینخبگانودانشجویاندیداردربیانات15
08/06/1388هادانشگاهاساتیددیداردربیانات16
14/06/1388شعراازجمعىدیداردربیانات17
16/06/1388دولتهیئتاعضاىدیداردربیانات18
20/06/1388تهرانجمعهنمازهايخطبه19
02/07/1388رهبريخبرگانمجلساعضايدیداردربیانات20
15/07/1388نوشهروچالوسمردمعمومىدیداردربیانات21
06/08/1388کشورعلمىنخبگانازجمعىدیداردربیانات22
12/08/1388آبانسیزدهمآستانهدرآموزاندانشدیداردربیانات23
04/09/1388کشوربسیجیانازکثیرىجمعدیداردربیانات24
22/09/1388روحانیونوالبطازجمعیبادیداردربیانات25
19/10/1388دى19قیامسالگرددرقممردمدیداردربیانات26
29/10/1388اسالمىتبلیغاتهماهنگىشوراىاعضايبادیدار27
13/11/1388تهراندانشگاهاستادانوعلوموزیردیداردربیانات28
19/11/1388ارتش  وائىهنیروىپرسنلوفرماندهدیداردربیانات29
28/11/1388آذربایجان مردمازجمعیدیداردربیانات30

ها در مقاله، به دلیل محدودیت هایی از همه این سخنرانیالزم به ذکر است بازتاب بخش
هاي حاد یا اصلی در مقاله بازتاب متن مقاله ناممکن است و بنابراین، تنها مواردي به عنوان نمونه

ـ  برداشت 1سایت رسمی مقام معظم رهبري ـ بخش بیاناتمتن تمامی بیانات از وب. استیافته
چون موضوع تحلیل گفتمان و تحلیل مضمون، انتخابات ریاست جمهوري است؛ . شده است

بنابراین، در مواردي . اندهایی از بیانات که در مورد موضوع تحلیل است برداشت شدهگزاره
هایی از بیانات که به موضوعات تقیم مربوط به موضوع نبوده است یا بخشکه بیانات به طور مس

چون تقسیم بیانات بر اساس تاریخ به قبل و پس از . انددیگر پرداخته است، از تحلیل خارج شده
موضوعات مربوط به تحلیل و احصاء . شودانتخابات، منجر به ناهمسانی تعداد مضامین می

چون متن وب . اوي بین این دو گروه واژگان انجام خواهد شدمضامین بر اساس نسبت نامس

1. http://farsi.khamenei.ir/speech-index
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هایی تقسیم شده است، بنابراین براي توسعهسایت بر اساس نظر ویراستار سایت، به پاراگراف
متن اصلی مورد تحلیل بیان شفاهی . شودپایایی، تحلیل در دو سطح گزاره و واژه انجام می

. عنوان واحد تحلیل مورد بررسی قرار دادتوان بهرا نمیسخنرانی است، بنابراین سطح پاراگراف 
پس از تشخیص صراحت ارتباط . گیرددر تحلیل، ابتدا تمامی متن مورد مطالعه قرار می

.شوندموضوعی در بیانات، مضامین و روابط بین آنها استخراج و تحلیل می

تعریف مفاهیم 
، مفاهیم محوري تعریف مفهومی ه، در ادامهشدن مفاهیم به کار رفته در مقالمنظور روشنبه

تعریف مفهومی ذهنیت مولف و تعریف عملیاتی دایره شمول مفهوم در . اندو عملیاتی شده
. دهددستگاه تحلیلی را نشان می

1388انتخابات 
12(شمسی1388خرداد22، در روز جمعهایرانجمهوريریاستانتخاباتدهمین دوره

سبب شد که ایرانخارجیوداخلیموقعیت و شرایط .د، برگزار ش)يمیالد2009ژوئن 
این اختالفات به گردد که دامنهروبروبسیارينظرهاياختالفبادهم،انتخاباتبینی نتیجهپیش

اي در ایران و جهان قبل و بعد از برگزاري انتخابات هاي سیاسی و اجتماعی گستردهکنش
هاي ارائه شده از سوي مقام رهبري از تاریخ ي سخنرانی، مجموعهاز نظر عملیاتی. کشیده شد

هاي قبل از انتخابات ي سخنرانیمجموعه22/3/1388تا روز برگزاري انتخابات یعنی 1/1/1388
به عنوان 30/11/13988تا 23/3/1388هاي ایشان از تاریخ و در مقابل مجموعه سخنرانی

.  مورد نظر استي بیانات بعد از انتخابات مجموعه

تحلیل گفتمان
اصطالح کلی براي اطالق به مطالعاتی است تحلیل کالمیاتحلیل گفتمان،شناسیگفتمان

را مورد تجزیه و تحلیل شناختینشانهاي یا هرگونه پدیدهنشانهوکه زبان نوشتاري، گفتاري 
شناخته شناسیزبانمهاي علیکی از زیرشاخهبه طور معمولتحلیل گفتمان . دهدقرار می

.شودمی

هاي صریح و ضمنی موجود، در بیانات و تالش براي ایجاد یک در این مطالعه، فهم داللت
الگوي گفتمانی به نحوي که بتواند مواضع شخصیت در دست مطالعه را تبیین بکند، هدف 

. اصلی تحلیل گفتمان است



17...سیاسیرخدادبارهبريشخصیتاجتماعیعاملیت

تحلیل مضمون
از تحلیل مضمون . ب در تحقیقات کیفی استتحلیل مضمون یکی از فنون تحلیلی مناس

تحلیل قالب مضامین و . هاي کیفی استفاده کردتوان براي شناخت الگوهاي موجود در دادهمی
. رونددر تحلیل مضمون به کار میبه طور معمولکه استتحلیل شبکه مضامین از ابزارهایی 

مضامین نیز شبکه. دهدنشان میقالب مضامین، فهرستی به صورت سلسله مراتبی از مضامین را
در این مقاله، از روش تحلیل .دهدهایی شبیه تارنما نشان میارتباط میان مضامین را در نگاره

هاي صریح و ضمنی در بیانات مقام رهبري قالب مضامین به عنوان ابزاري براي فهم داللت
. شوداستفاده می

عاملیت اجتماعی
در طیف . ري در صدد فهم تأثیر کنشگر اجتماعی بر ساختار استعاملیت اجتماعی از لحاظ نظ

عامل،: دانند معتقدندگرایانی که نقش عاملیت اجتماعی را بالمنازع میتقابل عاملیت و ساختار، مطلق
نظامنتیجهدروشودمیساختاريمکان،وزمانراستايدرعاملعملکردزند؛میکنشبهدست
.کنندمیبرقراردوسویهايرابطهساختار،وعاملاجتماعینظامدر. گیردمیشکل

اي از عاملیت اجتماعی مورد مطالعه هر نوع کنش یا واکنش شخصیت تحت بررسی نشانه
از آنجا که تنها داده در دسترس براي اثبات نوع عاملیت انسانی مقام رهبري، . گیردقرار می
ن فهم عاملیت تنها با استناد به خود بیانات پیگیري هاي ایشان است، بنابرایي سخنرانیمجموعه

. شودمی

رویکردهاي تحلیلی به گفتمان  : ادبیات نظري
. شودهاي زبان شناختی و فرا زبان شناختی تعریف میاي معنادار از نشانهبه مجموعه؛گفتمان

ریخی روش برخی از پژوهشگران تطور تا.البته این تعریف محصول یک تکامل تاریخی است
.اندگرایی و رویکرد  انتقادي تحلیل کردهگرایی به نقشتحلیل گفتمان را در سیر ساخت

زبان بزرگتر گفتمان به مثابه،ابتداییدر این مرحله. شناسی متولد شدگفتمان در زباننظریه
ز بافت منظور ا.بعدها مفهوم بافت نیز وارد تحلیل گفتمان شد.)گراییساخت(از جمله بود 

بعدها . )گرایینقش(رود شرایط زمانی و مکانی محدودي است که زبان در آن به کار می
مشهور تحلیل گفتمان نقبی زد و قابله تحلیل گفتمان انتقادي شد شناسی انتقادي به نظریهزبان

.)رویکرد انتقادي(
رد که نه تنها گذاري کنوع دیگري از نگرش به گفتمان را پایه60در دههمیشل فوکو  
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هاي حقیقت را گیرد و نظاماجتماع را در بر میيگفتمان بزرگتر از زبان است بلکه کل حوزه
اي از ما مجموعه«: کندگونه تعریف میگفتمان را اینفوکو. کندبر سوژه یا فاعالن تحمیل می

... نامیممیبندي گفتمانی مشترکی باشند، گفتمان احکام را، تا زمانی که متعلق به صورت
اي از شرایط توان براي آنها مجموعهمتشکل از تعداد محدودي از احکام است که می]گفتمان[

). 117: 1972فوکو، (»وجودي را تعریف کرد
این دو در . اشاره کردشنتال موفو الکالتوان به پردازان معاصر گفتمان میاز دیگر نظریه

هاي بحث ریشه. اندبه این مقوله پرداخته) 1985(جتماعی اثر خود با عنوان هژمونی و راهبرد ا
مدلول، : این سه انگاره عبارتند از. گرددفلسفی باز میاین دو از گفتمان به سه انگاره عمده
تحلیلی، پدیدار فلسفه: تدوین سه جریان فکري هستندأپدیده و نشانه که خود به ترتیب منش

). 34: 1990الکلو، (شناسی و ساختارگرایی
آنها با به کارگیري نظریات ؛گفتمان فوکو را بسط دادندارنستو الکال و شنتال موف، نظریه

بسیار کارآمدي را شکل نظریهآلتوسرو گرامشی؛الکان؛بارت؛دریدا؛سوسورمتفکرانی چون 
اختصار تشریح ادامه مبانی این نظریه بهدر . اي داردالعادهدادند که انسجام و قابلیت تبیین فوق

).182- 1377:156سلطانی،(شودمی
جا نظام معنایی گفتمان در این. اندوام گرفتهفوکومفهوم گفتمان خود را از موفو الکال«

خود گرفته و به اجتماع را در سیطرههایی از حوزهبزرگتر از زبان است و هر گفتمان بخش
تارها و رفتارهاي فردي و اجتماعی آنها شکل ها، به گفدر اختیار گرفتن ذهن سوژهواسطه

در نظریه» بنديمفصل«نیز قابل قیاس با مفهوم فوکوبندي گفتمانی مفهوم صورت. دهدمی
ها با هم آن، نشانهبندي فرآیندي است که به واسطهاست، چرا که مفصلموفو الکالگفتمان 

.)158: 1383لطانی،س(»دهندخورند و یک نظام معنایی را شکل میجوش می
توان گفت هر گفتمان یک ساختار معرفتی است که در شرایطی خاص طور کلی میبه

ها و مفاهیم این ساختار متشکل از یک دال مرکزي است که پیرامون آن نشانه. شودحاکم می
اهمیتی 1شناسی گفتمانی تحلیل زمینهامروزه در روش.وار در گردش هستندمختلفی منظومه

.یافته است2از تحلیل متنبیش 
.هاستگفتمان، تمامی تحوالت اجتماعی حاصل منازعات معنایی میان گفتمانبراساس نظریه

گر تحلیل معنایی بدون تحلیل متن مسیر نامطمئن است که باعث افزایش ضریب خطاي تحلیل
متونی مانند باید به به ضرورت ها براي نشان دادن منازعات معنایی میان گفتمان. شودمی

).168: 1383سلطانی، (ها مراجعه کرد ها و سخنرانیکتاب؛مطبوعات
1. Context
2.Text
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هاتحلیل داده
مربوط به قبل و بعد نتایج تحلیل دو مجموعه دادهتحقیق از طریق مقایسهتأئید یا رد فرضیه

ل بر هاي تحت تحلیداده. پذیر استمطالعاتی، امکانبه عنوان یک نمونه1388از انتخابات 
تا پایان 1388زمانی ابتداي سال هبیانات در بازهاي موجود در کلیهاساس احصاء همه گزاره

هایی وجود دارد که راجع به ها، بخشبدیهی است در این مجموعه سخنرانی. بهمن ماه است
هاي مرتبط، بخش. اندشمول تحلیل خارج شدهانتخابات نیست بنابراین، این موارد از دایره

بندي شده کدگذاري و محورهاي هر بخش از سخنان، استخراج و در قالب گزاره یا مفهوم طبقه
ها، تحلیلزمانی و مقایسهبا نشان دادن محورها و مضامین ارائه شده در این دو حوزه. است

.توان تغییرات احتمالی موجود در گفتمان را اثبات یا رد کردمی

1388بیانات قبل از انتخابات 
عبارات به هاي ارائه شده در این بخش، مجموعهبه دلیل گستردگی مباحث تحلیلی، داده

. شود که در راستاي هدف تحقیقاتی مقاله، کاربرد دارندهمراه توضیحاتی محدود را شامل می
بندي این عبارات و مضامین بر اساس مجموع مضامین مرجح استخراج شده از بیانات و طبقه

هاي مورد تأکید رهبر معظم هر کدام از مؤلفههایی که دربارهشاخص. آمده استها به دست آن
:شودانقالب در بین سخنان ایشان استنتاج شده است آورده می
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1388محورهاي مستخرج از بیانات قبل از انتخابات : 2جدول 
تاریخمنبعهاشاخصمقوالت

 مر
سط

 تو
یت

اهم
ن 

ت ای
ناخ

م ش
لزو

 و 
ات

خاب
 انت

یت
اهم

دم

باعث عظمت مردم ایران در 
29/2/1388بیانات در دیدار مردم سقزچشم بیگانگان

سرنوشت مردم ایران به آن 
بستگی دارد

مجاورانوزائرانداریددربیانات
1/1/1388الرضایموسبنیعلحضرتبارگاه

وسیله اي براي باال بردن 
توان کشور

مجاورانوزائرانداریددربیانات
1/1/1388الرضایموسبنیعلحضرتگاهبار

انتخابات آبروي ماست
در جمع مردم استان کردستانبیانات

10بیاناتو در میدان آزادي سنندج
امامبزرگکار

22/2/1388
13/3/1388

6/3/1388انتخاباتيدربارهنکتهچهلبیاناتحق مردم است

شودباعث تحکبم نظام می

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیب
ياعضاداریدو سنندجيآزاددانیم

ارتحالسالگردمراسميبرگزارستاد
انقالبرهبربا) ره(ی نیخمامام

22/2/1388
11/3/1388

ش استقامت در باعث افزای
برابر دشمن

امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیب
14/3/1388)ره(ینیخم

حضور در انتخابات باعث 
یس دشمن

ریعشامعتمدانوسرانداریددراناتیب
و جاریبمردمداریددراناتیب، کردستان

سقزمردمداریددربیانات

24/2/1388
28/2/1388
29/2/1388

خابات باعث حضور در انت
رشد اقتصادي و توسعه

درکردستاناستانمردمجمعدربیانات
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

انتخابات حساس و 
سرنوشت ساز

مجاورانوزائرانداریددراناتیب
و الرضایموسبنیعلحضرتبارگاه
جاریبمردمداریددراناتیب

1/1/1388
28/2/1388

مجاورانوزائرانداریددراناتیبآزمون بزرگ
1/1/1388الرضایموسبنیعلحضرتبارگاه

یک حق و در عین حال 
تکلیف

امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیب
14/3/1388)ره(ینیخم
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ات
خاب

ا انت
ی ب

شمن
د

حساسیت دشمن روي 
انتخابات

یآموختگدانشمراسمدراناتیب
26/1/1388)ع(نیحسامامدانشگاه

اهداف دشمن، برگزار 
نشدن انتخابات و سرد 
برگزار شدن انتخابات

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیب
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

دلیل دشمنی با ایران قطع 
منافع آنها

ومعلمانازیجمعداریددراناتیب
9/2/1388کارگرانوپرستاران

دار نشان سعی بر خدشه
اباتدادن انتخ

ومعلمانازیجمعداریددراناتیب
کارگرانوپرستاران

انتخاباتيدربارهنکتهچهل

9/2/1388
6/3/1388

سعی در تظاهري نشان دادن 
انتخابات

طالبوونیروحانداریددراناتیب
23/2/1388کردستانتسننوعیتش

سعی بر بد نام کردن 
انتخابات

امامحلترسالگردنیستمیبدراناتیب
14/3/1388)ره(ینیخم

سعی در ایجاد احساس 
تقلب

امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیب
14/3/1388)ره(ینیخم

دشمن با حضور مردم و 
ساالري مخالف استمردم

امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیب
14/3/1388)ره(ینیخم

الم
ت س

خابا
 انت

ري
گزا

بر
6/3/1388انتخاباتيدربارهنکتهچهلالملزوم انجام انتخابات س

مسؤالن صحت انتخابات را 
کنندتضمین می

مجاورانوزائرانداریددراناتیب
1/1/1388الرضایموسبنیعلحضرتبارگاه

تر از خیلی انتخابات ما سالم
از مدعیان دموکراسی است

ومعلمانازیجمعداریددراناتیب
9/2/1388کارگرانوپرستاران

گویند اي میچرا عده
انتخابات سالم نیست

ومعلمانازیجمعداریددراناتیب
9/2/1388کارگرانوپرستاران

انتخابات در گذشته هم 
6/3/1388انتخاباتچهل نکته دربارهسالم بوده

شور و شوق و دادن شعار 
همراه با برقراري امنیت 

نشان دهنده رشد کمال و 
م استبلوغ مرد

6/3/1388انتخاباتدربارهنکتهچهل
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امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیباغتشاش به ضرر مردم است
14/3/1388)ره(ینیخم

لزوم گوش ندادن  مردم به 
شایعات

مورددرانقالبرهبراناتیبدهیگز
8/2/1388»ياقتصادمفاسد«

زنی نکردن درباره گمانه
ودن راي رهبري و مخفی ب

راي ایشان
مجاورانوزائرانداریددراناتیب

1/1/1388الرضایموسبنیعلحضرتبارگاه

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیباعالم بی نظري توسط ایشان
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

دها
امز

ار ن
رفت

مجاورانوزائرانداریددراناتیبرقابت منصفانه
1/1/1388الرضایموسبنیعلحضرتبارگاه

استاندگانیبرگزداریددراناتیبعدم کتمان حقیقت
24/2/1388کردستان

استاندگانیبرگزداریددراناتیبانصاف صدق حق
24/2/1388کردستان

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیبتخریب نکردن اذهان
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

ها توسط غربیتکرار حرف
نامزدها هیچ امتیازي نیست

انیدانشجوواستادانداریددراناتیب
27/2/1388کردستان

ها را کسانی که حرف غربی
کنند مخالف تکرار می

هویت ایرانی اسالمی هستند
انیدانشجوواستادانداریددراناتیب

27/2/1388کردستان

امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیبمناظره ها در چارچوب شرع
14/3/1388)ره(ینیخم

امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیبنباید باعث دشمنی شود
14/3/1388)ره(ینیخم

نگذارید به اغتشاش منجر 
شود

امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیب
14/3/1388)ره(ینیخم

انتخابات ابزار قدرت طلبی 
نیست

مجاورانوزائرانردایددراناتیب
1/1/1388الرضایموسبنیعلحضرتبارگاه

امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیببه طمع نینداختن دشمن
14/3/1388)ره(ینیخم
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انتقادات ناصحیح از شرایط 
اقتصادي کشور

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیب
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

ذک
و ت

ی 
گران

ن
اره

درب
ر 

لی
داخ

ت 
یانا

جر
 و 

دها
امز

ن ن
ر بی

ن د
شم

ع د
اض

 مو
رار

 تک
ي

اند به از حاال شروع کرده
این چه . کردندار خدشه

منطقى است؟

مجاورانوزائرانداریددراناتیب
1/1/1388الرضایموسبنیعلحضرتبارگاه

دارچرا بیخود خدشه
کنند، مردم را متزلزل می

کنند، تردید ایجاد می
کنند؟یم

مجاورانوزائرانداریددراناتیب
1/1/1388الرضایموسبنیعلحضرتبارگاه

از دشمن انتظارى هم جز 
دشمنى نیست؛ چه انتظارى 

نی توقعى از دوستاهست؟ بى
است که حرف دشمن را 

.دنزنمی

ومعلمانازیجمعداریددراناتیب
9/2/1388کارگرانوپرستاران

ه این تکرار نکنند ک
انتخابات سالم نیست

ومعلمانازیجمعداریددراناتیب
9/2/1388کارگرانوپرستاران

کنند، انصافی میچرا بی
گویند وناسپاسی دروغ می

کنندمی

ومعلمانازیجمعداریددراناتیب
9/2/1388کارگرانوپرستاران

مبادا نامزدها براي راضی 
کردن دشمنان حرفی بر 

رندزبان آو
6/3/1388ي انتخاباتچهل نکته درباره

واي به حال کسانی که 
نادانسته از روي غفلت 

کنندها را تکرار میحرف

امامرحلتسالگردنیستمیبدراناتیب
14/3/1388)ره(ینیخم

آنها دارند از دل مردم امید 
را می گیرند

ومعلمانازیجمعداریددراناتیب
9/2/1388کارگرانوپرستاران

28/2/1388جاریبمردمداریددراناتیببه چه کسانی رأي باید داد
لزوم آگاهی مردم در 

13/3/1388امامبزرگکار10حضور و انتخاب
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درکردستاناستانمردمجمعدراناتیبترینانتخاب صالح
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیباکتفا نکردن به حداقل
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیبساده زیستی
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیبمردمی بودن
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

داد
ي 

 را
اید

ی نب
سان

ه ک
ه چ

ب

ن کسانی که تسلیم دشم
28/2/1388جاریبمردمداریددراناتیبشوندمی

28/2/1388جاریبمردمداریددراناتیبگوي غرب هستندتملق

28/2/1388جاریبمردمداریددراناتیباندازنددشمن را به طمع می
ها مردم را از دین و ارزش

28/2/1388جاریبمردمداریددراناتیبکننددور می

28/2/1388جاریبمردمداریددراناتیببرندرا از بین میو اتحاد 

28/2/1388جاریبمردمداریددراناتیبگري هستنداهل اشرافی

اب
نتخ

در ا
دم 

 مر
دي

آزا
درکردستاناستانمردمجمعدراناتیباختیار با مردم است

22/2/1388سنندجيآزاددانیم

نقش داشتن مردم در اداره 
جامعه

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیب
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیبنظر مردم
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیبي نامزدها صالحندهمه
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

به هر کس دوست دارند 
رأي دهند

درکردستاناستانمردمجمعدراناتیب
22/2/1388سنندجيآزاددانیم

دهند سیاست هاي فوق، عالوه بر نشان دادن محورها و مضامین بیانات، نشان میگزاره
درون نظام سیاسی و ضدانقالب، بیگانگان، جریانات سیاسی(سیاسی جداسازي خطوط
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بندي و جداسازي نیروهاي مختلف اجتماعی و قشر.بل از انتخابات ارائه شده استق) معترضین
ایشان در این . سیاسی امري است که قبل از انتخابات مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده است

مضامین دشمن و مردم، . پردازندها، به تفکیک بین نیروهاي مقابل و درون انقالب میسخنرانی
البته چون موضوع . ند که در سخنان ایشان بیش از مضامین دیگر وجود دارددو مضمونی هست

اند، به طبع مضامین هاي مرتبط با این موضوع گردآوري شدهبررسی، انتخابات است و بخش
عنوان مثال مضمون اند ـ بههم معنی یا هم راستاي آن بیش از مفاهیم جدول زیر تکرار شده

. اندتأثیري، در تحلیل لحاظ نشدهـ که به دلیل بیمورد134انتخاب و انتخابات 
دانند اما در رهبر انقالب با اینکه غافالن را از درون حاکمیت و نیروهاي انقالب می

ترین ویژگی این گروه را تکرار سخنان و مواضع دشمنان جمهوري هاي ذکر شده مهمسخنرانی
نصیحت و آگاهی مردم درباره این جریانات داند و سعی دارند تا به تذکر و ایران میاسالمی
.بپردازند

. باشندمی"داراي بصیرت"هستند و "مردم آگاه و معتقد به اسالم"به اعتقاد ایشان توده 
ایشان معتقد نیستند که توده مردم تحت تاثیر جریانات غافالن قرار دارد و بسیار بر نقش 

ین تاکید همواره در بیانات مقام معظم رهبري ا. کنندساز مردم در انتخابات تاکید میسرنوشت
: تکرار شده است

مردم هوشمند و «: تکرار کردمهاى تبریک انتخابات، این جمله را بنده در چند تا از پیام
. این دفعه هم این تعبیر را من آوردم، هم بعضى از دفعات قبل این را ذکر کردم. »شناسزمان

ى حضور مردم در صحنه و هاى رأى همیشه نشانهدوقعلت این است که حضور مردم پاى صن
لذا انتخابات ما از این جهت . شدهآگاهى آنها و رأى آنها به نظام جمهورى اسالمى تلقى می

.همیشه مظهر وحدت ملى و عزت ملى بوده
بیانات در نشست دوستانه نمایندگان مسئوالن اجرائی، نظارتی و کمیسیون تبلیغات انتخابات 

)26/03/1388(
به واسطه یانتخاباتيهاو گفتماناستگذارانهیسيکردهایرويدر صورتبنديمقام رهبر

چرا که یکی از ارکان و .برخوردار استیلیبدیبگاهیاز جاشیخویو حقوقیقیحقتیشخص
.هاي انقالب استها و جلوگیري از تحریف ارزشگیريوظایف رهبري صیانت از جهت

چون وحدت کلمه در یمیها و مفاهاز انتخابات بر مدار نشانهشیپيگفتمان مقام رهبر
علم، پرداختن به یبومدیو توليخودباورشرفت،یپ،ینیاز التهاب آفرزیو پرهیمواضع اصول

تر شدن شعارهاي انقالب و حرکت پر قدرت کشور، تقویت امید به آینده، زندهیمسائل اصل
نظام يعزتمند،یپرستو تجمليگریاز اشرافزیپرهمسئوالن ویستیزادهقطار انقالب، س
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يدال برتر و هسته مرکز. شکل گرفتیخارجاستیبه اصول در سيبندیو ضرورت پایاسالم
و یبر نقشه راه جامعه اسالمیو عدالت توامان است که مبتنشرفتیمقوله پیمنظومه گفتماننیا

.استدهشیطراحیعمومیافکارسنج
م،یتفاوت قائل شویاسینظام سکی2یابیتیمشروعيندهایو فرا1تیعمشرونیباگر
و رفتارها ارتباط هااستیاي از سدهیچیپبیبا ترکیمیطور مستقحکومت بهکییابیتیمشروع

يریذپاست که ضمن جامعهیاسینظام سکیتیحقانتیمشروعگریدریبه تعب. کندبرقرار می
.حکومت استيهمان کارآمدیابیتیت و مشروعهمراه اسییتوافق ابتداکیبا 

يهاتیاولونییدر تعیعموميآراریبه تاثيو باورمنديساالرمردمتیفیکشیافزا
. تر از گذشته کرده استعیتر و سرعیرا وسیابیتیو مشروعيکارآمدنیارتباط بياستگذاریس

یابیتیمشروعریزرگ در مساخالل بکییو فرهنگياقتصاد،یاسیسيهاستمیسيناکارآمد
. هاستحکومت

نیمهمترنییکشور و تبیاسیدر فرهنگ سقیضمن تدق87روز سال نیدر آغازمقام رهبري
چهارم انقالب ورود به دههيبرا":سال گذشته فرمودندیدر سینظام اسالميدستاوردها

".و عدالت استشرفتیمهم پاریبه دو شاخص بسازمندیکشور ن،یاسالم

88يجمهوراستیرمقام رهبري در قبل از انتخابات گفتمان :گفتتوان اساس مینیابر
یانیو هر جربوديهاي اقتصادکشور و تحقق عدالت به منظور کاهش فشارشرفتیپتیاولو

گفتمان نیخود را حول ااستگذارانهیسيکردهایو رویهاي انتخاباتبرنامهتوانستکه می
هاي رهبري و مصداق حمایتیرانیدهندگان اأيريدارت آرايمرکزقطهکند نيبندصورت

.بودرا هدف گرفته 

1388انتخاباتازبعد
خرداد با اشاره به 29یخیتاريمردم در نماز جمعهأيانقالب در دفاع قاطعانه از ررهبر

: گفتيجمهوراستیمختلف انتخابات ريدادن آنان به نامزدهايمردم و رأيقهیاختالف سل
زند حفظ کشور و نظام موج میيبرایمتفاوت مردم، احساس تعهد جمعيآراهمهيدر ورا"

براي مردم و مذاهب گوناگونروانیو جوان، اقوام و پریزن و مرد و پاي که حضوربه گونه
و انقالب، رانیدشمنان ايرقم زده است که برایاي فراموش ناشدنحماسه،شهر و روستا

محسوب یخیو تاریواقعیدر سراسر جهان، جشنرانیدوستان ملت ايو برایاسیاي سلزلهز
".شودمی

1. Legitimacy
2. Legitimation



27...سیاسیرخدادبارهبريشخصیتاجتماعیعاملیت

ابراز يملت برایخرداد را جنبش عموم22نفر در انتخابات ونیلیم40شرکت شانیا
ادامهيبراینظام اسالمم،یحرکت عظنیبا ا": انقالب و شهدا برشمرد و افزود؛به اماميوفادار

به رخ بدخواهان ینیديساالرمردمیقیحقينفس تازه کرد و معنا،يو سرافرازشرفتیپراه
.)1388خرداد29مقام رهبري،("شددهینظام کش

: توان سه مضمون مهمبا نگاهی اجمالی به بیانات رهبر معظم انقالب پس از انتخابات می
مضمون مخالف و دشمن در ظاهر در این بین دو . مردم، دشمن و مخالفان را از هم متمایز کرد

توان به این نتیجه شاید معنی نزدیک به هم را در ذهن متبادر کند اما با مروري بر این بیانات می
طور نیست و این دو مضمون از منظر ایشان در معانی مختلفی به کار برده رسید که به واقع این

ن است که باید اذعان داشت مضمون اي که در ابتدا باید به آن اشاره کرد اینکته. شده است
:مخالف در بیانات در دو معنی زیر به کار برده شده است

مخالفان انقالب- 1
مخالفت انقالب - 2

بار 14مضمون مخالف به معنی مخالفان انقالب : با در نظر گرفتن این دو مضمون باید گفت
بار تکرار شده است که نشان 38ها و دشمنان خود و مضمون مخالفت انقالب با اشخاص، ایده

معنی دشمنی با انقالب و مخالف دو مضمون دشمن بهاین نکته است که در مورد مقایسهدهنده
بار از اولویت اول و 139معنی مخالفت با انقالب باید گفت که مضمون دشمن با تکرار به

. بار از اولویت بعدي برخوردار است14مضمون مخالف با 
برند که دانسته یا ندانسته با زبان و لغات دشمن سخن م انقالب از کسانی نام میرهبر معظ

: فرمایندباره میایشان در این. گویندمی
همانبازنند،میحرفدشمنلغتهمانباهمهابعضى. میزندحرفدیگرىجوردشمن

حرفاوزبانبااامخداست؛باآنفهمند؟نمییافهمندمیآیا. زنندمیحرفدشمنزبان
.زنندمی

بهمن29بیانات در دیدار مردم آذربایجان در سالروز قیام 
توان استنتاج کرد که از منظر ایشان، دشمن و کسانی که دانسته یا ندانسته با از این جمله می

ایشان در ادامه سخنان خود دوباره بر . گویند دو گروه مجزا از یکدیگرندلغت دشمن سخن می
:دارندایشان اظهار می. دهددیگر این تمایز را نشان میمایز پافشاري کرده و به گونهاین ت

حضوراینداد،نشانراخودالهىعظیممعجزهاینکهامسالبهمنِدوموبیستىقضیهدر
- غافلمخالفانچهمعاند،مخالفانچه-مخالفانودشمنان.کردخیرهراهاچشممردمىعظیم
.بودندکردهطراحىدیگرىنقشهبودند،کردهفکریگرىدجور
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بهمن29بیانات در دیدار مردم آذربایجان در سالروز قیام 
ي هم و بر این اساس با در کنار هم گذاشتن این دو بخش از سخنان رهبري که در ادامه

کنند همان یباشند، گروهی که دانسته یا ندانسته حرف دشمن را تکرار ممرتبط با یکدیگر می
توان به این سوال پاسخ داد که وجه اشتراك در ادامه می. مخالفان معاند و مخالفان غافل هستند

هاي و افتراق دشمن و مخالف از منظر ایشان چیست؟ آیا این دو مضمون در معنی و ویژگی
دشمنان توان بر روي نقاط اشتراك مخالفان واند یا خیر؟ نخست مییکسانی در نظر گرفته شده

.در جریانات پس از انتخابات تأکید کرد

نقاط اشتراك مخالفان و دشمنان در جریانات پس از انتخابات: 3جدول 
ي مرجعگزارهاهدافاشتراك

من
دش

ان 
ا زب

ن ب
گفت

ن 
سعی در تخریب سخ

22حضور مردم در 
بهمن

ىحادثهکهکنندکارىکردند،تالشپیشهامدتاز
مردمىِحضورمظاهرازیکىکهاربهمندوموبیست

....کنندخراباست،انقالباین
همبعضى. بشودداخلىجنگایراندرداشتندانتظار

نظامعلیهمخالفىىچهرهبتوانندکهبودندامیدوار
بدهند؛نشانبهمندوموبیستدراسالمىجمهورى

...اندبریدهانقالبازمردمکهکنندوانموداینجور
سعی در نشان دادن 

انحراف انقالب
خودراهازانقالبکهکنندوانمودکنندمیسعى

...استشدهمنحرف
28/11/1388؛ جانیآذربامردمازیجمعداریددراناتیب:منبع

توان ذکر البته بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب نقاط تمایزي نیز بین مخالفان و دشمنان می
22موارد، تمایز بین مخالفان و دشمنان هدف آنها از تخریب حضور مردم در از جمله این . کرد

:فرمایندایشان در فرازي از سخنان خود می. بهمن است
فکردیگرىجور- غافلمخالفانچهمعاند،مخالفانچه-مخالفانودشمنان"
روزکهگفتندهایشانحرفدر.... بودندکردهطراحىدیگرىنقشهبودند،کرده
بودندکردهکارچهببینید! شدخواهدشروعایراندرداخلىجنگبهمندوموبیست

همبعضىگفتند،میجوراینبعضى. بشودداخلىجنگایراندرداشتندانتظارکه
دوموبیستدراسالمىجمهورىنظامعلیهمخالفىچهرهبتوانندکهبودندامیدوار
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....اندبریدهانقالبازمردمکهکنندودوانماینجوربدهند؛نشانبهمن
بهمن29بیانات در دیدار مردم آذربایجان در سالروز قیام 

بهمن است  از 22توان اذعان داشت که تفاوتی که بین رفتار دشمنان و مخالفان در پس می
:قرار زیر است

بهمن 22ایجاد جنگ داخلی در :دشمنان
بهمن22از حضور مردم در حماسهاي مخالفچهرهارائه:مخالفان

هاي مخالف و دشمنشاخصه: 4جدول 
ویژگیمفهوم

مخالف

مخالف معاند
رفتار از روي دشمنی

رفتار از روي فهم و دانش
توطئه کردن
داخلی هستند

مخالف غافل

رفتار از روي نادانی
رفتار از روي بی عقلی
رفتار از روي غفلت

القا شدن توهم به آنها
غلطحاسبهم

بهانه دادن به دست دشمن
سست عهدي با انقالب
پیروي از هواي نفس

داخلی هستند

دشمن

سعی در تضعیف انقالب
کمین زدن به انقالب
توطئه علیه انقالب
تضعیف انقالب

بهانه جویی براي ضربه زدن به انقالب
از مستکبرین هستند

دچار توهم می باشند
خارجی هستند

29/11/1388؛ بهمن29روز قیام در دیدار مردم آذربایجان در سالبیانات: منبع
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آید طور که از اولویت گفتاري ایشان نیز بر میاز طرفی اعتماد و اعتقاد رهبري به مردم همان
رفتار دشمنان و مخالفان را بصیرت و آگاهی بیشتر ایشان در سخنان خود نتیجه. بسیار با اهمیت است

:فرمایندکنند و میمردم عنوان می
کسىحوادثاینازقبلتااگر. شداسالمىجمهورىقدرتموجبحوادثهمین"

مردمحوادثاینازبعداست،کمیندردشمنکهکنداثباتمردمبهاستداللباخواستمی
دیدکهوقتىاست؛جورىاینایرانملتو. استکمیندردشمنکهدیدندخودشانچشمبه

بیانات در دیدار مردم آذربایجان . ("میدانتوىآیدمىکند،نمیمعطلاستکمیندردشمن
)بهمن29روز قیام لدر سا

وقایع پس از بهمن، درباره13ایشان در سخنرانی در جمع دانشگاهیان دانشگاه تهران در تاریخ 
غفلت نکردن از حضور در این سخنرانی ایشان با تکیه بر . انتخابات سخنان مهمی را ایراد کردند

ها گاهی حوادث پس از انتخابات را غفلت دانستند و اظهار داشتند که این غفلتدشمن، نتیجه
دو مفهوم علم و غفلت تأکید در این سخنرانی بر. خیانت را با خود به همراه دارداي مانند نتیجهنتیجه
.حظه قرار دادتوان دو مضمون علم و غفلت را مورد مالمی. اي شده استویژه

مردمها و جاهالن و تودهبندي سه وجهی دشمن، لجوجتقسیم: 5جدول 
هاشاخصمفاهیم
ضد انقالب؛ ایستادگی در برابر نظام اسالمی؛ مخالفت با حاکمیت اسالم؛ دشمن

ي امریکا، ایجاد تفرقه در بین مردم، کینه از انقالبموافقت با سلطه
ار ضد انقالب؛ پیروي از هواي نفس؛ ارتباط نداشتن با تودهانجام کها و جاهالنلجوج

مردم
پناهدراستقاللوعزتبهرهرو اسالم و جمهوري اسالمی؛ رسیدني مردمتوده

اسالم؛ حفظ اتحاد با وجود عالیق و تمایالت متفاوت سیاسی
13/11/1388؛ تهراندانشگاهاستادانوعلوموزیردیداردربیانات: منبع

شود رهبر معظم انقالب در این سخنرانی سه قشر را از یکدیگر طور که مشاهده میهمان
نقش هر یک از این سه قشر پس ار ایشان در بخشی از سخنان خود درباره. کنندمتمایز می

: گویندگونه میانتخابات این
بوداین- ماهندچاین- انتخاباتازبعدفتنهدورانحوادثازهدفمهمترینمنگمانبه

شکافمردمآحادبینخواستندمی. بوداینشانسعیبیندازند؛شکافملتآحادبینکه
درایرانملتعظمتمقابلدرکهکسانىآنکهاستشدهمعلومامروز. نتوانستندوبیندازند
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کهکسانىیاصریحانقالبضداهستندافرادىنیستند؛ملتازبخشىآنهاایستادند،انتخابات
ىتوده. ندارندمردمىتودهبهربطىکنند؛میراانقالبضدکارخودلجاجتوجهالتاثربر

احکامکردنپیادهراهرا،اسالمىجمهورىو؛ اسالمخداراهدهد؛میادامهراخودراهمردم
دربیانات(...استاینجورىحرکتشملت. رااسالمپناهدراستقاللوعزتبهرسیدنراوالهى

)19/11/1388ارتش  هوائىنیروىپرسنلوفرماندهدیدار
با کنار هم قرار دادن محورهاي اصلی بیانات که از خالل روش تحلیل گفتمان و تحلیل 

ي بیانات محور مجزا را در مجموعه12توان ها، میشود با قواعد و چارچوبمضمون حاصل می
مرکزي گفتمان رهبر معظم انقالب و رویکرد راهبردي تهاین موارد، در واقع هس. فهرست کرد

:اندهاین محورها تشریح شددر ادامه. دهدایشان در مدیریت موضوع را تشکیل می
منظور پیشگیري از انحراف؛ تحذیر از افتادن سازي بهتأکید بر افزایش مشارکت سیاسی؛ گفتمان

گردانان فتنه؛ تأیید فرآیند و پیغام خصوصی به صحنهمناظرات؛در دام دشمن؛ نقد منصفانه و سازنده
انتخابات بعد از تأیید نهادهاي قانونی؛ اعالم عمومی؛ اتمام حجت با سران فتنه و دعوت به نتیجه

هاي مختلف براي تنویر الخطاب بودن قانون؛ روشنگري ابعاد فتنه در مناسبترعایت قانون؛ فصل
توطئه در برابر ملت و توصیهمردم و نخبگان، هشدار دربارهاذهان مردم؛ راهبرد جذب حداکثر

. دهندنخبگان به عقالنیت؛ رعایت اخالق و انضباط قانونی این دوازده محور را تشکیل می
فوق در محورهاي تحلیل گفتمان نتایج تحلیلی زیر حاصل هاي ارائه شدهبا توجه به تحلیل

:شودمی
ده است، اساس هدف این مطالعه تبیین توصیفی و در نهایت همانطور که در مقدمه ذکر ش

مطالعه به سطح تحلیلی، ممکن است نتایج  مفیدتري را با این حال، توسعه. شناسی استشخصیت
در ادامه. توان از روش و منطق این نوع تحلیل بهره گرفتبیانات میارائه بکند که در تحلیل همه

.  اند، ارائه شده استموضوعیت بیانات رهبريمحورهایی از تحلیل گفتمان با

هافرضیه
هاي اساسی و زیربنایی گفتمان رهبر دهد فرضیهتحلیل محتوا و گفتمان بیانات نشان می

؛ وجود فعالیت و تأثیر دشمنان خارجی؛ محوریت قانون و 88معظم انقالب در جریان فتنه
ي زیرساخت راهبردهاي قابل احصاء وان عصارهتاین سه محور، را می. باورداشتن به مردم است

در عمل بدون لحاظ عنصر دشمن خارجی، امکان رمزگشایی از بیانات تاحد . ها دانستاز بیانیه
ي مقابل این مفهوم، ، ملت یا مردم مفهوم مرکزي دیگر است که در نقطه. زیادي ناممکن است

از این رو، بدون در نظر گرفتن باور . شوداي از افراد را شامل میبیش از کالبد جمعی مجموعه
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دو فرض دشمنان خارجی و باور . مقام معظم رهبري به مردم، درك بیانات ایشان ممکن نیست
توان ، بلکه رد آنها را می88ها راجع به فتنهبه مردم؛ فرضیات کالنی هستند که نه فقط در بیانیه

ها صورت محوریت قانون، کمتر در بیانیه. فتها رهبري به صورت آشکار یاي بیانیهدر مجموعه
اجتماعی و سیاسی جایگاه را در زمینهفرضیهبلکه بایستی این . صریح به خود گرفته است

یکی از موارد نادر تصریح بر . اسالمی و ارتباط با سایر قوا تحلیل کردرهبري در جامعه
.  است88ت ها ذکر شده راجع به انتخابار بیانیهمحوریت قانون که د

صریح و ضمنیهايداللت
در این سازوکار، صراحت در بیان و . بینی رهبر معظم انقالب، سازوکار انقالبی داردجهان

ها را عالوه بر تأکیدي که بر این نوع رفتار دارند، اساس بیانیه. عملکرد اساس کار ایشان است
شان از مفهوم دشمن در بیانات استفاده عنوان مثال، اگر ایبه. توان نمادین تلقی کردنیز نمی

. کنندهاي آن نیز به وضوح موضوعاتی را تبیین میکنند در تصریح این مفهوم و داللتمی
طرز گفتار و . بنابراین، هر نوع تغییري در مدلولِ مفهوم دشمن، در خود بیانات قابل فهم است

کند لذا مخاطب به زیادي ناممکن میرفتار ایشان تفسیر و تاویل گوناگون از بیانات را تا حد
. رسددرکی صریح از بیانات میفهم و

واريمتنی و منظومهدرونارتباطات
. کل استیکعنوانبهمتندرونهايبنديمتنی، درك صورتمنظور از ارتباطات درون

الزم به . شودتصور این ارتباطات از طریق نمودارهایی که در ادامه ارائه شده است ممکن می
اي دهد؛ رهبر معظم انقالب در انتخاب مفاهیم دقت ویژهها نشان میذکر است که تحلیل بیانیه

بنابراین، تأکید . توان در مفاهیم ایشان جستجو کردیابی و ربط تاریخی را میدارند و نوعی ریشه
ارزش مثبت یا منفی هاي مشابه، این ربط تاریخی وبر خود مفاهیم و نه تفسیر یا استفاده از واژه

.بخشدکند و استمرار مینهفته در آن را حفظ می
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ساختار مضامین و نظام معنایی حاکم بر گفتمان مقام معظم رهبري قبل از انتخابات: 1نمودار 

ها و سازي مضمونبا میزان تکرار و برجستهA, B, C, Dدر نمودار فوق، بعد مدارهاي 
عنی هرچه تکرار و تأکید بیشتر بوده بعد مسافتی مدار گفتمانی کمتر ی. ها نسبت عکس داردنشانه
قابل ها بیانیهمرتبط در الیه5، مجموعههابیانیهبندي موجود در در تالش براي فهم ترکیب. است

توجه به اصول انقالب . بندي استاحصاء است که توأمان مفهوم پیشرفت و عدالت قابل طبقه
بندي هاي این ترکیببه عنوان اصل اساسی در الیه) ره(ه خط امام خمینی بندي باسالمی و پاي

سپس، مقوالت اعتماد به نفس ملی؛ خودباوري و تقویت امید به آینده در . بندي استقابل طبقه
ن و زیستی مسئوالگرایی و سادهدردمندي؛ مردم: پس از این سه الیه. گیردبعد قرار میالیه

بندي به اصول در پرستی و همچنین عزتمندي نظام اسالمی و پايي و تجملگرپرهیز از اشرافی
تري محورهاي جزئیدهد و در نهایت مجموعهچهارم را تشکیل میهاي خارجی الیهسیاست
همچنین، در . قبلی استهاي چهارگانهطولی با الیهگیرند که از نظر مفهومی در رابطهقرار می

به . کل به جزء، رابطه طولی و عرضی مفاهیم نیز نشان داده شده استهاین مدل عالوه بر رابط
. مذکور را در مدل فوق نشان دادتوان دستگاه نظري و فکري رهبري در دورهشکل ساده، می
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ساختار مضامین و نظام معنایی حاکم بر گفتمان مقام معظم رهبري پس از انتخابات در جهت بصیرت افزایی: 2نمودار 

هاي زیرمجموعه؛ بصیرت خواص و بصیرت عمومی به تفکیک ر نمودارهاي فوق، الیهد
ها سازي مضامین و نشانهبا میزان تکرار و برجستهA, B, C , Dبعد مدارهاي. نشان داده شده است

بندي حاصل از بیانات را در اي خاص، ترکیبتوان به شیوهدر اینجا نیز می. نسبت عکس دارد
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. بندي کردبصیرت خواص و در چهار الیه براي بصیرت عمومی ترکیبدو الیه براي

ابعادتبیینجهتدرانتخاباتازپسرهبريمعظممقامگفتمانبرحاکممعنایینظامومضامینساختار:3مودار
دشمننرمجنگوفتنه

بود که ، حول موضوعی1388الزم به تشریح نیست که محور اصلی بیانات پس از انتخابات 
بنابراین، مهمترین محور گفتمانی در بیانات پس از . از آن با نام جنگ نرم و فتنه یاد شد

با میزان تکرار و A, B, C, Dدر اینجا نیز، بعد مدارهاي . توان همین محور دانستانتخابات را می
مدل همانطور که محورهاي مفهومی در . ها نسبت عکس داردسازي مضامین و نشانهبرجسته

اي تبیین شده مفاهیم سلبی در چهار الیهدهد، فهم فتنه و جنگ نرم با مجموعهفوق نشان می
. طولی داردکل به جزء و هم رابطهاست که از مرکز به حاشیه، هم رابطه
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دهمانتخاباتدررهبريمعظممقامگفتمانبرحاکممعنایینظامفرآیندومضمونشبکه:4نمودار

مجموعهفتنه،بابرخوردمدیریتبهبازگشتدرنرمجنگوفتنهمختصاتشناختازپس
ومفاهیماینطولیرابطهالگويبرخالفاینجادرکههستیمشاهدراایجابیاصلیمحورشش

راوابستهپیچیدهکلیکمحور،ششاینودارندعرضیرابطهیکدیگربهنسبتمحورها
ازنظامکلآن،جزءهرحذفباکهاستنظامیوابسته؛پیچیدهکلازمنظور.دهندمیتشکیل

ایندر.استبرقرارآناجزاءهمهبینمتقابلوابستگینوعیوایستدبازمیمطلوبعملکرد
.کردتصورنظاماجزاءبرايطولییاجزءوکلخاص؛وعامرابطهتواننمیوضعیت

فکريوعیاجتماکارکردهايبامتنارتباط
رهبران یا مدیران استراتژیست؛ . رهبر معظم انقالب را بایستی یک رهبر استراتژیست دانست

ذاتی رهبران این خصیصه. کنندانداز رهبري هاي دوردست را ببینند و با چشمقادر هستند افق
و بر شود از یک ثبات قدم در بیان؛ روش زندگی و تفکر برخوردار شونداستراتژیست باعث می

هاي پیشین خود را نقض و ابطال دهند؛ گفتهخالف رهبران تاکتیک محور، تغییر موضع نمی
کنند و تحلیل روندي تفکر آنها نوعی حرکت خطی و مستقیم به سوي هدفی مشخص، نمی

این وضعیت در تحلیل بیانات رهبر معظم انقالب در زمینه. دهدمتعالی و کالن را نشان می
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عدالت و «و » سیرت و صورت انقالب اسالمی«هاي به وضوح با گره زدن گفتمانانتخابات نیز 
توان در مسیر بیانات رهبر معظم انقالب را میدر عمل، همه. قابل اثبات است» پیشرفت توأمان

مند مفاهیم نوعی ارتباط نظاماز این رو، همه. طرح بزرگ تمدن نوین اسالمی ایرانی درك کرد
توان ـ یا حتی دهد بیانات را چگونه میاین وضعیت نشان می. کنندن پیدا میبا این محور کال

مند از هرگونه تفسیر تاکتیکی و زمان. باید ـ بر اساس شخصیت مقام معظم رهبري درك کرد
بیانات یا ارجاع مدلول بیانات به یک وضعیت یا موضوع مقطعی، خطر نادیده گرفته شدن 

کالن و تفکر راهبردي و بلندمدت رهبر معظم انقالب را ایجاد فحواي بیانات در بستر طرح 
.   کندمی

تحلیل تناقضات
توان دریافت بر اساس منطق ارتباط متن با زمینه و همچنین تناظر داللت صریح و ضمنی، می

هاي چنانچه تحلیل. شوندکه ماهیت بیانات در یک سیر تاریخی و در ارتباط با یکدیگر بیان می
با رویکرد کالنِ الزامی حاصل از نگاه متعالی و بلندمدت رهبر معظم انقالب صورت متنی 

عنوان مثال، همانطور که در تحلیل به. بندي استگیرند، تناقضات صوري بیانات، قابل مفصل
این تغییر . گفتمان شاهد بودیم، مدلول دشمن در بیانات در قبل و بعد از انتخابات متفاوت بودند

صوص به این دلیل که با شرح دقیق همراه هستند، با محوریت نظام اسالمی و موضع لفظ، به خ
از آنجا که فهم کالم وابسته به تحلیل ابعاد . فرد یا افراد در قبال آن قابل رمزگشایی است

نیاز اساسی فهم تناقضات ظاهري درك نظام ذهنی و شناختی و ادراکی گوینده است، پیش
قام معظم رهبري که بخش بزرگی از آن توسط تحلیل خود بیانات هاي فکري مبنديترکیب

اینها اساس نوع رهبري راهبري، تمایل به فقدان تناقض را بیش عالوه بر همه. قابل احصاء است
. کنداز هر نوع شخصیتی به صورت ذاتی تأمین می

جملهالگوهاي
رز بیانات مقام معظم رهبري را از هاي باآن، جنبهتوان به واسطههایی که مییکی از شیوه

هرچند که اصول  قالبی که مقام . ها استموارد دیگر تشخیص داد؛ کاربرد فعل امر در گزاره
هاي کنند امر و نهیِ صریح نیست، با این حال، کاربرد فعلمعظم رهبري در تبیین استفاده می

ها طور که از گزارها نهی همانکاربرد فعل امر ی. در معناي تاکید، بارز است) و نهی(امري 
این ویژگی در همه . آید، نه در معنی دستوري آن، که در معناي الزام قابل تفسیر استبرمی

گیري از شمارش افعال ماضی نتیجهایناستذکربهالزم. بیانات مقام معظم رهبري وجود دارد
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. استو مستقبل به کار رفته در بیانات منتج شده

1388بیانات قبل و بعد از انتخابات اد افعال به کار رفته در زمان حال حاضر و گذشته در مجموعهتعد: 6جدول 

فراوانی در بیانات کاربرد افعال در بیانات
قبل از انتخابات

فراوانی در بیانات 
پس از انتخابات

فراوانی معادل شده در 
بیانات پس از انتخابات

بوده است، (افعال ماضی 
128317)شده است

18459...)خواهد(افعال مستقبل 

مفهومی بیانات این وضعیت فوق در متن بسیار متفاوت است، مطالعهچون کاربرد افعال دوگانه
اي در مورد کاربرد افعال مستقبل وجود دارد که فرضِ تمرکز زمانی رساند نکتهرا بهتر به اثبات می
دهد و آن این است که عموم افعال تر توضیح میدوره را عمیقکار رفته در دومتفاوت در افعال به

فراوانی . کار رفته استمستقبل در معناي استعانت از پروردگار و امید به فضل خداوند کریم هم به
انتخابات شده در جدول فوق، پس از کسرِ افعالی شمارش شده است که مستقیم به مسئلهحاصل

.ورت دعایی یا مربوط به موضوعات دیگري بوده استاند بلکه به صمربوط نبوده
هاي ارجح معطوف به گذشته هستند و در مقابل، در بیانات پس از انتخابات عموم گزاره

شود، معطوف به اعمالی سرزده از دو جناح دشمن و مخالف ها مشاهده میطور که در تحلیلهمان
شود که کاربرد بنابراین، مشاهده می. استتفسیرهایی بسیط در مورد دالیل این اعمالو ارائه

، اما پس از انتخابات )مورد5(تمرکز نبوده است مضمون مخالف در بیانات قبل از انتخابات، نقطه
ایجاد ) سازيمورد پس از معادل11مورد کلی و 52(گیري در کاربرد این مضمون تغییر چشم
.شده است

گیرينتیجه
تحلیل رفتار سیاسی رهبر انقالب در قالب وشناسانه مذکور ارزیابیروش رهیافتبهاتکابا 

همانطور که در مقدمه مطرح شد در این بررسی . و مضمون از نظر گذشتتحلیل گفتمان 
در مشهد 1388از اولین سخنرانی روز اول فروردین سال : سخنرانی مقام رهبري30مجموعه

مردم آذربایجان مورد تحت تحلیل گفتمان و ازمعیجدر دیدار1388مقدس تا پایان بهمن ماه 
هاي صریح بر انتخابات و مسائل حول ها حاوي داللتهمه این سخنرانی. مضمون قرار گرفت

. آن هستند
شود این است که در بیانات قبل از موضوع مهمی که از روند بررسی بیانات آشکار می



39...سیاسیرخدادبارهبريشخصیتاجتماعیعاملیت

عنوان مثال؛ کاربرد به. ضعیت پس از انتخابات داردتر از وها حالتی کلیانتخابات، مدلولِ گزاره
طور خیلی دقیق از سويِ رهبر معظم مفهوم دشمن در قبل از انتخابات راجع به کلیتی است که به

در مقابل، پس از انتخابات، اول مرزبندي مشخص بین دشمن و . شودانقالب رمزگشایی نمی
. دهدتري را نشان میات، رویکرد دقیقهاي هر یک در بیانمخالف، و دوم تشریحِ ویژگی

تغییرات روندي که در سطح گفتار رخ داده است، تنها تغییرات ظاهري در بیانات را اثبات 
بنابراین پرسش اصلی تحقیق در مورد ثبات یا تغییر بنیادي در گفتمان همچنان مطرح . کندمی

رود عبارت پرسش به کار میروشی که در تحلیل مضمون و گفتمان براي بررسی این . است
شناسانه این یکی از رویکردهاي روش. است از معناي صریح و ضمنی مضامین را یافتن است

این ایده که مضامین . تحلیل، تعیین پرتکرارترین مضامین به کار رفته در بیانات بوده است
انتخابات از سوي پرکاربرد به کار رفته در بیانات در قبل و حین انتخابات از یک سو و پس از

. اي در رویکرد پی بردتوان به ابعاد رویهطور تلویحی نشان داد، میدیگر، رویکرد کلی را به
طولی آنها با اند که رابطهدر دو بخشِ تحلیل مضامین پرکاربرد و محوري فهرست شده

ر تنوع آنها به نی دقیقی داین مضامین، همسابا مقایسه. یکدیگر در قالب نمودارهایی ارائه شد
منظور از همسانی در اینجا این است که به طور دقیق همان مضامینی در قبل و . خوردچشم می

. دهندها را تشکیل میاند که در پس از انتخابات پرکاربردترینحین انتخابات پرکاربرد بوده
ا مشهود اختالف پرکاربردي مضامین، نه در تنوع خود مضامین بلکه در کثرت نسبی بین آنه

. است
شود و مواضعِ مقام معظم بر اساس استدالل فوق، از نظرِ مبانی تغییري در بیانات مشاهده نمی

رهبري قبل و حین انتخابات و پس از آن با یک رویکرد واحد ابراز و دنبال شده است و 
عالی کشور با مدیریتازسويانتخاباتبعدازوقبلسیاسیخطوطمشخص کردنسیاست
تفاوت در بیانات در حدود واکاوي مسائل است و نه در . استشدهدنبالویکرد واحدیک ر

. با موضوعشیوه مواجهه
برخی تغییرات ظاهري مانند تأکید بر مفهوم انقالب اسالمی که در بیانات پس از انتخابات 

عنوان ماه بهلگرد پیروزي انقالب اسالمی؛ بهمنتوان به فضايِ ساشود را میبیشتر مشاهده می
در . آیدبیانات ارجاع داد که بیشتر ذکري از مسیر انقالب اسالمی ایران به میان میزمینه

کنش سیاسی پردامنه مجموع، این تحقیق پایایی رویکرد و گفتمان رهبر انقالب در فرآیند یک 
.در کشور را اثبات کرده است

:یر را ارائه کردتوان پیشنهادهاي زداد این مقاله، میبر اساس برون
منشأ فقهی رویکرد، شأن کاریزماتیک و همچنین جایگاه رهبري در ساختار اجتماعی و .1
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توجه به کدام از این  سه . آوردسیاسی، نوعی ثبات در رویکرد را براي این شخصیت فراهم می
. محور در تحلیل شخصیت و بیانات ایشان اهمیت دارد

توجه به پایایی خطوط فکري مقام رهبري و برداشت راهبردي از بیانات، بدوناستفاده.2
مقطعی و مصداقی از آن، به دلیل فقدان رویکرد کالن در تحلیل، فاقد اعتبار است و منجر به 

این پایایی به حدي است که ساختار اجتماعی و مناسبات . شودبرداشت ناقص از بیانات می
. روزمره بر مبانی آن موثر نیست

از . ي در شخصیت رهبري؛ به معناي فقدان تغییر در مصادیق نیستپایایی خطوط فکر.3
هاي گفتمان، وابسته به ظرف زمان و مکان و به عبارت دیگر وابسته آنجا که مصادیق یا مدلول

بندي در بیانات همواره به زمینه و بستر است این مصادیق وضعیت سیال دارند اما ماهیت ترکیب
مصادیق و نه مبانی توان در الیهاجتماعی را میبنابراین تأثیر زمینه. کندساخت ثابتی را دنبال می

.و اصول فکري رهبري جستجو کرد
شناسی براي رسیدن به تحلیلی مطلوب، الزم است تحلیل گفتمان و مضمون به لحاظ روش

هایی که به نتایج این وضعیت به ویژه در تحلیل. به صورت موازي و متداخل انجام شود
.دهدانجامد، الزام خود را بیشتر نشان میبردي میراه
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