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چکیده
در مقاله حاضر ،سعی شده است که با تحلیل بیانات مقام معظم رهبری ایراد شده در جمع عامة مردم و
خواص بر اسا مدلهای پن گانة کنشگفتاری ،که عبارتاند از؛ کنشهای گفتاریِ تقریری /اعالمی،
تصریحی /توصیف ی ،احساسی ،امری /دستوری و تعهدی ،به بررسی نحوه اِعمال رهبری معظمله از طرین
ارتباط کالمی ایشان پرداخته شود .جامعه آماری پژوهش شامل بیانات مقام معظم رهبری در دوران مسئولیت
رهبری معظمله تا کنون بوده است .نمونه آماری شامل بیانات معظمله در جمع آحاد مردم در حرم رضوی و
در ابتدای هر سال بوده که از  7349تا  7396ایراد فرمودهاند ،که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند،
گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت .برای سنجش روایی سنجه تحقین ،پیشآزمونی به تعداد  85نفر به
روش گلوله برفی انجام شد و برای محاسبه پایایی سنجه تحقین ،با استفاده از روش فرمول آلفای کرونباخ ،و
دونیمه کردن تصادفی سنجهها ( )5/667محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها با بکارگیری نرمافزار
 ،Spss23تفاوت کنشهای پن گانه گفتاری با استفاده از میانگین ،نما ،شاخص مجذور کای مخصوص
دادههای اسمی و انحراف استاندارد جهت محاسبه پراکندگی نمرات اطراف میانگین ،تحلیل یافتهها انجام
گرفت .نتای بهدستآمده ،حاکی از آن بود که ،بیشترین کنشهای گفتاری مربوط به کنشهای تصریحی/
توصیفی با فراوانی  ٪41/3برای عامة مردم و  ٪49/8برای خواص جامعه (کارگزاران نظام) بوده است .در
مقابل کمترین کنشهای گفتاری مربوط به کنشهای تعهدی با فراوانی  ٪7/8برای عامة مردم و  ٪7/3برای
خواص جامعه (کارگزاران نظام) بوده است .در مجموع ،نتای آزمون کای اسکوئر حاکی از آن است که
بین نوع کنش و نوع مخاطب رابطه معنیداری وجود دارد زیرا سطح معنیداری بهدستآمده کمتر از 5/50
میباشد.
کلیدواژهها :شیوه رهبری امام خامنهای ،بیانات مقام معظم رهبری ،کنش گفتار ،تحلیل محتوا،
خواص ،عامه مردم.
 . نویسنده مسئول :عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

olgi-gr@ihuo.ac.ir

 . دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

mkousari@ut.ac.ir
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 .0مقدمه
حکومت اسالمی برای اجرا باید طبن احکام اسالمی اداره شود و خبرگانِ احکام اسالمی نیـز
فقها هستند .پس حکومت در عصر غیبت باید به دسـت فقهـا اداره شـود و چـون همـة فقهـا دارای
شرایط الزم دیگر برای اداره حکومت و جهان اسالم نیستند ،ممکن اسـت از بـین خـود جمعـی یـا
یک نفر را که واجد شرایط «علم ،ایمان ،تقوا ،عدالت ،شجاعت ،بصـیرت ،تـوان اداره ،محبوبیـت
و )...میشناسند را انتخاب کنند که به او «ولی فقیه» 1گفته میشود.
حال ،این سؤال مطرب میشود که آیا «ولی فقیه» آزاد است هر چه خواست دستور دهد و یـا
هر چه می خواهد انجام دهد؟ اگر پاسخ منفی است کـه هسـت ،در ایـن صـورت «ولـی فقیـه» اگـر
کالمی از دستورات الهی سرپیچی نماید ،قدمی در راه هـوای نفـس بـردارد ،در یـک مـورد منـافع
شخصی را ترجیح دهد ،یک مورد خودرأی باشد و دیکتاتوری کند و یا ایـنکـه عـادل باشـد ،امـا
بصیرت نشان ندهد ،قدرت اداره نداشته باشد و ...به صـورت خودکـار از «رهبـری» کنـار گذاشـته
میشود .همچنان که یک امام جماعت اگر عادل نباشد یا یک مرجـع اگـر شـرایط مرجعیـت را از
دست دهد ،به صورت خودکار کنار گذاشته می شود .در ادامه مناسب است به چنـد فـراز مهـم در
بیانات امام خمینی(ره) اشاره گردد .ایشان برای جلوگیری از دیکتاتوری و خـودرأیی ،همـه آحـاد
مردم ،مسئوالن و حتی رهبر را مقید به عمل به قانون نموده و فرمودهاند:
«غیر از قانون الهی ،کسی حکومت ندارد و برای هیچکـس ،حکومـت نیسـت ،نـه فقیـه و نـه
غیرفقیه .همه باید تحت قانون عمل کنند» (صحیفه نور ،ج  .)03 :75و در باب شرایط و ویژگیهای
الزم برای ولیفقیه ،فرمودهاند« :فقیه ،اگر یک گناه صییره هم بکند ،از والیت ساقط است (صحیفه
نور ،ج  .)710 :75و همچنین« :ولی امر ،اگر یک کلمه دروغ بگوید ،یک قدم بـرخالف بگـذارد،
آن والیت را دیگر ندارد و ...او را از عدالت میاندازد» (صـحیفه نـور ،ج  .)733 :77و جـان کـالم
اینکه« :ما میخواهیم فقیه باشـد تـا جلـوی دیکتاتورهـا ]و دیکتـاتوری[ را بگیـرد» (صـحیفه نـور،
ج .)710 :75

 .7در این تحقین ،والیت فقیه بهم ابه عمود خیمه نظام و حاکمیت اسالمی و ولیفقیه بهعنوان نمـود عینـی رهبـریِ نظـام
اسالمی تعبیر شده است .الهامگرفته از این منبع( :پورسعید ،35 :7369 ،برگرفته از بوزان.)78 :7366 ،
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و به چند فراز مهم در بیانات مقام معظم رهبـری دربـاره شـ نیت و جایگـاه رهبـر و عـزل وی
اشاره میگردد .معظمله میفرمایند« :در نظام جمهوری اسالمی ،رهبری فقط تـابع ایـن نیسـت کـه
کسی او را به خاطر اینکه شرایط را از دست داده ،عزل کند؛ اگر این شرایط ]شـرایط رهبـری[ در
او وجود نداشته باشد ،خودش بهخودیخود عزلشده است» .و نیز اینکه« :در همـة اینهـا ]وظـایف
قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی نظام[ رهبری نه میتواند دخالـت کنـد ،نـه حـن دارد دخالـت
کند ،نه قادر است دخالت کند؛ اصالً امکان ندارد .خیلی از تصمیمها ...ممکن اسـت گرفتـه شـود،
رهبری قبول هم نداشته باشد ،اما دخالت نمیکند؛ مسئولینی دارد ،مسئولینش باید عمل کنند .بلـه،
آنجائی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به ک شدن راه انقالب ،رهبرری مسـئولیت پیـدا
میکند .در تصمیم و عملِ رهبری باید عقالنیت در خدمت اصول قرار بگیرد ،واقعبینی در خدمت

آرمانگرائیها قرار بگیرد» (خامنهای.)193۷/۷۰/42،
حال ،با وجود چنین شرایط سختگیرانه ای در مورد رهبری در نظام اسالمی ،آنان چگونه بـا
کالم و بیان خود به حل تعارضات گوناگون در جامعـه پرداختـه و جامعـه را بـه سـوی پیشـرفت و
کمال هدایت مینمایند .و بر پایه این مفروضـات ،مقـام معظـم رهبـری کـه هـماکنـون در جایگـاه
ولی فقیه ،رهبری انقالب اسالمی را بر عهده دارد ،در مشیِ خود که در قالب گفتار تبلور مـییابـد،
چگونه به راهبری و هماهنگی قوای مختلف و سایر نهادها ،سازمانها و مراجع تصمیم گیر بـهطـور
خاص و راهبری امت بهطور عام میپردازد ،بهنحویکـه از سـر هـوی نبـوده و بـا دسـتورات الهـی
مطابقت داشته باشد ،و از سوی دیگر با قانون اساسی و اصول پذیرفتهشده آن در تضاد نباشـد و بـه
تعبیری به اِعمال نوعی رهبری مبدل نشود که به دیکتـاتوری منجـر گـردد .در ایـن پـژوهش بـرای
دستیابی به این پاسخ ،با استفاده از کنشگفتاری ،بیانات معظمله تجزیهوتحلیل گردیده است.

 .1سؤال تحقیق
مقام معظم رهبری در بیانات خود چه کنشهای گفتـاری (کـنشهـای منظـوری) را بـه کـار
برده اند که کنش ت ثیری آن به صورت پیروی از آن منویـات از سـوی عامـة مـردم و نیـز در مشـیِ
خواص جامعه (کارگزاران و مسئوالن) تبلور مییابد؟
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 .3پیشینة مطالعات
هرچند تاکنون پژوهش مستقل دیگـری دربـاره کـنش گفتـاری در بـاره بیانـات رهبـر معظـم
انقالب در ایران صورت نگرفته اسـت؛ بـااینحـال در زمینـه کـنشگفتـاری در سـایر موضـوعهـا،
پژوهشهای بسیاری انجام گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره میشود.
پهلواننژاد و اصـطهباناتی ( )7361در تحقیقـی ،متـون سـخنرانی رؤسـای جمهـورِ جمهـوری
اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا در شهریورماه سال  7360در سازمان ملل را بر اسـا
کنشهای گفتار تجزیهوتحلیل نموده اسـت ،کـه بـر اسـا

نظریـة

یافتـههـا ،هـر دو سـخنران بـا شـناخت

موقعیت خویش ،یکی به عنوان رئیسجمهور ایران و دیگری به عنوان رئیسجمهور ایاالت متحده
آمریکا سعی داشتهاند تا با استفاده از جمالت خاص (کنش بیانی) منظور خویش (کنش غیربیـانی)
را به مخاطب برسانند تا با ت ثیرگذاری بر مخاطبان خویش (کـنش پـسبیـانی) بـه گسـترش افکـار
خویش بپردازند .در این تحقین با تحلیل کنش گفتاری ساختار جمالت مورد اسـتفاده آنـان نشـان
داده شده که چگونه با کنار هم چیدن جمـالت کنشـی :اظهـاری ،تعهـدی ،اعالمـی و  ...سـعی در
القای افکار خویش به مخاطب داشتهاند و چگونه این فرآیند در سخنرانی آنها شکل گرفته است.
پهلواننـژاد و اصـطهباناتی ( )7369در پژوهشـی دیگـر ،بـه بررسـی مـتنشناسـیِ زیـارتنامـة
حضرت امام رضا(ع) بر اسا

طبقهبندیهای کنش گفتار پرداخته و به ایـن نتیجـه رسـیدهانـد کـه

کنش عاطفی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است .این نتیجه نشان دهنـده ایجـاد ارتبـاط
عمین عاطفی بین گوینده و مخاطب زیارتنامه است؛ یعنی گوینده متن تالش کرده احساسـاتی از
قبیل ارادتمندی ،قدردانی و دوستی خویش را در قالب این مـتن بـا مخاطـب خـویش بـه اشـتراک
بگذارد .این مطالعه نشان میدهد که نظریة کنشگفتار در بررسی متون دینی -مذهبی کارایی دارد.
صانعیپور ( )7395در کتاب مبانی تحلیلی کارگفتی در قرآن کریم ،تحلیل قرآن را در سطح
مفردات و آیات و نظم معنایی و نحـویِ حـاکم بـر آنهـا ،و نیـز در نظـام ارتبـاطی میـان مـتکلمم و
مخاطب (اعم از خداوند متعال ،پیامبر یا مردم) ،مورد فهم و تفسیر قرار داده است .وی تالش نموده
است به تبیین مبانی و روش تفسیری خاص خود بپردازد و با عرضة ابزار تحلیل کارآمد و فراگیـر،
پژوهشگران را از سطح صرف و نحو و مفردات قرآنی به سـطح کاربردشـناختی ایـن مـتن مقـد
برساند .هدف او این است که خواننده با ت کید بر خطوط نانوشتة (بافت پیرامـونی) قرآنـی ،معنـای
هریک از مفردات و آیات قرآنی را در پرتو کارگفت مورد نظر متکلمم ،فهم و تفسیر کند.
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زرقانی و اخالق ( )7397برای نخستین بار از نظریه کنشگفتار در تحلیل آثـار ادبـی فارسـی
استفاده کردهانـد و نشـان داده انـد کـه ایـن نظریـه قابلیـت آن را دارد کـه در طبقـهبنـدی و تحلیـل
نوشتارهای ادبی به کار گرفته شود .آن دو ،چهل مورد از شطحیات را بـر اسـا
روزبهان بقلی شیرازی برگزیدهاند ،که به دنبال تحلیل ژانر سطح بر اسـا

شـرب شـطحیات

ایـن نظریـه ،بـه نتـایجی

رسیدند.
محمـودی بختیـاری و حسـینی ( )7397در تحقیقـی دیگـر سـبکشناسـی درام کـه حـوزهای
بینرشتهای میان کاربردشناسی و مطالعات نقد ادبی محسوب میشود ،معیارهای متعـددی را بـرای
تحلیل آثار نمایشی و شناختی کاملتر از عناصر مختلف تشـکیلدهنـده آن بـه دسـت مـیدهـد .از
مهمترین این معیارها ،نوبتگیری در دیالوگهای نمایشنامه و موضوع کنشهایگفتاری است که
به وسیله آنها میتوان دریافت دقینتری از نمایشنامه داشت .در زمینه نوبتگیری برخی شاخصهها
از قبیل شروع مکالمهها (بر اسا

آنکه کدام شخصیت گفتگـو را آغـاز مـیکنـد) ،داشـتن نوبـت

بیشتر ،نوبتهای طوالنیتر ،قطع کردن کالم شخصیت روبرو ،تعیین کردن گوینـده بعـدی ،تعیـین
کردن موضوع گفتگو موردبررسی قرار میگیرند .با این روش سنجش شخصـیتهـای قدرتمنـدتر
در نمایشنامه شناخته میشوند .در زمینه کنشهایگفتاری نیز تقسیمبندی پن گانـه سـرل بـر افعـال
مورد بررسی قرار میگیرد و قدرت شخصیتها از طرین اعمال کنشهای گفتاری مطالعه میشود.
در این پژوهش با بهرهگیری از دو معیار مذکور ،نمایشنامه آهسته بـا گـل سـرخ اکبـر رادی مـورد
بررسی قرار گرفته است و تالش بر این بوده که شناخت سبکشناسانه روشنی از نمایشنامه حاصل
شود .خواهیم دید که شخصیتهای قدرتمند و چالشگر برای رسیدن بـه قـدرت بیشـتر بـا کمـک
ابزارهای فوق در متن قابلشناسایی خواهند بود .این موضوع هم در بررسی نوبـتگیـری و هـم در
بررسی کنشهای گفتاری قابلمشاهده خواهد بود.
عالوه بر این ،صادقی ( )7361کنشگفتاری معـذرتخـواهی را در زبـان آمـوزان فارسـی و
کُـردی (بـا سـاختار مشـابه در انگلیسـی) بـهطـور مقابلـهای مطالعـه کـرده اسـت .فیضـی ()7366
کنشگفتاری همدردی بین فارسیزبانان و دانشجویان زبان ایرانی را بهطور مقایسهای مطالعه کرده
است؛ دوایی ( )7369به مطالعة مقایسهای تعریف و تمجید بین زبان فارسی و انگلیسـی پرداختـه؛ و
منتظــری ( )7369زبــانشــناختی مقایســهای کــنشگفتــاری تحســین را در میــان زبــانآمــوزان
5
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ایرانی بررسی کرده است .و همچنین برخی آثار التین در این زمینه انجام گرفته است عبارتاند از:
(Jørgensen & Phillips, 2002; McNair & Paretti, 2010; Link & Kreuz, 2005; Mann,
2009; Carrm, Schrock & Dauterman, 2012).

 .4چارچوب نظری
 .0-4رهبری
رهبری ،7مفهومی است که از زوایای گوناگون به آن نگریسته شده و برداشتهای متفاوت و
بعضاً متناقضی از آن صورت گرفته است .از نظر استیفن رابینز ،8رهبری عبـارت اسـت از« :توانـایی
اِعمال نفوذ یا اثر گذاردن بر یک گروه ] ،سازمان یا ملت[» (رابینز)098 :7316 ،؛ و بنـا بـر تعریفـی
دیگر« :رهبری یعنی مجهز کردن نیروها ،تحریک نیروها ،آزاد کردن نیروها و درعـینحـال کنتـرل
نیروها و در مجرای صحیح انداختن آنها ،سامان دادن ،سـازمان بخشـیدن و حـرارت بخشـیدن بـه
آنها« (مطهری .)756 :7318 ،با این تعریف از رهبری« ،سلبین» نیز به میـزان زیـادی موافـن بـوده و
براین باور است که« :رهبران انقالبـی بـرای مـردم ،انگیـزه و چـارچوب گفتمـانی و فکـری فـراهم
میکنند که به آنها در سازماندهی و هدایت تصوراتشان کمک مـیکنـد» (سـلبین.)786 :7316 ،
براین اسا  ،مطالعات انجام گرفته در مورد سبکهای رهبری توسـط «کـرت لـوین »3و همکـاران
وی در دانشگاه «آیووا» ،نشان میدهد که بهطورکلی ما با سه نـوع سـبک رهبـری مرسـوم در دنیـا
مواجه هستیم ،که عبارتاند از:
 .0سههبک رهبههری اسههتبدادی :6رهبرانــی کــه از ایــن ســبک اســتفاده مــیکننــد بــه
تصمیمگیریهای یک جانبه تمایل داشته ،دستورات خود را دیکته نموده و آگاهی مـردم را نسـبت
به اهداف ،محدود نگه میدارند و هیچگونه مشارکتی را در تصمیمگیریها نمیپذیرند.
 .1سبک رهبری دموکراتیک :0رهبران دارای سبک دموکراتیک یا مشـارکتی ،افـراد را
در تصمیمگیریها مشارکت میدهند .اینگونه رهبران اهداف کلی را برای همگان تبیین نمـوده و
تصویر مینمایند؛ بااینحال ،برخورد آنان با افراد و انسانها ارشادی است.
1. Leadership
2. Stephen P. Robbins
3. Kert Levin
4. Autocratic
5. Democratic
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 .3سبک رهبری تفویضهی :7رهبـران دارای ایـن سـبک ،عمومـ ًا آزادی کامـل بـه افـراد
میدهند .اینگونه رهبران رفتار افراد را نفی یا تائید نکـرده و تقریبـاً هـیچ کنترلـی بـر فعالیـتهـای
انسان ها ندارند .در این سبک ،رهبر اِعمال قدرت نکرده و تفـوی

اختیـار مـینمایـد و اسـتقالل و

آزادی فراوانی به پیروان اعطا میکند ). (Koontz & Weihrich, 1990: 347

 .4سبک رهبری حکیمانه :8با پیروزی انقالب اسالمی و ت بیت حاکمیت نظـام جمهـوری
اسالمی در ایران ،شکل جدیدی از رهبری به دنیا عرضه شد .این نوع سبک رهبری از نوع رهبـری
پیامبران الهی و امامان معصوم است که در برشهایی از تاریخ بشریت زمینـه ظهـور یافتـه و اِعمـال
شده است .این سبک جدید رهبری ،درواقع ادامه همان مدل رهبری پیامبران الهی و امامان معصوم
است که در قامت والیتفقیه و توسط ولیفقیه در بین امت اسالمی شکل میگیرد ،که در ادامه به
این نوع رهبری پرداخته میشود.
این سبک جدید رهبری ،نه از نوع رهبری استبدادی است که با خودرأیی و خودکـامگی بـه
تصمیم گیری بپردازد ،نه از نوع سبک رهبری دموکراسی است که فقط به مشارکت صِرف افراد و
پیروان بسنده نماید و نه از نوع سبک رهبری تفویضـی اسـت کـه همـة مسـئولیتهـا را بـه پیـروان
واگذار نموده و از خود سلب مسئولیت نماید .در واقع ،این نوع سبک رهبری جدید را باید رهبری
بر قلبها 9نامید که در آن ،رابطة رهبر با پیروان فراتر از ارتباط صِرف انجام تکلیف از سرِ اختیار یا
اجبار بوده و از نوع ارتباط انسانی و الهی است که ریشه در آموزههای اسالمی دارد.
در مورد این نوع سبک رهبری ،شهید مطهری معتقد است که« :رهبری با روان بشر سر و کار
دارد .جلب همکاری روانها و به حرکت درآوردن آنها بهسوی هدفی مقد

و عالی ،مهـارت و

ظرافت فوقالعاده میخواهد؛ کار هر کس نیست ....هنگامیکه سیره رهبری اولیـا خـدا را مطالعـه
میکنیم میبینیم بر دقین ترین مالحظـات روانـی و بـر اصـول دقیـن علمـی رهبـری منطبـن اسـت و
بهاینترتیب بود که میتوانستند تا اعماق دلهای مردم نفوذ کنند» (مطهری .)776-773 :7318 ،این
نوع رهبری در زمان غیبت امام معصوم در حیطة اختیار نواب عام قرار دارد کـه همـان والیـتفقیـه
است.
1. Laissez Faire
2. Laissez Faire

 .3بیش از سایر متفکران ،شهید مطهری در آثار خود به این نوع رهبری پرداخته است.
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رهبران دارای این سبک ،رهبرانی هستند که به صورت «خردمندانه و حکیمانه» بـه هـدایت و
رهبری میپردازند .این نظریه ،با ت کید بر حکمت رهبر ،عالوه بر پرداختن به رفتار و ویژگـیهـای
شخصیتی رهبر ،زمینة مطالعة ماهیت و وجود رهبری را نیز ممکن میسازد.
حال ،سؤال اساسی این است که فقیه چه کسی است و دارای چه ویژگیهایی شخصیتی باید
باشد که بتواند رهبری آحاد مردم و جامعه را بر عهده بگیرد؟ و پاسخ این اسـت کـه «فقیـه» کسـی
است که ضمن علم و آشنایی تخصصی با احکام الهی ،از سایر مشخصات مانند «عدالت» نیـز بایـد
برخوردار باشد .چراکه اسالم انسان را روبات فرض نگرفته و بر اسا

تئوری بـه روبـاتهـا برنامـه

نمیدهد .لذا حتی برای امام جماعت ویژگی هایی عام نظیر مسلمانی ،قرائت صحیح و عـادل بـودن
را شرط میگذارد و اقتدا به کسی که فاقد یکـی از آنهاسـت را جـایز نمـیشـمارد ،چـه رسـد بـه
والیت و رهبری جامعه.
نظریه والیتفقیه و سبک رهبری فقها ،در فقه شیعی از قدمتی هزارساله برخوردار است .امـام
خمینی(ره) از جمله کسانی است که به تفصیل دراینباره نظریهپـردازی کـردهانـد .ویژگـی نظریـه
والیتفقیه از منظر امام خمینی(ره) ،اعتقـاد ایشـان بـه اطـالق و گسـتردگی اختیـارات ولـیفقیـه و
همترازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه(ع) میباشد و این نوع نگرش در تمـام آثـار
شفاهی و مکتوب ایشان آمده است.7
«والیتفقیه» در چارچوب اسالم تعریف میشود و یکی از تفاوتهای عمده اسـالم بـا سـایر
مکاتب ،نفـی دیکتـاتوری و خودمحـوری بـه معنـای واقعـی آن در همـة عرصـههاسـت .در اسـالم
دستیابی به قرب الهی و تکامل انسان و انسانیت هدف است و طبعاً همة برنامهریزیها و آنچه مورد
«امر یا نهی» قرار می گیرد ،باید طبـن اوامـر الهـی باشـد و احکـام بـه لحـا عقـل و حکمـت الهـی
وضعشده است.
 .1-4گفتار برای عمل
کنش گفتار ،4به معنی اظهارات ،بیانات و گفتارهایی است که از سوی گوینـده بـا ایـن نیـت
 .7کتاب کشفاالسرار امام خمینی(ره) که برای نخستین بار در سال 7383هجری شمسـی انتشـار یافتـه ،را مـیتـوان بـه
عنوان مبدأ و یکی از شواهد مناسب این نظریه به حساب آورد.
2. Speech Acts
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ابرازشده که مخاطبین به آنها عمل نمایند .البته روش اِعمال ایـن گفتارهـا و سـوق دادن آنهـا بـه
سمت اقدام و عمل در بین رهبران جوامع گوناگون در دنیا متفاوت است .در نظامهای کنـونی دنیـا
خواستهها و انتظارات رهبران پسازآنکه در قالب گفتار نمایان میشـود را مـیتـوان در سـه دسـته،
تقسیمبندی نمود:
 .7در نظامهای دیکتاتوری توسط عوامل و ساختارهای تعبیهشده در اینگونه نظامها به فعلیت
درآمده و بر اسا

اجبار عملی میگردند.

 .8در نظامهای بهظاهر برخوردار از دموکراسی توسط سازوکارهای ایجاد شده سایر قوا نظیر
پارلمان و یا به صورت ترکیبی از دو قوه اجرایی و پارلمان ،خواستهها و انتظارات رهبـران
اجرایی میگردد .البته در اینگونه نظام ها ،میزان مشارکت مردم در انتخابات و واگـذاری
مسئولیت ها به منتخبین به زیر  81درصد میرسد و به تعبیری این یعنی حاکمیت اقلیتی بـر
اک ریت جامعه که این خود از آثار و پیامدهای ناگوار دموکراسی به شمار میآید.
در مقابل ،مدل رهبری و اِعمال آن در نظام اسالمی که مشروعیت آن از جانـب خـدا و شـرع
بوده و مقبولیت آن برآمده از خواست و اراده آحاد جامعه است ،به شیوه اقناعی بوده و جمهوریت
و مشارکت مردم در تمام تصمیمگیریهای نظام اسالمی مؤثر است .این ت ثیرگذاری قدرت مـردم
در اداره جامعه از مسیر انتخابات و تفوی

اختیار به برگزیـدگان و نیـز نظـارت بـر عملکـرد آنـان

محقن میشود .براین اسا  ،تفـاوت نقـش «ولـیفقیـه» بـا سـایر رهبـران دنیـا در ایـن اسـت کـه او
میخواهد جامعه را «ارتقا» دهد و «هدایت» کند نه اینکه بـا زور چیـزی را «تحمیـل» کنـد .بـهطـور
م ال ،هرچند مقام معظم رهبری در موضوع هستهای در همان ابتدای دولت یازدهم موافـن نبودنـد،
اما فرمودند« :بنده همچنان که گفـتم خـوشبـین نیسـتم؛ مـن فکـر نمـیکـنم از ایـن مـذاکرات آن
نتیجهای را که ملمت ایران انتظار دارد ،به دست بیاید ،لکن تجربهای اسـت و پشـتوانه تجربـی ملمـت
ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد امّـا الزم اسـت ملمـت بیـدار باشـد»
(خامنهای.)7398/6/78 ،
موضوع دیگر در مورد مدل رهبری و اِعمال آن در نظام اسالمی ،حضـور تمـام قـد امـت در
صحنه است که پس از بیان خواستهها ،انتظارات ،مطالبـات و دسـتورات در قالـب گفتـار ،امـت بـه
فراخور شرایط و مقتضیات زمان و مکان باید به آن خواستهها ،انتظارات و دستورات عمل نماید در
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غیر این صورت جامعه از مسیر اصلی هدایت ،رشد و تکامل منحرف شده و امت گرفتار حاکمانی
بیتقوا و دنیاپرست شده و به انحطاط کشانده میشوند .در این زمینه مصداقهای فـراوان مـیتـوان
یافت که همگی داللت به اطاعت مح

امـت از امـام دارد .در مـورد عمـل نکـردن مخـاطبین بـه

دستورات رهبری در مقاطع گوناگون مصداقهایی را میتوان یافت ،ازجمله اینکه:
مقام معظم رهبری در مراسم اربعین ،پس از پایان مراسـم بـدون ایـراد سـخنرانی بنـای تـرک
جلسه را داشتند که اشخاصی از معظمله درخواست سخنرانی بـرای جمـع را داشـتند کـه در پاسـخ
فرمودند« :یکی دو نفر از برادران عزیز ،گفتند شما صحبت کنید؛ ما مکرمر داریم صحبت میکنـیم،
بنده زیاد صحبت میکنم .آن مقداری که من و ام ال من صـحبت مـیکنـیم اگـر نصـف آن ،کـار
کنیم ،همه دنیا آباد میشود» (خامنهای .)7396/6/86 ،در اینجا مقام معظم رهبـری عمـل کـردن بـه
صحبتهـای خـود و دیگـر سـخنرانان را از مخـاطبین و مسـتمعین انتظـار داشـته و آن را بـهعنـوان
پیششرط پیشرفت و آبادانی دنیای انسانها مطرب نمودهاند.
مورد دیگر اینکه؛ مرحوم آیتاهلل مرتضی تهرانی در خاطرات خود در مـورد خال هـایی کـه
وجــود دارد و بــه نظرمــان م ـیآی ـد ،مطلبــی را ابــراز نمــوده اســت بــدینصــورت کــه « :در زمــان
امیرالمؤمنین «صلواتاهللعلیه» مشابه اینها بوده اسـت .در زمـان امـام «رضـواناهلل تعـالی علیـه» ایـن
مسائل بوده است .هنوز گاهی رسانهها فرمایشات امام را که پخش میکنند ،ایشان (امام) میفرمایند
سال گذشته اینجور گفتم ،اسفاً عمل نشده است .اسفاً یعنی با ت سف انجام نشده .اگـر انجـام شـده
بود که ایشان میفرمـود بحمـداهلل .نمـیفرمـود اسـفا»ً .آقـا از امیرالمـؤمنین «صـلواتاهللعلیـه» ،جـد
مطهرش که باالتر نیست .پایینتر هم هست .درعینحال تا آنجـایی کـه قـدرت عقلـی دارد ،ایشـان
دارد عمل میکند (خبرگزاری فار  ،7396 ،مصاحبه).
مورد دیگر اینکه ،پس از درخواست دانشجوی نخبه برای دستور به مسئولین امر درباره سمپاد
و معضل عدم عدالت آموزشی در بین مدار

از رهبر معظم انقالب ،معظمله فرمودند« :من دسـتور

نمیدهم ،توصیه میکنم( » ...خامنهای.)7396/6/71 ،
و همچنین مورد دیگر که سیر از نظر و گفتار به سوی عمـل اسـت اینکـه« :تـا وقتـی بـه اسـم
«ال اله الما اللَّه» و تلفظ مح

به «ال اله الما اللَّه» و احیاناً به ذهنیت «ال اله الما اللَّه» اکتفـا کـرده بـودیم،

اسیر پنجهی طاغوت بودیم .آنوقتی که وارد عمل شدیم ،میدان عملىِ «ال اله الما اللَّه» را شناختیم و
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مدل رهبری حکیمانه مقاممعظم رهبری امام خامنهای(مدظلّهالعالی) نقطه کانونی قدرت نرم انقالب اسالمی

پا در آن گذاشتیم ،شـدیم ملـت مسـلمان و خـدای متعـال آن عـزت را ،آن قـدرت را ،آن هویـت
برجسته و درخشان را به ما ملت ایران بخشید» (خامنهای.)7366/6/89 ،
مدل رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظلهالعالی) در سـه دهـه رهبـری بـا
برکت ایشان ،به ویِژه در جهت طی گام دوم و دستیابی بـه اهـداف و محورهـای موضـوعی تعیـین
شده در این بیانیه ،نقطه کانونی قدرت نرم انقالب اسالمی به شمار میآید که با حضور آحاد مردم
و بهویژه جوانان و عمـل بـه خواسـتههـا ،انتظـارات و مطالبـات معظـملـه کـه در قالـب گفتـار بیـان
میگردد ،دستیابی به قلههای رفیع تمدن نوین اسالمی میسر خواهد شد.
 .3-4انواع کنشهایگفتاری
کنش های گفتاری ابتدا توسط جان آستین ،فیلسوف انگلیسی ،کشف و طبقهبندی گردیده و
سپس در نظریة کنش گفتاری جان سرل سازمان یافتـه اسـت (سـلطانی .)67 ،7366 ،وی ،مجموعـة
مقاالت تدریسی خود در دانشگاه آکسفورد را در کتاب «چگونه کلمـات کـار انجـام مـیدهنـد»،
منتشر کرد؛ کتابی که معرفیکننده رسمی نظریة «کنشگفتار» به شمار میرود .این نظریة زبانی ،بـا
تحلیل انواع مختلف کارهایی که میتوانیم با کلمات انجام دهیم ،سر و کار دارد .فیلسوفان بر ایـن
باور بودهاند که زبان به کار گرفته میشود تا جهان را بازنمایی کند؛ یعنی نشان دهد که چه هسـت
و چه نیست .به همین دلیل ،حقیقت مفهوم مرکزیِ فلسفة زبان بوده اسـت .امـا ایـن نظریـه مصـمم
است بسیاری از کارهای دیگری را که با کلمات میتوانیم انجام دهیم ،نشان دهد (سرل،6 :7360 ،
نقل از زرقابی و اخالقی.)7397 ،
عالوه بر این ،االم معتقد است هدف آستین در بدو طرب این موضـوع آن بـود کـه بـا فلسـفه
سنتی که در آن تنها صدق و کذب گزاره ها مطرب بود برخورد کند ،و به مطلب برسـد کـه تولیـد
پارهگفتارها تنها طرب گزارهها نیست بلکه در آن ما به کنشهایی هم دست میزنیم م ـل پرسـیدن،
فرمان دادن و ت ثیر گذاشتن بر دیگران .این بررسیها بهمرورزمان منت به این مسـئله شـد کـه تمـام
گزاره های تولید شده در زبان را کنشی بدانیم (االم .)790 :7368 ،در ادامه ،آستین میان سـه سـطح
متفاوت از افعالی که انسان هنگام سخنگفتن انجام میدهد ،تمایز قائل شده است:

00

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال هشتم ،شماره  ،01پاییز و زمستان 0311

 .7کنش بیانی :7اظهار عبارتهایی که معنا و مصداق دارند؛
 .8کنش ]غیر بیانی[ منظوری :8گوینده از اظهارات خود مقصود خاصی را دنبال کند؛
 .3کنش ت ثیری :3کالم معنادار در شنونده ت ثیر خاصی میگذارد.
بنابراین ،هر اظهاری متضمن این سه کنش است .ما کلماتی بر زبان جـاری مـیکنـیم (کـنش
بیانی) ،از بیان آنها قصد خاصی را دنبال میکنیم (کنش منظوری) ،و کالم ما بر مخاطبمـان تـ ثیر
میگذارد (کنش ت ثیری) (زرقانی و اخالقی.)41 :7397 ،
هدف کنش غیر بیانی (منظوری)  ،ترغیب مخاطب برای انجام کاری و قرار دادن شـنونده در
حالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی است ،یعنی گوینده میخواهد شنونده کـاری انجـام دهـد.
گوینده سعی میکند تا کاری کند که چیزهایی انجام شـود و جهـان را بـا محتـوای گـزارهای کـه
شامل عمل آتی شنونده میباشد ،تطبین بدهد .کنش ترغیبی خواستها و تمایالت گوینده را بیـان
میکند (قوام و درپر.)799 :7395 ،
در نظریه کنشگفتاری ،6آستین بر اسا

یکی از نظامهای طبقهبندی ،پن نوع کارکرد کلی

از واکنش های گفتاری را ایجاد نموده است که عبارتاند از :اِعالم /تقریر ،توصیف ،بیان احسا ،
بیان امری /دستوری و بیانات تعهدآور .سرل نیز همانند آستین کنشگفتار را بـه پـن دسـته تقسـیم
میکند :کنش اظهاری ،کنش ترغیبی ،کنش تعهـدی ،کـنش عـاطفی و کـنش اعالمـی (33:7949
 .)Searle,در ادامه بهاختصار به هر یک از این کنشهای گفتاری پن گانه پرداخته میشود:
کنش گفتاری تقریری / 5اعالمی :به آن دسته از کنشهای گفتاری گفته مـیشـود کـه
بیان آنها به تیییر اوضاع دنیای خارج بیانجامد .همانگونه که م ال ( )7نشان میدهد ،بـرای انجـام
درستِ اعالم ،افزون بر نیاز به بافتِ خاص ،گوینده نیز باید دارای نقـش نهـادی اجتمـاعی خاصـی
باشد.
م الها:
 )7بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمیکنم [از] این مذاکرات آن نتیجهای را
1. Locutioary Act
2 .Illocutionary Act
3. Prelocutionary
4. Speech act
5. Declaritive
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که ملمت ایران انتظار دارد ،به دست بیاید ،لکن تجربهای است و پشتوانه تجربی ملمت ایـران
را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد (خامنهای.1)7398/6/78 ،

 )8من با صدای بلند اعالم میکنم امروز جهان بیش از همیشه نیازمنرد انارانهرای
صالح و عدالتخواه و عاشق بشریت و باالتر از همه نیازمند اناان صرالح کامر
و منجی حقیقی است که موعود همره امرت هرا و برااکننرده عردالت و صرلح و
برادری خواهد بود (اهلواننژاد و اصطهباناتی.)19 :193۰ ،
هدف غیر بیانی کنش اعالمی ،اعالم شرایط تازهای برای مخاطـب اسـت .گوینـده بـهواسـطة
اعالمهایش بر جهان تیییرات واقعیای ایجاد مینماید .این کنش همزمـان دارای دو وجـه انطبـاقی
بین زبان و جهان است .کنش اعالمی زمانی اتمفاق میافتد که گوینده قدرت و صالحیت بیان وقایع
جدید یک نهاد یا جامعه را داشته باشد (قوام و درپر .)855 :7395 ،گوینده بـا بـهکـارگیری کـنش
اعالمی از طرین کلمات ،اوضاع دنیای خارج را تیییر میدهد.
کنش گفتاری تصریحی یا توصیفی :1آن دسته از کنشگفتاری است که نشاندهنـده بـاور
گوینده از درستی اوضاع امور است .اظهاراتی چون بیان واقعیت ،تصدین ،نتیجهگیـری و توصـیف
نمونههایی از کـنشهـای گفتـاریانـد کـه گوینـده از طریـن آنهـا دنیـا را آنچنـانکـه هسـت یـا
آنچنانکه باور دارد ،نشان میدهد.
هدف غیر بیانی این کنش ،توصیف حالتی یا حادثه ای است .گوینده عقیـده خـود را دربـاره
صحتوسقم مطلبی اظهار می دارد .این کنش تعهد گوینده را نسبت بـه صـدق گـزاره مطـربشـده
نشان میدهد .گوینده میگوید چیزها چگونه هستند .این کـنش محتـوای گـزارهای را بـا جهـان و
محیط مطابقت داده ،باورهای گوینده را نشان مـیدهـد (قـوام و درپـر .)855 :7395 ،در ایـنگونـه
کنش گفتاری ،گوینده با بهکارگیری توصیف ،کلمات را با جهان باورهایش متناسب میسازد.
م الها:
 )7کره زمین مسطح است (یول.)16-13 :7369 ،
 )8آنوقتی که درآمد نفتی به صورت فراوان در اختیار باشد ،نه مسئولین دولتی و نه دیگـران
 .7بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشآموزان و دانشجویان.
2. Re-presentative
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طبعاً به این فکر نمیافتند]فکر نجات کشـور از اقتصـاد تـکمحصـولی یـا اقتصـاد نفتـی[
(خامنهای.7)7349 ،
کنش گفتاری بیان احساس :1نوعی کنش گفتاری است که احسا

گوینده را از جهان

خارج نشان می دهد .این بیان شامل حاالت روانی و نیز نمود احساساتی از قبیل شادی ،درد ،عالقه،
تنفر ،لذت ،یا غم است .بیان احساسات بیانگر تجربه گوینده است ،هرچند ممکن است برخاسته از
اعمالی باشد که گوینده یا شنونده انجام داده است.
مثال :من وقتی این اظهارات را از شماها میشنوم ،احسا

امید بیشتری مـیکـنم و احسـا

یقین میکنم به اینکه این جامعه ،این نظام ،این مجموعه ،با این حرکت محسو

مـادی و معنـوی،
3

علمی و اخالقی که دارد ،به اهداف خودش بدون تردید خواهد رسید (خامنهای. )7366/6/4 ،
هدف غیر بیانی کنش عاطفی بیان حالت روانی که در آن شخص سهیم شده است ،میباشد.
گوینده احسا

خود را از طرین قدردانی ،تبریک ...،و جز آن بیان میکند .با بیان یـک گـزاره بـا

فرض حقیقی بودن آن ،در شخص احساسی به وجود میآید ،م الً یا خوشحال میشود یـا افسـو
میخورد (قوام و درپر .)855 :7395 ،گوینده بـا بـهکـارگیری بیـان احسـا  ،کلمـات را بـا دنیـای
خویش هماهنگ میسازد.

احسا

4

کنش گفتاری امری /دستوری  :یا جهـت دهنـده بـه آن دسـته از کـنشهـای گفتـاری
اطالق میشود که گوینده با بهکارگیری آنها ،دیگـری را بـه انجـام کـاری وامـیدارد و بنـابراین،
بیانگر خواستههای گوینده است .ایـنگونـه کـنشهـا شـامل فـرامین ،دسـتورات ،درخواسـتهـا و
پیشنهادها هستند و می توانند به دو صورت م بت /ایجابی یا منفی/سلبی باشند.
م الها:
 )7یک فنجان قهوه بده ،پر رنگ باشه.
 )8ممکنه لطفاً یک خودکار به من قرض بدهی؟
 )3به آن دست نزن.
 .7بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی.
2. Expressive

 .3بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور.
4. Directives
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 )6در محیط دانشگاهها ،خانمهای دانشجو و استاد باید بکوشند روحیه و فرهنـگ اسـالمی را
تروی کنند .اجازه ندهید به کسانی -اگر خداینکرده در دانشگاههـای کشـور هسـتند-
که نسبت به حجاب اسالمی یا زنان و دانشجویان دخترِ مسلمان بیاحترامی کننـد .اجـازه
ندهید که اینها بتوانند افکار فاسد را منتشر کنند (خامنهای)7317/9/80 ،

.

گوینده با بهکارگیری کنشگفتاری دستوری ،تـالش مـیکنـد تـا جهـان خـارج را از طریـن
شنونده با کلمات هماهنگ سازد (یول.)16-13 :7369 ،
هدف غیر بیانی (منظوری) این کنش ،ترغیب مخاطب برای انجام کاری و قرار دادن شـنونده
در حالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی است ،یعنی گوینـده مـیخواهـد شـنونده کـاری انجـام
دهد .گوینده سعی می کند تا کاری کند که چیزهایی انجام شود و جهـان را بـا محتـوای گـزارهای
که شامل عمل آتی شنونده میباشد ،تطبین بدهد .کنش ترغیبی خواستها و تمـایالت گوینـده را
بیان میکند (قوام و درپر.)799 :7395 ،
کنش گفتاری تعهدآور :0آن دسته از کنشهای گفتاریاند که در آنها گوینده خـود را
ملزم به انجام کاری در آینده میکند و بنابراین ،بیانگر قصد گوینده است .این کنشها دربرگیرنده
وعدهها ،تهدیدها ،سرباز زدنها ،و تعهدات هستند و گوینده میتواند چنین کنشهایی را به تنهـایی
یا به منزلة عضوی از یک گروه اجرا کند.
م الها:
 )7من برمیگردم.
 )8قصد دارم دفعة بعد آن را درست انجام دهم.
 )3ما آن کار را انجام نخواهیم داد (یول.)10-16 :7369 ،
 )6آنها (آمریکاییها) گفتنـد کـه ممکـن اسـت بعدازآنکـه ایـن مـذاکرات (برجـام) انجـام
گرفت ،رهبری برای آبروداری یک اظهار مخالفتی بکنـد؛ کـافر همـه را بـه کـیش خـود
پندارد .ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل است؛ مردم به این حقیر ضـعیف اعتمـاد
کردند ،بنده هم به تکتک این ملمت اعتمـاد دارم؛ بـه ایـن حرکـت عمـومی اعتمـاد دارم
(خامنهای.8)7396/7/85،
1. Commisives

 .8بیانات در دیدار مداحان اهلبیت علیهمالسالم.
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هدف گوینده در بهکارگیری این کنش ،تطبین دادن جهان خارج با محتوای گـزارهای عمـل
آتی شنونده میباشد (پهلوان نژاد و اصطهباناتی .)73 :7361 ،در ادامه در شـکل شـماره ( ،)7مـدل

مفهومی پژوهش مبتنی بر کنش های گفتار ارائه گردیده است و در جدول ( ،)7نقشهرای ارن -
گانة کنشهای گفتاری آستین همراه با ویژگیهای اصلیشان توضیح داده شده است.
جدول  .0کنشهای گفتاری پنجگانة آستین به همراه نقشهای اصلیشان (یول)16 :0311 ،
نوع کنش

جهت انطباق

هدف گوینده

کلمات جهان خارج را تیییر میدهند

گوینده موقعیت را پدید میآورد

7

گوینده معتقد به موقعیت است

8

موقعیت میکند

3

گفتاری
بیانات تقریری

کد

بیانات توصیفی
بیانات احساسی

کلمات را با جهان خارج متناسب
میسازند
کلمات را با جهان خارج هماهنگ
میکنند

بیانات جهت

جهان خارج را با کلمات هماهنگ

دهنده

میکنند

بیانات تعهدآور

گوینده احسا

گوینده موقعیت را میخواهد

جهان خارج را با کلمات هماهنگ

گوینده قصد ایجاد موقعیت را

میکنند

دارد

کنش

6
0

 .4-4شرایط کنشگفتاری مطلوب
آستین به دنبال نظریه کنشگفتاری ،درصدد بررسی شرایط الزم بـرای کـنشهـای گفتـاری
مناسب برآمد .او بررسی کرد که چه شـرایطی موردنیـاز اسـت تـا همـه آنچـه را کـه بـرای تحقمـن
کنشگفتاری خاصی الزم است ،فراهم شود .وی ،شرایط الزم برای کـنشگفتـاری مطلـوب را در
امور ذیل خالصه کرد:
 .7پیششرطها :گوینده و شنونده باید دارای زبان مشترک ،و عاری از موانع ارتبـاط و مفاهمـه
باشند (ساجدی .)786 :7367 ،در این مورد ،اسپربر و ویلسون بر ایـن باورنـد کـه زمـانی کـه
مخاطبان معنای موردنظر یا نیات گوینده را درک نمایند ،ارتباط مـؤثری پدیـد خواهـد آمـد
).)Sperber & Wilson, 1986: 23
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 .8شرایط اوّلیّه :گوینده باید جملـه هـایی را بـه زبـان عـادی و مشـترک میـان آن دو کـه روش
قراردادی برای انجام این نوع کنش گفتاری است ،بیان کند.
 .3شرایط بازنمایی یا وصفی :جمله باید حامل رابطهایی درباره چگونگی اوضاع مناسـب بـا
آن نوع کنش گفتاری باشد.
 .4شرایط نفسانی یا روانشناختی :گوینده باید قصد کند که آن کنش گفتاری را به واسـطه
جمله انجام دهد و حاالت روانی مناسب آن را نیز داشته باشـد .شـنونده بایـد فـرض کنـد کـه
گوینده ،قصدها و نتای مناسب را دارد .ادراک این شرایط هنگامی جالب توجّه میشوند کـه
مالحظه کنیم تحقمن مناسب این شرایط از یک نوع کـنش گفتـاری بـه کـنش گفتـاری دیگـر
چگونه متفاوت است .در اینجا م ال بسیار سادهای را مطرب میکنیم .مـن از دانـشآمـوزی در
کال

میخواهم که «لطفاً در را ببند» برای مطلوب بودن این کنشگفتاری ،شرایط ذیـل الزم

است:
پیششرطها :دانشآموز باید انگلیسی بفهمد و قادر باشد سخن مرا بشنود.
شرایط اوّلیّه :جمله «لطفاً در را ببند» ،باید روش قراردادی از درخواست در زبان تلقمی شود.
شرایط حاکی :باید دری وجود داشته و باز باشد و دانشآموز هم بتواند آن را ببندد.
شرایط نفسانی :من باید بخواهم که در بسته شود و قصد کنم کـه دانـشآمـوز ،جملـه مـرا
درخواست تلقمی کند .دانشآموز باید بهواسطه فهم این گفتار ،قصـد مـرا بفهمـد (سـاجدی،
.)786 :7367
درمجموع ،برای کنشگفتاری مطلوب ،شرایطی نظیر بهکارگیری لیات در زبان مشـترک بـا
مخاطب ،مراعات قواعد مرسوم صرف و نحو و لزوم قابلفهم بودن آنها ،و توجه بـه قصـد مـتکلمم
در بیان آن گزارهها ،موردنیاز است (ساجدی.)786 :7367 ،
البته نکتة مهمی که آستین برای دستیابی به کنشگفتاری مطلوب از آن غفلـت نمـوده اسـت
این است که« :به کنشهای گوناگونی که می تواند یک گزاره به همـراه داشـته باشـد ،بـهویـژه در
گزارههای دینی ]و رهبران الهی و دینی[ ،توجّه چندانی نداشته است؛ درحالیکه این نوع گزارههـا
به دلیل ویژگیهای خاص خود میتوانند کنشهای متعدّد داشـته باشـند .بـهعبـارتدیگـر ،ایـنهـا
گزارهایی ذو ابعادند» (ساجدی .)781 :7367 ،و این ویژگی ذوابعـادی کـنشهـای گفتـاری را در
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بیانات و سخنان رهبران الهی و دینی ،به خوبی میتوان دریافت که کاربرد کنشگفتاری دسـتوری
از سوی آنان با رهبرانی که از سبک رهبری دیکتاتوری ،دموکراتیک و یـا تفـوی

برخوردارنـد،

کامالً متفاوت است .در شکل ( ،)7مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است.

شکل  .0مدل مفهومی پژوهش

 .5روششناسی تحقیق
توجه به مدلهای گفتاری برای تحلیـل مـتن ،بـهویـژه سـخنرانیهـا و بیانـات ،دارای اهمیـت
فراوانی است و میتوان با بررسی و تحلیل بسامدی انواع کنش گفتـار بـه اهـداف نهـان و پوشـیده
گوینده نزدیک شد و آن را تفسیر و تحلیل نمود.
براین اسا  ،در تحقین حاضر از دو رویکرد پژوهشـی کمـی و کیفـی (آمیختـه یـا ترکیبـی)
استفاده شده است .در رویکرد کیفی ،از روش تحلیل محتوا و بـر اسـا

نظریـه کـنشگفتـاری بـه

توصیف و تحلیل یافتهها پرداختهشده است .استفاده از کنشهای گفتاری برای تحلیل متن ]بهویـژه
سخنرانیها و بیانات[ ،از این نظر دارای اهمیت است که می توان با بررسی و تحلیل بسامدی انـواع
کنش به اهداف پنهانی و پوشیده گوینده نزدیک شد و آن را تفسیر و تحلیل نمـود (پهلـواننـژاد و
ناصری مشهدی .)06 :7361 ،در رویکرد کمی ،با استفاده از داده های گردآوری و کد شده توسط
فرم های محقن ساخته و آزمون عالمـت 7بـه تفـاوت کـنشهـای پـن گانـه گفتـاری بـا اسـتفاده از
1. Sign Test
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میــانگین ،نمــا  ،Modeشــاخص مجــذور کــای مخصــوص دادههــای اســمی و انحــراف اســتاندارد
 Std. deviationجهت محاسبه پراکندگی نمرات اطراف میانگین ...پرداخته شده است.
جامعه آماری پژوهش شامل بیانات مقام معظم رهبری در دوران مسئولیت رهبری معظملـه تـا
کنون بوده است .نمونه آماری شامل بیانات معظـملـه در جمـع آحـاد مـردم در حـرم رضـوی و در
ابتدای هرسال بوده که از  7349تـا  7396ایـراد فرمـوده انـد ،کـه بـا اسـتفاده از روش نمونـهگیـری
هدفمنــد ،گــردآوری و مــورد تحلی ـل قــرار گرفــت .در برخــی از مــوارد ممکــن اســت بخــواهیم
زیرمجموعه ای کوچک از جمعیت بزرگی را مطالعه کنیم که بسـیاری از اعضـای آن زیرمجموعـه
بهآسانی شناخته میشوند ،اما شـمارش همـه آنهـا تقریبـاً غیـرممکن اسـت ،از روش نمونـهگیـری
هدفمند استفاده میشود .در این روش پژوهشگر سعی میکنـد بـا قضـاوت و نظـر تخصصـی خـود
نمونهای را انتخاب نماید که ازنظر ویژگی های مختلف بیشترین شباهت را به جامعـه واقعـی داشـته
باشد (رسولی و امیرآتشانی .)19 :7395 ،علت اصلی گزینش سی مورد سخنرانی ایرادشده به جهت
دستیابی به پایایی و روایی باالی تحقین انجام پذیرفت.
برای بررسی روایی سنجه کنش گفتار ،از ضریب نسبی روایی محتوا ( )CVRکه معـروف بـه
ضریب الشه است ،استفاده شده است .برای تعیین  CVRاز متخصصان درخواست میشـود تـا هـر
آیتم را بر اسا

طیف اعتبار سهقسـمتی «دارد»« ،خن ـی» و «نـدارد» ،کـه معـادل طیـف سـهقسـمتی

«ضروری است»« ،مفید است ولی ضرورتی ندارد» و «ضرورتی ندارد» بررسی نمایند ،سپس پاسخها
مطابن فرمول زیر محاسبه گردید.

در این رابطه  n_Eتعداد متخصصانی است که به گزینة ضروری پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل
متخصصان است .براین اسا  ،برای سنجش روایی سنجه تحقین (فرم محقنساخته) ،7پیشآزمونی
به تعداد  85نفر از متخصصان حوزه علوم اجتماعی و ارتباطات به روش گلولـه برفـی انجـام شـد و
نظر کارشناسی آنان مالک عمل قرار گرفت.
 .7جدولهای محقن ساخته براسا

جداول استاندارد کنشهای گفتار جان آستین است که مقداری ومـی سـازی شـده و روایـی و

پایایی این جداول مورد سنجش قرار گرفته و اثبات شدهاند که در بخش روششناسی بیشتر توضیح داده شده است..
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برای محاسبه پایایی سنجه کنش گفتار ،از فرمول آلفای کرونباخ با استفاده از تقسیم سنجهها
به دونیمـه تصـادفی در حـین تجزیـهوتحلیـل ،از نمـرات حاصـل از دو نیمـة تقسـیم شـده ،ضـریب
همبستگی که معرف برابری دو نیمه است ،محاسبه گردید که بهعنوان برآوردی از پایایی شـاخص
مورداستفاده برای سنجش کنش گفتار در نظـر گرفتـه شـد .در ایـن حالـت چـون بـین دو دسـته از
سنجه ها همبستگی باالیی وجود داشت ( ،)5/667نتیجه بهدسـتآمـده نشـانگر پایـایی بـاالی ابـزار
اندازهگیری تحقین بود .پایایی موردنظر مطابن فرمول زیر محاسبه گردید.

که در آن:
 نماد  kتعداد سؤاالت یا گویههای پرسشنامه یا آزمون نماد  8Sواریانس زیر آزمون  kام. و سیگمای  8Sواریانس کل آزمون است.برای گردآوری داده ها از روش اسنادی استفاده شده است ،بدین طرین کـه از طریـن سـایت
مقام معظم رهبری ،بیانات ایشان در اجتماع عظیم آحاد مردم در ابتدای هر سال کـه از سـال  49تـا
 96را پوشش میدهد ،استخراج ،کدبنـدی و در درون جـدولهـای محقـن سـاخته قـرار داده شـد،
سپس نتای حاصل از توصیف دادههـا در جـداولی مختصـرتر سـازماندهـی گردیـده و بـر اسـا
طبقهبندی پنجگانة کنشهای گفتار ،تحلیل یافتهها انجام گرفت.

 .6یافتهها و تحلیل
 .0-6تحلیل خُرد
در این پژوهش ،از طرین کنش گفتـاری و در راسـتای دسـتیابی بـه سـؤال تحقیـن ،دادههـای
گردآوریشده ،به شرب زیر توصیف و تحلیل گردیدند:
کنش گفتاری انشایی /تقریری:

بسامد کنش های گفتاری انشایی/تقریری ،بیانگر آن است که فراوانی ایـن نـوع کـنش ٪1/9
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برای عامة مردم و  ٪7/1برای خواص جامعه (کارگزاران نظام) بوده است .حال ،بایـد دریافـت کـه
چرا تفاوت  ٪4/8بین کنشگفتار انشایی /تقریری ،در بیانات معظمله ارائه شده در جمع این دوقشر
وجود دارد؟
بنا به تعریف کنشهای گفتاری انشایی /تقریری ،به آن دسته از کنشهای گفتاری گفته شـد
که بیان آنها به تیییر اوضاع دنیای خارج بیانجامد .با بررسی و تطبین سـی سـخنرانی ارائـهشـده در
جمع عامة مردم با وضعیت و اوضاع داخل و خارج از کشور در آن شرایط زمانی ،درمییـابیم کـه
شرایطی حاکم بوده است که مقام معظم رهبری احسا

تکلیف نموده کـه بـرای ت ثیرگـذاری بـر

مخاطبان ،بیشتر از این نوع کنش در بیانات خود استفاده نمایند تا بتوانند بـا بـهکـارگیری ایـن نـوع
کنش از طرین کلمات ،اوضاع دنیای خارج را تیییر بدهند .و این در حالی است که این شرایط در
زمان ارائه بیانات که مخاطب کالم خواص (کارگزاران نظام) هستند حاکم نبوده است و بـه همـین
دلیل تفاوت معنیداری بین این دو سخنرانی وجود دارد (جدول  8و شکل .)8
کنش گفتاری تصریحی یا توصیفی:

بسامد کنش های گفتاری تصریحی یا توصیفی ،بیانگر آن است که فراوانـی ایـن نـوع کـنش
 ٪41/3برای عامة مردم و  ٪49/8برای خواص جامعه (کارگزاران نظام) بوده است.
بر اسا

این ن وع کنش که تصـریح و توصـیف گوینـده را از جهـان خـارج نشـان مـیدهـد،

معظم له به بیان مطالبی پرداخته که نشان دهنده باور ایشان از درستی اوضـاع امـور اسـت .اظهـاراتی
چون بیان واقعیت ،تصدین ،نتیجهگیری و توصیف نمونههایی از کنشهای گفتاریانـد کـه وی از
طرین آنها دنیا را آنچنانکه هست یا آنچنانکه بـاور دارد ،نشـان مـیدهـد .ایـن کـنش ازجملـه
کنش های گفتاری است که تعهد گوینده را نسبت به صدق گزاره مطربشده نشان میدهد.
در این نوع کنشگفتار ،تفاوت عمدهای بین بیانات ارائـهشـده بـرای عمـوم مـردم و خـواص
وجود ندارد (جدول  8و شکل .)7
کنش گفتاری احساسی:

آمار بهکارگیری کنش های گفتاری احساسی ،بیانگر آن است کـه فراوانـی ایـن نـوع کـنش
 ٪73/6برای عامة مردم و  ٪9/3برای خواص جامعه (کارگزاران نظام) بوده است.
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بر اسا

این نوع کنش که احسا

گوینده را از جهان خارج نشان میدهد ،معظمله با توجـه

به تنوع موضوعی ارائه نموده در بیانات خود به بیان تجربه ،شادی ،درد ،عالقه ،تنفر و لذت و ارائة
راهکارهای ممکن پرداخته است .ایشان با بهکارگیری بیان احسا  ،کلمـات را بـا دنیـای احسـا
خویش هماهنگ نموده است.
در این نوع کنشگفتار ،تفاوت عمدهای بین بیانات ارائـهشـده بـرای عمـوم مـردم و خـواص
وجود ندارد (جدول  8و شکل .)8
کنش گفتاری امری /دستوری:

بر اسا

نتای بهدستآمده ،کنشگفتاری امری /دستوری با فراوانی  ٪9/6برای عامة مردم و

 ٪76/0برای خواص جامعه (کارگزاران نظام) بوده است .حال ،باید دریافت که چرا تفـاوت ٪6/1
بین کنشگفتار امری/دستوری ،در بیانات معظمله ارائهشده در جمع این دو قشر وجود دارد؟
بنا به تعریف کنشهای گفتاری امری /دستوری یا جهت دهنده ،گوینده با بهکارگیری آنها،
دیگری را به انجام کاری وا میدارد و بنابراین ،بیانگر خواستههای گوینده است .بـراین اسـا  ،در
بیانات ارائهشده در جمع خواص (کارگزاران نظام) و بنا به وضعیت پیشآمده و بیان مطالبات مورد
درخواست برای انجام در آینده از سوی مقام معظم رهبری ،شرایطی حاکم بوده اسـت کـه ایشـان
احسا

تکلیف نموده بیشتر از این نوع کنش در بیانات خود استفاده نمایند تا بتوانند با بهکارگیری

این نوع کنش از طرین کلمات ،اوضاع دنیای خارج را تیییر دهند .و این در حـالی اسـت کـه ایـن
شرایط در زمان ارائه بیانات در جمع عامة مردم حاکم نبوده است و این قشر از طرین این نوع کنش
کمتر مورد خطاب واقع و به همین دلیل تفاوت معنیداری بین این دو سخنرانی وجود دارد.
نکتة حائز اهمیت اینکه ،برخالف اوامر ،فرمانها و دستورات دیکتاتورها و حاکمان خودرأی
و نیز حکومت های لیبرال دموکراسی مرسوم دنیا ،اوامر ،فرمانها و دستورات ریشه در آمـوزههـای
دینی و رابطة خاص امام و م موم دارد – ه مانند انجام نمـاز جماعـت کـه مـ موم بـه ت سـی از امـام
جماعت کارهایی را باید انجـام دهـد – و اینجـا مـ موم بـا کمـال میـل و از روی بیـنش و آگـاهی
دستورات را انجام میدهد ،نه از روی اکراه و یا اجبار صِرف .امام نیز در مقام انجام تکلیف اَعمـال
را انجام میدهد و نه از سر هوی و هو

و خواستهای شخصی (جدول  8و شکل .)8
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کنش گفتاری تعهدآور:

بسامد کنش گفتاری تعهدآور با فراوانی  ٪7/8برای عامة مردم و  ٪7/3بـرای خـواص جامعـه
(کارگزاران نظام) را نشان میدهد .در این نوع کنشگفتار ،تفاوت فاحشـی بـین بیانـات ارائـهشـده
برای عموم مردم و خواص وجود ندارد.
بنا به تعریف کنشهای گفتاری تعهدآور ،گوینده با بهکارگیری آنها ،دیگـری را بـه انجـام
کاری وا میدارد و بنابراین ،بیانگر خواستههای گوینده است .این کنشهـا دربرگیرنـده وعـدههـا،
تهدیدها ،سرباززدنها ،و تعهدات هستند و هدف گوینده در بـهکـارگیری ایـن کـنش ،تطبیـن دادن
جهان خارج با محتوای گزارهای عمل آتی شنونده میباشد.
براین اسـا  ،در بیانـات ارائـهشـده در جمـع خـواص (کـارگزاران نظـام) و بنـا بـه وضـعیت
پیش آمده ،شرایطی حاکم بوده است که مقام معظم رهبری احسا

تکلیف نموده که کمتر از ایـن

نوع کنش در بیانات خود استفاده نمایند تا بتوانند با بهکارگیری این نوع کنش اوضاع دنیای خارج
را با گزارههای موردنظر خود هماهنگ نماید .و این در حالی است که این شـرایط در زمـان ارائـه
بیانات در جمع عامة مردم نیز حاکم بوده اسـت و بـه همـین دلیـل تفـاوت معنـیداری بـین ایـن دو
سخنرانی از نظر کنش گفتاری تعهدآور وجود ندارد (جدول  8و شکل .)8
جدول  .1فراوانی کنش گفتاری بیانات مقام معظم رهبری با مخاطبان خاص و عام در سی
سخنرانی بیانشده از سال  61تا 11
Case Processing Summary

Cases
Total

Valid

Missing

Percent

N

Percent

N

Percent

N

%755/5

0045

%5/5

5

%755/5

0045

13

نوع.کنش * گروه

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال هشتم ،شماره  ،01پاییز و زمستان 0311

جدول  .3نتایج کنش گفتاری بیانات مقام معظم رهبری با مخاطبان
خاص و عام در سی سخنرانی بیانشده از سال  61تا 11
مخاطب
آماره

خاص

عام
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

انشایی /تقریری

855

1 /9

05

7 /1

تصریحی /توصیفی

7175

41/3

8595

49/8

احساسی

305

73/6

865

9 /3

امری /دستوری

805

9 /6

045

76/0

تعهدآور

35

7 /8

65

755

مجموع

8065

755

3585

نوع کنش

Chi squre=354/573 df= 6 sig=0/0000

نتیجه آماری

نتای آزمون کای اسکوئر حاکی از آن است کره برین نرو کرنش و نرو ماابر
رابطه معنیداری وجود دارد زیرا سطح معنیداری بهدستآمده کمترر از  ۷/۷0مریباشرد
(جدول .)2
جدول  .4نتایج آزمون کای اسکوئر کنش گفتاری بیانات مقام معظم رهبری
با مخاطبان خاص و عام در سی سخنرانی بیانشده از سال  61تا 11
Chi-Square Tests
Asymptotic Significance
)(2-sided

df

Value

5/555

6

874/579a

Pearson Chi-Square

5/555

6

883/690

Likelihood Ratio

5/555

7

10/466

Linear-by-Linear Association

0045

N of Valid Cases
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8595
7175
گزاره

045
805

865

305
05

35 65

855

شکل  .1نتایج کنش گفتاری بیانات مقام معظم رهبری با مخاطبان
خاص و عام در دو سخنرانی بیانشده طی سالهای  61تا 11

 .1-6تحلیل کالن
در پاسخ به پرسشی که قبالً مطرب شد مبنی بـر اینکـه مقـام معظـم رهبـری بیانـات خـود چـه
کنشهای گفتاری (کنشهای منظوری) را به کار بردهاند که کنش ت ثیری آن به صورت پیروی از
منویات ایشان از سوی عموم مردم و نیز در مشیِ خواص جامعـه (کـارگزاران و مسـئوالن) بـروز و
نمود مـییابـد ،از جـدول ( )0و شـکل ( ،)3مشـخص گردیـد کـه معظـملـه بیشـترین اسـتفاده را از
کنشگفتار توصیفی و کمترین استفاده را از کنشگفتار تعهدی ،برای رساندن منظور و پیام خود و
اِعمال وظایف محولة رهبری در حوزههای گوناگون داخلی و خارجی بهکاربردهاند.
15
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جدول  .5نتایج کنشگفتاری بیانات مقام معظم رهبری بر اساس فراوانی و درصد
آماره

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

انشایی /تقریری

805

6 /0

6 /0

تصریحی/توصیفی

3655

46/3

18/6

احساسی

435

77/3

66/7

امری /دستوری

675

76/4

96/1

تعهدی

15

7 /3

755

مجموع

0045

755

نوع کنش

نتیجه آماری

Chi squre=354/573 df= 6 sig=0/0000

شکل  .3نمودار دایرهای نتایج کنشگفتاری بیانات مقام معظم بر اساس رهبری فراوانی و درصد
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بر اسا

آمار ،بیشترین کنشهای گفتاری مربوط به کنشهـای توصـیفی بـا فراوانـی ٪41/3

برای عامة مردم و  ٪49/8برای خواص جامعه (کـارگزاران نظـام) بـوده اسـت .در مقابـل کمتـرین
کنشهای گفتاری مربوط به کنشهای تعهـدی بـا فراوانـی  ٪7/8بـرای عامـة مـردم و  ٪7/3بـرای
خواص جامعه (کارگزاران نظام) بوده است.
بر اسا

کنشگفتاری و تحلیل دادههای فوق ،مطالـب ارائـه در بیانـات مقـام معظـم رهبـری

نشاندهنده باور معظمله از وجود واقعیت های موجود است .اظهاراتی چون بیان واقعیـت ،تصـدین،
نتیجهگیری و توصیف نمونههایی از کـنشهـای گفتـاریانـد کـه گوینـده از طریـن آنهـا دنیـا را
آنچنانکه هست یا آنچنانکه باور دارد ،نشان میدهد .و در سطوب باالتر ایشان بهعنـوان رهبـری
شناختهشده در دنیای کنونی ،با بهکـارگیری تصـریح و توصـیف ،کلمـات را بـا جهـان باورهـایش
متناسب میسازد و به این وسیله ت ثیر خود را بر واقعیتهای داخل و خارج از کشور میگذارد.
با توجه به مطالـب ارائـهشـده در بیانـات گـزینششـده مقـام معظـم رهبـری ،کـاربرد انـدک
کنش گفتار تعهدی بیانگر این حقیقت است که معظم له خود را ملـزم بـه انجـام کـار و تعهـدی در

آینده در برابر غربیها نمیکند و بنابراین ،بیانگر قصد گوینده است .در جدول ( ،)0نترای کرنش
گفتاری بیانات مقام معظم رهبری با مااببان بر اساس فراوانی و درصد نشان دادهشرده
است.
این نتای نشاندهنده ارتباط و اعتماد عمین بین گوینده و مخاطب یعنی رهبر جامعه بـا آحـاد
مردم از یکسو و با کارگزاران و مسئوالن کشور با سالئن متنوع ،متک ر و بعضاً متعـارض از سـوی
دیگر است؛ یعنی گوینده مـتن تـالش کـرده احساسـاتی از قبیـل ارادتمنـدی ،قـدردانی و دوسـتی
خویش را در قالب این متن به مخاطب خویش به انتقال بدهد.
با جمعبندی مطالب پیشین و در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت:
 .7مقام معظم رهبری با بهکارگیری کنشگفتـاری تصـریحی /توصـیفی ،بـه آسـیبشناسـی
نقاط ضعف درون نظام پرداخته و با استمداد از عامـة مـردم و خـواص جامعـه ،سـعی در
تبدیل این ضعفها به نقاط قوت نظام نموده است.
 .8ایشان ،در زمینة تهدیدات خارج از نظام که مستقیم یا غیرمستقیم متوجـه نظـام اسـت ،بـا
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بهکارگیری کنشگفتاری تصریحی /توصیفی ،بـه روشـنگری پرداختـه و بـا اسـتمداد از
عامة مردم و خواص جامعه ،سعی در تبدیل این اینگونه تهدیدات به فرصت برای نظـام
نموده است.
 .3بسامد باالی کنشگفتاری احساسی ،نشان دهنده ارتبـاط و اعتمـاد عمیـن بـین گوینـده و
مخاطب یعنی رهبر جامعه با آحاد مردم از یکسو و با کارگزاران و مسـئوالن کشـور بـا
سالئن متنوع و بعضاً متعارض از سوی دیگر است؛ یعنی ایشان تالش کرده احساساتی از
قبیل ارادتمندی ،قدردانی و دوستی خویش را در قالب اینگونه کنش گفتار به مخاطب
انتقال بدهد.
 .6بسامد بسیار پایین کنشهای گفتاری تعهدی ،بیانگر این حقیقت است که معظملـه خـود
را ملزم به انجام کار و تعهدی در آینده در برابر دشمنان و زورگوییهای آنان کـه نمـود
عینی آن در کشورهای غربی متجلی گردیده ،نمیبیند و موضعگیـریهـای وی در برابـر
اربابان سلطه که در گفتارش متجلی گردیده ،نشان از حکمت ،مصلحت و عزت دارد.
 .0با توجه به ویژگی ذوابعادی کنشهای گفتاری در گـزارههـای دینـی و نیـز در گفتـار و
سخنان رهبران الهی و دینی ،به خوبی میتوان دریافت که حتـی کـاربرد کـنشگفتـاری
امری /دستوری  -هرچند به میزان کم  -از سوی مقـام معظـم رهبـری از رهبرانـی کـه از
سبک رهبری آمرانه ،دموکراتیک و یا تفویضی از کنشهای گفتاری اسـتفاده مـیکننـد
کامالً متفاوت بوده و عالوه بر برخورداری از جنبههای عاطفی ،اخالقـی ،روانـی ،اغلـب
موافن با فطرت پاک الهیِ انسانها (مخاطبان) میباشد.

 .1نتیجهگیری
با شکل گیری انقالب اسالمی و ت بیـت حاکمیـت نظـام جمهـوری اسـالمی در ایـران ،شـکل
جدیدی از رهبری به دنیا عرضه شد .این سبک جدید رهبری ،نه از نوع رهبری استبدادی است که
با خودرأیی و خودکامگی به تصمیمگیری بپردازد ،نه از نوع سبک رهبری دموکراسـی اسـت کـه
فقط به مشارکت صِرف افراد و پیروان بسنده نماید و نه از نوع سبک رهبـری تفویضـی اسـت کـه
همة مسئولیت ها را به پیروان واگذار نموده و از خود سلب مسئولیت نماید .در واقع ،این نوع سبک
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رهبری جدید را باید رهبریِ قلبها نامید که رابطة رهبر بـا پیـروان فراتـر از ارتبـاط صِـرف انجـام
تکلیف از سر اختیار یا اجبار بوده و از نوع ارتباط انسانی و الهـی اسـت کـه ریشـه در آمـوزههـای
اسالمی دارد.
بر این اسا  ،در این مقاله تالش گردید نشان داده شود مقـام معظـم رهبـری بـهعنـوان رهبـر
انقالب اسالمی خارج از شیوههای رهبری دیکتاتوری و دموکراسی مرسوم در دنیای کنونی ،بـرای
برقراری ارتباط با آحاد مردم و خواص جامعه از چه کنشهای گفتاری بهره مـیگیرنـد تـا پیـروی
همگان از منویات ایشان از سر اقناع و نه اجبار در جامعه عینیت یابد .مشخص گردید کـه معظـملـه
بیشترین استفاده را از کـنشگفتـار تصریحی/توصـیفی و کمتـرین اسـتفاده را از کـنشهـایگفتـار
دستوری و تعهدی ،برای رساندن منظور و پیام خود و اِعمال وظایف محولة رهبـری در حـوزههـای
گوناگون داخلی و خارجی بهکار بردهاند .معظمله در دوران سیساله رهبری حکیمانه خود تاکنون
با انتخاب مدل کنش های گفتاری تصریحی/توصیفی ،به دنبال این بوده که جامعه را «ارتقا» دهـد و
«هدایت» کند نه اینکه با زور چیزی را «تحمیل» کند ،که این خود نقطـه قـوت و ثقـل قـدرت نـرم
جمهوری اسالمی به شمار می آید و افن روشنی از رشد جامعه و دسـتیابی بـه قلـههـای پیشـرفت را
ترسیم مینماید .ایشان در کلیه بیانات خود ،با شـناخت موقعیـت خـویش ،بـهعنـوان رهبـر انقـالب
اسالمی ایران سعی داشتهاند تا با استفاده از جمالت خـاص (کـنش بیـانی) منظـور خـویش (کـنش
غیربیانی) را به مخاطب برسانند تا با ت ثیرگذاری بر مخاطبان خویش (کنش پسبیانی) بـه گسـترش
افکار خویش در قالب کنش گفتار تصریحی/توصیفی که ناشی از درک باالی ایشان از ضعفها و
قوت های مربوط به محیط داخلی از سویی و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از محیط بیرونی نظـام از
سوی دیگر است ،بپردازند.
با توجه به نتای بهدستآمده از مدل رهبری مقام معظم رهبری که بیان خواستهها ،انتظارات و
مطالبات خود را در قالب گفتار تصریحی/توصیفی اظهار مینمایند ،مخاطبان بیانات و گفتار معظمله
که آحاد مردم و بهویژه مسئوالن و مدیران جامعه هستند ،بـه فراخـور شـرایط و مقتضـیات زمـان و
مکان باید به آن خواستهها ،مطالبات ،انتظارات و مطالبات عمل نمایند ،در غیر این صـورت جامعـه
از مسیر اصلی هدایت ،رشد و تکامل منحرفشده و گرفتار حاکمانی بیتقوا و دنیاپرست شده و به
انحطاط کشانده میشود .حال ،اگر به بیانیه گام دوم بهدقـت بنگـریم ،معظـملـه بـهخـوبی نقشـه راه
11
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انقالب اسالمی را که مصداق عینی و عملی آن جمهوری اسالمی ایران است برای چهار دهة آتـی
با هوشمندی ترسیم نمودهاند و درواقع میتوان از این بیانیه بهعنوان نقطه کانونی قدرت نرم انقالب
اسالمی نام برد که با ورود برنامهریزیشده آحاد مردم که همه طیـفهـا و صـنفهـای اجتمـاعی ـ
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و علمی جامعه را دربر میگیرد ـ که البته دراینبین ،مخاطب اصلی این
بیانیه عمدتاً جوانان هستند ـ می توان امیـدوار بـود کـه مـا در آسـتانه سـاختن تمـدن نـوین اسـالمی
قرارگرفته و این کار عظیم تمدنی به دست جامعه ما شکل بگیرد.
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