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 (یالعال مدظله)ای امام خامنه مدل رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری
 نقطه کانونی قدرت نرم انقالب اسالمی

 له( )مبتنی بر استقراء کنش گفتار مستخرج از بیانات معظم

 

 لطانیساصغر  ، دکتر علیغالمرضا سلگی
 

 78/54/96تاریخ دریافت: 

 76/75/96تاریخ پذیرش: 

 چکیده
تحلیل بیانات مقام معظم رهبری ایراد شده در جمع عامة مردم و  ادر مقاله حاضر، سعی شده است که ب

های گفتاریِ تقریری/ اعالمی،   از؛ کنش اند عبارتگفتاری، که  گانة کنشهای پن  مدل بر اسا خواص 
له از طرین  ی، احساسی، امری/ دستوری و تعهدی، به بررسی نحوه اِعمال رهبری معظمتصریحی/ توصیف

 تیدر دوران مسئول یمقام معظم رهبر اناتیپژوهش شامل ب یجامعه آمارارتباط کالمی ایشان پرداخته شود. 
و  یرم رضوله در جمع آحاد مردم در ح معظم اناتیشامل ب یله تا کنون بوده است. نمونه آمار معظم یرهبر

هدفمند،  یریگ اند، که با استفاده از روش نمونه فرموده رادیا 7396تا  7349هر سال بوده که از  یدر ابتدا
نفر به  85به تعداد  یآزمون شی، پتحقین  سنجه ییسنجش روا یبرا قرار گرفت. لیو مورد تحل یگردآور

و آلفای کرونباخ، با استفاده از روش فرمول  و برای محاسبه پایایی سنجه تحقین،انجام شد  یروش گلوله برف
 افزار نرمبا بکارگیری ها  برای تجزیه و تحلیل داده .دی( محاسبه گرد667/5)ها  دونیمه کردن تصادفی سنجه

Spss23، مخصوص  ینما، شاخص مجذور کا ن،یانگیبا استفاده از م یگانه گفتار پن  یها تفاوت کنش
ها انجام  ، تحلیل یافتهنیانگینمرات اطراف م یارد جهت محاسبه پراکندگو انحراف استاند یاسم یها داده

های تصریحی/  های گفتاری مربوط به کنش ، حاکی از آن بود که، بیشترین کنشآمده دست بهگرفت. نتای  
برای خواص جامعه )کارگزاران نظام( بوده است. در  ٪8/49برای عامة مردم و  ٪3/41توصیفی با فراوانی 

برای  ٪3/7برای عامة مردم و  ٪8/7های تعهدی با فراوانی  های گفتاری مربوط به کنش کمترین کنش مقابل
از آن است که  یاسکوئر حاک یآزمون کا  ینتاخواص جامعه )کارگزاران نظام( بوده است. در مجموع، 

 50/5کمتر از  دهآم دست به داری معنیسطح  رایوجود دارد ز داری معنینوع کنش و نوع مخاطب رابطه  نیب
 باشد. می

 

مقام معظم رهبری، کنش گفتار، تحلیل محتوا،  بیانات ای، شیوه رهبری امام خامنه :ها هکلیدواژ

 .خواص، عامه مردم

 

  . :عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع(نویسنده مسئول olgi-gr@ihuo.ac.ir  

 قرالعلوم. دانشیار دانشگاه با mkousari@ut.ac.ir 



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

1 

 مقدمه. 0
حکومت اسالمی برای اجرا باید طبن احکام اسالمی اداره شود و خبرگانِ احکام اسالمی نیـز  

اید به دسـت فقهـا اداره شـود و چـون همـة فقهـا دارای       فقها هستند. پس حکومت در عصر غیبت ب

شرایط الزم دیگر برای اداره حکومت و جهان اسالم نیستند، ممکن اسـت از بـین خـود جمعـی یـا      

علم، ایمان، تقوا، عدالت، شجاعت، بصـیرت، تـوان اداره، محبوبیـت    »یک نفر را که واجد شرایط 

 شود. گفته می 1«ی فقیهول»شناسند را انتخاب کنند که به او  ..( می.و

آزاد است هر چه خواست دستور دهد و یـا  « ولی فقیه»شود که آیا  حال، این سؤال مطرب می

اگـر  « ولـی فقیـه  »خواهد انجام دهد؟ اگر پاسخ منفی است کـه هسـت، در ایـن صـورت      هر چه می

منـافع   کالمی از دستورات الهی سرپیچی نماید، قدمی در راه هـوای نفـس بـردارد، در یـک مـورد     

کـه عـادل باشـد، امـا      شخصی را ترجیح دهد، یک مورد خودرأی باشد و دیکتاتوری کند و یا ایـن 

کنـار گذاشـته   « رهبـری ».. به صـورت خودکـار از   .بصیرت نشان ندهد، قدرت اداره نداشته باشد و

که یک امام جماعت اگر عادل نباشد یا یک مرجـع اگـر شـرایط مرجعیـت را از      همچنانشود.  می

شود. در ادامه مناسب است به چنـد فـراز مهـم در     دهد، به صورت خودکار کنار گذاشته می دست

اشاره گردد. ایشان برای جلوگیری از دیکتاتوری و خـودرأیی، همـه آحـاد     )ره(بیانات امام خمینی

 اند:  مردم، مسئوالن و حتی رهبر را مقید به عمل به قانون نموده و فرموده

نـه   حکومـت نیسـت، نـه فقیـه و     ،کـس  چیهسی حکومت ندارد و برای قانون الهی، ک غیر از»

های  (. و در باب شرایط و ویژگی03: 75صحیفه نور، ج ) «غیرفقیه. همه باید تحت قانون عمل کنند

صحیفه ) از والیت ساقط است فقیه، اگر یک گناه صییره هم بکند،»اند:  ، فرمودههیفق یولالزم برای 

یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بـرخالف بگـذارد،    ولی امر، اگر»نین: (. و همچ710: 75نور، ج 

(. و جـان کـالم   733: 77صـحیفه نـور، ج   ) «اندازد و... او را از عدالت می ندارد آن والیت را دیگر

 صـحیفه نـور،  ) «بگیـرد  را ]و دیکتـاتوری [ جلـوی دیکتاتورهـا   تـا  باشـد  خواهیم فقیه ما می»که:  این

 (.710: 75ج 

 

عنوان نمـود عینـی رهبـریِ نظـام      فقیه به م ابه عمود خیمه نظام و حاکمیت اسالمی و ولی بهوالیت فقیه  در این تحقین، .7

 (.78: 7366، برگرفته از بوزان، 35: 7369گرفته از این منبع: )پورسعید،  اسالمی تعبیر شده است. الهام
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 و عـزل وی  شـ نیت و جایگـاه رهبـر    دربـاره د فراز مهم در بیانات مقام معظم رهبـری  و به چن

فقط تـابع ایـن نیسـت کـه      رهبریدر نظام جمهوری اسالمی، »فرمایند:  می له گردد. معظم اشاره می

در  ]شـرایط رهبـری  [ طیشرارا از دست داده، عزل کند؛ اگر این  طیشراکسی او را به خاطر اینکه 

وظـایف  [ اینهـا  ةدر همـ »و نیز اینکه:  .«شده است عزل خود یخود بهشته باشد، خودش او وجود ندا

تواند دخالـت کنـد، نـه حـن دارد دخالـت       نه می رهبری ]های اجرایی نظام گانه و دستگاه قوای سه

ممکن اسـت گرفتـه شـود،     ...ها کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصالً امکان ندارد. خیلی از تصمیم

کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بلـه،   ل هم نداشته باشد، اما دخالت نمیقبو رهبری

مسـئولیت پیـدا    رهبرری آنجائی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به ک  شدن راه انقالب، 

بینی در خدمت  باید عقالنیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع رهبریکند. در تصمیم و عملِ  می

   (.42/۷۰/193۷ای، خامنه) «دها قرار بگیر رائیگ آرمان
ای در مورد رهبری در نظام اسالمی، آنان چگونه بـا   گیرانه حال، با وجود چنین شرایط سخت

کالم و بیان خود به حل تعارضات گوناگون در جامعـه پرداختـه و جامعـه را بـه سـوی پیشـرفت و       

اکنـون در جایگـاه    م معظـم رهبـری کـه هـم    ، مقـا مفروضـات  این پایه برنمایند. و  کمال هدایت می

یابـد،   فقیه، رهبری انقالب اسالمی را بر عهده دارد، در مشیِ خود که در قالب گفتار تبلور مـی  ولی

 طـور  بـه  ریگ میتصمها و مراجع  چگونه به راهبری و هماهنگی قوای مختلف و سایر نهادها، سازمان

از سـر هـوی نبـوده و بـا دسـتورات الهـی        کـه  یحون بهپردازد،  عام می طور بهخاص و راهبری امت 

آن در تضاد نباشـد و بـه    شده رفتهیپذمطابقت داشته باشد، و از سوی دیگر با قانون اساسی و اصول 

تعبیری به اِعمال نوعی رهبری مبدل نشود که به دیکتـاتوری منجـر گـردد. در ایـن پـژوهش بـرای       

 گردیده است. لیوتحل هیتجزله  ری، بیانات معظمگفتا دستیابی به این پاسخ، با استفاده از کنش

 

 سؤال تحقیق. 1
هـای منظـوری( را بـه کـار      کـنش ) های گفتـاری  مقام معظم رهبری در بیانات خود چه کنش

اند که کنش ت ثیری آن به صورت پیروی از آن منویـات از سـوی عامـة مـردم و نیـز در مشـیِ        برده

 یابد؟ می کارگزاران و مسئوالن( تبلور) خواص جامعه
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 مطالعات ة. پیشین3

گفتـاری در بـاره بیانـات رهبـر معظـم       هرچند تاکنون پژوهش مستقل دیگـری دربـاره کـنش   
هـا،   گفتـاری در سـایر موضـوع    در زمینـه کـنش   حـال  نیبـاا  ؛انقالب در ایران صورت نگرفته اسـت 

 شود. اشاره می ها از آنهای بسیاری انجام گرفته است که به تعدادی  پژوهش
جمهـورِ جمهـوری    رؤسـای  سـخنرانی  متـون ( در تحقیقـی،  7361) نژاد و اصـطهباناتی  انپهلو
ة نظریـ  بر اسـا   ملل را سازمان در 7360سال  شهریورماه در آمریکا متحده و ایاالت ایران اسالمی

بـا شـناخت    سـخنران  دو هـا، هـر   یافتـه  بـر اسـا   کـه   اسـت،  نموده لیوتحل هیتجز گفتار یها کنش
 متحده ایاالت جمهور سیرئ عنوان به دیگری و ایران جمهور سیرئ عنوان به ییک خویش، موقعیت

 غیربیـانی(  کنش) بیانی( منظور خویش کنش) خاص جمالت از استفاده تا با اند داشته سعی آمریکا
 افکـار  بیـانی( بـه گسـترش    پـس   کـنش ) مخاطبان خویش بر ت ثیرگذاری با تا برسانند مخاطب را به

 نشـان  آنـان  اسـتفاده  مورد ساختار جمالت تحلیل کنش گفتاری با تحقین این در .بپردازند خویش
 در سـعی  و ... اعالمـی  تعهـدی،  هم چیدن جمـالت کنشـی: اظهـاری،    کنار با چگونه که شده داده
 است. گرفته شکل ها آن سخنرانی در فرآیند این چگونه و اند به مخاطب داشته خویش افکار القای

نامـة   زیـارت  شناسـیِ  مـتن  بررسـی  بـه  پژوهشـی دیگـر،   در( 7369) اتینـژاد و اصـطهبان   پهلوان
کـه   انـد  نتیجـه رسـیده   ایـن  به و پرداخته کنش گفتار یها یبند طبقه بر اسا  )ع(حضرت امام رضا

ایجـاد ارتبـاط    نشان دهنـده  این نتیجه .است داده اختصاص خود به را تعداد بیشترین کنش عاطفی
 از تالش کرده احساسـاتی  گوینده متن یعنی است؛ نامه زیارت بمخاط و گوینده بین عاطفی عمین
 اشـتراک  بـه  مخاطـب خـویش   مـتن بـا   خویش را در قالب این دوستی و قدردانی ارادتمندی، قبیل

 دارد. کارایی مذهبی -دینی متون گفتار در بررسی کنش نظریة دهد که بگذارد. این مطالعه نشان می

 سطح در را قرآن تحلیل ،تحلیلی کارگفتی در قرآن کریم( در کتاب مبانی 7395) پور صانعی

 و مـتکلمم  میـان  ارتبـاطی  نظـام  در و نیـز  هـا،  آن بـر  حـاکم  و نحـویِ  معنایی نظم و آیات و مفردات
خداوند متعال، پیامبر یا مردم(، مورد فهم و تفسیر قرار داده است. وی تالش نموده  از اعم) مخاطب
 فراگیـر،  و کارآمدبا عرضة ابزار تحلیل  و بپردازد خود ری خاصتفسی روش و تبیین مبانی است به

 مقـد   مـتن  ایـن  به سـطح کاربردشـناختی   مفردات قرآنی و نحو و صرف سطح از را پژوهشگران

 معنـای  قرآنـی،  پیرامـونی(  بافت) بر خطوط نانوشتة با ت کید خواننده که است او این برساند. هدف
 کند. تفسیر و فهم متکلمم، نظر مورد ر پرتو کارگفتد قرآنی را آیات و مفردات از هریک
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گفتار در تحلیل آثـار ادبـی فارسـی     ( برای نخستین بار از نظریه کنش7397) زرقانی و اخالق

بنـدی و تحلیـل    انـد کـه ایـن نظریـه قابلیـت آن را دارد کـه در طبقـه        انـد و نشـان داده   استفاده کرده

شـرب شـطحیات    بـر اسـا   ، چهل مورد از شطحیات را آن دوگرفته شود.  به کارنوشتارهای ادبی 

 یجینتـا ایـن نظریـه، بـه     بر اسـا   سطحتحلیل ژانر  به دنبالاند، که  روزبهان بقلی شیرازی برگزیده

 رسیدند.

ای  حـوزه  کـه  درام شناسـی  سـبک ( در تحقیقـی دیگـر   7397) محمـودی بختیـاری و حسـینی   

 بـرای  متعـددی را  معیارهای شود، می بی محسوباد نقد و مطالعات یکاربردشناس انیم ای رشته بین

 دهـد. از  مـی  بـه دسـت   آن دهنـده  مختلف تشـکیل  از عناصر تر کامل شناختی و نمایشی آثار تحلیل

 که گفتاری است های موضوع کنش و نمایشنامه یها الوگید گیری در معیارها، نوبت این نیتر مهم

 ها شاخصه برخی گیری نوبت زمینه در شنامه داشت.نمای از تری دقین توان دریافت می ها آن وسیله به

 نوبـت  کنـد(، داشـتن   مـی  آغـاز  را گفتگـو  کدام شخصیت آنکه بر اسا ) ها قبیل شروع مکالمه از

 بعـدی، تعیـین   گوینـده  کردن نییتع روبرو، کالم شخصیت قطع کردن تر، طوالنی های نوبت بیشتر،

 قدرتمنـدتر  هـای  سنجش شخصـیت  روش اینگیرند. با  می قرار یموردبررس موضوع گفتگو کردن

 افعـال  بـر  سـرل  گانـه  پن  بندی نیز تقسیم گفتاری های زمینه کنش شوند. در شناخته می نمایشنامه در

شود.  می گفتاری مطالعه های اعمال کنش از طرین ها شخصیت قدرت و گیرد مورد بررسی قرار می

 اکبـر رادی مـورد   سـرخ  گـل  بـا  آهسته شنامهنمای دو معیار مذکور، از گیری بهره با پژوهش نیدر ا

 حاصل از نمایشنامه روشنی شناسانه شناخت سبک که بوده این تالش بر و است قرار گرفته بررسی

 کمـک  بیشـتر بـا   بـه قـدرت   رسیدن برای چالشگر و قدرتمند های که شخصیت دید شود. خواهیم

 در هـم  و گیـری  نوبـت  بررسی م دره بود. این موضوع خواهند ییشناسا قابل فوق در متن ابزارهای

 بود. خواهد مشاهده قابل های گفتاری بررسی کنش

 آمـوزان فارسـی و   زبـان  در را خـواهی  معـذرت  گفتاری ( کنش7361) صادقی این، بر عالوه

( 7366) فیضـی  .اسـت  کـرده  مطالعـه  ای مقابلـه  طـور  بـه  انگلیسـی(  در مشـابه  سـاختار  بـا ) کُـردی 

 کرده ای مطالعه طور مقایسه به را ایرانی دانشجویان زبان و زبانان یفارس بین همدردی گفتاری کنش

پرداختـه؛ و   و انگلیسـی  فارسی بین زبان تمجید و تعریف ای مطالعة مقایسه ( به7369) دوایی است؛

ــان (7369) منتظــری ــاری تحســین ای کــنش شــناختی مقایســه زب ــان را گفت ــان در می ــوزان زب  آم
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 از: اند عبارتچنین برخی آثار التین در این زمینه انجام گرفته است همکرده است. و  بررسی ایرانی
(Jørgensen & Phillips, 2002; McNair & Paretti, 2010; Link & Kreuz, 2005; Mann, 

2009; Carrm, Schrock & Dauterman, 2012). 
 

 نظری چارچوب .4
 رهبری. 4-0

های متفاوت و  نگریسته شده و برداشت ، مفهومی است که از زوایای گوناگون به آن7رهبری

توانـایی  »عبـارت اسـت از:    ، رهبری8بعضاً متناقضی از آن صورت گرفته است. از نظر استیفن رابینز

و بنـا بـر تعریفـی     ؛(098: 7316رابینز، ) «]، سازمان یا ملت[اِعمال نفوذ یا اثر گذاردن بر یک گروه 

کنتـرل   حـال  نیدرعـ نیروها و  آزاد کردنک نیروها، رهبری یعنی مجهز کردن نیروها، تحری»دیگر: 

، سامان دادن، سـازمان بخشـیدن و حـرارت بخشـیدن بـه      ها آننیروها و در مجرای صحیح انداختن 

نیز به میـزان زیـادی موافـن بـوده و     « سلبین»با این تعریف از رهبری، (. 756: 7318مطهری، ) »ها آن

مـردم، انگیـزه و چـارچوب گفتمـانی و فکـری فـراهم        رهبران انقالبـی بـرای  »براین باور است که: 

(. 786: 7316سـلبین،  ) «کنـد  و هدایت تصوراتشان کمک مـی  یده سازماندر  ها آنکنند که به  می

و همکـاران  « 3کـرت لـوین  »توسـط  های رهبری  مطالعات انجام گرفته در مورد سبکبراین اسا ، 

با سه نـوع سـبک رهبـری مرسـوم در دنیـا      ما  یطورکل بهدهد که  ، نشان می«آیووا»در دانشگاه  وی

 از: اند عبارتمواجه هستیم، که 

ــی  : 6سههبک رهبههری اسههتبدادی . 0 ــتفاده م ــبک اس ــن س ــه از ای ــی ک ــه  رهبران ــد ب کنن

جانبه تمایل داشته، دستورات خود را دیکته نموده و آگاهی مـردم را نسـبت    های یک گیری تصمیم

  پذیرند. ها نمی گیری ه مشارکتی را در تصمیمگون دارند و هیچ به اهداف، محدود نگه می

رهبران دارای سبک دموکراتیک یا مشـارکتی، افـراد را   : 0سبک رهبری دموکراتیک. 1

رهبران اهداف کلی را برای همگان تبیین نمـوده و   گونه نیادهند.  ها مشارکت می گیری در تصمیم

  ها ارشادی است. سان، برخورد آنان با افراد و انحال نیباا ؛نمایند تصویر می

 

1. Leadership  
2. Stephen P. Robbins 

3. Kert Levin 

4. Autocratic 
5. Democratic 
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رهبـران دارای ایـن سـبک، عمومـًا آزادی کامـل بـه افـراد        : 7سبک رهبری تفویضهی . 3

هـای   هـیچ کنترلـی بـر فعالیـت     بـاً یتقرنکـرده و   دیتائرهبران رفتار افراد را نفی یا  گونه نیادهند.  می

مایـد و اسـتقالل و   ن ها ندارند. در این سبک، رهبر اِعمال قدرت نکرده و تفـوی  اختیـار مـی    انسان

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

 ینظـام جمهـور   تیحاکم تیو ت ب یانقالب اسالم یروزیبا پ: 8سبک رهبری حکیمانه. 4

 یاز نوع رهبـر  ینوع سبک رهبر نیعرضه شد. ا ایبه دن یاز رهبر یدیشکل جد ران،یدر ا یاسالم

و اِعمـال   افتـه یظهـور   نـه یزم تیبشر خیاز تار ییها برشو امامان معصوم است که در  یاله امبرانیپ

و امامان معصوم  یاله امبرانیپ یادامه همان مدل رهبر قعدروا ،یرهبر دیسبک جد نیشده است. ا

که در ادامه به  رد،یگ یشکل م یامت اسالم نیدر ب هیفق یولو توسط  هیفق تیوالاست که در قامت 

 .شود یپرداخته م یوع رهبرن نیا

این سبک جدید رهبری، نه از نوع رهبری استبدادی است که با خودرأیی و خودکـامگی بـه   

گیری بپردازد، نه از نوع سبک رهبری دموکراسی است که فقط به مشارکت صِرف افراد و  تصمیم

ا بـه پیـروان   هـا ر  پیروان بسنده نماید و نه از نوع سبک رهبری تفویضـی اسـت کـه همـة مسـئولیت     

واگذار نموده و از خود سلب مسئولیت نماید. در واقع، این نوع سبک رهبری جدید را باید رهبری 

نامید که در آن، رابطة رهبر با پیروان فراتر از ارتباط صِرف انجام تکلیف از سرِ اختیار یا  9ها بر قلب

 های اسالمی دارد. زهاجبار بوده و از نوع ارتباط انسانی و الهی است که ریشه در آمو

رهبری با روان بشر سر و کار »در مورد این نوع سبک رهبری، شهید مطهری معتقد است که: 

هدفی مقد  و عالی، مهـارت و   یسو به ها آنها و به حرکت درآوردن  دارد. جلب همکاری روان

خـدا را مطالعـه    سیره رهبری اولیـا   که یهنگام.. .خواهد؛ کار هر کس نیست. می  العاده ظرافت فوق

ترین مالحظـات روانـی و بـر اصـول دقیـن علمـی رهبـری منطبـن اسـت و           بینیم بر دقین کنیم می می

(. این 776-773: 7318مطهری، ) «مردم نفوذ کنند یها دلتوانستند تا اعماق  بود که می بیترت نیا به

 هیـ فق تیـ والد کـه همـان   اختیار نواب عام قرار دار  نوع رهبری در زمان غیبت امام معصوم در حیطة

 است.

 
1. Laissez Faire 
2. Laissez Faire 

 بیش از سایر متفکران، شهید مطهری در آثار خود به این نوع رهبری پرداخته است. .3
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و  تیبـه هـدا   «مانهیخردمندانه و حک»به صورت  هستند که یرهبرانرهبران دارای این سبک، 

 هـای  یژگـ یپرداختن به رفتار و و عالوه بربر حکمت رهبر،  دیبا ت ک ه،ینظر نی. اپردازند یم یرهبر

 . دساز یممکن م زیرا ن یو وجود رهبر تیماه ةمطالع ةنیرهبر، زم یتیشخص

هایی شخصیتی باید  اساسی این است که فقیه چه کسی است و دارای چه ویژگی سؤالحال، 

کسـی  « فقیـه »بگیرد؟ و پاسخ این اسـت کـه    بر عهدهباشد که بتواند رهبری آحاد مردم و جامعه را 

نیـز بایـد   « عدالت»است که ضمن علم و آشنایی تخصصی با احکام الهی، از سایر مشخصات مانند 

هـا برنامـه    اسالم انسان را روبات فرض نگرفته و بر اسا  تئوری بـه روبـات   چراکهوردار باشد. برخ

هایی عام نظیر مسلمانی، قرائت صحیح و عـادل بـودن    دهد. لذا حتی برای امام جماعت ویژگی نمی

شـمارد، چـه رسـد بـه      را جـایز نمـی   هاسـت  آنگذارد و اقتدا به کسی که فاقد یکـی از   را شرط می

 یت و رهبری جامعه.وال

فقه شیعی از قدمتی هزارساله برخوردار است. امـام   ، درو سبک رهبری فقها هیفق تیوالنظریه 

انـد. ویژگـی نظریـه     پـردازی کـرده   نظریه باره نیدراکسانی است که به تفصیل جمله  از )ره(ینیخم

و  هیـ فق یولـ ختیـارات  ، اعتقـاد ایشـان بـه اطـالق و گسـتردگی ا     )ره(امام خمینیاز منظر  هیفق تیوال

تمـام آثـار    باشد و این نوع نگرش در می )ع(ص( و ائمه) اختیارات حکومتی پیامبر رازی آن بات هم

 .7آمده استشفاهی و مکتوب ایشان 

های عمده اسـالم بـا سـایر     شود و یکی از تفاوت در چارچوب اسالم تعریف می« هیفق تیوال»

هاسـت. در اسـالم    واقعـی آن در همـة عرصـه    یابـه معنـ   یخودمحـور و مکاتب، نفـی دیکتـاتوری   

مورد  آنچهها و  ریزی دستیابی به قرب الهی و تکامل انسان و انسانیت هدف است و طبعاً همة برنامه

گیرد، باید طبـن اوامـر الهـی باشـد و احکـام بـه لحـا  عقـل و حکمـت الهـی            قرار می« امر یا نهی»

 است. شده وضع

 

 عمل یگفتار برا .4-1

بـا ایـن نیـت     نـده یگو یاست که از سو ییو گفتارها اناتیاظهارات، ببه معنی  ،4رگفتا کنش
 

تـوان بـه    را مـی جری شمسـی انتشـار یافتـه،    ه7383امام خمینی)ره( که برای نخستین بار در سال االسرار  کتاب کشف .7

 .این نظریه به حساب آورد مناسبشواهد  و یکی از أعنوان مبد
2. Speech Acts 
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بـه   هـا  آنگفتارهـا و سـوق دادن    نیـ . البته روش اِعمال انمایندعمل  ها آنبه  ینمخاطبکه  ابرازشده

های کنـونی دنیـا    در نظام متفاوت است. ایدر دنان جوامع گوناگون رهبربین سمت اقدام و عمل در 

تـوان در سـه دسـته،     شـود را مـی   در قالب گفتار نمایان می ازآنکه پسها و انتظارات رهبران  خواسته

 بندی نمود: تقسیم

ها به فعلیت  نظام گونه نیادر  شده هیتعبهای دیکتاتوری توسط عوامل و ساختارهای  در نظام .7

 گردند. اجبار عملی می بر اسا درآمده و 

از دموکراسی توسط سازوکارهای ایجاد شده سایر قوا نظیر ظاهر برخوردار  های به در نظام .8

 ها و انتظارات رهبـران  خواستهپارلمان و یا به صورت ترکیبی از دو قوه اجرایی و پارلمان، 

ها، میزان مشارکت مردم در انتخابات و واگـذاری   نظام گونه نیاگردد. البته در  اجرایی می

رسد و به تعبیری این یعنی حاکمیت اقلیتی بـر   میدرصد  81ها به منتخبین به زیر  مسئولیت

 آید. می به شماراک ریت جامعه که این خود از آثار و پیامدهای ناگوار دموکراسی 

آن در نظام اسالمی که مشروعیت آن از جانـب خـدا و شـرع    اِعمال در مقابل، مدل رهبری و 

و جمهوریت  به شیوه اقناعی بوده بوده و مقبولیت آن برآمده از خواست و اراده آحاد جامعه است،

مؤثر است. این ت ثیرگذاری قدرت مـردم   ینظام اسالم یها یریگ میتصمو مشارکت مردم در تمام 

در اداره جامعه از مسیر انتخابات و تفوی  اختیار به برگزیـدگان و نیـز نظـارت بـر عملکـرد آنـان       

اسـت کـه او    نیـ در ا ایـ رهبـران دن  ریبـا سـا   «هیـ فق یولـ »نقـش   تفـاوت براین اسا ،  شود. محقن می

طـور   بـه کنـد.   «لیـ تحم»را  یزیـ بـا زور چ  نکهیکند نه ا «تیهدا»دهد و « ارتقا»جامعه را  خواهد یم

موافـن نبودنـد،    ازدهمیدولت  یدر همان ابتدا یا در موضوع هستهم ال، هرچند مقام معظم رهبری 

مـذاکرات آن   نیـ از ا کـنم  یکـر نمـ  مـن ف  سـتم؛ ین نیبـ  خـوش بنده همچنان که گفـتم  »فرمودند: اما 

ملمـت   یتجربـ   اسـت و پشـتوانه   یا لکن تجربه د،یایب به دستانتظار دارد،  رانیرا که ملمت ا یا جهینت

 «باشـد  داریـ ندارد امّـا الزم اسـت ملمـت ب    یرادیخواهد کرد؛ ا تیخواهد داد و تقو شیرا افزا رانیا

 (.78/6/7398 ،یا خامنه)

ی، حضـور تمـام قـد امـت در     و اِعمال آن در نظام اسالم یرهبرمدل موضوع دیگر در مورد 

ها، انتظارات، مطالبـات و دسـتورات در قالـب گفتـار، امـت بـه        صحنه است که پس از بیان خواسته

عمل نماید در  ها، انتظارات و دستورات خواستهفراخور شرایط و مقتضیات زمان و مکان باید به آن 
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لی هدایت، رشد و تکامل منحرف شده و امت گرفتار حاکمانی جامعه از مسیر اص صورت نیاغیر 

تـوان   های فـراوان مـی   شوند. در این زمینه مصداق و دنیاپرست شده و به انحطاط کشانده می تقوا یب

یافت که همگی داللت به اطاعت مح  امـت از امـام دارد. در مـورد عمـل نکـردن مخـاطبین بـه        

 اینکه: ازجملهتوان یافت،  هایی را می قدستورات رهبری در مقاطع گوناگون مصدا

تـرک   یبنـا  یسـخنران  رادیـ مراسـم بـدون ا   انیپس از پا ن،یدر مراسم اربعمقام معظم رهبری 

جمـع را داشـتند کـه در پاسـخ      یبـرا  یله درخواست سخنران از معظم یجلسه را داشتند که اشخاص

 م،یکنـ  یصحبت م میما مکرمر دار ؛دیگفتند شما صحبت کن ز،یدو نفر از برادران عز یکی»فرمودند: 

اگـر نصـف آن، کـار     میکنـ  یکه من و ام ال من صـحبت مـ   ی. آن مقدارکنم یم صحبت ادیبنده ز

عمـل کـردن بـه     یمقام معظم رهبـر  نجایا در(. 86/6/7396 ،یا خامنه) «شود یآباد م ایهمه دن م،یکن

عنـوان   ر داشـته و آن را بـه  انتظـا  نیمسـتمع مخـاطبین و  سـخنرانان را از   گـر یخـود و د  یهـا  صحبت

 اند. ها مطرب نموده انسان یایدن یو آبادان شرفتیپ شرط شیپ

کـه   ییخال هـا  در مـورد مرتضی تهرانی در خاطرات خود  اهلل تیآمورد دیگر اینکه؛ مرحوم 

در زمــان  : »کــه صــورت نیبــدمطلبــی را ابــراز نمــوده اســت  ،دیــآ یبــه نظرمــان مــ وجــود دارد و

 نیـ ا «هیـ عل یاهلل تعـال  رضـوان »زمـان امـام    دربوده اسـت.   ها نیامشابه  «هیعل اهلل اتصلو» نیرالمؤمنیام

 ندیفرما یم امام() شانیا کنند، یامام را که پخش م  شاتیها فرما رسانه یبوده است. هنوز گاه مسائل

شـده  با ت سف انجام نشده. اگـر انجـام    یعنیگفتم، اسفاً عمل نشده است. اسفاً  جور نیاسال گذشته 

جـد   ،«هیـ عل اهلل صـلوات » نیرالمـؤمن یآقـا از ام . «ًاسـفا  فرمـود  یبحمـداهلل. نمـ   فرمـود  یم شانیبود که ا

 شـان یدارد، ا یکـه قـدرت عقلـ    ییتا آنجـا  حال نیدرعهم هست.  تر نیی. پاستیمطهرش که باالتر ن

 مصاحبه(.، 7396، خبرگزاری فار ) کند یدارد عمل م

امر درباره سمپاد  نیدستور به مسئول ینخبه برا یت دانشجواز درخواس پسمورد دیگر اینکه، 

من دسـتور  »له فرمودند:  مدار  از رهبر معظم انقالب، معظم نیدر ب یو معضل عدم عدالت آموزش

 (.71/6/7396 ،یا خامنه)  ... «کنم یم هیتوص دهم، ینم

 بـه اسـم   یوقتـ  تـا »و همچنین مورد دیگر که سیر از نظر و گفتار به سوی عمـل اسـت اینکـه:    

 م،یاکتفـا کـرده بـود   « ال اله الما اللَّه» تیبه ذهن اناًیو اح« ال اله الما اللَّه»و تلفظ مح  به « ال اله الما اللَّه»

و  میرا شناخت« ال اله الما اللَّه»عملىِ  دانیم م،یکه وارد عمل شد یوقت آن. میطاغوت بود ی پنجه ریاس



 نقطه کانونی قدرت نرم انقالب اسالمی العالی( ظلّه )مدای امام خامنه معظم رهبری مدل رهبری حکیمانه مقام

00 

 تیـ متعـال آن عـزت را، آن قـدرت را، آن هو    یو خـدا  نماملـت مسـل   میشـد  م،یپا در آن گذاشت

  (.89/6/7366 ،یا خامنه) «دیبخش رانیبرجسته و درخشان را به ما ملت ا

در سـه دهـه رهبـری بـا     ( یالعال )مدظله یا امام خامنه یمقام معظم رهبر مانهیحک یمدل رهبر

ورهـای موضـوعی تعیـین    برکت ایشان، به ویِژه در جهت طی گام دوم و دستیابی بـه اهـداف و مح  

آید که با حضور آحاد مردم  می به شمار یقدرت نرم انقالب اسالم ینقطه کانونشده در این بیانیه، 

لـه کـه در قالـب گفتـار بیـان       هـا، انتظـارات و مطالبـات معظـم     جوانان و عمـل بـه خواسـته    ژهیو بهو 

  شد.های رفیع تمدن نوین اسالمی میسر خواهد  گردد، دستیابی به قله می

 

 یگفتار های کنش. انواع 4-3

بندی گردیده و  های گفتاری ابتدا توسط جان آستین، فیلسوف انگلیسی، کشف و طبقه کنش

مجموعـة  (. وی، 67، 7366سـلطانی،  ) گفتاری جان سرل سازمان یافتـه اسـت    سپس در نظریة کنش

 ،«دهنـد  انجـام مـی  چگونه کلمـات کـار   » کتاب در را آکسفورد دانشگاه خود در تدریسی مقاالت

بـا   زبانی، نظریة رود. این می به شمار« گفتار کنش»نظریة  رسمی کننده معرفی که کتابی کرد؛ منتشر

 ایـن  بر دارد. فیلسوفان سر و کار با کلمات انجام دهیم، توانیم که می کارهایی مختلف انواع تحلیل

 هسـت  چه که دهد نشان یعنی کند؛ اییشود تا جهان را بازنم می به کار گرفته زبان که اند بوده باور

 مصـمم  نظریـه  ایـن  اسـت. امـا   بوده فلسفة زبان حقیقت مفهوم مرکزیِ دلیل، همین نیست. به چه و

، 6: 7360سرل، ) دهد نشان دهیم، انجام توانیم می کلمات را که با کارهای دیگری از است بسیاری

 (. 7397نقل از زرقابی و اخالقی، 

معتقد است هدف آستین در بدو طرب این موضـوع آن بـود کـه بـا فلسـفه      عالوه بر این، االم 

ها مطرب بود برخورد کند، و به مطلب برسـد کـه تولیـد     سنتی که در آن تنها صدق و کذب گزاره

زنیم م ـل پرسـیدن،    هایی هم دست می ها نیست بلکه در آن ما به کنش گفتارها تنها طرب گزاره پاره

شـد کـه تمـام     مسـئله منت  به این  مرورزمان بهها  ن بر دیگران. این بررسیفرمان دادن و ت ثیر گذاشت

در ادامه، آستین میان سـه سـطح   (. 790: 7368االم، ) های تولید شده در زبان را کنشی بدانیم گزاره

 دهد، تمایز قائل شده است: گفتن انجام می متفاوت از افعالی که انسان هنگام سخن
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 هایی که معنا و مصداق دارند؛ رت: اظهار عبا7بیانیکنش . 7

 : گوینده از اظهارات خود مقصود خاصی را دنبال کند؛ 8منظوری ]غیر بیانی[. کنش 8

 گذارد. ت ثیر خاصی می : کالم معنادار در شنونده3. کنش ت ثیری3

کـنش  ) کنـیم  بنابراین، هر اظهاری متضمن این سه کنش است. ما کلماتی بر زبان جـاری مـی  

کنش منظوری(، و کالم ما بر مخاطبمـان تـ ثیر   ) کنیم قصد خاصی را دنبال می ها آنبیان بیانی(، از 

 (. 41: 7397زرقانی و اخالقی، ) کنش ت ثیری() گذارد می

، ترغیب مخاطب برای انجام کاری و قرار دادن شـنونده در   منظوری() هدف کنش غیر بیانی

خواهد شنونده کـاری انجـام دهـد.     وینده میحالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی است، یعنی گ

ای کـه   چیزهایی انجام شـود و جهـان را بـا محتـوای گـزاره      کند تا کاری کند که گوینده سعی می

ها و تمایالت گوینده را بیـان   باشد، تطبین بدهد. کنش ترغیبی خواست شامل عمل آتی شنونده می

 (.799: 7395قوام و درپر، ) کند می

، پن  نوع کارکرد کلی یبند طبقههای  یکی از نظام بر اسا ، آستین 6اریگفت کنشدر نظریه 

از: اِعالم/ تقریر، توصیف، بیان احسا ،  اند عبارتهای گفتاری را ایجاد نموده است که  از واکنش

گفتار را بـه پـن  دسـته تقسـیم      سرل نیز همانند آستین کنشو بیانات تعهدآور. دستوری  /بیان امری

 33:7949اظهاری، کنش ترغیبی، کنش تعهـدی، کـنش عـاطفی و کـنش اعالمـی )     کند: کنش  می

Searle,  شود: پرداخته می گانه پن های گفتاری  به هر یک از این کنش اختصار به(. در ادامه 

شـود کـه    های گفتاری گفته مـی  به آن دسته از کنش / اعالمی: 5کنش گفتاری تقریری

دهد، بـرای انجـام    ( نشان می7)  که م ال گونه همان. رج بیانجامدبه تیییر اوضاع دنیای خا ها آنبیان 

درستِ اعالم، افزون بر نیاز به بافتِ خاص، گوینده نیز باید دارای نقـش نهـادی اجتمـاعی خاصـی     

 باشد.

 :ها م ال
را  یا جهیمذاکرات آن نت نی]از[ ا کنم ینممن فکر  ستم؛ین نیب خوشبنده همچنان که گفتم ( 7

 

1. Locutioary Act 
2 . Illocutionary Act 

3. Prelocutionary 

4. Speech act 
5. Declaritive 
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 رانیـ ملمت ا یتجرب  است و پشتوانه یا لکن تجربه د،یایب به دستانتظار دارد،  رانیکه ملمت ا

 . 1(78/6/7398ای،  خامنه) خواهد کرد تیخواهد داد و تقو شیرا افزا

هرای   کنم امروز جهان بیش از همیشه نیازمنرد اناران   من با صدای بلند اعالم می( 8

همه نیازمند اناان صرالح کامر    خواه و عاشق بشریت و باالتر از  صالح و عدالت

هرا و برااکننرده عردالت و صرلح و      و منجی حقیقی است که موعود همره امرت  

 (.19: 193۰نژاد و اصطهباناتی،  اهلوان) برادری خواهد بود
واسـطة   برای مخاطـب اسـت. گوینـده بـه     یا تازهکنش اعالمی، اعالم شرایط  یانیب ریغهدف 

زمـان دارای دو وجـه انطبـاقی     نماید. این کنش هم ای ایجاد می بر جهان تیییرات واقعی شیها اعالم

افتد که گوینده قدرت و صالحیت بیان وقایع  بین زبان و جهان است. کنش اعالمی زمانی اتمفاق می

کـنش   یریکـارگ  بـه گوینده بـا  (. 855: 7395قوام و درپر، ) را داشته باشدنهاد یا جامعه جدید یک 

 دهد.  ضاع دنیای خارج را تیییر میاعالمی از طرین کلمات، او

 دهنـده بـاور   گفتاری است که نشان آن دسته از کنش: 1کنش گفتاری تصریحی یا توصیفی

گیـری و توصـیف    گوینده از درستی اوضاع امور است. اظهاراتی چون بیان واقعیت، تصدین، نتیجه

هسـت یـا    کـه  چنـان  آن هـا دنیـا را   کـه گوینـده از طریـن آن    انـد  هـای گفتـاری   هایی از کـنش  نمونه

 دهد.  باور دارد، نشان می که چنان آن

ای است. گوینده عقیـده خـود را دربـاره     این کنش، توصیف حالتی یا حادثه یانیب ریغهدف 

شـده   دارد. این کنش تعهد گوینده را نسبت بـه صـدق گـزاره مطـرب     مطلبی اظهار می وسقم صحت

ای را بـا جهـان و    تند. این کـنش محتـوای گـزاره   گوید چیزها چگونه هس دهد. گوینده می نشان می

 گونـه  نیـ ا(. در 855: 7395قـوام و درپـر،   ) دهـد  محیط مطابقت داده، باورهای گوینده را نشان مـی 

 سازد. توصیف، کلمات را با جهان باورهایش متناسب می یریکارگ بهگوینده با کنش گفتاری، 

 :  ها م ال
 (.16-13: 7369 ول،ی) مسطح است نیکره زم (7

درآمد نفتی به صورت فراوان در اختیار باشد، نه مسئولین دولتی و نه دیگـران  که  یوقت آن( 8

 

 .انیآموزان و دانشجو دانش داریدر دمقام معظم رهبری  اناتیب .7
2. Re-presentative 
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  ]یـا اقتصـاد نفتـی    یمحصـول  تـک فکر نجات کشـور از اقتصـاد   [افتند طبعاً به این فکر نمی

 .7(7349ای،  )خامنه

ان نوعی کنش گفتاری است که احسا  گوینده را از جه: 1کنش گفتاری بیان احساس

دهد. این بیان شامل حاالت روانی و نیز نمود احساساتی از قبیل شادی، درد، عالقه،  خارج نشان می

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.

و احسـا    کـنم  یمـ  یشتریب دیاحسا  ام شنوم، یاز شماها م اظهارات را نیا یمن وقت:  مثال

 ،یو معنـو  یحرکت محسو  مـاد  نیمجموعه، با ا نینظام، ا نیجامعه، ا نیا نکهیبه ا کنم یم نیقی

 .3(4/6/7366ای،  )خامنه دیخواهد رس دیکه دارد، به اهداف خودش بدون ترد یو اخالق یعلم

باشد.  انی که در آن شخص سهیم شده است، میکنش عاطفی بیان حالت رو یانیب ریغهدف 

کند. با بیان یـک گـزاره بـا     گوینده احسا  خود را از طرین قدردانی، تبریک،... و جز آن بیان می

شود یـا افسـو     آید، م الً یا خوشحال می می به وجودفرض حقیقی بودن آن، در شخص احساسی 

بیـان احسـا ، کلمـات را بـا دنیـای       یریکـارگ  بـه گوینده بـا  (. 855: 7395خورد )قوام و درپر،  می

 سازد. احسا  خویش هماهنگ می

هـای گفتـاری    بـه آن دسـته از کـنش    جهـت دهنـده  یا : 4کنش گفتاری امری/ دستوری

و بنـابراین،   دارد یمـ  وا، دیگـری را بـه انجـام کـاری     ها آنکارگیری  شود که گوینده با به اطالق می

هـا و   هـا شـامل فـرامین، دسـتورات، درخواسـت      کـنش  گونـه  های گوینده است. ایـن  بیانگر خواسته

 توانند به دو صورت م بت/ ایجابی یا منفی/سلبی باشند. پیشنهادها هستند و می

 :ها م ال
 ( یک فنجان قهوه بده، پر رنگ باشه.7

 ( ممکنه لطفاً یک خودکار به من قرض بدهی؟8

 ( به آن دست نزن.3
 

 در حرم رضوی.مقام معظم رهبری نات بیا .7

2. Expressive 

 .کشور یاز نخبگان علم یجمع داریدر دمقام معظم رهبری  اناتیب .3
4. Directives 
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را  یو فرهنـگ اسـالم   هیبکوشند روح دیانشجو و استاد باد یها خانم، ها دانشگاه طی( در مح6

 -کشـور هسـتند   یهـا  دانشگاهدر  نکرده یخدااگر - یبه کسان دیکنند. اجازه نده  یترو
کننـد. اجـازه    یاحترام یدخترِ مسلمان ب انیزنان و دانشجو ای یکه نسبت به حجاب اسالم

 .(80/9/7317ای،  امنهخ) افکار فاسد را منتشر کنند ندبتوان ها نیاکه  دینده

کنـد تـا جهـان خـارج را از طریـن       گفتاری دستوری، تـالش مـی   کنش یریکارگ بهگوینده با 

 (.16-13: 7369یول، ) شنونده با کلمات هماهنگ سازد
شـنونده   قرار دادنمنظوری( این کنش، ترغیب مخاطب برای انجام کاری و ) هدف غیر بیانی

خواهـد شـنونده کـاری انجـام      عملی است، یعنی گوینـده مـی   در حالت تکلیف و اجبار برای انجام
ای  کند تا کاری کند که چیزهایی انجام شود و جهـان را بـا محتـوای گـزاره     گوینده سعی میدهد. 

و تمـایالت گوینـده را    ها خواستباشد، تطبین بدهد. کنش ترغیبی  که شامل عمل آتی شنونده می
 (.799: 7395کند )قوام و درپر،  بیان می

گوینده خـود را   ها آناند که در  های گفتاری از کنش آن دسته: 0کنش گفتاری تعهدآور
ها دربرگیرنده  کند و بنابراین، بیانگر قصد گوینده است. این کنش ملزم به انجام کاری در آینده می

هـایی  هایی را به تن تواند چنین کنش زدنها، و تعهدات هستند و گوینده می ها، تهدیدها، سرباز وعده

 یا به منزلة عضوی از یک گروه اجرا کند.
 :ها م ال

 گردم. ( من برمی7
 ( قصد دارم دفعة بعد آن را درست انجام دهم.8
 (.10-16: 7369یول، ) ( ما آن کار را انجام نخواهیم داد3

انجـام   برجـام( ) مـذاکرات  نیـ ا بعدازآنکـه گفتنـد کـه ممکـن اسـت     ( ها ییکایآمر)ها  آن( 6
خـود   شیبکنـد؛ کـافر همـه را بـه کـ      یاظهار مخالفت کی یآبرودار یراب یگرفت، رهبر

اعتمـاد   فیضـع  ریحق نیاعتماد متقابل است؛ مردم به ا یما حرفمان با مردم بر مبناپندارد. 
 اعتمـاد دارم  یحرکـت عمـوم   نیـ ملمت اعتمـاد دارم؛ بـه ا   نیا تک تککردند، بنده هم به 

 .  8(85/7/7396 ای، )خامنه

 
1. Commisives 

 .السالم همیعل تیب مداحان اهل داریدر د اناتیب .8
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ای عمـل   کارگیری این کنش، تطبین دادن جهان خارج با محتوای گـزاره  به هدف گوینده در

(، مـدل  7) (. در ادامه در شـکل شـماره  73: 7361و اصطهباناتی،  پهلوان نژاد) شد با آتی شنونده می

-هرای ارن    نقش(، 7)های گفتار ارائه گردیده است و در جدول  مفهومی پژوهش مبتنی بر کنش

 توضیح داده شده است. شان یاصلهای  تین همراه با ویژگیهای گفتاری آس گانة کنش
 

 (16: 0311)یول،  شان های اصلی نقش همراه بهگانة آستین های گفتاری پنج . کنش0جدول 

نوع کنش 

 گفتاری
 هدف گوینده جهت انطباق

کد 

 کنش

 7 آورد گوینده موقعیت را پدید می دهند کلمات جهان خارج را تیییر می بیانات تقریری

 بیانات توصیفی
کلمات را با جهان خارج متناسب 

 سازند می
 8 گوینده معتقد به موقعیت است

 بیانات احساسی
کلمات را با جهان خارج هماهنگ 

 کنند می
 3 کند گوینده احسا  موقعیت می

جهت بیانات 
 دهنده

جهان خارج را با کلمات هماهنگ 
 کنند می

 6 خواهد گوینده موقعیت را می

 عهدآوربیانات ت
جهان خارج را با کلمات هماهنگ 

 کنند می

گوینده قصد ایجاد موقعیت را 

 دارد
0 

 

 گفتاری مطلوب شرایط کنش .4-4

هـای گفتـاری    گفتاری، درصدد بررسی شرایط الزم بـرای کـنش   آستین به دنبال نظریه کنش

ای تحقمـن  را کـه بـر   آنچـه اسـت تـا همـه     ازیـ موردنمناسب برآمد. او بررسی کرد که چه شـرایطی  

گفتـاری مطلـوب را در    شرایط الزم برای کـنش وی،  الزم است، فراهم شود. یخاصگفتاری  کنش

 :امور ذیل خالصه کرد

گوینده و شنونده باید دارای زبان مشترک، و عاری از موانع ارتبـاط و مفاهمـه    :ها شرط پیش .7

 ورنـد کـه زمـانی کـه    بر ایـن با  ویلسون و سپربرا(. در این مورد، 786: 7367)ساجدی،  باشند

ارتباط مـؤثری پدیـد خواهـد آمـد      درک نمایند، را گوینده نیات یا موردنظر معنای مخاطبان

Sperber & Wilson, 1986: 23)). 
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هـایی را بـه زبـان عـادی و مشـترک میـان آن دو کـه روش         : گوینده باید جملـه اوّلیّه شرایط .8
 .ندقراردادی برای انجام این نوع کنش گفتاری است، بیان ک

هایی درباره چگونگی اوضاع مناسـب بـا    جمله باید حامل رابط :وصفی یا بازنمایی شرایط .3
 .آن نوع کنش گفتاری باشد

گوینده باید قصد کند که آن کنش گفتاری را به واسـطه   :شناختی روان یا نفسانی شرایط .4
کنـد کـه    جمله انجام دهد و حاالت روانی مناسب آن را نیز داشته باشـد. شـنونده بایـد فـرض    
شوند کـه   گوینده، قصدها و نتای  مناسب را دارد. ادراک این شرایط هنگامی جالب توجّه می

یگـر  دمالحظه کنیم تحقمن مناسب این شرایط از یک نوع کـنش گفتـاری بـه کـنش گفتـاری      

آمـوزی در   کنیم. مـن از دانـش   ای را مطرب می م ال بسیار ساده نجایاچگونه متفاوت است. در 
گفتاری، شرایط ذیـل الزم   مطلوب بودن این کنش برای« در را ببند لطفاً»واهم که خ کال  می

 :است

 آموز باید انگلیسی بفهمد و قادر باشد سخن مرا بشنود. : دانشها شرط شیپ

 ، باید روش قراردادی از درخواست در زبان تلقمی شود.«در را ببند لطفاً»: جمله اوّلیّه شرایط

 آموز هم بتواند آن را ببندد. وجود داشته و باز باشد و دانش: باید دری ط حاکیشرای

آمـوز، جملـه مـرا     : من باید بخواهم که در بسته شود و قصد کنم کـه دانـش  نفسانی شرایط
)سـاجدی،   فهم این گفتار، قصـد مـرا بفهمـد    واسطه بهآموز باید  درخواست تلقمی کند. دانش

7367 :786.) 

کارگیری لیات در زبان مشـترک بـا    ، شرایطی نظیر بهگفتاری مطلوب ، برای کنشدرمجموع

، و توجه بـه قصـد مـتکلمم    ها آنبودن  فهم قابلمخاطب، مراعات قواعد مرسوم صرف و نحو و لزوم 

 (.786: 7367 ،یساجد) است ازیموردنها،  در بیان آن گزاره

مـوده اسـت   گفتاری مطلوب از آن غفلـت ن  برای دستیابی به کنش آستینالبته نکتة مهمی که 

ویـژه در   تواند یک گزاره به همـراه داشـته باشـد، بـه     های گوناگونی که می به کنش»این است که: 

هـا   این نوع گزاره که یدرحال، توجّه چندانی نداشته است؛ ]و رهبران الهی و دینی[های دینی  گزاره

هـا   ، ایـن گـر ید رتعبـا  بـه های متعدّد داشـته باشـند.    توانند کنش های خاص خود می به دلیل ویژگی

هـای گفتـاری را در    . و این ویژگی ذوابعـادی کـنش  (781: 7367ساجدی، ) «گزارهایی ذو ابعادند
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گفتاری دسـتوری   توان دریافت که کاربرد کنش بیانات و سخنان رهبران الهی و دینی، به خوبی می

برخوردارنـد،  از سوی آنان با رهبرانی که از سبک رهبری دیکتاتوری، دموکراتیک و یـا تفـوی    

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

 
 

 . مدل مفهومی پژوهش0شکل 

 

 شناسی تحقیق . روش5
 تیـ اهم یدارا انـات، یو ب هـا  یسـخنران  ژهیـ و مـتن، بـه   لیـ تحل یبرای گفتار یها توجه به مدل

 دهیانواع کنش گفتـار بـه اهـداف نهـان و پوشـ      یبسامد لیو تحل یبررسبا  توان  یاست و م یفراوان

 نمود. لیو تحل ریشد و آن را تفس کینزد ندهیگو

آمیختـه یـا ترکیبـی(    ) براین اسا ، در تحقین حاضر از دو رویکرد پژوهشـی کمـی و کیفـی   

ری بـه  گفتـا  نظریـه کـنش   بـر اسـا   از روش تحلیل محتوا و کیفی،  کردیرواستفاده شده است. در 

ویـژه   به[های گفتاری برای تحلیل متن  کنشاست. استفاده از  شده پرداخته ها توصیف و تحلیل یافته

توان با بررسی و تحلیل بسامدی انـواع   دارای اهمیت است که می ، از این نظر]ها و بیانات سخنرانی

نـژاد و   پهلـوان ) دکنش به اهداف پنهانی و پوشیده گوینده نزدیک شد و آن را تفسیر و تحلیل نمـو 

های گردآوری و کد شده توسط  با استفاده از داده (. در رویکرد کمی،06: 7361ناصری مشهدی، 

گانـه گفتـاری بـا اسـتفاده از      هـای پـن    بـه تفـاوت کـنش    7آزمون عالمـت های محقن ساخته و  فرم
 

1. Sign Test 
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 هــای اســمی و انحــراف اســتاندارد ، شــاخص مجــذور کــای مخصــوص دادهModeمیــانگین، نمــا 

td. deviationS میانگین... پرداخته شده است. پراکندگی نمرات اطراف  جهت محاسبه 

 تـا لـه   معظم یرهبر تیدر دوران مسئول یهبرمقام معظم ر اناتیپژوهش شامل ب یجامعه آمار

و در  یلـه در جمـع آحـاد مـردم در حـرم رضـو       معظـم  اناتیباست. نمونه آماری شامل بوده  کنون

 یریـ گ انـد، کـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه      فرمـوده  رادیـ ا 7396تـا   7349از  بوده که هرسال یابتدا

ــو مــورد تحل یگــردآور هدفمنــد، در برخــی از مــوارد ممکــن اســت بخــواهیم  قــرار گرفــت.  لی

ای کوچک از جمعیت بزرگی را مطالعه کنیم که بسـیاری از اعضـای آن زیرمجموعـه     زیرمجموعه

 یریـ گ روش نمونـه غیـرممکن اسـت، از    بـاً یتقر هـا  آنهمـه  شوند، اما شـمارش   شناخته می یآسان به

کنـد بـا قضـاوت و نظـر تخصصـی خـود        در این روش پژوهشگر سعی میشود.  استفاده می هدفمند

های مختلف بیشترین شباهت را به جامعـه واقعـی داشـته     ویژگی ازنظرای را انتخاب نماید که  نمونه

به جهت  رادشدهیا یسخنرانسی مورد  نشیگز یاصلعلت (. 19: 7395رسولی و امیرآتشانی، ) باشد

 . رفتیانجام پذ نیتحق یباال ییو روا ییایبه پا یابیدست

( که معـروف بـه   CVR) محتوا ییروا ینسب بیاز ضر ،سنجه کنش گفتار ییروا یبررس یبرا

هـر  تـا   شـود  یاز متخصصان درخواست م CVR نییتع یالشه است، استفاده شده است. برا بیضر

 یقسـمت  سـه  فیـ ، کـه معـادل ط  «نـدارد »و  «یخن ـ »، «دارد» یقسـمت  سهاعتبار  فیط بر اسا را  تمیآ

ها  سپس پاسخ، ندینما یبررس« ندارد یضرورت»و « ندارد یضرورت یاست ول دیمف» ،«است یرورض»

 .دیمحاسبه گرد ریمطابن فرمول ز

 
تعداد کل  Nاند و  دهپاسخ دا یضرور نةیاست که به گز یتعداد متخصصان n_Eرابطه  نیا در

 یآزمون شی، پ7ساخته( )فرم محقن نیتحق  سنجه ییسنجش روا یبرابراین اسا ، . متخصصان است

 وانجـام شـد    یبه روش گلولـه برفـ  و ارتباطات  از متخصصان حوزه علوم اجتماعینفر  85به تعداد 

 .نظر کارشناسی آنان مالک عمل قرار گرفت
 

و  یـی شـده و روا  یسـاز  یومـ  یاست که مقدار نیجان آست گفتار یها محقن ساخته براسا  جداول استاندارد کنش یها جدول .7

 داده شده است.. حیتوض شتریب یشناس اند که در بخش روش جداول مورد سنجش قرار گرفته و اثبات شده نیا ییایپا
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ها  از فرمول آلفای کرونباخ با استفاده از تقسیم سنجه تار،سنجه کنش گفبرای محاسبه پایایی 

، از نمـرات حاصـل از دو نیمـة تقسـیم شـده، ضـریب       لیـ وتحل هیـ تجزبه دونیمـه تصـادفی در حـین    

عنوان برآوردی از پایایی شـاخص   همبستگی که معرف برابری دو نیمه است، محاسبه گردید که به

گرفتـه شـد. در ایـن حالـت چـون بـین دو دسـته از         ردر نظـ برای سنجش کنش گفتار  مورداستفاده

نشـانگر پایـایی بـاالی ابـزار      آمـده  دسـت  بهنتیجه  ،(667/5) ها همبستگی باالیی وجود داشت سنجه

 .دیمحاسبه گرد ریمطابن فرمول ز گیری تحقین بود. پایایی موردنظر اندازه

 
 که در آن:

 آزمون  ایپرسشنامه  یها هیگو ای سؤاالتتعداد  kنماد  -

 ام. kآزمون  ریز انسیوار S8 نماد -

 کل آزمون است. انسیوار S8 یگمایس و -

ها از روش اسنادی استفاده شده است، بدین طرین کـه از طریـن سـایت     برای گردآوری داده

تـا   49در اجتماع عظیم آحاد مردم در ابتدای هر سال کـه از سـال   یشان مقام معظم رهبری، بیانات ا

هـای محقـن سـاخته قـرار داده شـد،       کدبنـدی و در درون جـدول  استخراج،  ،دهد را پوشش می 96

 بـر اسـا   گردیـده و   یدهـ  سـازمان هـا در جـداولی مختصـرتر     سپس نتای  حاصل از توصیف داده

 ها انجام گرفت. یل یافته، تحلگفتار یها کنشبندی پنجگانة  طبقه

 

 ها و تحلیل . یافته6
 . تحلیل خُرد6-0

هـای   گفتـاری و در راسـتای دسـتیابی بـه سـؤال تحقیـن، داده       در این پژوهش، از طرین کنش

 ، به شرب زیر توصیف و تحلیل گردیدند:شده یگردآور

 

 کنش گفتاری انشایی/ تقریری:

 ٪9/1آن است که فراوانی ایـن نـوع کـنش    های گفتاری انشایی/تقریری، بیانگر  بسامد کنش
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کارگزاران نظام( بوده است. حال، بایـد دریافـت کـه    ) برای خواص جامعه ٪1/7برای عامة مردم و 

له ارائه شده در جمع این دوقشر  گفتار انشایی/ تقریری، در بیانات معظم بین کنش ٪8/4  چرا تفاوت

 وجود دارد؟

های گفتاری گفته شـد   به آن دسته از کنش/ تقریری، انشاییهای گفتاری  بنا به تعریف کنش

در  شـده  ارائـه به تیییر اوضاع دنیای خارج بیانجامد. با بررسی و تطبین سـی سـخنرانی    ها آنکه بیان 

یـابیم کـه    جمع عامة مردم با وضعیت و اوضاع داخل و خارج از کشور در آن شرایط زمانی، درمی

رهبری احسا  تکلیف نموده کـه بـرای ت ثیرگـذاری بـر     شرایطی حاکم بوده است که مقام معظم 

ایـن نـوع    یریکـارگ  بـه مخاطبان، بیشتر از این نوع کنش در بیانات خود استفاده نمایند تا بتوانند بـا  

کنش از طرین کلمات، اوضاع دنیای خارج را تیییر بدهند. و این در حالی است که این شرایط در 

کارگزاران نظام( هستند حاکم نبوده است و بـه همـین   ) خواصزمان ارائه بیانات که مخاطب کالم 

 (.8شکل و  8جدول ) داری بین این دو سخنرانی وجود دارد دلیل تفاوت معنی
 

 کنش گفتاری تصریحی یا توصیفی:

های گفتاری تصریحی یا توصیفی، بیانگر آن است که فراوانـی ایـن نـوع کـنش      بسامد کنش

 کارگزاران نظام( بوده است. ) برای خواص جامعه ٪8/49برای عامة مردم و  3/41٪

دهـد،   وع کنش که تصـریح و توصـیف گوینـده را از جهـان خـارج نشـان مـی       این ن بر اسا 

دهنده باور ایشان از درستی اوضـاع امـور اسـت. اظهـاراتی      له به بیان مطالبی پرداخته که نشان معظم

کـه وی از   انـد  های گفتاری هایی از کنش گیری و توصیف نمونه چون بیان واقعیت، تصدین، نتیجه

 ازجملـه ایـن کـنش   دهـد.   بـاور دارد، نشـان مـی    که چنان آنهست یا  که چنان آنها دنیا را  طرین آن

 دهد. شده نشان می های گفتاری است که تعهد گوینده را نسبت به صدق گزاره مطرب کنش

بـرای عمـوم مـردم و خـواص      شـده  ارائـه ای بین بیانات  گفتار، تفاوت عمده در این نوع کنش

 (.7 شکلو  8جدول ) وجود ندارد
 

 کنش گفتاری احساسی:

های گفتاری احساسی، بیانگر آن است کـه فراوانـی ایـن نـوع کـنش       کارگیری کنش آمار به

 کارگزاران نظام( بوده است. ) برای خواص جامعه ٪3/9برای عامة مردم و  6/73٪
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له با توجـه   دهد، معظم را از جهان خارج نشان میوع کنش که احسا  گوینده این ن بر اسا 

به تنوع موضوعی ارائه نموده در بیانات خود به بیان تجربه، شادی، درد، عالقه، تنفر و لذت و ارائة 

بیان احسا ، کلمـات را بـا دنیـای احسـا       یریکارگ بهراهکارهای ممکن پرداخته است. ایشان با 

 خویش هماهنگ نموده است. 

بـرای عمـوم مـردم و خـواص      شـده  ارائـه ای بین بیانات  گفتار، تفاوت عمده کنش در این نوع

 (.8شکل و  8جدول ) وجود ندارد
 

 کنش گفتاری امری/ دستوری:

برای عامة مردم و  ٪6/9گفتاری امری/ دستوری با فراوانی   ، کنشآمده دست بهبر اسا  نتای  

 ٪1/6. حال، باید دریافت که چرا تفـاوت  کارگزاران نظام( بوده است) برای خواص جامعه 0/76٪

 وجود دارد؟ دو قشردر جمع این  شده ارائهله  گفتار امری/دستوری، در بیانات معظم بین کنش

، ها آنکارگیری  گوینده با به، جهت دهندهامری/ دستوری یا های گفتاری  بنا به تعریف کنش

های گوینده است. بـراین اسـا ، در    خواسته دارد و بنابراین، بیانگر دیگری را به انجام کاری وا می

آمده و بیان مطالبات مورد  کارگزاران نظام( و بنا به وضعیت پیش) در جمع خواص شده ارائهبیانات 

درخواست برای انجام در آینده از سوی مقام معظم رهبری، شرایطی حاکم بوده اسـت کـه ایشـان    

 یریکارگ بهنات خود استفاده نمایند تا بتوانند با احسا  تکلیف نموده بیشتر از این نوع کنش در بیا

دهند. و این در حـالی اسـت کـه ایـن      این نوع کنش از طرین کلمات، اوضاع دنیای خارج را تیییر 

شرایط در زمان ارائه بیانات در جمع عامة مردم حاکم نبوده است و این قشر از طرین این نوع کنش 

 داری بین این دو سخنرانی وجود دارد. تفاوت معنی کمتر مورد خطاب واقع و به همین دلیل

ها و دستورات دیکتاتورها و حاکمان خودرأی  اوامر، فرمان برخالفنکتة حائز اهمیت اینکه، 

هـای   ها و دستورات ریشه در آمـوزه  های لیبرال دموکراسی مرسوم دنیا، اوامر، فرمان حکومت و نیز

مانند انجام نمـاز جماعـت کـه مـ موم بـه ت سـی از امـام        ه –دینی و رابطة خاص امام و م موم دارد 

و اینجـا مـ موم بـا کمـال میـل و از روی بیـنش و آگـاهی         –جماعت کارهایی را باید انجـام دهـد   

در مقام انجام تکلیف اَعمـال   زیندهد، نه از روی اکراه و یا اجبار صِرف. امام  دستورات را انجام می

 (.8 شکلو  8جدول ) های شخصی هو  و خواست دهد و نه از سر هوی و را انجام می
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 کنش گفتاری تعهدآور:

 بـرای خـواص جامعـه    ٪3/7برای عامة مردم و  ٪8/7گفتاری تعهدآور با فراوانی   بسامد کنش

 شـده  ارائـه گفتار، تفاوت فاحشـی بـین بیانـات     در این نوع کنشدهد.  کارگزاران نظام( را نشان می)

 ندارد.برای عموم مردم و خواص وجود 

، دیگـری را بـه انجـام    ها آنکارگیری  گوینده با بهتعهدآور، های گفتاری  بنا به تعریف کنش

هـا،   هـا دربرگیرنـده وعـده    های گوینده است. این کنش دارد و بنابراین، بیانگر خواسته کاری وا می

دادن  کـارگیری ایـن کـنش، تطبیـن     تهدیدها، سرباززدنها، و تعهدات هستند و هدف گوینده در بـه 

 .شد با ای عمل آتی شنونده می جهان خارج با محتوای گزاره

کـارگزاران نظـام( و بنـا بـه وضـعیت      ) در جمـع خـواص   شـده  ارائـه براین اسـا ، در بیانـات   

آمده، شرایطی حاکم بوده است که مقام معظم رهبری احسا  تکلیف نموده که کمتر از ایـن   پیش

این نوع کنش اوضاع دنیای خارج  یریکارگ بهتا بتوانند با نوع کنش در بیانات خود استفاده نمایند 

خود هماهنگ نماید. و این در حالی است که این شـرایط در زمـان ارائـه     موردنظرهای  را با گزاره

داری بـین ایـن دو    بیانات در جمع عامة مردم نیز حاکم بوده اسـت و بـه همـین دلیـل تفـاوت معنـی      

 (.8شکل و  8جدول ) ور وجود نداردسخنرانی از نظر کنش گفتاری تعهدآ

 
 یبا مخاطبان خاص و عام در س یمقام معظم رهبر اناتیب یکنش گفتار فراوانی .1جدول 

 11تا  61  از سال شده انیب یسخنران

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 %5/755 0045 %5/5 5 %5/755 0045 گروه * کنش.نوع
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 نتایج کنش گفتاری بیانات مقام معظم رهبری با مخاطبان  .3جدول 

 11تا  61  از سال شده انیبخاص و عام در سی سخنرانی 

 مخاطب
 

 آماره

 نوع کنش

 خاص عام

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/7 05 9/1 855 انشایی/ تقریری

 8/49 8595 3/41 7175 تصریحی/ توصیفی

 3/9 865 6/73 305 احساسی

 0/76 045 6/9 805 امری/ دستوری

 755 65 8/7 35 تعهدآور

  3585 755 8065 مجموع

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

 

 نرو  ماابر   و نرو  کرنش    نیاز آن است کره بر   یاسکوئر حاک یآزمون کا  ینتا

 باشرد  مری  ۷0/۷کمترر از   آمده دست به داری یمعنسطح  رایوجود دارد ز داری معنیرابطه 

 (.2جدول )
 

 یمقام معظم رهبر اناتیب یر کنش گفتارئاسکو یآزمون کا جینتا .4جدول 

 11تا  61  از سال شده انیب یسخنران یبا مخاطبان خاص و عام در س

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
a579/874 6 555/5 

Likelihood Ratio 690/883 6 555/5 

Linear-by-Linear Association 466/10 7 555/5 

N of Valid Cases 0045   
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 . نتایج کنش گفتاری بیانات مقام معظم رهبری با مخاطبان1شکل 

 11تا  61های  طی سال شده انیب یسخنران دوخاص و عام در 

 
 تحلیل کالن. 6-1

مقـام معظـم رهبـری بیانـات خـود چـه        اینکـه  بـر  مبنی شد مطرب قبالً که پرسشی به پاسخ در

اند که کنش ت ثیری آن به صورت پیروی از  های منظوری( را به کار برده کنش) های گفتاری کنش

و کـارگزاران و مسـئوالن( بـروز    ) منویات ایشان از سوی عموم مردم و نیز در مشیِ خواص جامعـه 

لـه بیشـترین اسـتفاده را از     (، مشـخص گردیـد کـه معظـم    3شـکل )  و (0)یابـد، از جـدول    نمود مـی 

گفتار تعهدی، برای رساندن منظور و پیام خود و  گفتار توصیفی و کمترین استفاده را از کنش کنش

 . اند کاربرده بههای گوناگون داخلی و خارجی  اِعمال وظایف محولة رهبری در حوزه

855 

05 

7175 

8595 

ره
زا

گ
 

305 865 805 

045 

35 65 
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 فراوانی و درصد اساس برگفتاری بیانات مقام معظم رهبری  تایج کنش. ن5جدول 

 آماره

 نوع کنش
 ی تجمعیفراوان درصد فراوانی

 0/6 0/6 805 انشایی/ تقریری

 6/18 3/46 3655 تصریحی/توصیفی

 7/66 3/77 435 احساسی

 1/96 4/76 675 امری/ دستوری

 755 3/7 15 تعهدی

  755 0045 مجموع

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

 

 
 

 رهبری فراوانی و درصد اساس برگفتاری بیانات مقام معظم  ای نتایج کنش . نمودار دایره3شکل 
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 ٪3/41هـای توصـیفی بـا فراوانـی      های گفتاری مربوط به کنش بر اسا  آمار، بیشترین کنش

ان نظـام( بـوده اسـت. در مقابـل کمتـرین      کـارگزار ) برای خواص جامعه ٪8/49برای عامة مردم و 

بـرای   ٪3/7بـرای عامـة مـردم و     ٪8/7های تعهـدی بـا فراوانـی     های گفتاری مربوط به کنش کنش

 کارگزاران نظام( بوده است.) خواص جامعه

های فوق، مطالـب ارائـه در بیانـات مقـام معظـم رهبـری        گفتاری و تحلیل داده کنش بر اسا 

های موجود است. اظهاراتی چون بیان واقعیـت، تصـدین،    از وجود واقعیت له دهنده باور معظم نشان

هـا دنیـا را    کـه گوینـده از طریـن آن    انـد  هـای گفتـاری   هایی از کـنش  گیری و توصیف نمونه نتیجه

عنـوان رهبـری    دهد. و در سطوب باالتر ایشان به باور دارد، نشان می که چنان آنهست یا  که چنان آن

تصـریح و توصـیف، کلمـات را بـا جهـان باورهـایش        یریکـارگ  بهای کنونی، با در دنی شده شناخته

 گذارد. های داخل و خارج از کشور می این وسیله ت ثیر خود را بر واقعیت  سازد و به متناسب می

کـاربرد انـدک   مقـام معظـم رهبـری،     شـده  نشیگـز در بیانـات   شـده  ارائـه با توجه به مطالـب  

له خود را ملـزم بـه انجـام کـار و تعهـدی در       حقیقت است که معظماین گفتار تعهدی بیانگر  کنش

نترای  کرنش   (، 0)کند و بنابراین، بیانگر قصد گوینده است. در جدول  ها نمی آینده در برابر غربی

 شرده  دادهفراوانی و درصد نشان  بر اساسگفتاری بیانات مقام معظم رهبری با مااببان 

 است.  
یعنی رهبر جامعه بـا آحـاد    مخاطب و گوینده بین عمین ط و اعتماددهنده ارتبا نشان نتای  این

و با کارگزاران و مسئوالن کشور با سالئن متنوع، متک ر و بعضاً متعـارض از سـوی    سو کیمردم از 

دوسـتی   و قبیـل ارادتمنـدی، قـدردانی    از تـالش کـرده احساسـاتی    یعنی گوینده مـتن  دیگر است؛

 انتقال بدهد.  به اطب خویشخویش را در قالب این متن به مخ

 گفت: توان یم یکل یریگ جهینت کیو در  نیشیمطالب پ یبند با جمع

 یشناسـ  بیبـه آسـ   ،یفی/ توصـ یحیتصـر  یگفتـار  کنش یریکارگ بهبا  یمقام معظم رهبر .7

در  ینقاط ضعف درون نظام پرداخته و با استمداد از عامـة مـردم و خـواص جامعـه، سـع     

 قوت نظام نموده است. ها به نقاط  ضعف نیا لیتبد

متوجـه نظـام اسـت، بـا      میرمستقیغ ای میخارج از نظام که مستق داتیتهد نةیدر زم شان،یا .8
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 پرداختـه و بـا اسـتمداد از    یبـه روشـنگر   ،یفی/ توصیحیتصر یگفتار کنش یریکارگ به

نظـام   یبه فرصت برا داتیتهد گونه نیا نیا لیدر تبد یعامة مردم و خواص جامعه، سع

 ست.نموده ا

دهنده ارتبـاط و اعتمـاد عمیـن بـین گوینـده و       نشان ،یاحساس یگفتار کنش یبسامد باال .3

و با کارگزاران و مسـئوالن کشـور بـا     سو کیرهبر جامعه با آحاد مردم از  یعنیمخاطب 

تالش کرده احساساتی از  شانیا یاست؛ یعن گرید یسالئن متنوع و بعضاً متعارض از سو

کنش گفتار به مخاطب  گونه نیای و دوستی خویش را در قالب قبیل ارادتمندی، قدردان

 انتقال بدهد.

لـه خـود    است که معظم قتیحق نیا انگریب ،یهای گفتاری تعهد کنش نییپا اریبسامد بس .6

آنان کـه نمـود    یها ییدر برابر دشمنان و زورگو ندهیدر آ یرا ملزم به انجام کار و تعهد

در برابـر   یو یهـا  یریـ گ و موضع ندیب ینم ده،یدگر یمتجل یغرب یآن در کشورها ینیع

 نشان از حکمت، مصلحت و عزت دارد. ده،یگرد یمتجل تارشاربابان سلطه که در گف

در گفتـار و   زیـ و ن ینـ ید یهـا  در گـزاره  یگفتار یها کنش یذوابعاد یژگیبا توجه به و .0

 یگفتـار  شکـاربرد کـن   یکه حتـ  افتیدر توان یم یبه خوب ،ینیو د یسخنان رهبران اله

کـه از   یاز رهبرانـ  یمقـام معظـم رهبـر    یاز سو -کم  زانیهرچند به م - ی/ دستوریامر

 کننـد  یاسـتفاده مـ   یگفتار یها از کنش یضیتفو ایو  کیآمرانه، دموکرات یسبک رهبر

اغلـب   ،یروانـ  ،یاخالقـ  ،یعاطف یها از جنبه یکامالً متفاوت بوده و عالوه بر برخوردار

 .باشد یمخاطبان( م) ها انسان یِلهموافن با فطرت پاک ا

 

 گیری . نتیجه1
گیری انقالب اسالمی و ت بیـت حاکمیـت نظـام جمهـوری اسـالمی در ایـران، شـکل         با شکل

جدیدی از رهبری به دنیا عرضه شد. این سبک جدید رهبری، نه از نوع رهبری استبدادی است که 

نوع سبک رهبری دموکراسـی اسـت کـه     گیری بپردازد، نه از با خودرأیی و خودکامگی به تصمیم

فقط به مشارکت صِرف افراد و پیروان بسنده نماید و نه از نوع سبک رهبـری تفویضـی اسـت کـه     

ها را به پیروان واگذار نموده و از خود سلب مسئولیت نماید. در واقع، این نوع سبک  همة مسئولیت
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بـا پیـروان فراتـر از ارتبـاط صِـرف انجـام       ها نامید که رابطة رهبر  رهبری جدید را باید رهبریِ قلب

هـای   تکلیف از سر اختیار یا اجبار بوده و از نوع ارتباط انسانی و الهـی اسـت کـه ریشـه در آمـوزه     

 اسالمی دارد.

رهبـر   عنـوان  بـه بر این اسا ، در این مقاله تالش گردید نشان داده شود مقـام معظـم رهبـری    

دیکتاتوری و دموکراسی مرسوم در دنیای کنونی، بـرای  های رهبری  انقالب اسالمی خارج از شیوه

گیرنـد تـا پیـروی     مـی   های گفتاری بهره برقراری ارتباط با آحاد مردم و خواص جامعه از چه کنش

لـه   مشخص گردید کـه معظـم  همگان از منویات ایشان از سر اقناع و نه اجبار در جامعه عینیت یابد. 

 گفتـار  هـای  ریحی/توصـیفی و کمتـرین اسـتفاده را از کـنش    گفتـار تص  بیشترین استفاده را از کـنش 

هـای   برای رساندن منظور و پیام خود و اِعمال وظایف محولة رهبـری در حـوزه  ، تعهدیو  دستوری

رهبری حکیمانه خود تاکنون  ساله یسله در دوران  اند. معظم کار برده گوناگون داخلی و خارجی به

دهـد و  « ارتقا»جامعه را  این بوده که به دنبال ،یفی/توصیحیتصر های گفتاری کنشبا انتخاب مدل 

، که این خود نقطـه قـوت و ثقـل قـدرت نـرم      کند «لیتحم»را  یزیبا زور چ نکهیکند نه ا «تیهدا»

هـای پیشـرفت را    آید و افن روشنی از رشد جامعه و دسـتیابی بـه قلـه    می به شمارجمهوری اسالمی 

عنـوان رهبـر انقـالب     نات خود، با شـناخت موقعیـت خـویش، بـه    ایشان در کلیه بیانماید.  ترسیم می

کـنش  ) کـنش بیـانی( منظـور خـویش    ) اند تا با استفاده از جمالت خـاص  اسالمی ایران سعی داشته

بیانی( بـه گسـترش    پس  کنش) غیربیانی( را به مخاطب برسانند تا با ت ثیرگذاری بر مخاطبان خویش

ها و  که ناشی از درک باالی ایشان از ضعف ی/توصیفیتصریح افکار خویش در قالب کنش گفتار

ها و تهدیدهای ناشی از محیط بیرونی نظـام از   های مربوط به محیط داخلی از سویی و فرصت قوت

 سوی دیگر است، بپردازند. 

ها، انتظارات و  خواسته انیب مقام معظم رهبری که یمدل رهبراز  آمده دست بهبه نتای   با توجه

له  مخاطبان بیانات و گفتار معظم، دنماین اظهار می یفی/توصیحیتصر در قالب گفتارد را خومطالبات 

زمـان و   اتیو مقتضـ  طیبـه فراخـور شـرا   ویژه مسئوالن و مدیران جامعه هستند،  که آحاد مردم و به

جامعـه   صـورت  نیا ریدر غ یند،انتظارات و مطالبات عمل نمامطالبات،  ها، به آن خواسته دیمکان با

شده و به  اپرستیو دن تقوا یب یو گرفتار حاکمان شده منحرفرشد و تکامل  ت،یهدا یاصل ریاز مس

نقشـه راه   یخـوب  بـه لـه   بنگـریم، معظـم   دقـت  بهحال، اگر به بیانیه گام دوم . شود یانحطاط کشانده م
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تـی  انقالب اسالمی را که مصداق عینی و عملی آن جمهوری اسالمی ایران است برای چهار دهة آ

قدرت نرم انقالب  ینقطه کانونعنوان  توان از این بیانیه به درواقع می اند و با هوشمندی ترسیم نموده

هـای اجتمـاعی ـ     هـا و صـنف   آحاد مردم که همه طیـف  شده یزیر برنامهی نام برد که با ورود اسالم

، مخاطب اصلی این نیب نیدراگیرد ـ که البته   فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و علمی جامعه را دربر می

توان امیـدوار بـود کـه مـا در آسـتانه سـاختن تمـدن نـوین اسـالمی           بیانیه عمدتاً جوانان هستند ـ می 

 عظیم تمدنی به دست جامعه ما شکل بگیرد. کار نیاقرارگرفته و 
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