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} دکترای تخصصی ژورنالیسم و پژوهشگر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران{
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صدا و سیما در اندیشه مقام رهبری:
تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب
آیت اهلل سید علی خامنهای در دیدار رئيس
و مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ()1369 - 1394
چکیده
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق ،تحلیــل گفتمــان مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــاب اســامي در دیــدار رئیــس و
مدیــران ســازمان صــدا و ســیما اســت كــه در فاصلــه ســالهای  1369 - 1394بیــان کردهانــد .دو پرســش اساســی
تحقیــق ايــن اســت کــه ســخنرانیهای مقــام رهبــری در ســالهای مــورد مطالعــه ،نخســت حــاوی چــه مضامینــی
بــوده اســت؟ و دوم بــر چــه محورهایــی متمرکــز بــوده اســت؟ تحقیــق بــا رویکــرد ترکیبــی در دو مرحلــه انجــام
گرفتــه اســت :در ابتــدا ،محقــق بــا نمونهگیــری هدفمنــد از  25ســخنرانی رهبــر انقــاب در فاصلــه ســالهای 1394
  ،1368شــش ســخنرانی درج شــده ایشــان را بــه مناســبت انتصــاب رئیــس یــا تمدیــد دوره ریاســت ســازمان بــهعنــوان «نمونــه» انتخــاب و مضامیــن آنهــا را بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا در  32مضمــون ،کدگــذاری کــرده
و در ادامــه ،بــا توجــه بــه فراوانــی مضامیــن و نیــز شــرایط خــاص کشــور در مقطــع ســخنرانی ،تحلیــل گفتمــان را بــر
مبنــای انديش ـههای تئــو وندایــک انجــام داده اســت؛ نتیجــه ایــن کــه بیــن مضامیــن ســخنرانیهای رهبــر انقــاب
در ســالهای مــورد مطالعــه ،تفــاوت معنــادار وجــود دارد و بــا توجــه بــه تحلیــل گفتمــان ســخنان و نیــز شــناخت
و تبییــن شــرایط زمانــی ،بــه ترتیــب گفتمانهــای «حفــظ ارزشهــای اســامی و انقالبــی»« ،عدالــت اجتماعــی»،
«وحــدت و انســجام ملــی» و «مقاومــت در برابــر نظــام ســلطه» بــر ســخنان ایشــان حاکــم بــوده اســت.
واژگان کلیدی
صدا و سیما ،مقام رهبری ،تحلیل گفتمان ،مضامين سخنان.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

مقدمه
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق ،تحلیــل گفتمــان مربــوط
بــه ســخنان رهبــر انقــاب اســامی ،آیــت اهلل ســید علــی
خامنـهاي اســت .رهبــر انقــاب ،ایــن ســخنان را در دیــدار
رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی ایــران و بــه اختصــار ،ســازمان صــدا و ســیما بیان
(((
کردهانــد و محقــق بــا اســتفاده از مضامیــن ســخنرانیها
در فاصلــه ســالهای  1369 - 1394و تحلیــل محتــوای
ســخنان ایشــان بــه دنبــال آن اســت تــا بــه هــدف اصلــی
تحقیــق ،جامــه عمــل بپوشــاند.
ضــرورت اســتفاده از مضامیــن ســخنرانیهای رهبــر
انقــاب بــه ایــن خاطــر اســت کــه ایشــان ماننــد هــر
مقــام بلندپایــه دیگــر در ســخنان خــود بــه تناســب
شــرایط داخــل و خــارج کشــور ،بــه موضوعهــای
مختلــف ،توجــه و گاه بــر آن تأکیــد میکننــد کــه
ایــن «توجــه» و «تأکیــد» در دیدارهــای مــورد مطالعــه
بــا رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما ،بــه طــور
عمــده متمرکــز بــر موضوعهــای مربــوط بــه مباحــث
سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و علمــی کشــور،
فرصتهــا و تهدیدهــای حــال و آینــده انقــاب و نظــام
جمهــوری اســامی« ،منطــق رســانهای» ســازمان در
برخــورد بــا شــرایط پیوســته و گاه بــه ســرعت در حــال
تغییــر و نیــز مشــی((( و مأموریــت((( و بایدهــا و نبایدهــای
فعاليتهــا و عملکــرد آن ،بــه ویــژه در حــوزه پیــام((( و
محتــوای((( برنامهســازیها (از خبــر ،موســیقی و نمایــش
تــا مســابقه و ُجنگهــای تفریحــی و ســرگرمکننده و
تبلیغــات ،چــه سیاســی((( ،تجــاری((( و خدمــات

عمومــی((() اســت.
میدانیــم «رســالتمند((( و متعهــد بــودن رســانهها»
از جملــه موضوعهــای چالشبرانگیــز عصــر ارتباطــات
اســت کــه برخــی بــا آن ،مخالــف و برخــی دیگــر موافــق
هســتند؛ امــا مطالعــه دالیــل مخالفــان و موافقــان و نيــز
مــرور هــر چنــد گــذرا بــر مقدمــه و اصــول مرتبــط قانــون
اساســی و ســخنان رهبــران انقــاب ،چــه امــام خمینــی
(ره) و آیــت اهلل خامنــهای نشــان میدهــد «انقــاب
اســامی ایــران و رهبــران اصلــی آن بــا پذیــرش و بســط
نــگاه موافقــان ،حتــی تــاش کردهانــد تــا ایــن نــگاه را بــه
اســناد و متــون حقوقــی وارد کننــد و در اصطــاح اهــل فن،
نهادینــه ســازند» (اســماعیلی.)11 :1388 ،
خبــرگان قانــون اساســی ( )1358در مقدمــه آن
کــه در حقیقــت« ،عهــدهدار بیــان پایههــای فکــری
نظــام جمهــوری اســامی اســت»؛ بــر ایــن نکتــه
تأکیــد كردهانــد کــه «وســایل ارتبــاط جمعــی (رادیــو
و تلویزیــون) بایســتی در جهــت رونــد تکاملــی انقــاب
اســامی و در خدمــت اشــاعه فرهنــگ اســامی قــرار
گیــرد و در ایــن زمینــه از برخــورد ســالم اندیشــههای
متفــاوت بهــره جویــد و از اشــاعه و ترویــج خصلتهــای
تخریبــی و ضــد اســامی جــدا پرهیــز کنــد».
امتــداد ایــن «نــگاه» را میتــوان ســه ســال بعــد در
«مقدمــه» قانــون خــط مشــی کلــی و اصــول برنامههــای
ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران
( )1361نیــز مشــاهده کــرد؛ در ایــن قانــون مصــوب
مجلــس شــورای اســامی میخوانیــم:
«صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران میبایــد

 -1تمامــی مطالــب نقــل شــده از رهبــر انقــاب اســامی کــه مبنــای انجــام ایــن تحقیــق اســت؛ در پایــگاه دفتــر حفــظ و نشــر آثــار آیــت
اهلل العظمــی خامنـهای بــه نشــانی  khamenei.irدر دســترس عمــوم قــرار دارد.
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« -9مقصــود از رســالت در ایــن عرصــه ،چیــزی متفــاوت از کارکــرد ( )Functionو وظیفــه اســت و بــه احســاس تعهــدی گفتــه میشــود
کــه رســانهها و گرداننــدگان آنهــا نســبت بــه ارائــه دادن یــا ارائــه نــدادن اطالعــات و اخبــار احســاس میکننــد .بــرای تشــبیه میتــوان
رســالت را روح حاکــم بــر فعالیتهــای حرف ـهای و التــزام درونــی و عملــی بــه دنبــال کــردن هــدف یــا اهــداف خــاص در ضمــن انجــام
وظایــف ذاتــی دانســت( ».اســماعیلی)11 :1388 ،
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از طریــق آگاهیهــای مکتبــی ،سیاســی و اجتماعــی و
ایجــاد احســاس مســئولیت در مــردم و افشــای توطئههــا و
نقشـههای دشــمنان داخلــی و خارجــی انقــاب در جهــت
حفــظ و تــداوم انقــاب تــاش نمایــد و زمینــه را بــرای
رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و بــاروری خالقیتهــای
انســان تــا مــرز خلیفهاللهــی آمــاده نمایــد .رســالت
ارشــادی و پیامبرگونــه ایــن رســانه عمومــی ،حضــور فعــال
در کلیــه جریانــات اجتماعــی و ایجــاد روحیــه امیــد و
اعتمــاد در جامعــه اســت .همچنــان کــه بایــد واقعیتهــای
تلــخ و خطراتــی کــه امــت را تهدیــد میکنــد ،پیشــگویی
کــرده و بــه موقــع هشــدار دهــد؛ مــردم را بــه ســوی خیــر
و کمــال مطلــق دعــوت نمــوده و در تنگناهــا و مشــکالت،
راهگشــای روشــنیبخش باشــد .صــدا و ســیما هرگــز
نبایــد خــود را مرجــع حــل مشــکالت قلمــداد نمایــد؛
بلکــه تنهــا بــا ایفــای نقــش ارشــادی و آگاهیدهنــده،
زمینهســاز حرکتــی شــتابگیر و انقالبــی در متــن
جامعــه اســامی باشــد .در ایــن راه بایــد کلیــه رویدادهــا
و وقایــع را آن گونــه کــه هســت بــه اطــاع مــردم رســاند
و بــا بهرهگیــری از خالقیتهــای هنــری و اندیشــههای
پربــار بــه آمــوزش فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعــی ،علمــی،
فنــی و هنــری و بــاال بــردن ســطح آگاهــی و دانــش
جامعــه بپــردازد .همچنیــن بــا ارائــه اندیشــه و فرهنــگ
اســامی در ســطح جهانــی ،صــدور انقــاب را عینیــت
بخشــد .رســالت دیگــر ایــن رســانه ،پاســخگویی بــه
نیازهــای تفریحــی جامعــه و بــارور ســاختن اوقــات فراغــت
از طریــق اجــرای برنامههــای ســالم تفریحــی اســت تــا
در ســایه شــادابی تــن و روان ،ســامت و آرامــش فکــری
جامعــه تأمیــن گــردد(((».
«رهبــری فقیــه جامعالشــرایط ،ضامــن عــدم انحــراف
ســازمانهای مختلــف از وظایــف اصیــل اســامی خــود
اســت».
ایــن عبــارت کوتــاه از مقدمــه قانــون اساســی بــا فرمان
بنیانگــذار و رهبــر فقیــد انقــاب بــرای بازنگــری در آن،
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بــه ویــژه بــرای رئیــس ،مدیــران و تمامــی دسـتاندرکاران
صــدا و ســیما ،اهمیــت دوچنــدان پیــدا کــرد و مصــداق
بیشــتر یافــت؛ چــرا کــه یکــی از «محــدوده مســائل مــورد
بحــث» هیئــت منصــوب بــه تصریــح امــام خمینــی (ره)،
«تمرکــز در مدیریــت صــدا و ســیما بــه صورتــی بــود کــه
قــوای س ـهگانه در آن نظــارت داشــته باشــند» (خمینــی،
 .)364 - 365 :1389بنابرایــن اصــل یکصــد و هفتــاد
و پنجــم ( )175کــه مربــوط بــه ســازمان صــدا و ســیما
اســت؛ بــه شــرح زیــر اصــاح و بــه همــراه دیگــر اصالحــات
و تغییــرات در همهپرســی  6مردادمــاه ( )1368بــا پاســخ
«آری» مــردم مواجــه شــد:
یــازده ســال بعــد ،شــورای نگهبــان در پاســخ بــه نامــه
رئیــس وقــت ســازمان (علــی الریجانــی) و نیــز یکــی از
فقهــای شــورا (آیــت اهلل محمــد یــزدی) نظریــه تفســیری
خــود((( را دربــاره اصــل یکصــد و هفتــاد و پنجــم بــه
شــرح زیــر اعــام کــرد:
«مطابــق اصــل یکصــد و هفتــاد و پنجــم قانــون
اساســی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران ،صــدا و ســیما
زیــر نظــر مســتقیم مقــام معظــم رهبــری اســت .بنابرایــن
سیاسـتگذاری ،هدایــت و تدابیــر الزم در همــه ابعــاد ،بــه
خصــوص در راســتای تحقــق آزادی بیــان و نشــر افــکار بــا
رعایــت موازیــن اســامی و مصالــح کشــور در همــه شــئون
و مراتــب کــه در صــدر اصــل مذکــور بــه آن اشــاره شــده
اســت؛ از اختیــارات اختصاصــی آن مقــام اســت» (شــماره
.)1379/7/10 ،979/21/79
مطالعــه تمامــی ایــن مطالــب و نیــز ســایر مطالــب
مشــابه ،دو نکتــه مهــم را بــه ذهــن هــر خواننــده متبــادر
میســازد:
اول ،اهمیــت و کارایــی خــاص صــدا و ســیما بــه
عنــوان «نهــاد حکومتــی» در نظــام جمهــوری اســامی و
دوم ،عالیتریــن وجــه نظــارت بــر ایــن ســازمان از جانــب
مقــام رهبــری بــا داشــتن اختیــار اختصاصــی نصــب و
عــزل رئیــس و نیــز سیاســتگذاری ،هدایــت و اعمــال

 -1متــن کامــل قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران همــراه بــا اصالحــات و تغییــرات ســال  1368و نظریههــای تفســیری شــورای
نگهبــان در پایــگاه اطــاع رســانی شــورا بــه نشــانی  shora-gc.irقابــل مشــاهده اســت.
 -2اصل نود و هشتم« :تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود».
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در صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران ،آزادی بیــان و نشــر افــکار بــا
رعایــت موازیــن اســامی و مصالــح کشــور بایــد تأمیــن گــردد.
نصــب و عــزل رئیــس ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی
ایــران بــا مقــام رهبــری اســت و شــورایی مرکــب از نماینــدگان
رئیــس جمهــور و رئیــس قــوه قضائیــه و مجلــس شــورای اســامی
(هــر کــدام دو نفــر) نظــارت بــر ایــن ســازمان خواهنــد داشــت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.

در رســانههای گروهــی (رادیــو و تلویزیــون)
آزادی انتشــارات و تبلیغــات طبــق موازیــن
اســامی بایــد تأمیــن شــود.
ایــن رســانهها زیــر نظــر مشــترک قــوای
ســهگانه قضائیــه (شــورای عالــی قضایــی)،
مقننــه و مجریــه اداره خواهــد شــد .ترتیــب
آن را قانــون معیــن می کنــد.

تدابیــر الزم در تمامــی ابعــا ِد فعالیتهــای آن ،تــا بــه
حقیقــت بــه تعبیــر رهبــر انقــاب« ،بــه عنــوان رســانه
ملــی و عمومــی ،اثرگذارتریــن مجموعــه فرهنگــی در
کشــور» باشــد( .بیانــات پــس از بازدیــد از ســازمان صــدا
و ســیما)1383/2/28 ،
میدانیــم «رهبــری ،انگیــزش و بســیج مدیــران و
کارکنــان بــه منظــور همــکاری جمعــی در راه دســتیابی
بــه هــدف یــا اهــداف مشــترک اســت و رهبــر بــه اعضــای
ســازمان ،چــه مدیــران و کارکنــان کمــک میکنــد تــا از
طریــق شــنیدن فعــال ،گفــت و گــو و ســایر روشهــای
مدیریــت تعــارض ،ارتبــاط اثربخــش برقــرار کننــد؛ بــا
داشــتن مهــارت و آگاهــی از دیدگاههــای گوناگــون ،حــول
یــک محــور مشــترک ،متحــد شــوند؛ نقشهــا ،هنجارهــا،
اهــداف و رســالت ســازمان را تعریــف کننــد؛ فضــای
تــوان
اعتمــاد و صداقــت بیــن خــود بــه وجــود آورنــد؛
ِ
تصمیمگیــری صحیــح و خالقیــت ســازمانی را افزایــش
دهنــد؛ آگاه بــر داشــتههای ســازمان باشــند و بــه اعتمــاد
بــه نفــس مناســب بــرای تأمیــن خواســتهها دســت یابنــد؛
و شــادمان از کامیابیهــا و بــا تــوان مضاعــف ،آمــاده بــرای
غلبــه بــر ناکامیهــای ســازمان باشــند» (برایســون:1388 ،
 394و )382؛ بــه عبــارت دیگــر« ،رهبــری ،راهنمــای
عمــل ،هماهنگکننــده ،ارزیابــی و کنترلکننــده ،ابهــامزدا
و تأمیــن و تضمینکننــده منافــع عمومــی اســت» (خیامــی،
Hypodermic Theory -1
Magic Bullet Theory -2
Process -3
)Information and Communication Technology (ICT -4
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.)63 - 64 :1393
محقــق ،ســخنرانیهای رهبــر انقــاب را در دیــدار
رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما از ایــن زوایــه،
مطالعــه و تحلیــل میکنــد و از ایــن رو ،آنهــا را بــا
اهمیــت میدانــد.
مروری بر منابع
داشــتن «منطــق رســانهای» (مــک کوایــل)1382 ،
مشــخص در «بــازار پیــام» (محســنیان راد،)1384 ،
رمــز بقــا و شــرط الزم توفیــق هــر رســانه در اســتفاده
مناســب از فرصتهــا و مقابلــه مؤثــر بــا تهدیدهــا اســت.
میــزان بــاور دســتاندرکاران تولیــد پیــام ،بــه ویــژه در
کشــورهای در حــال توســعه ماننــد ايــران بــه ایــن اصــل
کــه «انســانها در مقابــل رســانهها ،موجــودات مطیــع
و منفعــل نیســتند و نظریههــای تزریقــی((( و گلولــه
جادویــی((( ،چــه در مــورد رســانه خــود و رســانههای
رقیــب ،نظریههــای مــردود شــده بــه شــمار میآینــد
و در مقابــل ،پذیــرش اصــل گزینشگــر بــودن انســان
و فراگــرد((( بــودن ارتبــاط انســانی ،بــه کارگیــری
تحلیلهــای سیســتمی دربــاره رســانهها و فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات((( در ســپهر حیــات انســان معاصــر
و بــروز عکسالعملهــای سیســتمی در برابــر فشــارهای
ناشــی از تغییــرات محیــط» (محســنیان راد،)30 :1384 ،

تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب

گام اول حرکــت در مســیر داشــتن منطــق رســانهای
مشــخص در بــازار پیــام اســت.
«انــواع اصلــی پیــام و بــه ویــژه محتــوا ،از خبــر،
موســیقی و نمایــش تــا ورزش ،ســرگرمی و تبلیغــات ،در
تمامــی رســانهها ،بــه طــور معمــول از چارچوبهــای
بــه اصطــاح اســتاندارد شــده پیــروی میکننــد؛ کــه
بــه طــور عمــده در ســنتها ،چــه ســنتهای ســاخته
شــده از ســوی رســانهها و چــه ســنتهای بــه ارث
رســیده از فرهنــگ ،سیاســتهای ســازمان ،ســایق
و عالئــق مخاطــب و وضعیــت زمانــی و مکانــی محیــط
انتشــار پیــام ،ریشــه دارنــد .وضــع اصطــاح منطــق
رســانهای در حقیقــت اشــاره بــه ماهیــت سیســتمی
تعریفهــای از پیــش موجــود در رســانهها اســت ،کــه
بــه دس ـتاندرکاران میگویــد هــر نــوع خــاص از پیــام و
بــه ویــژه محتــوا ،چگونــه بایــد باشــد و چگونــه بایــد ارائــه
شــود؟» (مــک کوایــل.)244 :1382 ،
رســانههای مــا بــه چــه کار میآینــد و چــه
پیــام و محتوایــی از آنهــا انتظــار مــیرود؟
بیتوجهــی یــا شــاید کمتوجهــی دســتاندرکاران
تولیــد پیــام در رســانههای مــا بــه ایــن پرســش بــه
ظاهــر آســان ،پیامــدی جــز ایــن نداشــته اســت کــه
تاریــخ مطبوعــات و رســانهها در ایــران ،چــه در پیــش
و پــس از پیــروزی انقــاب ،بــه «تاریــخ پاســخهای
بــدون پرســش» تعبیــر شــود (موالنــا)1382 ،؛ «گویــی
آزادی ،پاســخ تمامــی مســائل بــوده اســت؛ بــدون ایــن
کــه ایــن پرســش مطــرح شــود کــه درد اصلــی چیســت؟
نظریههــای مطبوعــات و رســانهها در تاریــخ ایــران ،نــه
از جنبــه اســامی ،ملــی و ســنتی کــه از جنبــه فلســفی،
سیاســی ،جامعهشناســی و ناسیونالیســم((( غــرب مطــرح
شــده اســت.
برهــان ،برهــان دموکراســی و آزادی اســت کــه در

mediamgt.ir

محیــط و فرهنــگ اروپــا و آمریــکا و در محیط ســرمایهداری
و سوسیالیســتی آنهــا ،رشــد و نمــو کــرده اســت .ایــن نــوع
تناقضهــا در طــول تاریــخ ،مطبوعــات و رســانه هــای ایــران
را بیشــتر بــه رســانههای تفریقــی تبدیــل کــرده اســت و بــه
جــای ایــن کــه آنهــا نیــروی مؤثــر در همبســتگی جامعــه
و بــروز آزادی حقیقــی باشــند؛ بــه طــور عمــده بــه نهــادی
تفرقــهآور تبدیــل شــدهاند» (موالنــا)13 -14 :1382 ،
کــه ایــن خــود حاصــل بیتوجهــی یــا کمتوجهــی بــه
«ریشـههای فرهنگــی ارتبــاط در ایــران» اســت (محســنیان
راد. )1390 ،
میدانیــم «قســمت اعظــم زندگــی انســان ایرانــی
بــه عنــوان مخاطــب رســانهها بــر مــدار روابــط و
تأثیرگذاریهــای متقابــل جامعــه ،تمــدن و فــرد((( بــا
یکدیگــر ،دور میزنــد .ایــن عناصــر چنــان بــا هــم آمیختــه
و آنچنــان تابــع یکدیگــر هســتند کــه محققــان هــر چــه
بیشــتر ســعی در تفکیــک و تجزیــه آنهــا کردهانــد؛
بیشــتر دچــار ابهــام و شــک شــده و بــه همیــن دلیــل،
اغلــب دو اصطــاح جامعــه و تمــدن را بــه جــای یکدیگــر
اســتعمال کردهانــد» (لینتــون« .)39 :1378 ،بهتریــن
مقایســه ایــن اســت کــه بگوییــم تمــدن همــان نســبت
را بــا جامعــه دارد کــه خــرد آدمــی بــا اعمــال انعکاســی
عــادی وی دارد :تمــدن مظهــر کلیــه تجــارب گذشــته یــک
جامعــه در طــول بقــای خــود اســت؛ همچنــان کــه خــرد
آدمــی نتیجــه تجربیاتــی اســت کــه از واکنشهــا و اعمــال
عــادی انســان در مــدت زندگــی بــرای وی حاصــل شــده
اســت» (لینتــون.)44 :1378 ،
«حــال اگــر بخواهیــم تمــدن ایرانــی را بــا همــان
تعریــف مظهــر تجــارب گذشــته جامعــه ایرانــی در طــول
بقــای خــود ،دنبــال کنیــم؛ بایــد تجربــه حملــه اســکندر،
یــورش ســهمگین مغــوالن ،فرصــت انتخــاب اختیــاری
اســام در دوران خلیفــه دوم ،جبــر گســترده و ســنگین
دوران صفویــه ،و  ...نهضــت مشــروطه،
تغییــر مذهــب در
ِ

Nationalism -1

« -2جامعــه عبــارت اســت از گروهــی از افــراد کــه تحــت تشــکیالت منظــم زندگــی میکننــد؛ تمــدن عبــارت اســت از کردارهــای اکتســابی
خــاص هــر جامعــه؛ و فــرد ،موجــودی زنــده اســت کــه صاحــب فکــر ،احساســات و اعمــال مســتقل اســت ،امــا بــه ســبب تمــاس بــا جامعــه
و تمدنــی کــه در آن ،نشــو و نمــا میکنــد ،ناچــار اســتقالل وی کامــا محــدود میمانــد و آزادی عمــل انعکاســی وی ســلب میشــود».
(لینتــون)39 :1378 ،
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

انقــاب اســامی و رخدادهــای پــس از آن را بــه عنــوان
بخشهایــی از ایــن تجربــه فهرســت کنیــم» (محســنیان
راد )17 :1390 ،و از نقــش قابــل توجــه آنهــا در
زمینهســازی بــرای برقــراری ارتبــاط اثربخــش بــا انســان
ایرانــی بــه عنــوان مخاطــب ،غافــل نشــویم.
دســت یافتــن بــه نظریــه هنجــاری بومــی ،گام مهــم
در خاتمــه دادن بــه ایــن غفلــت و وضعیــت ناخوشــایند
اســت« .نظریههــای هنجــاری((( یــا دســتوری ،بایدهــا و
نبایدهــای حاکــم بــر رســانهها را در شــرایط مختلــف،
تبییــن میکننــد .ایــن نــوع نظریههــا کــه ماهیــت
تعهــدآور و الــزامآور دارنــد؛ از وضعیــت رســانهها در
جوامــع مختلــف ،ناشــی میشــوند» (مــک کوایــل،
 )449 :1382و «بــر اســاس شــرایط ارزشــی و
ایدئولوژیــک ،بــا قاطعیــت بیــان میکننــد کــه ارتبــاط
چگونــه بایــد شــکل گیــرد و بــه انجــام برســد» (وینــدال
و همــکاران« .)379 :1387 ،نظریههــای هنجــاری ،رابطــه
دولــت((( ،رســانهها و جامعــه را ترســیم و انتظارهــای
دولــت از رســانهها ،ضوابــط و شــرایط حاکــم بــر آنهــا و
نیــز انتظارهــای مربــوط بــه نقــش اجتماعــی رســانهها را
در جوامــع گوناگــون ،مطالعــه میکننــد» (آشــنا و رضــی،
.)227 :1376

جــدول شــماره  ،2نمونــهای از تالشهــا در ارائــه
مدلهــای هنجــاری رســانهها بــر مبنــای نظــام عقیدتــی
حاکــم بــر آنهــا اســت:
آنچــه دربــاره جــدول شــماره  2قابــل توجــه اســت؛
ایــن اســت کــه «واحــد مطالعــه در آن ،نظامهــای
کشــور -ملــت نیســت؛ بلکــه نظامهــای عقیدتــی و
فرهنگــی اســت .تقســیم ســه ســتونی جــدول بــر مبنــای
ســه دیــدگاه بنیــادی در نســبت میــان خــدا ،انســان،
جامعــه و طبیعــت اســت .نظــام رســانهای بــه عنــوان
تســهیلکننده و شــکلدهنده ارتبــاط ،هنجارهــای
حاکــم بــر خــود را از نــوع تلقــی جامعــه و نخبــگان از
ارتبــاط متقابــل ایــن چهــار مفهــوم اخــذ میکنــد .در ایــن
تقســیمبندی ،نــگاه بــه انســان و جایــگاه سـهگانه وی بــه
عنــوان تولیدکننــده ،مصرفکننــده و محصــول عملکــرد
رســانهها ،نقــش محــوری دارد».
«نظــام والیــت» ،بــه ویــژه بــا توجه بــه موضــوع تحقیق،
نیــاز بــه توضیــح بیشــتر دارد« .در ایــن نظــام سیاســی،
باالتریــن ســطوح هــرم قــدرت بایــد شــرایط خــاص از جمله
تخصــص کامــل در مبانــی و هنجارهــای مکتبــی ،اولویــت
دادن بــه مصالــح دینــی در مقابــل خواســتههای شــخصی
و گروهــی و قــدرت تدبیــر و تشــخیص شــرایط و مصالــح

« -1هنجارهــا ( )Normsدر اصطــاح جامعهشناســی ،مدلهــای اســتاندارد شــده رفتــار و نشــاندهنده رفتــار ایــدهآل و مطلــوب جامعــه
هســتند( ».ســتوده« )19 :1373 ،هنجارهــا بــه عنــوان یــک قاعــده رفتــاری عمــل میکننــد کــه نــه فقــط افــراد بــرای انجــام کارهــا از آنهــا
پیــروی میکننــد؛ بلکــه در عیــن حــال رفتــار انســانها را نیــز بــا آنهــا میســنجند» (رفیــع پــور« .)14 :1378 ،بنابرایــن هنجارهــای اجتماعی
هســتند کــه تعییــن میکننــد انســان چــه بایــد بگویــد و از گفتن چــه چیزهایی بایــد اجتنــاب ورزد؛ بایــد چگونه بیندیشــد و چگونــه رفتار کند
و بــه همیــن دلیــل هــر کــس ســعی میکنــد رفتار خــود را بــا هنجارهــای اجتماعــی ســازگار نماید تــا جامعــه وی را بــه عضویت خــود بپذیرد»
(فرجــاد« .)11 - 12 :1374 ،قوانیــن ،طــرز لبــاس پوشــیدن ،مقــررات رســمی و اداری ،احــکام فقهی و شــرعی ،برنامه تحصیلی ،قواعــد ورزشها،
آداب و رســوم و نظایــر آن از جملــه هنجارهــای جامعــه محســوب میشــوند» (محســنی« .)30 :1386 ،هنجارهــای اجتماعی چنــد ویژگی دارند:
 .1قاعــده و اســتاندارد رفتــار اجتماعــی (تنظیــم روابــط اجتماعــی ،فعالیــت مشــترک و کنــش اجتماعــی) .2 ،رعایــت کــردن اکثریــت و .3
مجــازات در صــورت رعایــت نکــردن» (رفیــع پــور« .)15 :1378 ،نقــش عمــده هنجــار در یــک جامعــه ،تنظیــم نظــم اجتماعــی و تبعیــت از
آنهــا در روابــط اجتماعــی اســت» (محســنی.)30 :1386 ،
 -2واژه «دولت» به دو تعبیر به کار میرود:
الــف) بــه معنــای حکومــت« :حکومــت ( )Governmentدر لغــت بــه معنــای فرمانروایــی و حکمرانــی اســت و اگــر بــا صفــت بــه کار رود،
بــرای بیــان نــوع رژیــم سیاســی اســت( ».آشــوری« )141 :1373 ،حکومــت در اصــل عبــارت اســت از فراینــد اجــرای منظــم سیاسـتها و
تصمیمهــای مقامهــای اداری درون یــک دســتگاه سیاســی در قلمــرو معیــن و اقتــدار آن بــه وســیله یــک نظــام حقوقــی بــا اســتفاده از زور
در اجــرای سیاس ـتها حفــظ میشــود» (گیدنــز« .)324 - 325 :1377 ،عمدهتریــن کارکردهــای حکومــت بــرای اعضــای جامعــه عبــارت
اســت از .1 :حراســت و دفــاع از جامعــه در برابــر تهاجــم خارجــی .2 ،تأمیــن کاالهــای اساســی و ارائــه خدمــات بــرای اعضــای جامعــه.3 ،
حفــظ نظــم در جامعــه و  .4مجــازات افــرادی در جامعــه کــه مهمتریــن هنجارهــا را نقــض میکننــد» (کوئــن« .)448 :1388 ،یکــی از
معیارهــای تقســیمبندی انــواع حکومتهــا ،میــزان نظــارت و دخالــت آنهــا در اقتصــاد ،مذهــب و فرهنــگ اســت» (آشــنا.)10 :1384 ،
ب) بــه معنــای قــوه مجریــه« :حکومــت پــس از تشــکیل ،نیــاز بــه یــک ســازمان خــاص دارد کــه انجــام وظایــف و اعمــال سیاسـتهای آن
را بــه عهــده بگیــرد .ایــن ســازمان ،دولــت ( )Stateنامیــده میشــود .دولــت ،ســازمانی اســت اســتقراریافته کــه بــر تمامــی اعضــای جامعــه،
قــدرت و ســلطه اجبــاری اعمــال میکنــد» (روســک و وارن.)147 :1355 ،
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جدول  .2مدلهای هنجاری رسانهها بر مبنای نظام عقیدتی حاکم بر آنها
مکاتب متغیرهای مورد مطالعه

الهی -جامعهگرا

مادی -فردگرا

مادی -جامعهگرا

نظام سیاسی حاکم بر رسانه

والیت

دموکراسی -چندحزبی

استبداد دولتی -تکحزبی

نظام اقتصادی حاکم بر رسانه

تعاونی -دولتی -خصوصی

سرمایهداری

دولتی

نظام فرهنگی حاکم بر رسانه

خدامدار

فردمدار

دولتمدار

نقش اجتماعی رسانه

دانشگاه

بازار

کارخانه -اداره

نقش پیامآفرینان

مربی -معلم

تاجر

کارگر -مهندس

نقش وسیله پیام رسانی

امر به معروف و نهی از منکر

ابزار کسب و تجارت

ابزار مهندسی اجتماعی

واحد اجتماعی مورد خطاب

امت

توده

توده

جهت ارتباط

عمودی و افقی

افقی و عمودی

عمودی

دسترسی به رسانه

تمامی اقشار جامعه به جز
مخربان بنیادهای فرهنگی
جامعه

اقشار مختلف به میزان توان
مشارکت در قدرت سیاسی و
اقتصادی

فقط اقشار حاکم

اولویتبندی معیارهای کارکرد
رسانه

کیفیت اطالع رسانی و
انسجام فرهنگی و اجتماعی

آزادی ،تکثر

انسجام اجتماعی ،مساوات

انسان ایدهآل و طراز رسانه
ِ

رشید و مختار -مسئول

مصرفکننده -مختار

مطیع -مجبور

اولویت نوع ارتباط

رو در رو

ارتباط تودهگیر

ارتباط تودهگیر

فرهنگ تولید شده توسط رسانه

اجتماعی و الهی

تودهای

تودهای

اجتماعــی را داشــته باشــند (یونــس 35 :و نهجالبالغــه ،نامــه
مالــک اشــتر)» (آشــنا و رضــی .)242 :1376 ،از ایــن زاویــه،
ســخنان مقــام رهبــری بــه عنــوان «فقیــه جامعالشــرایط
بــر اســاس والیــت امــر و امامــت مســتمر» (مقدمــه قانــون
اساســی) «در زمــان غیبــت حضــرت ولــی عصــر (عــج
اهلل تعالــی فرجــه) در جمهــوری اســامی ایــران» (اصــل
پنجــم) اهمیــت بســیار مییابــد؛ تــا آنجــا کــه میتــوان
آن را «منبــع هنجارآفریــن» بــرای فعالیتهــا و عملکــرد
دس ـتاندرکاران رســانهها ،بــه ویــژه صــدا و ســیما دانســت.
بســیار شــنیده و خواندهایــم «ویژگــی بنیــادی
ایــن انقــاب (انقــاب اســامی) نســبت بــه دیگــر
نهضتهــای ایــران در ســده اخیــر ،مکتبــی و اســامی
بــودن آن اســت» (مقدمــه قانــون اساســی) یــا «وجــه
اندیشـهای و فرهنگــی انقــاب بیــش از وجــه سیاســی یــا
اجتماعــی آن ،سرشــت انقــاب  57را آشــکار میســازد»

(اســماعیلی و همــکاران)32 :1395 ،؛ امــا هرگــز یــا شــاید
کمتــر شــنیده و خواندهایــم کــه بــا فــرض پذیــرش ایــن
«ویژگــی بنیــادی» کــه نشــانه وجــود «اســتعداد درونــی»
اســام و مکتــب تشــیع اســت؛ چــرا در مقطــع خــاص
تاریــخ ایــران در نیمــه دوم ســال  56و سراســر ســال ،57
ایــن اســتعداد از قــوه بــه فعــل درآمــد و منجــر بــه ســقوط
نظــام شاهنشــاهی ،پیــروزی انقــاب و در نهایــت ،اســتقرار
و دوام نظــام جمهــوری اســامی شــد؟
«تحلیــل علــل و عوامــل پیــروزی انقــاب بــر پایــه
ایدئولــوژی بــر ایــن نکتــه بــه عنــوان پاســخ تأکیــد
میکنــد کــه ایدئولــوژی اســامی انقــاب بــه رهبــری
امــام خمینــی (ره) ،تمامــی مزایــا و نقــاط قــوت ایدئولوژی
رقیــب را بــه طــور ذاتــی در خــود نهفتــه داشــته و بــا
ویژگیهــای آزادی ،عدالــت ،اســتقالل ،عقلگرایــی و
معنویتگرایــی توانســته اســت از رقیبــان پیشــی بگیــرد؛
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

امــا از نــگاه گفتمانــی ،تواناییهــای ذاتــی یــک نظــام
(((
فکــری بــه خــودی خــود موجــب برتــری و تســلط
آن نمیشــود و بیــش از آن ،شــرایط و عوامــل برتــری و
تســلط یــک اندیشــه مهــم اســت؛ نــه تواناییهــای ذاتــی
آن .بــه همیــن قیــاس ،در مطالعــه علــل و عوامــل پیروزی
انقــاب نمیتــوان وجــود اســام و حتــی مذهبــی بــودن
مــردم را نشــانه مقبولیــت اســام و در نتیجــه ،پیــروزی
عامــل اســام و مذهبــی بــودن مــردم
انقــاب دانســت.
ِ
بــرای ســایر گفتمانهــای مشــابه دینــی و مذهبــی نیــز
مهیــا بــود؛ امــا در عمــل ،ایــن گفتمــان انقــاب اســامی
بــود کــه فائــق آمــد .بــر مبنــای نظریــه گفتمــان ،تســلط
ـان سیاســی و در
یــک نظــام فکــری ،نتیجــه تــاش عامـ ِ
رأس آن ،رهبــران اصلــی بــرای طــرد و برجستهســازی
مضامیــن و محتــوای اندیشــه بــه طریــق زبانــی و غیــر
زبانــی در شــبکه تولیــد و توزیــع گفتمــان اســت»
(اســماعیلی و همــکاران.)49 - 50 :1395 ،
تحلیــل گفتمــان ســخنان رهبــر انقــاب از ایــن زاویــه
نیــز قابــل توجــه اســت و نشــان میدهــد ایشــان در
دورههــای مختلــف ریاســت ســازمان ،بــر چــه محورهایــی
در ســخنان خــود متمرکــز شــده و چگونــه گفتمــان مربوط
بــه ایــن ســخنان را ســامان دادهانــد تــا بــا فاصلــه گرفتــن
معنــادار از ســایر گفتمانهــای مشــابه ،بــه عنــوان «گفتمان
انقــاب اســامی» در حــوزه فعالیتهــا و عملکــرد صــدا و
ســیما ،شــناخته و درک شــود؛ امــا قبــل از ادامــه بایــد
از «گفتمــان» گفــت و ایــن مفهــوم را بــه تناســب نیــاز
تحقیــق ،واکاوی و تبییــن کــرد:
«گفتمــان در گســتره مفهومــی و غیــر فنــی خــود در
بیــان صحبــت ،مکالمــه یــا گفــت و گــو بــه کار مـیرود و
در مــواردی نیــز بــه طــور تلویحــی بیانگــر نوعــی هــدف
آموزشــی و تعلیمــی اســت .از ایــن رو ،خطابــه ،موعظــه،
ســمینار و رســاله را نیــز میتــوان نوعــی گفتمــان بــه
Hegemony -1
Discourse -2
Discurrere -3
Text -4
Contexts -5
Utterance -6
Social Practice -7
Discourse Analysis -8
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حســاب آورد» (نوریــس« .)19 :1377 ،در واژهنامههــا
در مقابــل دیســکورس((( ،عــاوه بــر گفتمــان کــه کاربــرد
فنــی آن در حــوزه فلســفه و علــوم اجتماعــی اســت؛ بــه
واژههــای خطابــه ،گفتــار و کالم نیــز برمیخوریــم کــه
کاربردهــای معمولیتــر و البتــه پرســابقهتر ایــن واژه را
بیــان میکننــد» (آشــوری.)112 :1384 ،
البتــه «معنــای اخیــر تفــاوت بســیار بــا ریشهشناســی
ایــن واژه دارد کــه ریشــه آن بــه فعــل دیســکارر((( بــه
معنــای ســرگردان و آواره بــودن ،پیمــودن ،طــی کــردن ،از
مســیر خــارج شــدن ،گمــراه شــدن ،بــه بیراهــه رفتــن و ...
بــاز میگــردد؛ در واقــع ،هــرگاه ایــن واژه را در کاربردهــای
گوناگــون آن در رشــتههای تخصصــی مختلــف ،بررســی
میکنیــم ،همیــن ابهــام را در معنــا یــا معانــی متضــاد
آن میبینیــم» (نوریــس« .)19 :1377 ،در یــک رویکــرد
زبانشناســی ،گفتمــان جــزء یــا قطعــه گســترشیافته
ســازمان درونــی،
متــن((( اســت کــه واجــد شــکلی از
ِ
یکپارچگــی یــا انســجام اســت و در رویکــرد دیگــر ،بافتــی
اســت کــه پارهگفتمانهــای خــاص در بســتر آن بــه
(((
وقــوع میپیوندنــد و ایــن بافتهــا یــا زمینههــای
متــون خــاص
تولیــد متــون ،شــاکلههای درونــی
ِ
تولیدشــده را تعییــن میکننــد» (میلــز)17 :1382 ،؛ امــا
بــه هــر صــورت« ،از نــگاه زبانشناســان ،گفتمــان بــه
جنبههایــی از زبــان میپــردازد کــه تنهــا میتــوان آن را
بــا ارجــاع بــه متکلــم ،بــه وضعیــت یــا موقعیــت مکانــی-
زمانــی وی یــا بــا ارجــاع بــه متغیرهــای دیگــر بیــان کــرد
کــه در مشــخص ســاختن بســترهای بافــت موضعــی پــاره
گفتــار بــه کار مــی رونــد» (نوریــس.)19 :1377 ،
(((
«گفتمــان بــه تــازم گفتــه((( بــا کارکــرد اجتماعــی
یــا معنایــی آن ،تعبیــر شــده اســت؛ از ایــن رو ،تحلیــل
گفتمــان((( عبــارت اســت از تعبیــه ســاز و کار مناســب
و ا ِعمــال آن در کشــف و تبییــن ارتبــاط گفتــه (یــا

تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب

متــن) بــا کارکردهــای فکــری -اجتماعــی .طبیعــی اســت
کــه کارکردهــای مــا از دیدگاههــای کلــی و جمعــی مــا
سرچشــمه میگیرنــد .ایــن دیدگاههــا ،نظاممنــد و
ســازمانیافته هســتند و از ایــن جهــت بــه نظــام یــا
ســاختار دیــدگاه فکــری– اجتماعــی((( تعبیــر شــدهاند.
دیــدگاه فکــری -اجتماعــی یــا ایدئولــوژی نیــز بــه
مجموعــه عقایــد ،برداشــتها و ارزشهــای نظاممنــد
ســاری و جــاری در یــک جامعــه یــا بخشــی از آن ،اطــاق
میشــود .تبلــور ایــن دیــدگاه بــه صــورت کارکــرد فکــری-
اجتماعــی از طریــق مؤلفههــای خــاص در متــن بــه نــام
ســاختارهای گفتمانــی((( انجــام میشــود» (خســروی
نیــک و یارمحمــدی.)173 :1380 ،
«تحلیــل گفتمــان بســتگی بــه منظــری دارد کــه
بــه آن مینگریــم :گاهــی از منظــر یــک متــد((( یــا روش
بــا تحلیــل گفتمــان برخــورد میکنیــم .از ایــن منظــر،
تحلیــل گفتمــان میتوانــد یــک متــن را تحلیــل کنــد
و بگویــد چهــره زیریــن ایــن متــن چیســت .متــن یــک
روزنامــه را بــرای شــما تحلیــل بکنــد و بگویــد نویســنده
چــه افــکار پنهانــی داشــته اســت؛ کالبدشــکافی بکنــد و
چهــره نهــان یــک متــن ،یــک گفتــار یــا یــک نوشــتار
را بــرای شــما توضیــح دهــد .از منظــر دیگــر ،تحلیــل
گفتمــان آن اســت کــه در فرامدرنیســم بازتــاب داشــته
اســت .ایــن نــوع نگــرش از فردینــان دوسوســور(((،
زبانشــناس سوئیســی شــروع میشــود کــه وی را
پــدر زبانشناســی جدیــد میداننــد .سوســور تأثیــر
فراســاختارگرایان را از ایــن منظــر میبینــد کــه
نخســت ،جامعــه بــه مثابــه یــک متــن ،تحلیــل و دربــاره
ملتهــا و جوامــع مختلــف بــه مثابــه یــک متــن بحــث
میشــود؛ متنــی کــه بــر مرکزیــت تمرکــز نــدارد و
مبتنــی بــر کثــرت اســت و هویــت ســیال دارد و روابــط
بیــن داللتکننــده و داللتشــونده در آن ،قــراردادی
اســت .بنابرایــن ،واقعیتهــا نیــز درون متــن شــکل
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میگیرنــد .از طــرف دیگــر ،جامعــه فرامدرنیســم ســعی
میکنــد دربــاره جامعــه مثــل یــک متــن چندصدایــی یــا
چندگفتمانــی ،بحــث کنــد .از دیــدگاه فرامدرنیســتها،
جامعــه یــا متــن تکگفتــار وجــود نــدارد» (تاجیــک،
.)10 :1378
«یکــی از رویکردهــای گفتمانــی کــه رخدادهــای
اجتماعــی -سیاســی را تحلیــل میکنــد؛ تحلیــل انتقــادی
گفتمــان((( اســت .نقطــه اشــتراک تحلیلگــران گفتمــان بــا
تحلیلگــران انتقــادی گفتمــان در تأکیــد هــر دو گــروه بــر
متــون و بافتهــای آن اســت؛ بــا ایــن تفــاوت مهــم کــه
تحلیــل انتقــادی گفتمــان از طریــق غیــر طبیعیســازی
کنشهــای گفتمانــی و متــون یــک جامعــه ،یعنــی بــا
شــفاف در ســطح گســتردهتر قــدرت و حاکمیــت بــه
تصویــر بکشــند» (آقــا گل زاده .)147 :1385 ،و قابــل رؤیت
ســاختن آنچــه در گذشــته ممکــن بــود ،نامرئــی و بــه
ظاهــر طبیعــی جلــوه کنــد؛ عمــل میکنــد و تحلیلگــران
انتقــادی گفتمــان ســعی میکننــد تــا درهمتنیدگــی
کنشهــای گفتمانــی -زبانــی را بــا ســاختهای سیاســی-
اجتماعــی را نشــان دهنــد.
پنــج اصــل اساســی تحلیــل انتقــادی گفتمــان عبــارت
هســتند از:
فرایندهــای اجتماعــی -فرهنگــی تــا حــدی ویژگــی
گفتمانــی -زبانــی دارنــد؛ کردارهــای گفتمانــی کــه متــون
از طریــق آنهــا تولیــد و مصــرف میشــوند ،شــکلی مهــم
از کــردار اجتماعــی در نظــر گرفتــه میشــوند کــه در
جهــان اجتماعــی از جملــه هویتهــا و روابــط
ســاختن
ِ
اجتماعــی ،نقــش دارنــد.
گفتمــان ،ســازنده و در عیــن حــال ســاخته شــده
اســت؛ گفتمــان شــکلی از کــردار اجتماعــی اســت کــه
هــم ســازنده جهــان اجتماعــی اســت و هــم خــود از
طریــق کردارهــای اجتماعــی دیگــر ســاخته میشــود.
کاربــرد زبــان بایــد در زمینــه آن بــه طــور تجربــی،

Ideological Structure -1
Discursive Structure -2
Method -3
)1913 -1857( Ferdinand de Saussure -4
Critical Discourse Analysis -5
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تحلیــل شــود؛ در قیــاس بــا برخــی نظریههــای گفتمــان
کــه بیشــتر مســتعد بررســیهای نظــری (تئوریــک)
هســتند ،تجربــی بــودن از ویژگیهــای تحلیــل انتقــادی
گفتمــان اســت.
گفتمــان بــه نحــو ایدئولوژیــک عمــل میکنــد؛
کردارهــای گفتمانــی در خلــق و بازتولیــد روابــط نابرابــر
قــدرت میــان گروههــای اجتماعــی ،بــه عنــوان نمونــه،
بیــن طبقــات اجتماعــی ،زنــان و مــردان و اقلیتهــا و
اکثریتهــای قومــی ایفــای نقــش میکننــد.
تحلیــل انتقــادی گفتمــان بــه لحــاظ سیاســی خــود
را بیطــرف نمیدانــد؛ بلکــه بــ ه عنــوان یــک رویکــرد
انتقــادی ،خــود را متعهــد بــه ایجــاد تغییــرات اجتماعــی
میدانــد (یورگنســن و فیلیپــس.)61 - 64 :1389 ،
هــدف تحلیــل انتقــادی گفتمــان ،مطالعــه و نقــد
بافــت اجتماعــی اســت؛ از ایــن رو ،محقــق و بــه ویــژه
زبانشــناس انتقــادی بایــد توجــه زیــاد بــه وقایــع
اجتماعــی داشــته باشــد .تحلیــل انتقــادی گفتمــان بــاور
دارد زبــان بــه هیــچ وجــه خنثــی و منفعــل نیســت و در
واقــع ،بازتــاب ایدئولــوژی گوینــدگان اســت و بــه همیــن
دلیــل تغییــر زبــان ،ارتبــاط تنگاتنــگ بــا ســاختارهای
سیاســی و اجتماعــی دارد (ســامنی و مــدرس خیابانــی،
 .)111 :1394البتــه «گفتمانهــا نــه تنهــا مربــوط بــه
چیزهایــی هســتند کــه میتوانــد گفتــه یــا دربــاره آن،
فکــر شــود؛ بلکــه دربــاره ایــن نیــز هســتند کــه چــه
کســی ،در چــه زمانــی و بــا چــه آمریتــی میتوانــد
صحبــت کنــد .گفتمانهــا مجســمکننده معنــا و
ارتباطــات اجتماعــی هســتند .آنهــا دربــاره موضــوع
صحبــت نکــرده ،هویــت موضــوع را تعییــن نمیکننــد؛
بلکــه ســازنده موضــوع هســتند و در ایــن فراینــد ،مداخلــه
خــود را پنهــان میدارنــد (تاجیــک)15 :1377 ،
تحلیــل انتقــادی گفتمــان بــه مقولهبنــدی کلیشـهای
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

صحبتهــای روزمــره ،ســخنان نخبــگان و متــون ،توجــه
بســیار دارد (ســامنی و مــدرس خیابانــی.)112 :1394 ،
امــروزه ســه گرایــش مهــم در تحلیــل انتقــادی
گفتمــان وجــود دارد کــه بــه ســه چهــره اصلــی ایــن
رویکــرد مربــوط میشــوند:
(((
تئــو وندایــک((( ،نورمــن فــرکالف و ارنســتو الکالئــو
و شــانتال موفــه((( (یورگنســن و فیلیپــس.)65 :1389 ،
محقــق در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از اندیش ـههای
تئــو وندایــک کــه زبانشــناس و اســتاد دانشــگاه
آمســتردام هلنــد اســت؛ گفتمانهــای مربــوط بــه
ســخنان رهبــر انقــاب را مطالعــه و تحلیــل میکنــد.
«وندایــک معتقــد اســت تحلیــل گفتمــان میتوانــد
بــه شــیوه ســنتی تحلیــل محتــوا((( صراحــت بیشــتر
ببخشــد و آن را کاملتــر کنــد؛ از ایــن رو در کتــاب
تحلیــل خبــر((( بــا اســتفاده از شــیوه تحلیــل محتــوا و
تحلیــل گفتمــان ،ســاختار اخبــار خارجــی روزنامههــا
را مطالعــه و بــه عنــوان نمونــه ،حادثــه ســو قصــد بــه
رئیــس جمهــوری وقــت لبنــان ،بشــیر جمیــل((( را در
شــهریور مــاه ((( 1361تحلیــل میکنــد .وی بــا مطالعــه
گزارشهــای  260روزنامــه در  100کشــور جهــان
کوشــش ميكنــد تــا بــه ایــن پرســش ،پاســخ دهــد
کــه روزنامههــا در کشــورها و مناطــق گوناگــون جهــان
کــه در شــرایط سیاســی و ایدئولوژیــک مختلــف ،منتشــر
میشــوند؛ چگونــه بــه ایــن رویــداد نگریســتهاند؟»
(بدیعــی.)22 :1378 ،
وندایــک بــر نقــش شــناخت در تحلیــل انتقــادی
گفتمــان ،ارتبــاط و تعامــات اجتماعــی ،تأکیــد میکنــد
و بــر آن ،تمرکــز دارد .وی بــا برقــراری پیونــد میــان
ســه مفهــوم گفتمــان ،شــناخت و اجتمــاع ،یــک مثلــث
فرضــي را شــکل میدهــد کــه مبنــای رویکــرد اجتماعــی-
شــناختی بــه تحلیــل انتقــادی گفتمــان بــه شــمار میآید.

)… -1943( Tenu Andrianus van Dijk
)… -1941( Norman Fairclough
)… -1943( and Chantal Mouffe )2014 -1935( Ernesto Laclau
Content Analysis
)1987( News Analysis: Case Studies of International and National News in Press
)82 -1947( Bachir Gemayel
1982 ,14 September

50

تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب

وندایــک ،گفتمــان را در معنــای عــام ،یــک رویــداد
ارتباطــی در نظــر میگیــرد؛ ماننــد :تعامــل محــاورهای،
متــن نوشــتاری ،تصاویــر و جنبههــای نشانهشــناختی و
چندرســانهای دیگــر مرتبــط بــا داللــت معنایــی.
شــناخت مرتبــط اســت بــا شــناخت فــردی و
اجتماعــی ،باورهــا و اهــداف و همچنیــن ،ارزیابیهــا و
احساســات .اجتمــاع هــم خردهســاختارهای محلــی
و تعامــات رو در روی موقعیتمنــد را دربرمیگیــرد و
هــم ســاختارهای همگانیتــر سیاســی و جمعــی را کــه بــه
صــور مختلــف در قالــب گروههــا و روابــط گروهــی ماننــد:
ســلطه و نابرابــری ،جنبشهــا ،نهادهــا ،ســازمانها،
فرایندهــای اجتماعــی ،نظامهــای سیاســی و خصوصیــات
انتزاعیتــر جوامــع و فرهنگهــا ،تعریــف میشــوند
(ســلطانی.)58 :1384 ،
ایدئولــوژی ،بحــث بنیــادی در رابطــه بیــن گفتمــان
و جامعــه اســت و خــاف برداشــت غالــب مارکسیســتی،
ایدئولــوژی تنهــا محــدود بــه گروههــای حاکــم در
جامعــه نیســت؛ از ایــن رو ،گروههــای تحــت ســلطه،
امــکان طراحــی
فریبخــوردگان ایدئولــوژی نیســتند و
ِ
ایدئولوژیهــای مقاومــت در میــان آنهــا وجــود دارد
(وندایــک.)126 :1387 ،
تمرکــز بــر تمامــی بافتهــای تاریخــی گفتمــان در
فراینــد و تعبیــر ،ویژگــی ایــن رویکــرد اســت کــه آن را
از دیگــر رویکردهــای تحلیــل انتقــادی گفتمــان ،متمایــز
میکنــد .برداشــت وندایــک از مفاهیــم گفتمــان ،قــدرت
و ایدئولــوژی ،همســو بــا برداشــتهای رایــج از ایــن
مفاهیــم در تحلیــل انتقــادی گفتمــان اســت؛ ولــی در
عیــن حــال ،وی در رویکــرد گفتمانــی -تاریخــی خــود
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بــا بــه کارگیــری تمامــی اطالعــات قابــل دسترســی
بــرای تحلیــل و همچنیــن بــا بهکارگیــری روش
هرمنوتیــک((( ،رویکــرد خــود را از دیگــر رویکردهــا
متمایــز میکنــد (ســلطانی)57 :1384 ،؛ بــه بــاور
(((
وندایــک« ،ایدئولوژیهــا و بازنماییهــای اجتماعــی
ناشــی از ایدئولوژیهــا ،تحلیــل اجتماعــی کنشگــران را
ســامان میدهنــد» (فاضلــی.)91 :1383 ،
هدف و پرسشهای تحقیق
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق« ،تحلیــل گفتمــان
مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار
رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی ایــران ( »)1369 - 1394اســت .محقــق بــرای
دســت یافتــن بــه ایــن هــدف ،کوشــش میکنــد تــا بــه
ايــن پرســشهای اساســی ،پاســخ مناســب دهــد:
ســخنرانیهای رهبــر انقــاب در دیــدار رئیــس
و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما در ســالهای مــورد
مطالعــه حــاوی چــه مضامینــی بــوده اســت؟
گفتمانهــای ســخنرانیهای رهبــر انقــاب در دیــدار
رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما در ســالهای
مــورد مطالعــه بــر چــه محورهایــی متمرکــز بــوده اســت؟
روش تحقیق
ایــن تحقیــق بــا رویکــرد ترکیبــی و روش «متوالــی
توضیحــی(((» انجــام گرفتــه اســت .تحقیقــات انجــام
گرفتــه بــا کمــک ایــن روش ،بــه طــور معمــول ســاختار
دومرحلــهای دارنــد :در گام اول ،محقــق دادههــا را
بــا اســتفاده از روشهــای کمــی ،گــردآوری و آنهــا را
(((

« - 1دانــش بشــری در نــگاه هرمنوتیکــی ،متجلــی در مصنوعــات فرهنگــی اســت کــه سرشــار از ارزشــهای آدمیــان
اســت .هــر فاعــل شناســا ممکــن نیســت بــدون هیچگونــه پیشدانشــی ،بــه معرفــت از مــورد شناســا نائــل آیــد؛
بنابرایــن فراینــد دانــش نمیتوانــد عینــی باشــد و نمیتــوان مدعــی شــد دانســتن فراینــدی اســت کــه تنهــا از مشــاهده
مســتقیم حاصــل میآیــد؛ بلکــه برخــی انتظارهــا ،گرایشــها و مفاهيــم تبیینــی میــان ادراک مبتنــی بــر حــواس و
دادههــای حســی ،واســطه میشــوند .از منظــر هرمنوتیــک ( ،)Hermeneuticsمعنــا بیشــتر از ســوی فاعــل شناســا آفریــده میشــود تــا
ایــن کــه فقــط تفســیر شــود( .گائینــی و حســین زاده)119 :1391 ،
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« -3رهیافــت یــا رویکــرد ترکیبــی از جهــت نظــری مبتنــی بــر ایــن تشــخيص اســت کــه هرچنــد کنشهــای انســان نتیجــه تفســیر وی از
موقعیــت اســت؛ امــا گزینشهــا و تفســیرهای انســان را عوامــل ســاختاری کــه بیــرون از وی جــای دارنــد و از نظــارت وی خــارج هســتند؛
محــدود میکننــد( ».مکنیــل)145 :1376 ،
Explainatory Sequential -4
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جــدول  .3تعــداد و درصــد ســخنرانیهای رهبــر انقــاب اســامی آیــت اهلل ســید علــی خامنـهای در جمــع رئیــس،
مدیــران ،دس ـتاندرکاران و هنرمنــدان صــدا و ســیما ()1369 - 1394
دوره ریاست

تعداد

درصد

محمد هاشمی ()1368 - 1372

15

60

علی الریجانی ()1372 - 1378

3

12

علی الریجانی ()1378 - 1383

2

8

عزت اهلل ضرغامی ()1383 - 1388

3

12

عزت اهلل ضرغامی ()1388 - 1393

1

4

محمد سرافراز ()1393 - 1395

1

4

جمع

25

100

تجزیــه و تحلیــل میکنــد و در گام دوم ،از یافتههــا و
نتایــج گام اول بــرای طراحــی تحقیــق کیفــی اســتفاده
میکنــد .از ویژگیهــای روش متوالــی توضیحــی ایــن
اســت کــه گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل دادههــا در دو
رویکــرد کمــی و کیفــی بــه صــورت غیــر همزمــان و
ترتیبــی اتفــاق میافتــد.
در ایــن روش ،اولویــت بــا روشهــای کمــی اســت.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا در هــر کــدام از رویکردهــا بــه
صــورت مســتقل و ترتیبــی انجــام میگیــرد و از نتایــج
کمــی در مرحلــه تفســیر (مرحلــه کیفــی) کمــک گرفتــه
میشــود (کرســول.)122 :1396 ،
محقــق بــا هــدف ارائــه تحلیــل از گفتمانهــای
مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــري ،ابتــدا بــا روش «تحلیــل
محتــوا(((» ،مضامیــن ســخنرانیهای ایشــان را در دیــدار
رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما در فاصلــه
ســالهای ( )1369 – 1394بــر مبنــای دســتورالعمل
تحقیــق ،کدگــذاری میکنــد و ســپس بــا اســتفاده از شــمار
فراوانیهــای مضامیــن و نیــز توجــه بــه شــرایط خــاص
کشــور در آن مقطــع زمانــی ،تحلیــل گفتمــان را بــا اســتفاده
از انديشــههای وندایــک انجــام میدهــد.

جامعه آماری و نمونهگیری
محقــق ،ســخنرانیهای رهبــر انقــاب را در
دیدارهــای متقابــل بــا رئیــس ،مدیــران ،دس ـتاندرکاران
و هنرمنــدان صــدا و ســیما از ابتــدای دوره رهبــری ایشــان
تــا کنــون ( )1368 - 1396کــه متــن کامــل ،گزیــده
بیانــات یــا حتــی خبــر آنهــا در پایــگاه دفتــر حفــظ
و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــهای درج
شــده؛ بــه عنــوان «جامعــه آمــاری» انتخــاب کــرده اســت.
 7مــرداد  ،1369اولیــن و  20مهــر  ،1394آخریــن دیــدار
و ســخنرانی درج شــده رهبــر انقــاب در پایــگاه رســمی
اطــاع رســانی ایشــان اســت.
ســازمان صــدا و ســیما از ابتــداي دوره رهبــری آیــت
اهلل خامنــهای ،شــاهد حضــور پنــج رئیــس ســازمان بــا
حکــم مقــام رهبــری بــوده اســت :محمــد هاشــمی (1372
  ،)1368علــی الریجانــی (دو دوره 1372 - 1378 :و ،)1378 - 1383عــزت اهلل ضرغامــی (دو دوره1388 :
  1383و  ،)1388 - 1393محمــد ســرافراز (- 1395 )1393و عبدالعلــی علــی عســگری ( 1395تاکنــون)،
بــه ترتیــب ،رؤســای ســازمان در طــول ایــن ســالها

« -1تحلیــل محتــوا ،یــک روش تحقیــق بــرای توصیــف عینــی ،منظــم و کمــی محتــوای آشــکار جهــت اســتنباط آن اســت» (کرپینــدورف،
 )17 :1386و «تحلیــل محتــوای کمــی ،آزمــون نظاممنــد ( )Systematicو تکرارپذیــر نمادهــای ارتباطــی اســت کــه طــی آن ،محقــق
ارزشهــای عــددی را بــر مبنــاي قوانیــن معتبــر اندازهگیــری بــه متــن مــورد مطالعــه نســبت میدهــد و ســپس بــا اســتفاده از روشهــای
آمــاری ،روابــط بیــن ارزشهــا را تحلیــل میكنــد( ».رایــف و همــکاران)25 :1381 ،
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تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب

mediamgt.ir

جدول  .4سخنرانیهای مورد مطالعه تحقیق
رئیس سازمان

زمان انتصاب /تمدید دوره ریاست

زمان اولین سخنرانی

محمد هاشمی

 2شهریور 1368

 7مرداد 1369

علی الریجانی

 24بهمن 1372

 23فروردین 1375

علی الریجانی

 5خرداد 1378

 15بهمن 1381

عزت اهلل ضرغامی

 3خرداد 1383

 11آذر 1383

عزت اهلل ضرغامی

 16آبان 1388

 12تیر 1389

محمد سرافراز

 17آبان 1393

 20مهر 1394

بودهانــد کــه از میــان آنهــا ،علــی الریجانــی و عــزت
اهلل ضرغامــی ،دو دوره پنــج ســاله و محمــد هاشــمی
یــک دوره چهــار ســاله در جایــگاه ریاســت ســازمان قــرار
گرفتهانــد و دوره ریاســت محمــد ســرافراز نیــز بــه خاطــر
اســتعفا ،ناتمــام مانــده اســت.
جــدول شــماره  ،3تعــداد و درصــد ســخنرانیهای
رهبــر انقــاب را در جمــع رئیــس ،مدیــران،
دس ـتاندرکاران و هنرمنــدان صــدا و ســیما ،بــر مبنــای
دورههــای مختلــف ریاســت آن ،نشــان میدهــد:
محقــق از روش «نمونهگیــری هدفمنــد(((» بــرای
انتخــاب نمونههــای آمــاری اســتفاده کــرده اســت.
نمونهگیــری هدفمنــد نوعــی روش نمونهگیــری غیــر
احتمالــی اســت کــه در آن ،محقــق داوری خــود را
در انتخــاب نمونــه یــا نمونههــا دخالــت میدهــد.
نمونهگیــری قضاوتــی ،نــام دیگــر ایــن روش اســت
(ببــی .)472 :1381 ،در نمونهگیــری هدفمنــد ،محقــق
بــا داشــتن اطالعــات قبلــی از جامعــه آمــاری و بــا توجــه
بــه هــدف یــا هدفهــای تحقیــق ،داوری شــخصی خــود
را بــرای انتخــاب نمونــه یــا نمونههــا بــه کار میگیــرد.
انتخــاب نمونــه در ایــن روش بــه خاطــر ســهولت آن
نیســت؛ بلکــه داوریهــای محقــق بــر مبنــای اطالعــات
قبلــی اســت کــه بــه انتخــاب نمونــه منجــر میشــود
(مهــدی زاده.)73 :1395 ،

محقــق بــرای مطالعــه مضامیــن ســخنان رهبــر
انقــاب« ،اولیــن» ســخنرانی ایشــان را پــس از نصــب
رئیــس یــا تمدیــد دوره ریاســت ســازمان ،بــه عنــوان
«نمونــه» انتخــاب کــرده اســت؛ چــرا کــه مطالعــه
متــن ســخنرانیها نشــان میدهــد ،مقــام رهبــری
ابتــدا بــا تحليــل شــرایط روز ،موضــع انقــاب و نظــام
جمهــوري اســامي را مشــخص و در ادامــه ،مأموریــت
یــا مأموریتهــای ســازمان را تبییــن كردهانــد و در
خاتمــه از رئیــس و مدیــران آن خواســتهاند تــا تمامــی
فعالیتهــا و عملکــرد حــال و آینــده ســازمان را ،بــه ویــژه
در حــوزه پیــام و محتــوا بــر مبنــای ایــن مأموریتهــا،
تدویــن و تنظیــم کننــد.
دستورالعمل تحقیق
محقــق بــرای انجــام تحقیــق از دســتورالعمل نعیــم
بدیعــی ( )1378بــرای تحلیــل محتــوای مضامیــن
ســخنان رهبــر انقــاب اســتفاده کــرده اســت؛ از ایــن
رو ،ابتــدا بــا مطالعــه مقدماتــی متــن ســخنرانیها،
 32مضمــون را انتخــاب کــرده و در ادامــه بــا ســنجش
«ضریــب قابلیــت اعتمــاد(((» آنهــا پــس از کدگــذاری
اولیــه و حصــول اطمینــان ،کدگــذاری را بــه طــور کامــل
انجــام داده اســت .واحــد تحقیــق ،جمــات بــه کار رفتــه
در ســخنان مقــام رهبــری اســت و مضمــون کــه آن را
درونمایــه و تــم((( نیــز میگوینــد؛ ماننــد چتــر بــر

Purposive -1
Reliability -2
Theme - 3
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تمامــی اجــزای جمــات ســایه افكنــده ،وحدتبخــش
اجــزای آن بــه شــمار مــیرود.
مضمــون از نظــر دســتوری یــا کلمــه اســت یــا ترکیب
و در هــر حــال ،یــک جملــه کامــل نیســت و جهــت و
نتیجهگیــری در آن وجــود نــدارد .مضمــون ماننــد روح
در بندبنــد اجــزای کالبــد حضــور دارد و در عیــن حــال بــه
شــکل عینــی و فیزیکــی قابــل رؤیــت نیســت .مضمــون را
میتــوان بــه نــور در صفحــه نمایــش یــا رنــگ زمینــه در
بــوم نقاشــی ،تشــبیه کــرد .بنابرایــن مضمــون:
 .1مفهوم ذهنی است و نه مصداق عینی؛
 .2کلی و فراگیر است؛
 .3جهت و نتیجهگیری در آن وجود ندارد.
امــا نکتــه مهــم ،تفــاوت پیــام بــا مضمــون اســت .ایــن
دو اصطــاح گاه متــرادف بــا یکدیگــر بــه کار میرونــد؛
حــال آن کــه پیــام خــاف مضمــون ،حــاوی جهــت و
نتیجهگیــری اســت و بــه صــورت یــک جملــه کامــل ادا
میشــود و ماننــد اندیشــه بــه گرایشهــا و رفتــار فــرد
جهــت میدهــد (حجوانــی.)25 - 26 :1382 ،
محقــق بــا همــكاري کدگــذاران پــس از اتمــام کار ،در
مجمــوع  591مضمــون را ثبــت و بــرای محاســبه ضریــب
قابلیــت اعتمــاد نیــز بــا کدگــذاری اولیــه 10 ،درصــد کل
دادههــا را دوبــاره کدگــذاری کــرد کــه بــا اســتفاده از
فرمــول ویلیــام اســکات((( ،عــدد  0/78بــه دســت آمــد
کــه قابــل قبــول اســت .البتــه در گام دوم ،روایــی تحلیــل
انتقــادی گفتمــان ،بــر کیفیــت بیــان و اســتدالل متکــی
اســت و دو شــاخص اصلــی ســنجش روایــی یــا قابلیــت
اعتمــاد تحلیــل گفتمــان عبــارت هســتند از :نظــم و
انســجام تحقیــق و دیگــری ،ارزیابــی ســودمندی آن .در
ـوان تشــریح چارچــوب
ارزیابــی ســودمندی ،تأکیــد بــر تـ ِ
تحلیــل در فراهــم کــردن تبیینهــای جدیــد اســت
(مهــدی زاده.)72 :1395 ،
یافتههای تحقیق
محقــق در ایــن بخــش ،ابتــدا مضامیــن ســخنرانیهای
William Scott - 1
Kolmogrov- Smirnov Test -2
Normal -3
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رهبــر انقــاب را در ســالهای  ،1369 - 1394توصیــف
و مقایســه میکنــد و در ادامــه ،تحلیلــی از گفتمانهــای
ســخنان ایشــان در ســالهای مــورد مطالعــه ارائــه
میدهــد:
جــدول شــماره  ،5تعــداد و درصــد مضامیــن
ســخنرانیهای رهبــر انقــاب را در فاصلــه ســالهای
 1369 - 1394نشــان میدهــد .اگــر بــا کمــی دقــت
بــه تعــداد و درصــد مضامیــن ســخنان در خانههــای
جــدول ،توجــه کنیــم؛ درمییابیــم کــه از مجمــوع
مضامیــن کدگــذاری شــده در ســخنرانیهای مقــام
رهبــری 11 ،درصــد مضاميــن بــه رســالت ،مأموریــت،
اهمیــت ،نقــش و تأثیــر صــدا و ســیما اختصــاص دارد
کــه در بیــن مضامیــن بــا فاصلــه محســوس ،چشــمگیرتر
اســت .البتــه پراکندگــی ایــن مضمــون در ســالهای
مــورد مطالعــه ،متفــاوت اســت :بــه جــز ســالهای 1381
و  1389کــه نشــاني از حضــور ايــن مضمــون در بیــن
مضامیــن اولویــتدار نمیبینیــم؛ در دیگــر ســالها
 1383 ،1375 ،1369و  -1394تبییــن رســالت،مأموریــت ،اهمیــت ،نقــش و تأثیــر صــدا و ســیما ،در بیــن
چهــار مضمــون اول ســخنرانیهای رهبــر انقــاب قــرار
دارد .همچنیــن ،از مجمــوع مضامیــن کدگــذاری شــده،
ســخنرانیهاي ســالهای  1383 ،1381و  1369بــه
ترتیــب بــا  24 ،29و  21درصــد ،ســهم بیشــتر از تعــداد و
درصــد مضامیــن را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و فاصلــه
بیــش از دو برابــر بــا مضامیــن کدگــذاری شــده در دیگــر
ســالها -بــه ترتیــب 1394 ،1389 ،و  –1375دارنــد.
جــدول شــماره  ،5مضامیــن اولویـتدار ســخنرانیهای
مقــام رهبــري را در دورههــای مختلــف ریاســت ســازمان،
نشــان میدهــد:
محقــق بــا هــدف مقایســه مضامیــن ســخنرانیهای
رهبــر انقــاب ،ابتــدا از آزمــون کولموگــروف-
اســمیرنوف((( اســتفاده کــرد تــا «نرمــال»((( بــودن یــا
نبــودن توزیــع فراوانــی مضامیــن را در ســالهای مــورد
مطالعــه ،مشــخص کنــد .بــا انجــام آزمــون ،نتيجــه ایــن
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مضامین سخنرانی
مباحــث سیاســی -مــردم ســاالری دینی -سیاســت
داخلــی و خارجــی -مشــارکت سیاســی :احــزاب،
جناحبندیهــا ،انتخابــات -رقابــت سیاســی-
قانونگرایــی -امنیــت ملــی -منافــع ملــی -پرهیــز
از تفرقــه و ســاير مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

2
%7
%2

0
0
0

17
%63
%10

3
%11
%2

4
%15
%7

1
%4
%2

27
100
%5

مباحــث اجتماعــی -عدالــت اجتماعــی -امنیــت
روانــی -فقــر ،تبعیــض ،اختــاف طبقاتی -بیــکاری،
اشــتغال ،کارآفرینــی -اقشــار آســیبپذیر -تأمیــن
اجتماعــی ،رفــاه عمومــی -رفتــار اجتماعــی-
آســیبهای اجتماعــی :جــرم ،جنایــت ،اعتیــاد بــه
مــواد مخــدر و ســاير مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

7
%21
%16

11
%32
%6

9
%26
%6

6
%18
%10

1
%3
%2

34
100
%6

مباحــث اقتصــادی -اقتصــاد مقاومتــی -اصــل -44
خصوصی ســازی -تــورم ،گرانــی ،گرانفروشــان-
ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی -فعــاالن
اقتصــادی -آســیبها -مبــارزه بــا فســاد و ســاير
مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

4
%80
%2

1
%20
%1

0
0
0

0
0
0

5
100
%1

مباحــث فرهنگــی -فرهنــگ عمومــی -مهندســی
فرهنگــی -رصــد یــا پایــش فرهنگــی -ســبک
زندگــی اســامی -ایرانــی -احســاس شــخصیت،
اعتمــاد بــه نفــس ملــی -امیــد ،خوشبینــی
بــه آینده-گفت وگــو ،پرهیــز از تکگویــی و
ســخنرانی صــرف و ســاير مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

4
%10
%3

0
0
0

13
%33
%8

13
%32
%9

8
%20
%13

2
%5
%4

40
100
%7

مباحــث علمــی -جنبــش نرمافــزاری -نقشــه
جامــع علمــی کشــور -تحــول در علــوم انســانی-
مقابلــه بــا مدرکگرایــی -ارتبــاط صنعــت و
دانشــگاه و ســاير مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

1
%8
%1

11
%92
%8

0
0
0

0
0
0

12
100
%2

رشــد ،توســعه و پیشــرفت کشــور -ســند
چشــمانداز بیســت ســاله -رشــد ،توســعه و
پیشــرفت سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگی،
علمــی کشــور -سیاســت های کلــی برنامههــای
توســعه -ارزیابــی اجــرای برنامههــای پنج ســاله
توســعه :نقــاط قــوت ،نقــاط ضعــف و ســاير
مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

1
%25
%1

0
0
0

2
%50
%1

1
%25
%1

0
0
0

0
0
0

4
100
%1

ارزش هــا و مفاهیــم دینــی :نمــاز ،روزه ،زکات،
خمــس ،حــج ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر،
تولــی و تبــری ،جهــاد ،تزکیــه نفــس و ســاير
مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

8
%30
%6-5

0
0
0

12
%44
%7

5
%18
%3

1
%4
%2

1
%4
%2

27
100
%5

انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس :ارزشهــای
معنــوی ،ایثــار ،شــهادت ،ارزشهــای منبعــث از
اســام نــاب محمــدی (صلــی اهلل علیــه و آلــه)

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

6
%26
%5

0
0
0

16
%70
%9

1
%4
%1

0
0
0

0
0
0

23
100
%4
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مضامین سخنرانی
اســتقالل :اســتقالل سیاســی ،اســتقالل اقتصــادی،
اســتقالل فرهنگــی ،اســتقالل علمــی ،جامعــه
مســتقل و ســاير مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
%100
%4

2
100
≈0

آزادی -آزاداندیشــی -آزادمنشــی -آزادی تــوأم بــا
مســئولیت و ســاير مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

2
%100
%1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
100
0

جمهــوری اســامی :تحکیــم و تقویــت ،چش ـمانداز
و نقــد وضعیــت موجــود و ســاير مضاميــن مرتبــط

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

8
%35
%6-5

0
0
0

0
0
0

8
%35
%6

1
%4
%2

%6
%26
%11

23
100
%4

غربگرایی -گرایش به غرب -غربزدگی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

6
%86
%5

0
0
0

1
%14
%1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
100
%1

دشــمنان انقــاب در داخــل و خــارج :دولــت ایــاالت
متحــده آمریــکا ،رژیــم صهيونيســتي ،صهیونیســم
بینالملــل ،همپیمانــان منطقــهای ،اذنــاب یــا
دنبالــهروان داخلــی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

6
%15
%5

1
%2
%2

24
%56
%14

4
%9
%3

4
%9
%7

4
%9
%7

43
100
%7

تهاجــم فرهنگــی -شــبیخون فرهنگــی -جنــگ
نــرم -برانــدازی نــرم -اســتحاله فرهنگــی نظــام
و باورهــا و عقایــد مســئوالن و مــردم -کارزار
تبلیغاتــی بــا ابــزار رادیوهــای بیگانــه ،مطبوعــات،
ســینما ،ماهــواره ،اینترنــت ،رســانهها و
شــبکههای اجتماعــی همســو در فضــای مجــازی

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

5
%15
%4

0
0
0

8
%24
%5

6
%18
%4

4
%12
%7

10
%31
%18

33
100
%5

حمایت از دولت و مسئوالن

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

8
%80
%6-5

0
0
0

0
0
0

2
%20
%2

0
0
0

0
0
0

10
100
%2

انتقاد از دولت و مسئوالن

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

2
%50
%1

2
%50
%2

0
0
0

0
0
0

4
100
%1

رســانهها -رســانههای جمعــی :اهمیــت ،نقــش
و تأثیــر

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

2
%67
%2

0
0
0

1
%33
%1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
100
≈0

صــدا و ســیما -رســانه ملــی :رســالت ،مأموریــت،
اهمیــت ،نقــش و تأثیــر

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

16
%25
%13

6
%9
%14

7
%11
%4

23
%36
%16

4
%6
%7

8
%13
%15

64
100
%11

دانشــگاه عمومــی :بایدهــا و نبایدهــای
برنامهریزی و برنامهسازی در صدا و سیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

8
%53
%6-5

0
0
0

0
0
0

4
%27
%3

3
%20
%5

0
0
0

15
100
%3

رســانه فرهنگســاز :بایدهــا و نبایدهــای
برنامهریزی و برنامهسازی در صدا و سیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
%100
%3

0
0
0

0
0
0

5
100
%1
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زبــان و ادب فارســی -درســتخوانی-
درستنویســی :بایدهــا و نبایدهــای تقویــت و
ترویــج در برنامههــای صــدا و ســیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

3
%33
%2

0
0
0

3
%34
%2

0
0
0

3
%33
%5

0
0
0

9
100
%2

هنــر -موســیقی -شــعر :بایدهــا و نبایدهــای
تقویــت و ترویــج هنــر ،موســیقی و شــعر متعهــد،
آیینــی و انقالبــی در برنامههــای صــدا و ســیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

5
%24
%4

0
0
0

3
%14
%2

5
%24
%3

7
%33
%11

1
%5
%2

21
100
%3

پوشــش فنــی :تقویــت و تجهیــز زیرســاختهای
ارتباطــی و اطالعاتــی ســازمان صــدا و ســیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

5
%36
%4

5
%36
%12

0
0
0

2
%14
%2

1
%7
%2

1
%7
%2

14
100
%2

تشــکر -قدردانــی از رئیــس و مدیــران ســازمان
صــدا و ســیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

6
%15
%5

11
%28
%25

7
%17
%4

5
%12
%3

6
%15
%10

5
%12
%9

40
100
%7

انتقاد از رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

9
%24
%7

9
%24
%20

9
%24
%5

4
%11
%3

4
%11
%7

2
%6
%4

37
100
%6

اظهــار رضایــت از فعالیتهــای صداوســيما در
حوزههــای پشــتیبان پیــام :منابــع انســانی ،اداری و
مالــی ،برنامهریــزی ،آمــوزش کارکنــان ،تحقیقــات و
دانشــکده صــدا و ســیما ،نظــارت ،فنی و زیرســاخت

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

1
%50
%2

1
%50
%2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
100
≈0

انتقــاد از فعالیتهــای صداوســيما در حوزههــای
پشــتیبان پیــام :منابــع انســانی ،اداری و مالــی،
برنامهریــزی ،آمــوزش کارکنــان ،تحقیقــات و
دانشــکده صــدا و ســیما ،نظــارت ،فنی و زیرســاخت

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

4
%34
%3

1
%8
%2

0
0
0

6
%50
%4

1
%8
%2

0
0
0

12
100
%2

بهبــود عملکــرد -ســنجش عملکــرد -مدیریــت
عملکــرد ســازمان صــدا و ســیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

10
%30
%8

3
%9
%7

9
%28
%5

6
%18
%4

2
%6
%3

3
%9
%5

33
100
%5

نوجوانــان و جوانــان :مســائل ،خواس ـتها -بایدهــا
و نبایدهــای برنامهريــزي و برنامهســازی صــدا و
ســیما بــرای نوجوانــان و جوانــان

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

11
%48
%6

7
%30
%5

0
0
0

5
%22
%9

23
100
%4

دختــران و زنــان :حقــوق ،مســائل -بایدهــا و
نبایدهــای نحــوه روبــه رو شــدن بــا مســايل
دختــران و زنــان در برنامههــای صــدا و ســیما

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

8
%73
%5

2
%18
%2

0
0
0

1
%9
%2

11
100
%2

دانشــگاهیان -دانشــجویان -اســتادان -محققــان-
نخبــگان دانشــگاهی :بایدهــا و نبایدهــای نحــوه رو
بــه رو شــدن بــا افــکار و نتایــج مطالعــات و تحقیقات

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
%75
%2

0
0
0

1
%25
%2

4
100
%1

حوزویــان -طــاب -مدرســان -فضــا -نخبــگان
حــوزوی :بایدهــا و نبایدهــای نحــوه رو بــه رو شــدن
بــا افــکار و نتایــج مطالعــات و تحقیقــات

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
%100
%2

0
0
0

0
0
0

2
100
≈0

جمع

تعداد
درصد

123
%21

44
%7

171
%29

140
%24

59
%10

54
%9

591
100
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جــدول  .6مضامیــن اولویــتدار ســخنرانیهای رهبــر انقــاب اســامی آیــت اهلل ســید علــی خامنــهای در دیــدار
رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما ()1369 - 1394
رئیس (سال سخنرانی)

مضامین اولویتدار (درصد)

محمد هاشمی ()1369

«رسالت ،مأموریت ،اهمیت ،نقش و تأثیر صدا و سیما» (+ )%13
«بهبود عملکرد سازمان» (« + )%8انتقاد از رئیس و مدیران سازمان» (+ )%7
«ارزشها و مفاهیم دینی» (+ )%6/5
«تحکیم و تقویت ،چشمانداز و نقد وضعیت موجود جمهوری اسالمی» (+ )%6/5
«حمایت از دولت و مسئوالن» ()%6/5
«تشکر /قدردانی از رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما» (+ )%25
«انتقاد از رئیس و مدیران سازمان» (+ )%20
«مباحث اجتماعی» (+ )%16
«رسالت ،مأموریت ،اهمیت ،نقش و تأثیر صدا و سیما» ()%14

علی الریجانی ()1375

علی الریجانی ()1381

عزت اهلل ضرغامی ()1383

عزت اهلل ضرغامی ()1389

محمد سرافراز ()1394

«دشمنان انقالب در داخل و خارج کشور» (+ )%14
«مباحث سیاسی» (« + )%10ارزشهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس» (+ )%19
«مباحث فرهنگی» (+ )%8
«ارزشها و مفاهیم دینی» ()%7
«رسالت ،مأموریت ،اهمیت ،نقش و تأثیر صدا و سیما» (+ )%16
«مباحث فرهنگی» (« + )%9مباحث علمی» (+ )%8
«مباحث اجتماعی» (+ )%6
«تحکیم و تقویت ،چشمانداز و نقد وضعیت موجود جمهوری اسالمی» ()%6
«مباحث فرهنگی» (+ )%13
«بایدها و نبایدهای تقویت و ترویج هنر متعهد و انقالبی در برنامههای صدا و سیما» ()%11
« +مباحث اجتماعی» (+ )%10
«تشکر /قدردانی از رئیس و مدیران سازمان» ()%10
«تهاجم فرهنگی» (+ )%18
«رسالت ،مأموریت ،اهمیت ،نقش و تأثیر صدا و سیما» (+ )%15
«تحکیم و تقویت ،چشمانداز و نقد وضعیت موجود جمهوری اسالمی» (+ )%11
«تشکر /قدردانی از رئیس و مدیران سازمان» (+ )%9
«بایدها و نبایدهای برنامهريزي و برنامهسازی صدا و سیما برای نوجوانان و جوانان» ()%9

بــود کــه توزیــع فراوانــی در ســطح اطمینــان(((  95درصد،
نرمــال نیســت(((؛ از ایــن رو ،محقــق بــا اســتفاده از آزمــون
(((
«کروســکال -والیــس(((» کــه یــک آزمــون ناپارامتریــک
اســت؛ احتمــال وجــود تفــاوت معنــادار بیــن مضامیــن
ســخنرانیها را در دورههــای مختلــف ریاســت ســازمان
مطالعــه کــرد .انجــام آزمــون نشــان داد ،پاســخ «مثبــت»
Confidence Interval -1
0.05 =P < 0 =.Sig -2
Nonparametric -3
Kruskal- Wallis Test -4
0.05 =P < 0 =.Sig ,5 =df ,25.652 =Chi-Square -5

58

اســت و تفــاوت معنــادار وجــود دارد(((؛ بــه عبــارت دیگــر،
تفــاوت معنــادار در بيــن مضامیــن ســخنرانیهای مقــام
رهبــري در دیــدار رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و
ســیما وجــود دارد .البتــه ایــن آزمــون مشــخص نمیکــرد
تفــاوت معنــادار بيــن مضامیــن ســخنرانیهاي کــدام
ســال از ســالهای مــورد مطالعــه وجــود دارد .بنابرایــن

تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب

mediamgt.ir

جــدول  .7نتایــج آزمــون یــو مــن  -ویتنــی دربــاره مضامیــن ســخنرانیهای رهبــر انقــاب اســامی آیــت اهلل ســید
علــی خامنـهای در دیــدار رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما ()1369 - 1394
هاشمی
()1369
هاشمی
()1369

الریجانی
()1375

الریجانی
()1381

ضرغامی
()1383

ضرغامی
()1389

سرافراز
()1394

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

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

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

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

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

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

Z = -3/889
=.Sig 0

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

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

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

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

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

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

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

الریجانی
()1375

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

الریجانی
()1381

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

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

ضرغامی
()1383

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

Z = -3/889
=.Sig 0

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

ضرغامی
()1389

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

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

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

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

سرافراز
()1394

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

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

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

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

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

جــدول « .8داشــتن» یــا «نداشــتن» تفــاوت معنــادار در بیــن مضامیــن ســخنرانیهای رهبــر انقــاب اســامی آیــت
اهلل ســید علــی خامنـهای در دورههــای مختلــف ریاســت ســازمان صــدا و ســیما ()1369 - 1394
هاشمی
()1369
هاشمی ()1369

الریجانی
()1375

الریجانی
()1381

ضرغامی
()1383

ضرغامی
()1389

سرافراز
()1394

دارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

دارد

الریجانی ()1375

دارد

الریجانی ()1381

ندارد

دارد

ضرغامی ()1383

ندارد

دارد

ندارد

ضرغامی ()1389

دارد

ندارد

دارد

دارد

سرافراز ()1394

دارد

ندارد

دارد

دارد

ندارد
ندارد

جــدول « .9داشــتن» یــا «نداشــتن» تفــاوت معنــادار در بیــن مضامیــن ســخنرانیهای رهبــر انقــاب اســامی آیــت
اهلل ســید علــی خامنـهای در دورههــای متوالــی ریاســت ســازمان صــدا و ســیما ()1369 - 1394
هاشمی ()1369

الریجانی ()1375

دارد

الریجانی ()1375

الریجانی ()1381

دارد

الریجانی ()1381

ضرغامی ()1383

ندارد

ضرغامی ()1383

ضرغامی ()1389

دارد

ضرغامی ()1389

سرافراز ()1394

ندارد
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محقــق از آزمــون یــو مــن  -ویتنــی((( اســتفاده کــرد تــا
نشــان دهــد میانگیــن فراوانیهــای مضامیــن در کــدام
ســال بــا دیگــری متفــاوت اســت.
جــدول شــماره  7بــه خوبــی ایــن تفاوتهــا را نشــان
میدهــد:
محقــق در جــدول شــماره  ،8نتایــج آزمونهــای
صــورت گرفتــه را بــر مبنــای «داشــتن» یــا «نداشــتن»
تفــاوت معنــادار ،خالصــه کــرده و بــه عبــارت دیگــر،
نشــان داده اســت کــه بیــن مضامیــن ســخنرانیهای
رهبــر انقــاب در چــه دورههــای ریاســت ســازمان ،تفــاوت
(((
معنــادار وجــود دارد یــا نــدارد:
حــال اگــر دورههــای مختلــف ریاســت ســازمان را
ماننــد یــک «مســیر» در نظــر بگیریــم و انتصــاب رئیــس
یــا تمدیــد دوره ریاســت و تبییــن سیاس ـتهای ســازمان
را در هــر دوره ،تالشــی بــرای گام برداشــتن در این مســیر

فرضــی بدانیــم؛ آنــگاه میتوانیــم از کنــار هــم قــرار دادن
مضامیــن ســخنرانیها و نیــز مطالعــه معنــادار بــودن یــا
نبــودن تفاوتهــای احتمالــی ،بــه نــکات مهــم در تحلیــل
گفتمانهــای مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــري در ســال
هــای مــورد مطالعــه دســت یابیــم.
جــدول شــماره  9بــه طــور خالصــه تفاوتهــای
معنــادار مضامیــن ســخنرانیهای رهبــر انقــاب را در
دورههــای متوالــی ریاســت ســازمان نشــان ميدهــد:
چــرا در بیــن مضامیــن ســخنان در برخــی دورههــا،
تفــاوت معنــادار وجــود دارد و در برخــی دیگــر ،وجــود
نــدارد؟
«پاســخ» در تحلیــل محقــق از گفتمانهــای ســخنان
مقــام رهبــري در ســالهای مــورد مطالعــه اســت:
میدانیــم «تعییــن سیاســتهای کلــی نظــام»،
«امضــای حکــم ریاســت جمهــوری پــس از انتخــاب

Mann- Whitney U Test - 1

 -2نتایج در سطح اطمینان  95درصد ،معنادار است ( )P > 0/05و در این صورت ،نشان میدهد تفاوت معنادار وجود دارد.

جــدول  .10اهــداف و بندهــای مرتبــط بــا بخــش فرهنــگ و رســانهها و بــه ویــژه صــدا و ســیما در سیاس ـتهای
کلــی برنامههــای پنــج ســاله توســعه جمهــوری اســامی ایــران ()1367 - 1394
برنامه پنج
ساله توسعه

اول
()1367

دوم
()1372
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اهداف

فرهنگ و رسانهها

صدا و سیما

حفظ استقالل کشور بر
پایه سیاست «نه شرقی و
نه غربی»

رســیدگی هــر چــه بیشــتر بــه امــور معنــوی ،ارزشــی و
فرهنگــی خانــواده معظــم شــهدا ،جانبــازان ،اُســرا و مفقودیــن،
مبــارزه بــا «فرهنــگ مصرفــی» کــه بزرگتریــن آفــت یــک
جامعــه انقالبــی اســت؛ نشــان دادن قــدرت دفــاع و مقاومــت
قهرمانانــه ملــت در هشــت ســال دفــاع مقــدس ،حفــظ ارزشهــا
و شــئون اخالقــی و اجتماعــی ،سالمســازی اجتماعــات.

---

استقرار عدالت اجتماعی،
گسترش تولید داخلی،
تصحیح و اصالح نظام
اداری و قضایی ،تکمیل
زنجیره تولید برای
مصرف داخلی و صادرات،
گسترش مشارکت عامه
مردم در سازندگی کشور،
تقویت بنیه دفاعی کشور،
تنظیم روابط خارجی
بر مبنای اصل «عزت،
حکمت ،مصلحت».

جهت دادن کلیه فعالیتهای تبلیغی به سمت:
 رشد معنویت و فضیلت اخالقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیتها و باور دینی، گسترش ارزشهای انقالبی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانونپذیری، ترویج روحیه کار و تالش و خوداتکایی و قناعت، -مقابله با اسراف و مصرفگرایی.

---

تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب
برنامه پنج
ساله توسعه

اهداف

سوم
()1378

استقرار عدالت اجتماعی،
ارتقای دینی ،علمی و
فرهنگی ،امنیت و رفاه
اقتصادی ،افزایش عزت و
اعتبار بینالمللی ،حضور و
مشارکت مردم.

چهارم
()1382

پنجم
()1387

اولین برنامه پنج ساله
توسعه با اهداف سند
چشمانداز بیست ساله
جمهوری اسالمی ایران در
افق .1404

دومین برنامه پنج ساله
توسعه با اهداف سند
چشمانداز و رویکرد مبنایی
«پیشرفت و عدالت»

mediamgt.ir

فرهنگ و رسانهها

صدا و سیما

اعتــا و عمــق بخشــیدن بــه معرفــت و بصیــرت دینــی و قرآنــی،
تحکیــم فکــری و عملــی ارزشهــای انقــاب اســامی ،مقابلــه بــا
تهاجــم فرهنگــی بیگانــه ،زنــده و نمایان نگه داشــتن اندیشــه دینی
و سیاســی حضــرت امــام خمینــی (رحمــت اهلل علیــه) و برجســته
کــردن نقــش آن بــه عنــوان یک معیار اساســی ،آراســتگی ســیمای
جامعــه در کشــور و محیــط ســازندگی بــه ارزشهــای اســامی و
انقالبــی ،معرفــی و ترویــج فرهنــگ و ارزشهــای واالی اســام و
ایــران اســامی بــه جهانیــان و تبیین شــخصیت و مبانی سیاســی و
فکــری امــام خمینــی (رحمــت اهلل علیــه).

سالم سازی فضای
عمومی ،رشد
آگاهی ها و فضايل
اخالقی ،اطالع
رسانی صحیح،
زمینه سازی برای
تحقق سیاست های
کلی برنامه توسعه.

اعتــا و عمــق و گســترش دادن معرفــت و بصیــرت دینــی بــر پایه
قــرآن و مکتــب اهــل بیت (علیهــم الســام) از طریق اســتوار کردن
ارزشهــای انقــاب اســامی در اندیشــه و عمــل ،تقویــت فضايــل
اخالقــی و ایمــان ،روحیــه ایثــار و امیــد بــه آینــده و برنامهریــزی
بــرای بهبــود رفتارهــای فــردی و اجتماعــی ،زنــده و نمایــان
نگــه داشــتن اندیشــه دینــی و سیاســی حضــرت امــام خمینــی
(رحمــت اهلل علیــه) و برجســته کــردن نقــش آن بهعنــوان یــک
معیــار اساســی در تمامــی سیاســتگذاری ها و برنامهریزیهــا،
تقویــت وجــدان کاری و انضبــاط اجتماعــی و روحیــه کار و ابتــکار،
کارآفرینــی ،درســتکاری و قناعــت و اهتمــام بــه ارتقــای کیفیــت
تولیــد از طریــق فرهنگ ســازی بــرای اســتفاده از تولیــدات داخلی،
افزایــش تولیــد و صــادرات کاال و خدمــات ،ایجــاد انگیــزه و عــزم
ملــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر در افــق چشـمانداز،
تقویــت وحــدت و هویــت ملــی مبتنــی بــر اســام و انقــاب
اســامي و نظــام جمهــوری اســامی از طریــق آگاهــی کافــی
دربــاره تاریــخ ایــران ،فرهنــگ ،تمــدن و هنــر ایرانــی -اســامی و
اهتمــام جــدی بــه زبــان فارســی ،تعمیــق روحیــه دشمنشناســی
و شــناخت ترفندهــا و توطئه هــای دشــمنان علیــه انقــاب
اســامی و منافــع ملــی از طریــق ترویــج روحیــه ظلمســتیزی و
مخالفــت بــا ســلطهگری اســتکبار جهانــی ،سالم ســازی فضــای
فرهنگــی از طریــق رشــد آگاهیهــا و فضايــل اخالقــی و اهتمــام
بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،تــاش در جهــت تبییــن
و اســتحکام مبانــی مردمســاالری دینــی و نهادینــه کــردن
آزادیهــای مشــروع از طریــق آمــوزش ،آگاهیبخشــی و قانونمنــد
کــردن آن.
تکمیــل و اجــرای طــرح مهندســی فرهنگــی کشــور و
تهیــه پیوســت فرهنگــی بــرای طرحهــای مهــم ،زنــده و
نمایــان نگــه داشــتن اندیشــه دینــی و سیاســی حضــرت
امــام خمینــی (ره) و برجســته کــردن نقــش آن بــه عنــوان
یــک معیــار اساســی در تمامــی سیاســتگذاریها و
برنامهریزی هــا ،تقویــت قانونگرایــی ،انضبــاط اجتماعــی،
وجــدان کاری ،خودبــاوری ،روحیــه کار جمعــی ،ابتــکار،
درســتکاری ،قناعــت ،پرهیــز از اســراف و اهتمــام بــه ارتقــای
کیفیــت در تولیــد ،مقابلــه بــا جریانــات انحرافــی در حــوزه
دیــن و زدودن خرافــات و موهومــات ،اســتفاده بهینــه از
فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی بــرای تحقــق اهــداف
فرهنگــی نظــام ،ایجــاد درک مشــترک از چشــمانداز
بیستساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.
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مقابله با تهاجم
فرهنگی از
طریق گسترش
فعالیتها در جهت
تبیین اهداف
و دستاوردهای
ایران اسالمی برای
ایرانیان و جهانیان.

---

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

برنامه پنج
ساله توسعه

ششم
()1394

اهداف

اقتصاد مقاومتی یا
مقاوم سازی اقتصاد،
پیشتازی در عرصه
علم و فناوری ،تعالی و
مقاومسازی فرهنگی.

فرهنگ و رسانهها
تــاش شایســته بــرای تبییــن ارزشهــای انقــاب اســامی
و دفــاع مقــدس و دســتاوردهای جمهــوری اســامی ،ارائــه
و ترویــج ســبک زندگــی اســامی -ایرانــی ،فرهنگ ســازی
دربــاره اصــاح الگــوی مصــرف و سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی ،اجــرای نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور و تهیــه
پیوســت بــرای طرحهــای مهــم ،حمایــت مــادی و معنــوی
از هنرمنــدان ،نــوآوران ،محققــان و تولیدکننــدگان آثــار و
محصــوالت فرهنگــی و هنــری مقــوم اخــاق ،فرهنــگ و هویــت
اســامی -ایرانــی ،حضــور مؤثــر نهادهــای فرهنگــی دولتــی
و مردمــی در فضــای مجــازی بــه منظــور توســعه و ترویــج
فرهنــگ ،مفاهیــم و هویــت اســامی -ایرانــی و مقابلــه بــا
تهدیــدات ،توجــه ویــژه بــه توســعه و تجلــی مفاهیــم ،نمادهــا و
شــاخصهای هویــت اســامی -ایرانــی در ســاختارهای سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی کشــور.

مــردم» و «نصــب و عــزل و قبــول اســتعفای رئیــس
ســازمان صــدا و ســیما» از جملــه وظایــف و اختیــارات
رهبــر انقــاب در قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران اســت( .اصــل یکصــد و دهــم) اینهــا در کنــار
گفتمــان دولتهــا -قــوه مجريــه -در ســالهای پــس
از پایــان جنــگ ( ،)1359 - 1367چارچــوب مناســب
را بــرای ارائــه تحلیــل محقــق شــکل میدهنــد؛ از
ایــن رو ،اهــداف و بندهــای مرتبــط بــا بخــش فرهنــگ
و رســانهها ،بــه ویــژه صــدا و ســیما در سیاســتهای
کلــی برنامههــای پنــج ســاله توســعه (،)1367 - 1394
توصیههــای عمومــی و اختصاصــی مقــام رهبــري بــه
رؤســای جمهــوری در احــکام تنفیــذ ( )1368 - 1392و
بخشهــای اصلــی احــکام انتصــاب رؤســای ســازمان صــدا
و ســیما ( )1368 - 1393بــه همــراه تبییــن واژههــای
کلیــدی آنهــا بــر مبنــای ســخنان رهبــر انقــاب در
آن مقطــع زمانــی و نيــز خطــوط فکــری صاحبــان
گفتمانهــای «ســازندگی»« ،اصالحــات»« ،عدالــت و
مهــرورزی» و «اعتــدال» در دولتهــای پنجــم و ششــم
( ،)1368 - 1376هفتــم و هشــتم ( ،)1376 - 1384نهــم
و دهــم ( )1384 - 1392و یازدهــم (،)1392 - 1396
راهنمــای عمــل محقــق در تحلیــل گفتمانهــای ســخنان
مقــام رهبــري در ســالهای مــورد مطالعــه اســت.
جدولهــای شــماره  ،10نشــانه تــاش بــرای دســت
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صدا و سیما
---

یافتــن بــه ایــن هــدف هســتند:
تبییــن واژههــای کلیــدی توصیههــای رهبــر انقــاب
بــه رؤســای جمهــوری اســامي ايــران (:)1368 - 1392
( .)1اسالم ناب محمدی (صلی اهلل علیه و آله):
( .)2عدالــت اجتماعــی« :عدالــت اجتماعــی بدین معنا
اســت کــه فاصلــه ژرف میــان طبقــات و برخورداریهــای
نابحــق و محرومیتهــا از میــان بــرود و مســتضعفان و
پابرهنــگان کــه همــواره مطمئنتریــن و وفادارتریــن
مدافعــان انقــاب هســتند ،احســاس و مشــاهده کننــد کــه
بــه ســمت رفــع محرومیــت ،حرکــت جــدی و صادقانــه
انجــام میگیــرد .بــا قوانیــن الزم و تأمیــن امنیــت
قضایــی در کشــور ،بســاط تجــاوز و تعــدی بــه حقــوق
مظلومــان و دســتاندازی بــه حیطــه مشــروع زندگــی
مــردم جمــع شــود؛ همــه کــس احســاس کنــد کــه در
برابــر ظلــم و تعــدی میتوانــد بــه ملجــأ مطمئــن پنــاه
بــرد؛ و همــه کــس بدانــد کــه بــا کار و تــاش خواهــد
توانســت زندگــی مطلوبــی فراهــم آورد».
(پیــام بــه ملــت شــریف ایــران در چهلمیــن روز
ارتحــال امــام خمینــی (ره))1368/4/23 ،
( .)3اصــول پایــدار انقــاب اســامی« :اصــول ایــن
نظــام ،اصــول انقــاب اســت؛ اصــول تعییــن شــده بــه
وســیله امــام اســت .آن اصولــی اســت کــه نظــام جمهوری
اســامی را بــه عنــوان نظــام اســامی در دنیــا مشــخص

تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب
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جدول  .11توصیههای رهبر انقالب اسالمی آیت اهلل سید علی خامنهای به رؤسای جمهوری اسالمی ایران ()1368 - 1392
توصیهها

اکبر هاشمی رفسنجانی
()1368 - 1376
دولت پنجم
(- 1372
)1368

دولت ششم
()1372 - 1376

سید محمد خاتمی
()1376 - 1384
دولت هفتم
(- 1380
)1376

دولت هشتم
(- 1384
)1380

محمود احمدی نژاد
()1384 - 1392
دولت نهم
(- 1388
)1384

دولت دهم
(- 1392
)1388

حسن روحانی
()1392 - 1396
دولت یازدهم
()1392 - 1396

عمومی
اختصاصی

دفاع از اسالم ناب محمدی (صلی اهلل
علیه و آله) (،)1
مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل
قرآن،
عمل به شریعت،
طرفداری از محرومین و مستضعفین،
کوشش برای ریشهکن کردن فقر و
محرومیت،
استقرار عدالت اجتماعی (،)2
تمسک به اصول پایدار انقالب اسالمی
(.)3

تعهد به اسالم و
تعهد به اسالم و آرمانهای
تعهد به اسالم و احکام نورانی
آرمانهای نظا ِم
نظام اسالمی،
آن،
اسالمی،
دفاع از حقوق ملت،
دفاع از مستضعفان و مظلومان،
ایستادگی در برابر مستکبران دفاع از حقوق ملت،
ایستادگی در برابر دشمنان
ایستادگی در
و زورگویان،
ستمگر و زورگو و مستکبر و
تالش در راه اعالی کلمه اسالم .برابر زورگویان و
حقستیز،
مستکبران،
توجه به ارزشهای اصیل
درآمیختن اقتدار
معنوی و پایبندی به دین و
ملی ( )9با حکمت
اخالق و معنویت در حرکت
و عقالنیت.
سازندگی ملت ایران،
حرکت در مسیر زدودن فقر و
فساد و تبعیض (.)4

رعایت عزت و حسن سلوک با مردم،
عظمت اسالم به خصوص قشرهای
ضعیف،
و استقالل
حفظ موضع مستحکم
سیاسی،
همیشگی در برابر
اقتصادی
دشمنان ،مخالفان و
و فرهنگی
بدخواهان،
جمهوری
گزینش همکاران و
اسالمی در
تنظیم روابط مدیرانی که معیارهای
اسالمی و انقالبی را
خارجی.
در آن ها بازشناخته و
ثبات قدم ،استحکام
روحیه و استقامت
فکر آن ها را آزموده
باشند.

بهره گیری از
قدردانی از به کارگیری همه اقدامات
ظرفیت های عظیم
بزرگ و
توان خود و
ملت،
و دستاوردها و
ماندگار و
بهره گیری از
مراقبت از
تجارب متراکم
شایسته
ظرفیت عظیم
منافع ملی
کشور.
اسالمی کشور ملت و کشور
(،)5
عزیز،
در راه دستیابی
گرامی
حرکت
به
شمردن
ارزش های هدف های واالیی کوشنده
به سوی
که اعالم
واالی دین و
پیشرفت و
کردهاند (.)7
انقالب (.)6
عدالت ()8

رسیدگی و
عالججویی
برای اقشار
ضعیف مردم،
مجاهدت در
راه استقرار
عدالت
اجتماعی.

کــرد و نشــان داد( ».بیانــات در دیــدار نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی« )1372/3/8 ،دو خصوصیــت ،بیشــترین
تأثیــر را در وجهــه ایــن انقــاب در دنیــا داشــت؛ همچنــان
کــه بیشــترین تأثیــر را در پیــروزی و مانــدگاری انقــاب
در کشــور اســامی داشــت؛ یکــی از ایــن دو خصوصیــت،
عبــارت بــود از ایــن کــه مبنــای ایــن انقــاب ،ارزش هــای
دینــی و اخالقــی و معنــوی بــود و خصوصیــت دیگــر
ایــن بــود کــه انقــاب بــر پایــه اراده و خواســت مــردم
در تشــکیل و اداره حکومــت باقــی مانــد؛ یعنــی پــس از

پیــروزی ایــن انقــاب ،اهمیــت نقــش مــردم از آنهــا
ســلب نشــد و بــه عنــوان یــک عنصــر بــرای انقــاب باقــی
مانــد» (خطبههــای نمــاز جمعــه تهــران.)1368/11/20 ،
( .)4زدودن فقــر و فســاد و تبعیــض« :خشــکانیدن
ریشــههای فســاد مالــی و اقتصــادی و عمــل قاطــع و
گرهگشــا دراین بــاره ،مســتلزم اقــدام همهجانبــه بــه
وســیله قــوای ســهگانه ،مخصوصــا دو قــوه مجریــه و
قضائیــه اســت .قــوه مجریــه بــا نظارتــی ســازمانیافته و
دقیــق و بیاغمــاض ،از بــروز و رشــد فســاد مالــی در
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جدول  .12تفاوتهای اسالم ناب محمدی (صلی اهلل علیه و آله) با اسالم آمریکایی از نگاه مقام رهبری
اسالم ناب محمدی

اسالم آمریکایی

اسالم کتاب و سنت
 -اسالم اهل بیت (علیهم السالم)

اسالم خرافه و بدعت
 اسالم ابوجهل و ابولهب، -اسالم چشم پوشیدن از اصول خود.

اسالم جهاد و شهادت
 اسالم انقالبی، اسالم مرعوب نشدن در مقابل هیچ قدرت، -اسالم ناتوانی همه قدرتها در شکست دادن او.

اسالم قعود و اسارت و ذلت
 اسالم امتداد نداشتن در عمل و در تودههای مردم، پوشاندن لباس اسالم بر نوکری اجانب و دشمنی با امت اسالمی، -متزلزل و مرعوب شدن در مقابل قدرت کفر.

اسالم تعبد
 اسالم صفا و معنویت، اسالم توکل به خدا، اسالم توحید، -اسالم حسن ظن به وعده الهی.

اسالم التقاط
 اسالم سرمایهداری، اسالم مطابق با اصول آمریکایی و غربی، اسالم سوسیالیستی، -اسالم اعتماد به دشمنان خدا به جای اعتماد به وعده الهی.

اسالم تعقل
 -اسالم اصولگرای معتدل و عقالنی.

اسالم جهالت
 اسالم مطلوب واشنگتن ،لندن و پاریس، اسالم الئیک و غربگرا، -اسالم تکفیری و خشن.

اسالم دنیا و آخرت
 اسالم به ارمغان آوردن همه نعمتها برای ملتها، اسالم زندگی و زندگیساز، -اسالم اعتقاد به تکفل دین نسبت به امور زندگی.

اسالم دنیاپرستی و رهبانیت (ترک دنیا)
 اسال ِم برده دالر آمریکایی، اسالم مصرفزده و اسیر سرمایهداری غرب، -اسالم منحصر به مسجد.

اسالم علم و معرفت
 -اسالم فقاهتی.

اسالم تحجر و غفلت
 -اسالم مراسم و مناسک میانتهی

اسالم دیانت
 اسالم اخالق و فضیلت، -اسالم پرهیزکاری.

اسالم بیبندوباری
 اسالم آلوده شدن به انواع فساد اخالقی -اسالم کنار آمدن با فساد حاکمان ظالم.

اسالم سیاست
 اسالم مردمساالری، اسالم هراسانکننده مستکبران عالم، اسالم محققشده با تشکیل حکومت اسالمی، اسالم استقالل ،عزت و هویت، -اسالم درک و عمل سیاسی.

اسالم بیتفاوتی
 اسالم به دام افتاده در لیبرال دموکراسی غربی، اسالم منهای سیاست، اسالم بیحالی و افسردگی، اسالم جدا کردن احکام اجتماعی و سیاسی اسالم، -اسالم انسانهای بیدرد و به فکر رفاه حیوانی خود.

اسالم فرد و جامعه
 اسالم قیام و عمل، -اسالم فعال در عرصه بینالملل.

اسالم تشریفاتی و بیخاصیت
 اسالم انزوای اهل دین و نپرداختن به امور مسلمین، -اسالم نگاه صرف فردی به انسان.

اسالم نجاتبخش محرومان
 اسالم مدافع مظلوم و ناسازگار با ظالم، اسالم اعتقاد به آزادی و عدالتطلبی، -اسالم مالحظه عدالت و معنویت باهم.

اسالم بازیچه دست قدرتها
 اسالم مایه شادی دشمنان خدا، اسالم وابسته به دستگاههای استعماری، -اسالم بیتفاوت در مقابل ظلم و زیادهخواهی.

اسالم وحدت اسالمی
 اسالم تکیه بر اشتراکات شیعه و سنی، -اسالم پرهیز از جریحهدار کردن احساسات دیگر مسلمانان.

اسالم تفرقهافکنی میان مسلمین
 اسالم آشتي با آمریکا و رژیم صهیونیستی و ناتو وجنگهای قبیلهای با مسلمانان،
 -اسالم «اشداء با مؤمنین و رحماء با کفار».
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دســتگاهها جلوگیــری کنــد و قــوه قضائیــه بــا اســتفاده
از کارشناســان و قضــات قاطــع و پاکدامــن ،مجــرم
و خائــن و عناصــر آلــوده را از ســر راه تعالــی کشــور
بــردارد .بدیهــی اســت کــه نقــش قــوه مقننــه در وضــع
قوانیــن کــه موجــب تســهیل راهکارهــای قانونــی اســت
و نیــز در ایفــای وظیفــه نظــارت ،بســیار مهــم و کارســاز
اســت .الزم اســت نکاتــی را بــه دســتاندرکاران کشــور
کــه میتواننــد در مبــارزه بــا فســاد مالــی ایفــای نقــش
کننــد؛ تذکــر دهــم .1 :مــردد نشــدن مســئوالن مبــارزه
بــا فســاد برابــر مخالفتهــا؛  .2تبییــن وابســتگی امنیــت
فضــای اقتصــادی بــه مبــارزه بــا فســاد؛  .3ســپردن
مبــارزه بــا فســاد بــه افــراد مطمئــن ،ســالم و امانتــدار؛
 .4شناســایی نقــاط آســیب در گــردش مالــی و اقتصــادی
کشــور؛  .5عمــل وزارت اطالعــات بــه وظایــف قانونــی
خــود؛  .6پرهیــز از تبعیــض در مبــارزه بــا فســاد؛  .7پرهیــز
از رفتــار شــعاری ،تبلیغاتــی و تظاهرگونــه و  .8قاطعیــت
در ضربــه عدالــت در عیــن دقــت و ظرافــت» (فرمــان
هشــت مــادهای بــه ســران قــوا دربــاره مبــارزه بــا مفاســد
اقتصــادی.)1380/2/10 ،
( .)5منافــع ملــی« :مــردم وقتــی میبیننــد مســئولی
در مقابلــه بــا متجــاوزان بــه حقــوق ملــت ،ســینه ســپر
میکنــد ،احســاس اقتــدار میکننــد؛ وقتــی میبیننــد
کســانی هســتند کــه از منافــع ملــت ،قدرتمندانــه ،بــا
گذشــت و بــا صــرف کــردن همــه تــوان و نیــروی خــود
دفــاع میکننــد ،احســاس اقتــدار میکننــد .یــک ملــت
وقتــی احســاس ضعــف میکنــد کــه ببینــد مســئوالنش
یــا نمیفهمنــد ،یــا دیــر میجنبنــد؛ یــا خــدای ناکــرده
بــه اشــاره انگشــت دیگــران میجنبنــد! اینجاســت کــه
ایــن ملــت ،احســاس بیپناهــی و ضعــف میکنــد.
آنچــه بــرای ملــت اهمیــت دارد ،ایــن اســت کــه در همــه
ردههــا -از بــاال تــا پاییــن -مســئوالنی کــه انگشــت آنهــا
میتوانــد گرههــا را بــاز کنــد ،بــا احســاس مســئولیت و
بــا عقــل و تدبیــر کار کننــد» (بیانــات در دیــدار جمعــی
از مــردم گیــان.)1380/2/11 ،
( .)6ارزشهــای واالی دیــن و انقــاب« :از ارزشهــا
کــه میگوییــم؛ یعنــی از دیــن ،ایمــان ،اســتقالل
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سیاســی ،اســتقالل اقتصــادی ،اســتقالل فرهنگــی ،آزادی
فکــر ،رواج اخــاق فاضلــه ،حکومــت مردمــی و حکومــت
انســانهای صالــح برخــوردار از دیــن و تقــوا در رأس
کارهــا میگوییــم» (خطبههــای نمــاز جمعــه تهــران،
.)1379/2/23
( .)7هدفهــای واالی رئیــس جمهــوری منتخــب
نهــم« :عدالتگســتری ،مهــرورزی بــا بنــدگان خــدا،
خدمتگــزاری بــه آحــاد ملــت و تعالــی و پیشــرفت
ِ
دولــت اســامی
مــادی و معنــوی کشــور ،ســرلوحه کار
برآمــده از رأی مــردم اســت»( .ســخنرانی رئیــس
جمهــوری منتخــب در مراســم تنفیــذ.)1384/5/12 ،
( .)8پیشــرفت و عدالــت« :مقصــود از پیشــرفت،
پیشــرفت همهجانبــه اســت؛ از همــه ابعــاد در کشــور:
پیشــرفت در تولیــد ثــروت ملــی ،پیشــرفت در دانــش و
فنــاوری ،پیشــرفت در اقتــدار ملــی و عــزت بینالمللــی،
پیشــرفت در اخــاق و در معنویــت ،پیشــرفت در امنیــت
کشــور -هــم امنیــت اجتماعــی ،هــم امنیــت اخالقــی
بــرای مــردم -پیشــرفت در ارتقــای بهرهوری ،پیشــرفت در
قانونگرایــی و انضبــاط اجتماعــی ،پیشــرفت در وحــدت
و انســجام ملــی ،پیشــرفت در رفــاه عمومــی ،پیشــرفت
در رشــد سیاســی و پیشــرفت در مســئولیتپذیری ،عــزم
و اراده ملــی .پیشــرفت اگــر بــا عدالــت همــراه نباشــد؛
پیشــرفت مــورد نظــر اســام نیســت .عدالــت ،کاهــش
فاصلههــای طبقاتــی اســت؛ عدالــت ،کاهــش فاصلههــای
جغرافیایــی و برابــری در اســتفاده از فرصتهــا و امکانــات
اســت .یکــی از مصداقهــای عدالــت ،مبــارزه بــا فســاد
مالــی و اقتصــادی اســت کــه بایســتی جــدی گرفتــه
شــود» (بیانــات در دیــدار زائــران و مجــاوران بــارگاه
حضــرت علــی بــن موســی الرضــا (علیــه الســام)،
.)1388/1/1
( .)9اقتــدار ملــی« :در پيشــرفت بــه ســمت هدفهای
آرمانــی بایــد ســاخت درونی قــدرت را اســتحکام بخشــید؛
اســاس کار ایــن اســت .مــا اگــر میخواهیــم ایــن راه را
ادامــه دهیــم و بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم و ایــن
هدفهــا را دنبــال کنیــم و چشــم بــه ایــن آرمانهــا
بدوزیــم و پیــش برویــم و در مقابــل ایــن معارضههــا
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جدول  .13بخشهای اصلی احکام انتصاب رؤسای سازمان صدا و سیما ()1368 - 1393
محمد هاشمی
()1368- 1372

مأموریت
وظایف
الزامات انجام وظایف
وظایف پیامآفرینان
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علی الریجانی
()1372- 1378

علی الریجانی عزت اهلل ضرغامی عزت اهلل ضرغامی محمد سرافراز
()1393- 1395( )1388- 1393( )1383- 1388( )1378- 1383

رسیدن
«مدرسه عمومی»
پایگاه گسترش
ترویج و تحکیم:
همه جانبه به
برای همه قشرها
اندیشه ،فرهنگ و
استقالل فکری و
نقطهای که
در سراسر کشور.
هنر ،مرکز هدایت
عملی ملت ایران،
شایسته «جمهوری
نظام جمهوری مردم مسلمان ایران و
اسالمی ایران»
اسالمی ،اصل «نه دیگر مشتاقان ندای
است.
ایران انقالبی ،جایگاه
شرقی و نه غربی».
ِ
ارائه توفیقات ملت
ایران در صحنههای
گوناگون زندگی.

رسانه فرهنگساز

هدایت و مدیریت
فرهنگ ( )1و
افکار عمومی (،)2
موتور محرک و
مشوق پیشرفت
کشور ،حفظ و
ارتقای «استقالل
فرهنگی» (.)3

گسترش دین،
حکم انتصاب قبلی حکم انتصاب قبلی شکلدهی به رفتار
در پیش گرفتن
ایجاد رشد فکری،
اخالق ،امید و
اجتماعی مخاطب
سیاست نوین
فرهنگی و سیاسی،
آگاهی ،ترویج
و متناسب با
تبیین اسالم،
سبک زندگی
پیشرفت های
مقابله با
اسالمی -ایرانی،
همهجانبه کشور،
توطئههای
پشتیبانی رسانهای
تجهیز فضای فرهنگی
تبلیغاتی.
همه جانبه و
جامعه :همگام با
مبتکرانه در امر
مسیر سازندگی
«بسیج عمومی»
و رشد و توسعه
ملت (.)4
عمومی و همخوان
با اصول انقالب و
مبانی اساسی اسالم،
آراستن میدان پیکار
رسانهها در جبهه
تبیین ،تعمیق
و تکریم اصول
شورانگیز انقالب
اسالمی.
حکم انتصاب قبلی حکم انتصاب قبلی استفاده از ظرفیت تکیه بر فعالیتها و
«هنر» و شیوههای برنامههای حرفه ای
پیشرفته و عمیق
گوناگون
رسانهای
حرفه ای آزموده
شده یا نوپدید.

تنوع موضوع ،به
نحوی در خدمت
اهداف اسالم و
انقالب قرار گرفتن
برنامهها و سایر
فعالیتها.

رسیدن به «کیفیت
برتر» در همه
برنامهها ،قرارگرفتن
«گسترش کمی» در
درجه دوم.

توجه به چهار
اصل:
پیام ،هنر ،انتخاب
زبان و موضوع
متناسب و تهی
بودن از هر
بدآموزی.

درک روشن و رعایت حکم انتصاب قبلی حکم انتصاب قبلی در معرض مالحظه
و مقایسه قرار
اصل مقابله با تهاجم
گرفتن
تبلیغاتی و فرهنگی و
برجستگیها
خبری استکبار و
و نقاط قوت و
به ویژه جلوگیری
کمبودها و نقاط
از اثرگذاری
ضعف ،همت بر
ناخواسته نمایشها
روند نقصزدایی
و برنامه های
بدون هیچ کاهش
سرگرمکننده حامل
و سستی.
فرهنگ بیگانه.

کسب آگاهی و
معرفت عمیق و
گسترده.

تحلیل گفتمان مربوط به سخنان رهبر انقالب

محمد هاشمی
()1368- 1372

علی الریجانی
()1372- 1378

علی الریجانی عزت اهلل ضرغامی عزت اهلل ضرغامی محمد سرافراز
()1393- 1395( )1388- 1393( )1383- 1388( )1378- 1383

وظایف مدیران

سود بردن از
دقت در گردش استفاده از همکاران
گزینش همکاران استفاده از همکاران
تجربههای موفق یا
مؤمن و الیق،
امور و توجه به
اندیشمند ،متعهد خوش فکر و مبتکر
انقالبی در داخل و نتایج و پیامدهای به کارگیری دانش ناموفق دوره پنج
و بااخالص،
تأسیس مرکزی جذب عناصر برجسته سیاستگذاریها و و تجربه سازمانی .ساله برای رسیدن
به «کیفیت برتر»،
برنامهریزیها در
از خارج سازمان،
برای تحقیقات و
زمانبندی کارها و
مسیر اجرا.
مطالعات و سنجش پوشش حداقل فنی
تعیین شاخصهای
و نظارت مستمر بر الزم در سراسر کشور
قابل
و در همه گوشهها و
تولید و پخش
اندازهگیری برای
راه ها و روستاهای
برنامهها ،تقویت
تکمیل یا تصحیح
آن ،بازنگری
و تجهیز فنی و
حرکت مجموعه
تشکیالت سازمان
مادی
سازمان ،مشاهده
و دگرگونی الزم در
برنامه ریزی شده
نشانههای تحول
جهت سبك و کارآمد
سازمان.
در اولین سال
کردن آن.
مسئولیت.

نوع برخورد با بیگانه

«مهاجم» در برابر
فرهنگ و هنر و
اندیشه تحمیلی
بیگانه.

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

نوع رابطه با دولت و سایر نهادها و سازمانهای حکومت

تولید
تهیه الیحه مربوط
برنامههای هنری با
به قانون اداره
همکاری نهادهای
سازمان و ارائه آن
فرهنگی کشور،
برای طی مراحل
تصویب به دولت و استفاده از ظرفیت
دانشگاهیان و محافل
مجلس.
دانشگاهی و همکاری
سنجیده با حوزههای
علمیه و علمای
دین ،همکاری همه
دستگاه های مرتبط،
به ویژه هیئت دولت
و مجلس شورای
اسالمی در زمینه
بودجه و دیگر
امکانات.

mediamgt.ir

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

---

حکم انتصاب قبلی.

---

---

حکم انتصاب قبلی .حکم انتصاب قبلی.

---

کمک به
مدیریتهاي
اجرایی در جهت
تأمین اهداف و
اجرای
سیاستهای کالن
نظام و تحقق
سند چشمانداز
کشور ( ،)5پیوند
با سرچشمه های
تولید فکر ناب
دینی و خیل
دل بستگان
فرهیخته و
پرانگیزه انقالب
اسالمی.

ایســتادگی کنیــم و صبــر و تــوکل را بــه کار گیریــم؛ بایــد
ســاخت قــدرت ملــی را در درون کشــور تقویــت کنیــم
و اســتحکام ببخشــیم .عناصــر ایــن اســتحکام ،برخــی
عناصــر همیشــگی اســت ،برخــی هــم عناصــر فصلــی
اســت .آنچــه جــزء عناصــر همیشــگی اســت ،عــزم راســخ

اســت ...امــا آنچــه فصلــی اســت و در حــال حاضــر بــرای
کشــور اولویــت دارد؛ بــه نظــر مــن ،مســئله اقتصــاد و
مســأله علــم اســت» (بیانــات در دیــدار مســئوالن نظــام،
.)1392/4/30
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تبییــن واژههــای کلیــدی احــکام انتصــاب رؤســای
ســازمان صــدا و ســیما (:)1368 -1393
( .)1فرهنــگ« :هــر جــا میگوییــم فرهنــگ؛ مقصــود،
فرهنــگ انقالبــی ،فرهنــگ اســامی ،ایجــاد حرکــت
فرهنگــی بــر مبنــای اســام و ارزشهــای اســامی و
حرکــت دادن جامعــه بــه معنــای حرکــت فرهنگــی بــه
ســمت اهــداف اســامی و تقویــت فرهنــگ ،بــاور ،آداب،
اخــاق و ســنتهای اســامی اســت» (بیانــات در دیــدار
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی.)1393/3/4 ،
( .)2افــکار عمومــی« :اگــر میتوانســتیم پیامهایــی
را کــه بایــد بــه ذهــن مــردم منتقــل شــود ،درســت
بشناســیم و بعــد آنهــا را تولیــد و ســپس بــا مدیریــت
صحیــح ،توزیــع و پخــش کنیــم؛ آن وقــت افــکار
عمومــی در اختیــار مــا ،یعنــی در اختیــار آن جمعــی
اســت کــه ایــن کار بــزرگ را انجــام میدهنــد .آنچــه
مــا انتظــار و توقــع داریــم ،ایــن اســت .بــا ایــن دیــد
کــه نــگاه میکنیــم ،همــه بخشهــای صــدا و ســیما
اعضــای مختلــف هســتند کــه کارهــای گوناگــون انجــام
میدهنــد؛ امــا همــه بــه ایــن هــدف منتهــی میشــود»
(بیانــات در دیــدار مســئوالن ســازمان صــدا و ســیما،
.)1381/11/15
( .)3اســتقالل فرهنگــی« :اســتقالل یــک ملــت جــز
بــا اســتقالل فرهنگــی تأمیــن نمیشــود .اگــر یــک ملــت
از لحــاظ سیاســی تحــت تأثیــر قدرتهــای بــزرگ نباشــد
و از لحــاظ اقتصــادی هــم بــه خودکفایــی کامــل برســد،
امــا فرهنــگ ،اخــاق ،عقایــد و باورهــای دشــمنان و
بیگانــگان در میــان ایــن ملــت رواج داشــته باشــد و رشــد
بکنــد؛ ایــن ملــت نمیتوانــد ادعــای اســتقالل کنــد»
(بیانــات در دیــدار اقشــار مختلــف مــردم)1368/9/15 ،
«آن چیــزی هــم کــه میتوانــد اســتقالل را تأمیــن بکنــد
بــرای انقــاب اســامی مــا ،تکیــه صریــح و شــفاف بــر
مبانــی انقــاب اســت؛ اصــول انقــاب ،مبانــی انقــاب،
ارزشهــای انقــاب بــه شــکل صریــح و شــفاف بایــد

مــورد تکیــه قــرار بگیــرد» (بیانــات در دیــدار فرماندهــان
و کارکنــان نیــروی هوایــی ارتــش.)1392/11/19 ،
( .)4بســیج عمومــی« :بســیج عمومــی یــک ملــت،
یعنــی آمادگــی و هوشــیاری دائمــی یــک ملــت؛ بــه
خصــوص جوانهایــی کــه در راه تحصیــل علــم هســتند،
چــه دانشآمــوز و دانشــجو .مســئوالن کشــور هــم همیــن
جــور؛ همــه بایــد بــه ایــن معنــا بســیجی باشــند .ایــن کــه
شــد ،ملــت میشــود آســیبناپذیر و روز بــه روز ملــت
رشــد پیــدا میکنــد» (بیانــات در دیــدار دانشآمــوزان
و دانشــجویان بســیجی.)1386/8/9 ،
( .)5ســند چشــمانداز کشــور« :نقشــه راه((( ،ســند
چشــمانداز اســت .ســند چشــمانداز را هیــچ نبایســتی
مــورد غفلــت قــرار داد .ایــن حقیقتــا یــک ســند واقعــی
و یــک نقشــه راه حقیقــی اســت .بایســتی آن را مرتــب
رصــد کنیــد کــه معلــوم شــود چقــدر پیــش رفتهایــم
و چقــدر بــه آن اهــداف ،نزدیــک شــدهایم و چقــدر
زمینههــا فراهــم شــده اســت» (بیانــات در دیــدار رئیــس
جمهــور و اعضــای هیئــت دولــت.)1387/6/2 ،
خالصه و نتیجهگیری
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق ،تحلیــل گفتمــان مربــوط
بــه ســخنان رهبــر انقــاب در دیــدار رئیــس و مدیــران
ســازمان صــدا و ســیما ( )1369 - 1394بــود .یافتههــای
تحقیــق نشــان میدهــد در مجمــوع ،بیــن مضامیــن
ســخنرانیهای مقــام رهبــري در اولیــن دیدارهــاي
رســمی ثبــت شــده بــا رئیــس و مدیــران ســازمان ،پــس از
انتصــاب رئیــس یــا تمدیــد دوره ریاســت ،تفــاوت معنــادار
وجــود دارد( .جدولهــای شــماره  8 ،7و )9
پرســش امــا ایــن بــود کــه چــرا ايــن «تفــاوت
معنــادار» در بیــن مضامیــن ســخنرانیهای مقــام
رهبــری در برخــی دورههــا وجــود دارد و در برخــی دیگــر،
وجــود نــدارد؟ پاســخ در تحلیــل گفتمــان ســخنان و
نیــز شــناخت و تبییــن شــرایط زمانــی ســخنرانیهای

« -1نقشــه راه عبــارت اســت از روش کشــف و توصیــف آینــده مطلــوب و تبییــن راه رســیدن بــه آن بــه زبــان ســاده و قابــل فهــم بــرای
عمــل .نقشــه راه ،عناصــر پیشبینــی و برنامهریــزی را در خــود دارد؛ امــا ویژگــی مهــم آن ،ایــن اســت کــه ســاختار مبتنــی بــر زمــان
دارد و بــه طــور معمــول بــه شــکل گرافیکــی تدویــن میشــود و بــه منظــور تدویــن ،نمایــش و ایجــاد ارتبــاط میــان برنامههــا در ســطوح
مختلــف بــه کار مــیرود .جنــس نقشــه راه ،جنــس راهبــردی ( )Strategicبــوده ،در واقــع ،ابــزار یکپارچهکننــده اســت کــه بــا در
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جدول  .14گفتمان سازندگی یا رفاه ()1368 - 1376
اکبر هاشمی رفسنجانی
دولت ششم ()1372 - 1376

دولت پنجم ()1368 - 1372
دوره انتخابات
(تاریخ برگزاری)

دوره پنجم
( 6مرداد )1368

دوره انتخابات
(تاریخ برگزاری)

دوره ششم
( 21خرداد )1372

درصد میزان مشارکت مردم

%74/59

درصد میزان مشارکت مردم

%50/66

تعداد و درصد تقريبي میزان رأی رئیس
جمهور منتخب

1550528
()%94

تعداد و درصد تقريبي میزان
رأی رئیس جمهور منتخب

10566499
()%63

پیشفرضهای سخنان رئیس دولت

پیشفرضهای سخنان رئیس دولت

 کم توجهــی بــه «بیمــه»« ،مســکن»« ،آمــوزش» و ســایر «حقــوقمــردم» در گذشــته بــه دلیــل ضــرورت حفاظــت از مرزهــا و حفــظ
اســتقالل کشــور بــوده اســت.
 انتظارهــاي بســيار بــراي مــردم بــه وجــود آمــده کــه بیشــتر معطــوف بــه«مســائل اقتصادی» اســت.
 بــدون ایــن کــه «تولیــد» جــدی در کشــور باشــد؛ نمیتــوان اســتقاللرا بــه معنــاي واقعــي تأمیــن کــرد.
 رأی مــردم بــه «مــن» بــرای بــرای پیشــبرد رونــد تولیــد در کشــور وراهانــدازی کارخانههــا اســت.
 امکانــات فراوانــی هــم اکنــون در اختیــار دولــت مــن اســت کــه دراختیــار دولتهــای قبلــی نبــوده اســت؛ بنابرايــن بحــث در خصــوص ایــن
کــه برنامههــاي دولــت متناســب بــا امکانــات كشــور نيســت ،بدبینانــه
اســت.
 وابســته کــردن برخــی طرحهــا بــه درآمدهــای خارجــی نــه تنهــا«اســتقراض» محســوب نمیشــود؛ بلکــه بــرای پیشــبرد طرحهــا یــک
ضــرورت اســت.
 راهبــرد اصلــی بــرای حــل مشــکالت مــردم ،تأکیــد بــر مقولــه «تولیــد»اســت.
(فاضلی و کردونی)141 - 145 :1387 ،

 بــرای بهرهگیــری صحیــح از اقدامهــای انجــامشــده در گذشــته بــه «سیاســت تثبیــت» در برنامــه
توســعه نیــاز داریــم.
 همــه مــوارد ذکرشــده از ســوی منتقــدان در برنامــهدوم توســعه دیــده شــده اســت.
 برنامههــای اجرایــی ریاســت جمهــوری تحــتعنــوان برنامــه دوم ،به عنــوان «برنامههــای نظــام»
مــورد تأکیــد ســایر ارکان حکومــت اســت.
 اگــر اقدامهــای دولــت در دوره گذشــته نبــود؛ وضــعمــردم و وضعیــت کشــور ،اوضــاع مناســب نداشــت و
بحرانــي بــود.
 مســائل اجتماعــی معــادل «محرومیتزدایــی» ازنقــاط محــروم اســت.
 اجــرای «عدالــت اجتماعــی» و تأمیــن اعتــایکشــور از مســائل دشــوار انقــاب اســت.
 گاه در قالب عدالت ،ضد عدالت عمل میکنیم. ماهیــت پرداخــت سوبســیدها (یارانههــا) در کشــور،غیرعادالنــه اســت.
 عدالــت آن اســت کــه بــا پرداخــت هزینــه واقعــیمــردم ،قیمتهــا را نیــز واقعــی کنیــم.
 توســعه نفــوذ «اســام» در محیــط آرام و مطمئــن،بیشــتر از محیــط ماجراجویانــه اســت.
(فاضلی و کردونی)149 - 153 :1387 ،

خطوط فکری
 اِعمال سیاست برای نزدیک شدن به غرب، تــاش بــرای ایجــاد فضــای الزم در جــذب ســرمایههای خارجــی و ورود ســرمایه خارجــی بــرای ســرمایهگذاری در بخشهــایمختلــف اقتصــادی،
 حمایــت از ســرمایهداری صنعتــی و ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلــف اقتصــادی و تشــویق بــه ســرمایهگذاری در جهــتایــران پــس از جنــگ،
تقویــت پایههــای اقتصــادی
ِ
 تغییــر فضــای فرهنگــی جامعــه در قالــب نــوع پوشــش دختــران و زنــان ،مســئله ورزش بانــوان ،مصاحبههــای مطبوعاتــی و رادیــو-تلویزیونــی بــا زنــان خبرنــگار ،بــاز کــردن نســبی فضــای مطبوعــات و صــدا و ســیما و بــه دنبــال آن ،بــاز شــدن فضــا بــرای نقــد
دولــت ،هرچنــد در حــد بســیار انــدک،
 ترویــج ایــن تفکــر کــه تخصــص و توجــه بــه متخصصــان ،چــه داخلــی و خارجــی ،بــرای پیشــبرد اهــداف اقتصــادی ،امــری الزمی آبــادی)141 :1388 ،
اســت( .عل ـ 
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جدول  .15گفتمان اصالحات یا آزادی ()1376 - 1384
سید محمد خاتمی
دولت ششم ()1380 - 1384

دولت هفتم ()1376 - 1380
دوره انتخابات
(تاریخ برگزاری)

دوره هفتم
( 2خرداد )1376

دوره انتخابات
(تاریخ برگزاری)

دوره هشتم
( 18خرداد )1380

درصد میزان مشارکت مردم

%79/92

درصد میزان مشارکت مردم

%67/77

تعداد و درصد تقريبي میزان رأی رئیسجمهور
منتخب

20138784
()%69

تعداد و درصد تقريبي میزان
رأی رئیس جمهور منتخب

21659053
()%77

پیشفرضهای سخنان رئیس دولت

پیشفرضهای سخنان رئیس دولت

 نهادینه کردن هر چه بیشتر «قانون» در جامعه، اهتمــام بــه اســتقرار «عدالــت اجتماعــی» بــه عنــوان یــک ارزشدرخشــان اســامی و نیــز عامــل پایــداری ،صــاح و فــاح جامعــه،
 اهمیــت دادن بــه نقــد و نقدپذیــری بــه عنــوان عامــل مهــم اصــاحکارهــا و نیــز رشــد فکــری ،سیاســی و اجتماعــی مــردم،
 فراهــم کــردن هرچــه بیشــتر زمینههــای مشــارکت و رقابــت آگاهانــه وداوطلبانــه مــردم و تضمیــن آن،
 استفاده از خرد و اندیشه جهت تحقق عدالت و مصلحت، مهم تریــن مانــع «قانونگرایــی» در ایــران ،جنبــه ذهنــی آن اســت.هرچــه در مقابــل آزادی قــرار داده شــود ،لطمــه میبینــد؛ چــه قانــون،
چــه دیــن ،چــه عدالــت.
 آزادی بــه معنــای «آزادی مخالــف» اســت؛ نــه آزادی افــراد همــراه بــاقــدرت .دولــت مقتــدر ،دولتــی اســت کــه ظرفیــت «انتقــاد» داشــته باشــد.
 توســعه همهجانبــه ،پایــدار و مــوزون مبنــای برنامــه ســوم توســعه بــودهو تأمیــن حقــوق و آزادیهــای مشــروع و قانونــی شــهروندان در متــن آن
پیگیــری شــده اســت.
 رشــد و توســعه اقتصــادی ،بــدون برخــورداری از توســعه متناظــر درتوســعه سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی «نامطلــوب» اســت و موجــب
تقابــل «فقــر» و «آزادی» میشــود.
 مهمتریــن چالــش در جامعــه امــروز و ســالهای آینــده ،چگونگــیاســتقرار ســاختارها و نهادهایــی خواهــد بــود کــه بتوانــد «نشــاط» و
«نوگرایــی» ناشــی از جوانــی جمعیــت و مشــارکتخواهی ناشــی از رشــد
اجتماعــی را پاســخ دهــد.
(بدیعی )29 :1378 ،و (کردونی و فاضلی)48 - 52 :1388 ،

 خواس ـتهای تاریخــی ملــت ایــران عبــارت هســتنداز« :اســتقالل»« ،آزادی» و «پیشــرفت».
 شکســت انقــاب اســامی بــه ایــن اســت کــه انقــاباز «محتــوا» تهــی شــود.
 جنبــش اصالحــی «دوم خــرداد» ،تــداوم جنبــشعظیــم دو ســه قــرن گذشــته ملــت ایــران و مرحلــه
تکاملــی جمهــوری اســامی اســت.
 در یــک نظــام مردمســاالر دینــی ،عــاوه بــرحاکمیــت «اخــاق» و «قانــون» در نهادهــای رســمی
بایــد نهادهــای مدنــی ،نظیــر :احــزاب و مطبوعــات بــه
عنــوان حافــظ وضــع مردمســاالری و مراقبــان دایمــی
قــدرت ،حضــور داشــته باشــند.
 هــدف اصلــی همــه اقــوام ایرانــي ،اســتقرار«مردمســاالری دینــی» اســت.
 وجــه تمایــز نظــام جمهــوری اســامی اعتبــاری اســتکــه بــه نــام دیــن بــرای حقــوق شــهروندی ،حاکمیــت
ملــت و پیشــرفت همهجانبــه قائــل اســت.
 توســعه همهجانبــه و پایــدار ،مقصــد مهــم تــاشدولــت و ملــت اســت.
 مضمــون مشــترک مبــارزات فکــری و مــردم ســالیانگذشــته ایرانیــان ،توجــه بــه «حقــوق اساســی ملــت»
بــوده اســت.
 مســیر دســتیابی بــه مردمســاالری دینــی ،اصــرار بــراصــل «اعتــدال» اســت.
(کردونی و فاضلی)50 - 54 :1388 ،

خطوط فکری
 دفاع از قانونگرایی و رعایت قانون اساسی به طور کامل، نگاه به انسان و اندیشه انسانی ،آزادی قلم و اندیشه و آزادی بیان، احتــرام بــه خواســت مــردم ،نظــارت مــردم بــر حاکمیــت ،حــق تعییــن سرنوشــت توســط خــود مــردم و برپایــی یــک نظــاممردمســاالرانه و در نهایــت ،یــک جامعــه مدنــی،
 نقد و نقدپذیر بودن و تحمل یکدیگر را داشتن، استفاده صحیح از اسالم و احکام اسالم ،خارج از تفسیرها و ارزشگذاریهای شخصی، بحث گفت و گوی تمدنها، حمایت از هنر و هنرمندان در تمامی حوزههای آن، -حمایت از خواستههای جوانان و زنان( .علی آبادی)141 - 142 :1388 ،
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جدول  .16گفتمان عدالت و مهرورزی ()1384 - 1392
محمود احمدی نژاد
دولت نهم ()1384 - 1388
دوره انتخابات دوره نهم -دور اول ( 27خرداد )1384
(تاریخ برگزاری) دوره نهم -دور دوم ( 3تیر )1384

دولت دهم ()1388 - 1392
دوره انتخابات
(تاریخ برگزاری)

دوره دهم
( 22خرداد )1388

درصد میزان
مشارکت مردم

دور اول%62/66 :
دور دوم%59/82 :

درصد میزان مشارکت مردم

%85

تعداد و درصد
تقريبي میزان
رأی رئیس
جمهور منتخب

دور اول5711696 :
()%20
دور دوم17284782 :
()%62

تعداد و درصد تقريبي میزان رأی رئیس جمهور
منتخب

24527516
()%62

پیشفرضهای سخنان رئیس دولت

پیشفرضهای سخنان رئیس دولت

 «توســعه» بــه معنــای تقلیــدی و شــاید تحمیلــی آن رابایــد شــجاعانه بایگانــی کرد.
 آنچــه بالندگــی ،شــکوفایی و در عیــن حال« ،ســرآمدی»جامعــه مــا را تضمیــن میکنــد؛ تنهــا تعبیــر قرآنــی
«تعالــی» اســت کــه در ســایه «حکمــت»« ،بصیــرت»،
«عدالــت» و «حکومــت مبتنــی بــر اســام نــاب محمــدی
(صلــی اهلل علیــه و آلــه» فــرا چنــگ میآیــد و غایــت آن،
ســرآمدی موعــود اســت.
 دولــت نهــم بــر مبنــای «عقالنیــت دینــی» و درراســتای تعهــد بــه اصــول و ارزشــهای اســامی و
نوگرایــی در روشهــا ،همچنیــن بــا بهکارگیــری علــوم
و فنــون بــرای تحقــق کارآمــدی نظــام اســامی ،ســعی
خواهــد نمــود شــعار «خدمترســانی» بــه مــردم را
تجلــی بخشــد.
 خــط ایســتادگی بــر اصــول ،آمــوزه اصلــی امــام راحــل(قــدس ســره) و رمــز پیــروزی و بقــای انقــاب اســامی و
حاصــل فــداکاری ملــت اســت و ایســتادگی بــر اصــول بــا
تمامــي مشــکالت و مانعتراش ـیها ،موجــب افتخــار همــه
مــا و الزمــه ادامــه راه امــام خمینــی (قــدس ســره) و
تبعیــت از رهبــری معظــم انقــاب اســت.
 حاکمیــت اســام در ســایه «والیــت فقیــه» بــه عنــوانحلقــه اتصــال بــا امــام عصــر (عجــل اهلل تعالــی فرجــه)
در ایــران برپــا شــده اســت و بایــد دســت در دســت هــم
بــرای برپایــی «عدالــت» در داخــل و نیــز در عرصــه
جهانــی حرکــت کنیــم.
 تغییــر نــگاه مدیریــت کشــور بــه بیتالمــال،سادهزیســتی و صداقــت مســئوالن ،مقابلــه بــا فســاد و
تبعیــض ،بازگشــت دولــت بــه مــردم ،توســعه اقتصــادی
اســامی ،اصــاح نظــام بانکــی ،تمرکززدایــی بــا ســفرهای
اســتانی رئیس جمهــور و هیــأت دولــت ،مقاومــت در مقابل
تهاجــم فرهنگــی و جوان گرایــی در انتصــاب مســئوالن،
محورهــای مــورد تأکیــد دولــت نهــم در اداره كشــور اســت.
(تاجیــک و روزخــوش )109 :1387 ،و (اخــوان کاظمــی،
)217 - 219 :1388

 ملــت بــزرگ ایــران ،ملــت ایمانــی ،ملــت آرمانــی ،ملــت فرهنــگ و تمدن ســاز اســت و بــاور«مــن» نســبت بــه توانمندیهــا و بزرگیهــای ملــت ایــران ،یــک بــاور عمیــق اســت.
 «مــن» همــواره بــه ســه عنصــر اصیــل ،اعتقــاد راســخ داشــتهام :اول ،لطــف ...خــدای بزرگ.اگــر یــک ملــت در مســیر آرمانهــای الهــی بایســتد و مقاومــت بکنــد؛ نصــرت و یــاری خــدا
حتمــی اســت عنصــر دوم ،مدیریــت عالــی حضــرت ولــی عصــر (عجــل اهلل تعالــی فرجــه)
اســت ...او یــاور انســانهایی اســت کــه در مســیر صــاح و کمــال حرکــت میکننــد و عنصــر
ســوم ،ظرفیتهــای عظیــم و بینظیــر ملــت ایــران اســت.
 ملــت ایــران در انقــاب عظیــم اســامی یــک بــار دیگــر نشــان داد کــه می توانــد درعرصههــای ملــی و بینالمللــی ،الهامبخــش ،تحولآفریــن و پیشــتاز باشــد .ملــت ایــران
بــا انقــاب اســامی همــه معــادالت یکســویه و ظالمانــه نظــام ســلطه را بــه چالــش کشــید
و بــا قــدرت و اقتــدار ذاتــی خــود در برابــر قــدرت ثــروت و ســرمایه ،صفآرایــی کــرد و
دیدیــم کــه ملــت ایــران در ایــن همــاورد تاریخســاز پیــروز شــد.
 دشــمنان ملــت ایــران ،بدخواهــان بشــریت ،ناتوانــی و ضعــف را بــا فشــار تبلیغــات و فشــارسیاســی بــر ملــت مــا تحمیــل کردنــد و بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه ملــت ایــران را تحقیــر
کننــد و دیدیــم کــه در انتخابــات چهــار ســال قبــل ( )1384همــه ملــت بــه صحنــه آمدنــد
و فریــاد بلنــد خودشــان را در اعتــراض بــه آن شــرایط تحمیلــی و پایبنــدی بــه آرمانهــا و
عــزم ملــی بــرای پیگیــری آنهــا بــه گــوش جهانیــان رســاندند.
 بــاور «مــن» ایــن اســت کــه ملــت ایــران میتوانــد و شایســته جایــگاه بســیار رفیــع وباالیــی اســت .شــعار «مــا میتوانیــم» در واقــع حــرف دل ملــت ایــران و ترجمــان جایــگاه
بلنــد ملــت ایــران اســت.
 تهدیــد را بــا نرمــش و کوتــاه آمــدن و بــا ســازش نمیتــوان برطــرف کــرد .تنهــا راه دفــعدائمــی تهدیــد ،حرکــت از موضــع «اقتــدار» و «شــجاعت» اســت.
 ســاختن ایــران و نقشآفرینــی در جهــان از یــک جنــس هســتند .اگــر بخواهیــم ایــران رابــه نقطــه اوج برســانیم ،بایــد در عرصههــای جهانــی «حضــور فعــال» داشــته باشــیم و اگــر
بخواهیــم در عرصههــای جهانــی ،جایــگاه شایســته و عزتمنــد خــود را داشــته باشــیم،
بایــد «ایــران» را بســازیم.
 کســانی کــه در برابــر مــردم و منافــع ملــی قــرار گرفتهانــد؛ مدیرانــی کــه از مــردم وکننــدگان سیاســت تنشزدایــی و نرمــش در
ارزشهــای انقــاب فاصلــه دارنــد؛ دنبال
ِ
مواجهــه بــا تهدیــد ،تحمیلکننــدگان شــرایط نامناســب بــه ملــت ایــران؛ کســانی کــه
فشــارهای اقتصــادی را بــا تحریمهــای بیســابقه بــر ملــت تحمیــل کردنــد؛ و کســانی کــه
علیــه دولــت ،اقــدام بــه کارشــکنی میکننــد؛ در برابــر عــزم و اراده ملــت ایــران ،در نهایــت،
کاری از پیــش نخواهنــد بــرد .امــروز عضــو خانــواده بــزرگ ایــران بــودن ،بزرگ تریــن افتخــار
اســت .عــاوه بــر آن« ،خــادم ملــت ایــران» بــودن ،افتخــاری بیبدیــل و بینظیــر اســت.
(شریف زاده )10 :1392 ،و (جهانگیری و فتاحی)40 - 44 :1390 ،

خطوط فکری
 معرفی «اسالم» به عنوان بهترین راهکار در تمامی حوزههای زندگی، تشکیل حکومت و دولت اسالمی بر پایه اصول و ارزشهای الهی و انسانی، برپایی مردمساالری دینی با مشارکت گسترده و معنادار مردم ،به ویژه اقشار کمتر برخوردار و مستضعف، برقراری عدالت ،مهرورزی ،عشق ،عاطفه ،همدلی و محبت با مردم، برقراری توسعه اقتصادی ،به گونهای که آثار آن در سفرههای مردم ،مشاهده شود، -یکدست بودن جامعه و نبود برتری و تمایز طبقاتی در آن( .علی آبادی)142 :1388 ،
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پیشفرضهای سخنان رئیس دولت
 مردم ایران به اعتدالگرایی و دوری از افراط و تفریط ،رأی «مثبت» دادند. اعتدالگرایــی بــه معنــای تــوازن میــان «آرمــان» و «واقعیــت» و ترجیــح «منافــع ملــی» بــر منافــع حزبــی و جناحــی اســت.اعتدالگرایــی بــر «اجمــاع ملــی»« ،قانونگرایــی» و «بردبــاری در تعامــات سیاســی» تأکیــد میکنــد .بنیــان ایــن مــرام فکــری و
عملــی ،فاصلــه گرفتــن از تخیــل و توهــم و تمرکــز بــر «تفکــر»« ،برنامــه»« ،شــفافیت» و «تخصصگرایــی» اســت.
 دولــت یازدهــم بــه عنــوان «دولــت تدبیــر و امیــد» بــر حاکمیــت قانــون ،رعایــت حقــوق و آزادیهــای همــه شــهروندان ،پاســخگوییبــه جامعــه و بــر «مدیریــت علمــی» تأکیــد دارد.
 مــردم ،تغییــر ،تحــول و تعالــی میخواهنــد .مــردم میخواهنــد از فقــر و تبعیــض بــه دور باشــند؛ مــردم میخواهنــد حرمــت و کرامــتداشــته باشــند؛ و مــردم میخواهنــد در فضــای آزاد ،معنــوی و عقالنــی ،زندگــی کننــد .پــدران و مــادران جامعــه مــا در پــی آینــده مطمئــن
بــرای فرزندانشــان هســتند؛ جوانــان مــا میخواهنــد فرصــت شــکوفایی و کار و ابتــکار داشــته باشــند؛ و در یــک کالم ،مــردم میخواهنــد
بهتــر زندگــی کننــد؛ عــزت داشــته باشــند؛ از زندگــی بــا ثبــات برخــوردار شــوند؛ و جایــگاه شایســته خــود را در میــان ملتهــا بازیابنــد.
 گفتمــان ســازندگی و اصالحــات بــه ثبات کشــور ،اعتقاد داشــتند و بــه اصول و آرمانهــای انقالب اســامی ،پای میفشــردند و در عینحــال بــر ایــن بــاور بودنــد که برخــی سیاسـتهای مبهم و نادرســت را در عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگــی ،اصالح و
ترمیــم نماینــد؛ امــا در برابــر ایــن گفتمانهــا ،بــه تدریــج پادگفتمانــی شــکل گرفت کــه رادیکالیســم ،خشــونت و افراطیگری را تشــویق
میکــرد .ایــن پادگفتمــان در هــر دو ســوی نیروهــای سیاســی ،اجتماعــی و مذهبــی ،قابــل مشــاهده بودهانــد .از ســال  1386تــا امــروز
( ،)92شــاهد صفآرایــی ایــن گفتمــان و پادگفتمــان بودهایــم.
 ناکامــی دولتهــاي نهــم و دهــم در حوزههــای مختلــف مدیریتی کشــور و مهمترین آن ،در حــوزه اقتصاد و افزایش روزافزون مشــکالتمعیشــتی مــردم و گســترش گرانیهــا و بــاال رفتــن تــورم لجامگســیخته و ایجــاد رکــود اقتصادی ،مســئلهای نیســت که بتوان بـ ه راحتی
از آن گذشــت .شــعارهای مــا فــوق طاقــت و ادعــای مدیریــت جهــان و طــرح موضوعهــای تنـشزا در عرصــه روابــط بینالملــل و اتخــاذ
سیاس ـتهای تندروانــه کــه منجــر بــه تحریمهــای گســترده علیــه جمهــوری اســامی ایــران شــد؛ همــه و همــه فضــای پــر تــب و
تــاب و آشــفتهای را رقــم زد کــه کــه مدیریــت کالن کشــور را بــا مشــکل مواجــه ســاخت و مــردم نیــز در پرتــو ایــن سیاس ـتها و
تدابیــر ،دچــار مشــکالت مختلــف میشــدند.
 آشــفتگیها ،تنشزاییهــا و محدودیتهــای مختلــف نــه تنهــا روی ســفره مــردم و معیشــت آنهــا تأثیــر منفــی گذاشــت،بلکــه آســیبهای مختلــف اجتماعــی را دامــن زد؛ بــه گونـهای کــه بســیاری از مــردم ،بــه ویــژه جوانــان ،زنــان ،نخبــگان ،صنعتگــران،
کشــاورزان و ...نســبت بــه آینــده خویــش ،نگــران بودنــد( .روحانــی )1392 ،و (صالحــی امیــری)1392 ،
خطوط فکری
 دیانت عقالنی و رحمانی و پرهیز از ارائه چهره تندخو ،عقلگریز ،ضدانسانی و نامناسب برای مناسبات دنیای جدید از اسالم، پایبندی به اخالق اسالمی -انسانی ،رعایت ادب ،سنجیده سخن گفتن ،مالحظه هزینهها و فواید تصمیمگیریها برای ملت ایران وکاربرد عقالنیت و خرد جمعی در گفتار و کردار دولتمردان،
 محوریت منافع ملی در تصمیمگیری و اجرا و نتیجه آن ،تأمین رفاه مردم به شیوههای عادالنه، واقعبینی و مدیریت سطح انتظارات برای تحقق آرمانها، رعایت حقوق شهروندی و احترام به حق مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای آن، عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن منطقهای مبتنی بر آمایش سرزمینی، مقابله با علل و زمینههای بروز فساد با به کارگیری روشهای علمی و تجربه و دانش بشری ،به دور از هیاهو و برخورد شعاری، همکاری متقابل ،اجماعسازی منطقی و عقالنی ،تعامل سازنده معطوف به کارآمدی و قانونگرایی در روابط داخلی میان قوای سهگانه، مدیریت روابط با کشورهای متخاصم ،عادیسازی روابط با کشورهای اروپايي و تقویت روابط با قدرتهای جدید و نوظهور منطقهاي وجهاني( .مجلس شورای اسالمی)1392 ،
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رهبــر انقــاب در ســالهای مــورد مطالعــه بــود .محقــق
بــرای یافتــن پاســخ مناســب ،اهــداف و بندهــای مرتبــط
بــا بخــش فرهنــگ و رســانهها و بــه ویــژه صــدا و
ســیما در سیاســتهای کلــی برنامههــای پنــج ســاله
توســعه جمهــوری اســامی ایــران (،)1367 - 1394
توصیههــای عمومــی و اختصاصــی مقــام رهبــری بــه
رؤســای جمهــوری در احــکام تنفیــذ (،)1368 - 1392
بخشهــای اصلــی احــکام انتصــاب رؤســای ســازمان
صــدا و ســیما ( )1368 - 1393و خطــوط فکــری

mediamgt.ir

صاحبــان گفتمانهــای ســازندگی (،)1368 - 1376
اصالحــات ( ،)1376 - 1384عدالــت و مهــرورزی (1392
  )1384و اعتــدال ( )1392 - 1396را کــه بــه ترتیــبدر جدولهــای شــماره  10تــا  ،17گــردآوری ،خالصــه
و ارائــه کــرده اســت؛ مطالعــه و واژههــای کلیــدی آنهــا
را بــا مــرور ســخنان رهبــر انقــاب در آن مقطــع زمانــی،
تبییــن کــرد .اینهــا ،همــه در کنــار مطالعــه چندبــاره
«متــن» ســخنرانیهای مقــام رهبــری در دیــدار رئیــس
و مدیــران ســازمان بــه «نتیجهگیــری» محقــق از

نظــر گرفتــن همــه ســطوح در موقعیــت مســئله مــورد نظــر بــه فراینــد برنامهریــزی اثربخــش ،کمــک شــایان توجــه میکنــد( ».ســجادی
فــر)1394 ،

جــدول  .18گفتمانهــاي مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــاب اســامی آیــت اهلل ســید علــی خامنــهای در دیــدار
رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما ()1369 - 1394
علی الریجانی

عزت اهلل
ضرغامی

عزت اهلل
ضرغامی

محمد سرافراز

رئیس

محمد هاشمی علی الریجانی

تاریخ انتصاب
رئیس /تمدید
دوره ریاست

 2شهریور
1368

 24بهمن
1372

 5خرداد
1378

 3خرداد
1383

 16آبان
1388

 17آبان
1393

تاریخ
سخنرانی

 7مرداد
1369

 23فروردین
1375

 15بهمن
1375

 11آذر
1383

 12تیر
1389

 20مهر
1394

گزاره كليدي
سخنان

انعکاس
هنرمندانه
و ترویج مؤثر
«گرایشهای
اصولی نظام»
.

«آرامشبخشی»
به ذهن و
حفظ سالمت
اعصاب مردم
در صحنههای
مختلف زندگی

مدیریت «افکار
عمومی» و
انتقال
پیامهای صحیح
به ذهن مردم،
به ویژه نوجوانان
و جوانان و
دختران و زنان

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

«دشمنشناسی»
و ایستادگی
قهرمانانه در برابر
دشمنان نظام.

برنامهریزی دقیق
و عالمانه برای
مقابله با «جنگ
نرم» برنامهریزی
شده ،گسترده و
همهجانبه نظام
سلطه

خطوط فکری

 حفظاستقالل کشور،
 تحکیم وتقویت نظام
جمهوری
اسالمی،
 رعایت عزتو عظمت اسالم
و حفظ
ارزشهای
اسالمی و
انقالبی.

 استقرار عدالتاجتماعی،
 حفظ مواضعاصولی در
برابر دشمنان
و بدخواهان
انقالب و نظام،
 تجهیز فضایفرهنگی جامعه
همگام با مسیر
سازندگی ،رشد
و توسعه.

 حضور ومشارکت آگاهانه
مردم،
 استحکامبنیانهای
اعتقادی و دینی
جامعه،
 مراقبت ازمنافع ملی و
حفظ و تقویت
وحدت و هویت
ملی.

 تحکیممردمساالری
دینی و نهادینه
کردن آزادیهای
مشروع،
 ارتقای اعتماد بهنفس ملی،
 مقابله با تهاجمفرهنگی و سالم
سازی فضای
فرهنگی جامعه.

 توجه به نتایج وپیامدهای فرهنگی
سیاستگذاریها
و برنامهریزیها در
مسیر اجرا،
 ضرورتفرهنگسازی و
شکل دادن به
رفتار اجتماعی
مردم،
 ارزیابی عملکردو نگاه انتقادی
به میزان تحقق
مأموریت ها.

 مقاومسازیاقتصادی و
فرهنگی،
 حکمت وعقالنیت در
برخورد با
تهدیدهای
دشمنان و
بدخواهان انقالب
و نظام،
 بسیج عمومیملت و آمادگی
دائمی برای مقابله
با تهدیدها و
پیشبرد اهداف
انقالب و نظام.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،50مهــر 1399

یافتههــای تحقیــق ،شــکل داد.
جــدول شــماره  ،18خــود نشــانه تــاش محقــق بــرای
یافتــن پاســخ مناســب اســت:
محقــق بــا توجــه بــه گزارههــاي كليــدي ســخنان
رهبــر انقــاب و نیــز خطــوط فکــری حاکــم بــر آن،
پیشــنهاد میکنــد:
گفتمــان مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــری در ســال
( )1369کــه بــا دومیــن ســال ابــاغ سیاس ـتهای کلــی
برنامــه اول توســعه ( ،)1367اولیــن ســال اســتقرار دولــت
پنجــم بــا گفتمــان ســازندگی ( )1368و نیــز انتصــاب
اولیــن رئیــس ســازمان پــس از بازنگــری در قانــون
اساســی و آغــاز رهبــری آیــت اهلل خامنــهای ()1368
همزمــان اســت؛ «گفتمــان حفــظ ارزشهــای اســامی
و انقالبــی» نــام گیــرد.
گفتمــان مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــاب در ســال
( )1375کــه بــا ســومین ســال ابــاغ سیاس ـتهای کلــی
برنامــه دوم توســعه ( ،)1372آخریــن ســال اســتقرار
دولــت ششــم بــا گفتمــان ســازندگی ( )1372و نیــز
ســومین ســال انتصــاب دومیــن رئیــس ســازمان ()1372
پــس از بازنگــری در قانــون اساســی همزمــان اســت؛
«گفتمــان عدالــت اجتماعــی» نــام گیــرد.
گفتمــان مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــری در
ســال ( )1381کــه بــا ســومین ســال ابــاغ سیاسـتهای
کلــی برنامــه ســوم توســعه ( ،)1378اولیــن ســال اســتقرار
دولــت هشــتم بــا گفتمــان اصالحــات ( )1380و نیــز
تمدیــد دوره ریاســت ســازمان ( )1378همزمــان اســت؛
«گفتمــان وحــدت و انســجام ملــی» نــام گیــرد.

گفتمــان مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــاب در
ســال ( )1383کــه بــا اولیــن ســال ابــاغ سیاســتهای
کلــی برنامــه چهــارم توســعه ( ،)1382آخریــن ســال
اســتقرار دولــت هشــتم بــا گفتمــان اصالحــات ()1383
و نیــز انتصــاب ســومین رئیــس ســازمان ( )1382پــس از
بازنگــری در قانــون اساســی همزمــان اســت؛ بــا توجــه
بــه اینکــه از نظــر پراکندگــی مضامیــن ،تفــاوت معنــادار
بــا ســخنان ســال ( )1381ایشــان نــدارد ،همچنــان
«گفتمــان وحــدت و انســجام ملــی» نــام گیــرد.
گفتمــان مربــوط بــه ســخنان مقــام رهبــری در ســال
( )1389کــه بــا دومیــن ســال ابــاغ سیاس ـتهای کلــی
برنامــه پنجــم توســعه ( ،)1387اولیــن ســال اســتقرار
دولــت دهــم بــا گفتمــان عدالــت و مهــرورزی ()1388
و نیــز تمدیــد دوره ریاســت ســازمان ( )1388همزمــان
اســت؛ «گفتمــان مقاومــت در برابــر نظــام ســلطه» نــام
گیــرد.
گفتمــان مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــاب در ســال
( )1394کــه بــا ابــاغ سیاس ـتهای کلــی برنامــه ششــم
توســعه ( ،)1394دومیــن ســال اســتقرار دولــت یازدهــم
بــا گفتمــان اعتــدال ( )1392و نیــز اولیــن ســال انتصــاب
چهارمیــن رئیــس ســازمان ( )1393پــس از بازنگــری در
قانــون اساســی همزمــان اســت؛ بــا توجــه بــه ایــن کــه
از نظــر پراکندگــی مضامیــن ،تفــاوت معنــادار بــا ســخنان
ســال  1389ایشــان نــدارد ،همچنــان «گفتمــان مقاومــت
در برابــر نظــام ســلطه» نــام گیــرد.
جــدول شــماره  ،19خالصـهای اســت از پیشــنهادهای
محقــق در ایــن تحقیــق:

جــدول  .19نامهــای پیشــنهادی بــرای گفتمانهــاي مربــوط بــه ســخنان رهبــر انقــاب اســامی آیــت اهلل ســید
علــی خامن ـهای در دیــدار رئیــس و مدیــران ســازمان صــدا و ســیما ()1369 - 1394
محمد هاشمی
()1368 - 1372

علی الریجانی
()1372 - 1378

علی الریجانی
()1378 - 1383

 7مرداد
1369

 23فروردین
1375

 15بهمن
1381

حفظ ارزشهای
اسالمی و انقالبی

عدالت اجتماعی
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()1388 - 1393( )1383 - 1388
 11آذر
1383

وحدت و انسجام ملی

 12تیر
1389

محمد سرافراز
()1393 - 1395
 20مهر
1394

مقاومت در برابر نظام سلطه
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ســه قــوه قضائیــه ،مجریــه و مقننــه .اطالعــات سیاســی -اقتصــادی.
شــماره .22 - 31 :149 - 150
 .11برایســون ،جــان .ام .)1388( .برنامهریــزی اســتراتژیک در
ســازمانهای عمومــی و غیرانتفاعــی .ترجمــه مهــدی خادمــی
گراشــی و قربــان برارنیــا (ادبــی) .تهــران :نشــر آســیا.
 .12بیــرو ،آلــن .)1380( .فرهنــگ علــوم اجتماعــی .ترجمــه باقــر
ســاروخانی .تهــران :انتشــارات مؤسســه کیهــان.
 .13تاجیــک ،محمدرضــا .)1377( .متــن ،وانمــوده و تحلیــل
گفتمــان .گفتمــان .شــماره .7 - 16 :2
 .14تاجیــک ،محمدرضــا .)1378( .گفتمــان جــای ایدئولــوژی
مینشــیند .روزنامــه ایــران .دوشــنبه  20اردیبهشــت.10 :
 .15تاجیــک ،محمدرضــا و روزخــوش ،محمــد .)1387( .بررســی
نهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران از منظــر تحلیــل
گفتمــان .مجلــه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی127 :)2( 16 .
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 .83 .16تریــگ ،راجــر .)1384( .فهــم علــم اجتماعــی .ترجمــه شــهنار
مسمیپرســت .تهــران :نشــر نــی.
 .17جــوان آراســته ،حســین .)1379( .امــت و ملــت ،نگاهــی دوبــاره.
فصلنامــه حکومت اســامی .شــماره .16
 .18جهانگیــری ،جهانگیــر و فتاحــی ،ســجاد .)1390( .تحلیــل
گفتمــان محمــود احمــدی نــژاد در انتخابــات ریاســت جمهــوری
دهــم .مجلــه مطالعــات اجتماعــی ایــران.23 - 47 :)3( 5 .
 .19حجوانــی ،مهــدی .)1382( .پیــک قصهنویســی (کتــاب اول).
تهــران :مرکــز آفرینشهــای ادبــی حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات
اســامی.
 .20خســروی نیــک ،مجیــد و یارمحمــدی ،لطــف اهلل.)1380( .
شــیوهای در تحلیــل گفتمــان و بررســی دیدگاههــای فکــری-
اجتماعــی .نامــه فرهنــگ .شــماره .173 - 181 :42
 .21خمینــی ،روح اهلل .)1389( .صحیفــه امــام :مجموعــه آثــار امــام
خمینــی (ره) .جلــد بیســت و یکــم .تهــران :مؤسســه تنظیــم و نشــر
آثــار امــام خمینــی (ره).
 .22خیامــی ،عبدالکریــم .)1393( .خطمشــیگذاری عمومــی و
سیاسـتهای نظــارت بــر برنامههــای صــدا و ســیما .فصلنامــه دیــن
و سیاســت فرهنگــی.61 - 82 :)2( 1 .
 .23رایــف ،دانیل؛ لیســی ،اســتفن و فیکــو ،فریدریک جــی.)1381( .
تحلیــل پیامهــای رســانهای :کاربــرد تحلیــل محتــوای کمــی در
تحقیــق .ترجمــه مهدخــت بروجــردی علــوی .تهــران :انتشــارات
ســروش و مرکــز تحقیقــات ،مطالعــات و ســنجش برنام ـهای صــدا
و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران.
 .24رضاییــان ،علــی .)1379( .مبانــی ســازمان و مدیریــت .تهــران:
ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).
 .25رفیــع پــور ،فرامــرز .)1378( .آنومــی یــا آشــفتگی اجتماعــی.
تهــران :انتشــارات ســروش.
 .26روحانــی ،حســن .)1392( .اعتــدال در نــگاه روحانــی .خبرگزاری
خبرآنالیــن ( .)khabaronline.comشناســه خبــر.306946 :
بازدیــد در  15آبــان .1396
 .27روســک ،جــوزف و وارن ،رول .)1355( .مقدمــهای بــر
جامعهشناســی .ترجمــه بهــروز نبــوی و احمــد کریمــی .تهــران:
کتابخانــه فروردیــن.
 .28ســامنی ،ســامان و مــدرس خیابانــی ،شــهرام .)1394( .تحلیــل
پیکــره بنیــاد گفتمــان سیاســت اقتصــاد مقاومتــی از دیــدگاه مقــام
معظــم رهبــری .فصلنامــه پژوهشهــای ارتباطــی- 121 :)2( 22 .
.107
 .29ســتوده ،هدایــت اهلل .)1373( .مقدمــهای بــر آسیبشناســی
اجتماعــی .تهــران :آوای نــور.
 .30ســجادی فــر ،مهــدی .)1394( .نقشــه راه و ضــرورت تدویــن
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آن بــرای طرحهــای کالن ملــی .پایــگاه اطــاع رســانی دبیرخانــه
شــورای عالــی علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ( .)atf.gov.irشناســه
خبــر .235 :بازدیــد در  13آبــان .1396
ی اصغــر .)1384( .قــدرت ،گفتمان و زبــان .تهران:
 .31ســلطانی ،علـ 
نشــر نی.
 .32شــریف زاده ،بهمــن .)1392( .تبییــن گفتمــان دولتهــای نهــم
و دهــم :کرامــت انســانی ،مهمتریــن مبانــی گفتمــان احمــدی نــژاد.
روزنامــه ایــران .شــماره .10 :5412
 .33صالحــی امیــری ،ســید رضــا .)1392( .بــه ســوی گفتمــان
اعتــدال .پایــگاه خبــری انتخــاب ( .)entekhab.irکــد خبــر:
 .148842بازدیــد در  13آذر .1369
 .34علــی آبــادی ،گیتــا .)1388( .انقــاب اســامی و گفتمانهــای
انتخاباتــی در ایــران .فصلنامــه رســانه.119 - 149 :)1( 20 .
 .35فاصلــی ،نعمــت اهلل و کردونــی ،روزبــه .)1387( .رفــاه و گفتمــان
ســازندگی .فصلنامه علــوم اجتماعــی.125 - 161 :)2( 15 .
 .36فاضلــی ،محمــد .)1383( .گفتمــان و تحلیــل گفتمــان انتقادی.
پژوهشــنامه علــوم انســانی و اجتماعــی.81 - 107 :)2( 4 .
 .37فرجــاد ،محمــد حســین .)1374( .آسیبشناســی اجتماعــی و
جامعهشناســی انحرافــات .تهــران :نشــر بــدر.
 .38کاتلــر ،فیلیــپ و ارمســترانگ ،گــری .)1383( .اصــول بازاریابــی.
ترجمــه علــی پارســاییان .تهــران :نشــر ادبســتان.
 .39کرپینــدورف ،کلــوس .)1386( .تحلیــل محتــوا .ترجمــه
هوشــنگ نایبــی .تهــران :نشــر نــی.
 .40کردونــی ،روزبــه و فاضلــی ،نعمــت اهلل .)1388( .تحلیــل برخــی
گفتمانهــای رفاهــی در دوران اصالحــات .فصلنامــه رفــاه اجتماعــی.
.37 - 66 :)1( 8
 .41کرســول ،جــان دبلیــو .)1396( .طــرح پژوهــش :رویکردهــای
کیفــی ،کمــی و ترکیبــی .ترجمــه علیرضــا کیامنــش .تهــران :جهاد
دانشــگاهی ،واحــد عالمــه طباطبایــی.
 .42کوئــن ،بــروس .)1388( .مبانــی جامعهشناســی .ترجمــه غــام
عبــاس توســلی و رضــا فاضــل .تهــران :نشــر نــی.
 .43گائینــی ،ابوالفضــل و حســین زاده ،امیــر .)1391( .پارادایمهــای
ســهگانه اثباتگرایــی ،تفســیری و هرمنوتیــک در مطالعــات
مدیریــت و ســازمان .فصلنامه راهبــرد فرهنــگ.103 - 138 :)3( 19 .
 .44گیدنــز ،آنتونــی .)1377( .جامعهشناســی .ترجمــه منوچهــر
صبــوری .تهــران :نشــر نــی.
 .45لينتــون ،رالــف .)1378( .ســیر تمــدن .ترجمــه پرویــز مرزبــان.
تهــران :شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 .46مجلــس شــورای اســامی .)1392( .متــن کامــل برنامــه،
اصــول کلــی و خطمشــی دولــت دکتــر روحانــی .خبرگــزاری مهــر
( .)mehrnews.comشناســه خبــر .2110886 :بازدیــد در  20دی
.1369
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 .47محســنی ،منوچهــر .)1386( .جامعهشناســی انحرافــات
اجتماعــی .تهــران :نشــر طهــوری.
 .48محســنیان راد ،مهــدی .)1384( .بــازار پیــام و آینــده ارتباطــات
میانفرهنگــی .فصلنامــه علــوم اجتماعــی.1 - 37 :)3( 12 .
 .49محســنیان راد ،مهــدی .)1390( .ریش ـههای فرهنگــی ارتبــاط
در ایــران .تهــران :نشــر چاپــار.
 .50مــک کوایــل ،دنیــس .)1380( .مخاطبشناســی .ترجمــه
مهــدی منتظــر قائــم .تهــران :مرکــز مطالعــات و تحقیقات رســانهها.
 .51مــک کوایــل ،دنیــس .)1382( .درآمــدی بــر نظریــه ارتباطــات
جمعــی .ترجمــه پرویــز اجاللی .تهــران :مرکــز مطالعــات و تحقیقات
رســانهها.
 .52مــک نیــل ،پاتریــک .)1376( .روشهــای تحقیــق در علــوم
اجتماعــی .ترجمــه محســن ثالثــی .تهــران :نشــر آگــه.
 .53موالنــا ،حمیــد .)1382( .الگــوی مطبوعــات و رســانههای
اســامی .تهــران :پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی.
 .54مهــدی زاده ،ســید محمــد .)1395( .تحلیــل کیفــی و گفتمانی
برنامــه «پــرگار» .تهــران :مرکــز پژوهــش و ســنجش افــکار صــدا و
سیما .
 .55میلــز ،ســارا .)1382( .گفتمــان .ترجمــه فتــاح محمــدی .زنجان:
هزاره ســوم.
 .56نوریــس ،کریســتوفر .)1377( .گفتمــان .ترجمــه حســینعلی
نــوذری .فصلنامــه سیاســی -اجتماعــی گفتمــان بهــار38 :)0( 1 .
 .17 .57وندایــک ،تئــو .)1387( .مطالعاتــی در تحلیــل گفتمــان :از
دســتور متــن تــا گفتمــانکاوی انتقــادی .ترجمــه پیــروز ایــزدی،
شــعبان علــی بهــرام پــور ،محمــد جــواد غــام رضــا کاشــی ،علیرضا
خرمایــی و تــژا میرفخرایــی .تهــران :دفتــر مطالعــات و توســعه
رســانهها.
 .58وینــدال ،ســون؛ ســیگنایزر ،بنــو و اولســون ،جیــن.)1387( .
کاربــرد نظریههــای ارتباطــات .ترجمــه علیرضــا دهقــان .تهــران:
جامعهشناســان.
 .59هــال ،اســتورات .)1382( .غــرب و غیــر غــرب :گفتمــان و قدرت.
ترجمــه جالل جلیلونــد .نامه فرهنــگ .شــماره .100 - 107 :48
 .60یورگنســن ،ماریــان .فیلیپس ،لوئیــز .)1389( .نظریــه و روش در
تحلیــل گفتمــان .ترجمــه هــادی جلیلــی .تهــران :نشــر نی.

