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Abstract  
The purpose of the present study is to review the themes and components of charismatic leadership in the 

speeches of Mahmoud Ahmadi Nezhād in his provincial trips. The results of the research conducted by 

qualitative content analysis of the provincial speeches of Mahmoud Ahmadi Nezhād indicate that the 

themes and components related to charismatic authority as the dominant facet have the highest frequency in 

the speeches made in his provincial trips. In other words, from among 1622 units of analysis, 490 (30.2%) 

cases have dealt with subjects other than charismatic authority and the rest including 1132 units (69.8%) 

contain elements of charismatic authority. This figure clearly indicates the dominance of the above themes 

in the speeches under study and conveys that Mahmoud Ahmadi Nezhād recognizes his power not just as a 

conditional and temporary advocacy or a given subject resulting from people’s votes in the framework of 

the Islamic Republic, but rather as the manifestation of the will of mass of people to perform great missions 

originating from a bonding deeper than what is known as political representativeness given by people to the 

selected officials in the states based on election. It is an infinite and unlimited power, compatible and 

aligned with goals and missions such as justice and development that give legitimacy to that.  
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 چکیده

های سفرهای استانی محمود  های مرتبط با رهبری کاریزماتیک در سخنرانی هدف پژوهش حاضر بررسی مضامین و مولفه
نژاد به دست  های استانی محمود احمدی های این پژوهش که بر اساس تحلیل محتوای کیفی سخنرانی یافتهنژاد است.  احمدی

های مرتبط با سلطه کاریزماتیک به عنوان وجه غالب از بیشترین میزان تکرار در  مولفه مضامین ودهد که   نشان می، آمد
 1/80) 910، واحد تحلیل 9211از مجموع ، به عبارت دیگر ت.نژاد برخوردار اس های سفرهای استانی محمود احمدی  رانینسخ

متضمن عناصر سلطه ، درصد( 3/21واحد تحلیل ) 9981به تعداد  مابقی و اند به موضوعاتی جز سلطه کاریزما پرداخته مورددرصد( 
و بیانگر آن است که های مورد بررسی بوده  که این رقم به روشنی حاکی از سیطره مضمون فوق در سخنرانی هستندکاریزماتیک 

چارچوب نظام  موضوعی معین که حاصل آراء مردم در یاموقت  قدرت خود را نه به عنوان وکالتی مشروط ونژاد  محمود احمدی
اتب پیوندی به مر داند که منبعث از میهای بزرگی  مثابه تجلی اراده توده برای ایفای رسالت بلکه به، جمهوری اسالمی است

گیری  یأهای مبتنی بر ر نظام منتخبانشان در به عنوان ارتباط نمایندگی سیاسی میان مردم و آن چیزی است که نوعاً تر از عمیق
پیشرفت که بدان  هایی همچون عدالت و رسالت ها و متناظر با آرمان متناسب و، انتها  بی قدرتی نامحدود و شود.  شناخته می

 . بخشند مشروعیت می
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 مقدمه. 0

احزاب ، یوانساالرید، یقانونگذار یاز نهادها یبرخوردار در یطوالن رغم سابقه نسبتاً  ران بهیجامعه ا
ت یانقالب مشروط یبها ندگان ملت که خونیات مجلس نمایتداوم ح و یت عقالنیحاکم و یاسیس

 یط عمالً ، باشد یت مشروع منبعث از اراده ملیحاکم قزم تحقیرفته است مکان ید میام محسوب شده و
ت یم مشروعیگوناگون در جهت تحک یاجتماع یروهاین ها و ظهور حرکت کصد سال گذشته شاهد بروز وی

شتر به ین روند که بیا بوده است.زما یکار ت وسنّ  یعنی، تیگر از مشروعیبر اساس دو گونه د یاسیسلطه س
ت قانون است که یجهت تحقق حاکم یخیتار و یمعلول موانع ساختار، باشد میه یوب شبیکل معیك سی

 و یجامعه مدن یریگ  دانست که موجب شکل ییفقدان سازوکارها در آن را یها شهیر یستیبا یم احتماالً 
 گردد. یگوناگون جامعه م یها بخش ها و ان حوزهیدر م یکارکرد یهمبستگ

 و، یبیا ترکی خالص و یها فرم یدرپ یپ ینیگزیبا جا، یاسین دو گونه سلطه سیکه همواره ا به طوری
 ران رایا یاجتماع و یاسیشرایط حاکم بر سپهر س، تیعقالن ت قانونی ویاز مشروع یالبته همواره با عناصر

مستند به  ده شده ویچیاز تقدس پ یا هاله ز همواره دریحکام ن یاسیت سیان مشروعین میدر ا اند. رقم زده
 ت بوده است.ا سنّ ی زما ویقدرت کار
 زمایت کاریز از حاکمیمتما شاخص و سر گزاردن دو دوره نسبتاً  ران با پشتیجامعه ا، یط کنونیدر شرا

، نیستعد تکوم، (خمینی امام رحلت)دوران بعد از  تسنّ  ( وینیامام خم یرهبر و ی)دوران انقالب اسالم
 یها  ه بر اسطورهیکه درصدد است با تک بوده یاجتماع و یفرهنگ، یاسیس نوظهور یرویتفوق ن و یبالندگ

این جنبش  ك را نوید دهد.یزماتیبرخوردار از رهبری کار وار و ك جنبش نیرومند تودهیظهور ، یآخرالزمان
های  دستیابی به توانمندی سطح داخلی وراستای تحقق عدالت در  محتوم در و یخیتار یدار رسالت عهده

 های که مقدر است جایگزین قدرت بودههای الهی   و حامی ارزش علمی جهت پی افکندن ابرقدرتی نوظهور
 ظلم گردد. م فساد ومثابه مظاهر مسلّ  رو به زوال استکباری به

شواهد  ه واساس ادلّ  بر، های تحلیلی و مستدل مستلزم بررسی، واضح است که اثبات چنین رویکردی
همراهان او که امروزه به موازات تعمیق  نژاد و سیاسی محمود احمدی تا ماهیت رفتار، کافی خواهد بود

تضادهای  روشن شده و، شوند شناخته می «جریان انحرافی»به عنوان ، فاصله ایشان با نظام سیاسی حاکم
آینده به درستی درک  ها در فرجام آن و ورساخت سیاسی کش ورای این منازعات جاری در عمیق پنهان در

 گردد. 
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اهمیت ، دارنداشتراک های انجام شده که با تحقیق حاضر چه به لحاظ روش یا موضوع  برخی پژوهش
مثابه یک شاخص مهم  ها را به نیز مسئله تکرار مضامین در این سخنرانی های رهبران کاریزماتیک و سخنرانی

د یجد یاسیس یروین نیا یبالندگ و روند ظهور یچگونگدرصدد است تا ضر پژوهش حا. اند ارزیابی نموده
به  یل محتوا که متکیتحلروش ن منظور از یا به رصد نموده و، ژه آنیو یاسیات سیادب یرا از رهگذر بررس

 .دیجو یبهره م، دوم تاکنون است یاز دوران جنگ جهان یاسیدر حوزه ارتباطات س یقاتیتحق و یت علمسنّ 

 مبانی نظری پژوهش. 2

(. به Chris & Tammy, 2003رهبر ) یرفتارها از روانیپ درك بر یمبتن است یصفت كیزماتیکار یرهبر
 یخاص یژگیو ست؛ بلکهیباشد، ن سازمان در فرد گاهیجا جهینت در ، کهیفرد صفت كی بودن زمایکار یعبارت
 مؤلفه چند توان ین، می(. بنابراConger & Kanungo, 1987د )یآ یم وجود به رهبر یرفتارها جهینت در که است
 نیا یریگ (. شکل1206، یویگ یلیان و اسمعیکرد )کمال یهستند، معرف صفات نیا دهنده شکل که را یرفتار

 از نوع نیا آمدن وجود به از ییها خ نمونهیتار طول در ست، بلکهین یاجتماع یها طیمح به ، منوطیرهبر از نوع
 (.Conger & Kanungo, 1998) است ذکر شده زین یتجار و یصنعت یها طیمح در یرهبر

مورد  در گرانید ای، است معتقد او خود که شود یم گفته یشخص تیخصوص به در اصطالح زمایکار
 فیتوص نیرا چن زمایکار 1ماکس وبر نیهمچن باشد. یم العاده فوق یرهبر قدرت یدارا که باورند نیا بر او
 ظهور عوامل مورد (. درConger & Kanungo, 1987ده )یپد تیشخص كی از یخاص یژگیکند: و یم

 از: عبارتند که دارد وجود دگاهید دو كیزماتیکار یرهبر

( ;Popper, 2004 Roch, 2001) (یا توسعه روابط و نینماد ، روابطیانعکاس )روابط یخیتار و یاجتماع طیشرا
 به را روانیپ بالقوه توجه كیزماتیرهبران کار انداز چشم (.Popper, 2004) رویپ و رهبر نیب یها ییایو پو

القاء  روانیپ به را رییتغ، آن به معطوف اعتقاد و دیو ام کند یم جلب رییتغ یبرا موجود یها فرصت سمت
 (.Groves, 2015) دهند اختصاص انداز چشم به را خود کند تا  یم جیبس را ها  آن یروهاین و کرده

 دیبا رهبر نهیزم نیدر ا است. یبرسد، منابع انسان خود انداز چشم به رهبر نکهیا یبرا منبع نیتر مهم
 (. رهبرانChris & Tammar, 2003) باشد خود حساس روانیپ یعاطف احساسات و ها ییتوانا به نسبت

                                                           
1. Max Weber 
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 عنوان به ها نشانه نیا از و باشند آنان حساس یها ارزش و روانیپ یازهاین به نسبت واقعاً  دیبا كیزماتیکار
 آل دهیا روانیپ یبرا که یاهداف نی(.تدوGroves, 2015استفاده کنند ) انداز چشم انیب و جادیا یبرا یورود

 روانیپ یبرا انداز چشم اهداف اگر کند. جادیا رییتواند تغ یآن م با که گذارد یم رهبر اریاخت در ییرویباشد، ن
 (. Hax Arnoldo & Majluf Nicolas, 2012بود ) خواهد یزشیانگ، انداز چشم، باشد دار یمعن

 های سه گانه سلطه از دیدگاه وبر سنخ. 6

 دهد که تاریخ توضیح می ر اقسام سه نوع آرمانی سلطه مشروع را به شرح ذیل تفکیک نموده ووبِ 
 های مذکور سنخ« تعدیل ترکیب، آمیزه، انطباق و»جوامع بشری همواره مبین اشکال متنوع حاصل از 

(Weber, 1974: p.1133بوده و ) صورت  نظریمقام تبیین  ها به صورت اشکال ناب تنها در تفکیک آن
 پذیرد. می

 تیسلطه سنّ. 6-0

 (.Parkin, 2002: p.70) ستا های فرعی آن شاخه و «پدر ساالری»، تیترین سیمای سلطه سنّ  شناخته شده
ت مقدس سنّ ، (Bendix, 1977: p.210) «همیشه وجود داشته است» اعتقاد به مشروعیت اقتداری که

 های قانونی اعمال گردیده و مبنای اعمال قدرت ارباب و رئیس خانواده بر تابعان اوست که بدون محدودیت
 سازد هایی می محدودیت د به مالحظات وت مقدس است که اقتدار وی را مقیّ تنها قواعد نانوشته همین سنّ 

(Parkin, 2002: p.70.) از هر حیث مطیع ، داران وی به احترام منزلت دیرینه و مقام موروثی ویرعایا و وفا
 هستند. او

 سلطه کاریزماتیک. 6-2

اعتماد شخصی  شخصی و شخصی است. ارادت مطلقاً  العاده و عطیه خارق ناشی از لطف و، اقتدار»
 .(321ص :1203، )بشیریه «های رهبری فردی است دیگر ویژگی خصال قهرمانی و، نسبت به الهامات

 فریب اعمال شود. یا حتی یک عوام، قهرمان جنگی، وسیله رهبری یک پیامبربه تواند  قدرت فرماندهی می
(، رهبران کاریزما از جمله کسانی هستند که از نحوه تفکر و تفکر 3116) 1گاردنر و آولیو نظراتبر اساس 

                                                           
1. Avolio & Gardner 
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گاهی  کنند که بر ارزش یها را همچون کسانی درک م عمیق برخوردار بوده و دیگران آن های خود و دیگران آ
گاه بوده و دارای اعتماد ، کنند ای که در آن فعالیت می ها این است که از زمینه قوت آن دارند. از جمله نقاط آ

 بینی و مقاومت هستند. خوش، امیدواری، به نفس

 سلطه قانونی. 6-6

اگرچه  شود. مفهوم حقوق مالکیت ناشی میقدرت قانونی به اقتدار یک مقام رسمی اشاره دارد و از 
اما بدون ، یابد ها در حین ارتقاء از طریق مردم افزایش می تعداد زیادی از رهبران معتقدند که قدرت آن

 تواند به مرور زمان کم شود ها می زیرا قدرت آن، های خود را دارد قدرت قانونی محدودیت، قدرت کاریزما
(Goncalves, 2013.) 

جوامع پیشرفته  تحول در مشخصاً  و -تنها سلطه قانونی است که نتیجه تحول تدریجی، ه وبراز دیدگا
تی که اقتدار سنّ  طلوع هستند. به طوری حال افول و در سنخ دیگر سلطه دائماً  است. حال آنکه دو -غربی

همچنین  .آنکه متحول شود بی، منازعات درونی قدرت تضعیف گردیده ها و در نتیجه برخورد نسل نوعاً 
 1فوران کاریزمایا به تعبیر وبر ظهوری ناگهانی  متکی به شخص بوده و نوعاً  سلطه کاریزماتیک که کامالً 

دهد. حکومت قانون نه به  تغییر شکل می افول کرده و 0نتیجه فرایند غیرشخصی شدن و در داشته که تدریجاً 
، ((Benton, 2003: p.125بنتون  به قول ماند. ت مقدسی محدود نمینه به هیچ سنّ  یک قهرمان تاریخی و

 حد و حصر است، او دارای بینید که شخص دارای اعتماد به نفس، سبک، ترکیب، اقتدار و انرژی بی وقتی می
 (.(Benton, 2003 باشد های کاریزما می نشانه

 مفاهیم و اصول کاریزما. 0

 شکنی تسنّ. 0-0

اعتبار کردن  با بی، رهبر کاریزماتیک سخنور» شود. ت حاکم میعلیه سنّ  رهبری کاریزماتیک ماهیتاً 
به تضعیف ، ها با مردم و با عرضه تعالیم و شعارهای تازه های موجود و فاصله انداختن آن نهادها و آیین

 (.Hoffer, 2002: p.150« )پردازد ها می نهادهای از ما بهتران و اعتقادات آن
                                                           

1. Eruption of charisma 

2. Depersonalization of charisma 
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اظهارات این قبیل  البته مواضع و رد که در اقدامات وهای متعددی دا جلوه شکنی اشکال و تاین سنّ 
سازی برای استقبال از یک  کار مقدماتی تضعیف نهادهای موجود و آماده» یابد. ظهور می رهبران بروز و

تواند به دست کسانی انجام شود که سخنور باشند. مادام که نظم موجود کمابیش به  فقط می، آینده جدید
اندیشند ... رهبران کاریزماتیک  مانند و به اصالحات می کار باقی می ها اساسًا محافظه توده، قاعده عمل کند

های موجود را  اعتبار و وابستگی قدرتمندان را بی، و سخنران به طور نامحسوسی نهادهای مستقر را تضعیف
 (. Hoffer, 2002: p.140« )کنند اثر می کم

 شکنی قانون. 0-2

پی بردن به این موضوع چندان » های قانونمدار است.  رویه ضد عقالنیت و رهبری کاریزماتیک ماهیتاً 
باورها و عالیق جاری را به ، جو با ریشخند و تقبیح مداوم نظم موجود دشوار نیست که چگونه سخنور عیب

 (.Hoffer, 2002: p.148سازد ) ها را با ایده تغییر آشنا می آورد و توده لرزه درمی
اظهارات این قبیل  البته مواضع و های متعددی دارد که در اقدامات و جلوه کال وشکنی اش این قانون
تواند از اصالت  تقبیح حال حاضر بدون بستن امید قطعی به آینده بهتر نمی» یابد. ظهور می رهبران بروز و

اندازهای  شماگر چ، بخوریم های زمان خود تأسف ها و کژی هر قدر هم که بر نازیباییزیرا ، برخوردار باشد
ناپذیری به  به طور اجتناب، آتی حاکی از وخامت بیشتر یا حتی استمرار اوضاع کنونی و عدم تغییر باشد

رو رهبران کاریزماتیک وضعیت موجود را به  کند. از این سوی سازگاری با شرایط موجود خود حرکت می
 (. Hoffer, 2002: p.77« )دکنن ای شکوهمند تقبیح می بار برای آینده عنوان پیش درآمدی نکبت

 کاریزماتیک. 0-6

  ای با مسائل برخورد ریشه الوقوع مشکالت و وعده حل قریب. 0-6-0

رهبری » واجد چند عنصر اصلی است.، شده، الگوی رهبری کاریزماتیک های سلبی یاد فارغ از جنبه
فصل همه مشکالت  حل و قرار داده وهای رادیکالی است که ریشه مسائل را هدف  کاریزمایی همواره حامی روش

رهبران کاریزماتیک خواستار تغییر بنیانی و رادیکال  داند. رو شدن نظم موجود می و گروی زیر مسائل را در و
 (. Hoffer, 2002: p.81« )پروایی اکنون را درنوردند رحمی و بی اند با بی هستند، از زمان حال بیزارند و آماده

ها تمامی موانع  دهد که در سایه خیزش توده ماتیک این نوید را به پیروان خویش میرهبر کاریز، بنابراین
 شود.  مشکالت به سادگی از پیش پای جنبش برداشته می و
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 وعده پیروزی محتوم تحقیر دشمن و تخطئه عملکرد و. 0-6-2

همه  در همیشه و مقابله با یک اهریمن بدکنش جزء الینفک رسالت رهبران کاریزماتیک است.
دیو صفت وجود دارد که مقابله با آن جنبه  ای از دشمنان اهریمنی و های مرتبط با چنین رهبرانی جبهه جنبش

ها تا حد زیادی مرهون وجود چنین  حتی هویت این قبیل جنبش وار داشته و بخش برای جنبش توده وحدت
از منظر  گیرد. با دشمن شکل می مرزبندی هویت جنبش از طریق نفی غیر و، به عبارت دیگر دشمنانی است.

وار یک ضرورت حیاتی  سرزندگی هر جنبش توده و ءمقابله مستمر با آن برای بقا فوق وجود دشمن اهریمنی و
 ناحق حرکت کرده و یکسره در مسیر باطل و، ماهیت خود رود. این نوع دشمن بنابر تعریف و بشمار می
در این باره  مرید راستیندر کتاب  1اریک هوفر اهد بود.اهریمنی خو اعمال وی ضد انسانی و اقدامات و

اندرکار  ناپذیر، همه جا حضور دارد و از درون و بیرون دست این دشمن و اهریمن اجتناب»نویسد:  می
 (. Hoffer, 2002: p.134« )چینی برای رهبر کاریزماتیک است. هر خطایی که روی دهد، کار او است توطئه

 وار به عنوان منشاء دستاوردهای بزرگ تودهجنبش  ه مردم وتجلیل از تود .0-6-6

مانند نیاز ماهی به آب ، نهند رسالتش گردن می نیاز رهبری کاریزماتیک به توده مردمی که به وی و
در واقع تصور الگوی رهبری کاریزماتیک بدون وجود توده مردمی که در یک جنبش انقالبی زیر  است.

 ذاتاً ، ای درست برعکس دشمنان خود چنین توده غیر ممکن است.، اند گردیدهلوای چنین رهبری متشکل 
مقدس هستند که از سوی  ی وئاز همین روی شایسته تحقق رسالتی ماورا اهورایی بوده و پاک و، برحق

 باور به آرمانی مقدس تا اندازه زیادی برای باور از دست رفته خودمان یک»اند.  رهبری به آن فراخوانده شده
آمادگی بیشتری دارد تا همه ، تر موجه باشد رود. هرچه شخص در ادعای برتری خود کم جایگزین بشمار می

 (. Hoffer, 2002: p.24« )نژاد یا آرمان مقدس خود نسبت دهد، مذهب، ملت، ها را به مردم برتری

 القای رسالت توده برای ارائه الگو جهت تغییر مناسبات جهانی .0-6-0

ی است که رهبر بدان ئبخشی به رهبری کاریزماتیک همان رسالت ماورا برای مشروعیتعامل اصلی 
توده مردمی  و یحتمل جهانشمول هستند و ساز تاریخ، فراگیر ها نوعاً  این نوع رسالت فراخوانده شده است.

 ابعاد و رهبر کاریزماتیک ها خواهند بود. دهنده آن تحقق مجری و، اند آمده که در زیر لوای رهبری گرد
                                                           

1. Erick Hoffer 
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برای پیروان خویش تشریح نموده ، چگونگی رسالت جنبش انقالبی را مطابق آنچه که به او الهام شده است
آمیز حتی زمانی که قدرت  امید اغراق»دهد.  را نشان میآرمانشهر شیوه دستیابی به  ها و آرمان اهداف و و

مگر اینکه ، آورد. هیچ باور موثری نیست جود میپرواترین نیرو را به و احتمااًل بی، عملی پشت آن قرار ندارد
 (.Hoffer, 2002: p.19« )به آینده معطوف و با عنصری از جنس آرمانشهر توأم باشد

 اجرای پژوهش. 5

ای برای خلق یک کاریزمای نوین با ویژگی  مثابه پروژه نژاد را به پژوهش حاضر ظهور پدیده احمدی
مقابله با نهاد میراث مانده از وی  مثابه منبع مشروعیت و پیشین بهنسبت به رهبری کاریزماتیک  ءاستغنا

 .دهد مورد بررسی و مطالعه قرار می، کند خذ میأمثابه نهادی که مشروعیت خود را از رهبری پیشین  به
 :متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر عبارتند از

 متغیر زمان ایراد سخنرانی -الف
 های استانی در:  سخنرانی

 ور اول سفرهاد (1  
 دور دوم سفرها (3  

 دور سوم سفرها (2  

 دور چهارم سفرها (0  
 متغیر محتوا -ب

 شکنی تسنّ  (1  

  تیهای قدرتمند به عنوان مظاهر سلطه سنّ  خانواده مقابله با الیگارشی حاکم و (1-1    

 شکنی قانون (3  

 بر ناکارآمدی دیوانساالری تاکید (1-3    
 .کاریزماتیکهای مشروعیت  همولف( 2  

نسبت به آنچه در ، بررسیمورد هوای متون  کننده مقوالت بخش کاریزما متناسب با حال و عبارات بیان
 که عناوین نهایی عبارتند از:کرده تفاوت ، طرح تحقیق ارائه شده است

  ای با مسائل برخورد ریشه الوقوع مشکالت و وعده حل قریب (1-2    
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  تحقیر دشمن و وعده پیروزی محتوم تخطئه عملکرد و (3-2    
 وار به عنوان منشاء دستاوردهای بزرگ  جنبش توده تجلیل از توده مردم و (2-2    

 القای رسالت توده برای ارائه الگو جهت تغییر مناسبات جهانی  (0-2    
 گانه فوق محتوای غیر مرتبط با مقوالت سه( 0  

 ایدئولوژیک مضامین دینی و (1-0    
 .موضوعات مربوط به آن مصوبات سفر و (3-0    

 چارچوب که دربوده  ها سفر به استان نژاد در های محمود احمدی جامعه آماری تحقیق، تمامی سخنرانی
مورخ  تا سفر اخیر در 10/0/1200ها به تاریخ  برنامه سفرهای استانی هیئت دولت از نخستین آن

برای اثبات  .زیر استسفر به شرح  111مقطع ارائه طرح پژوهشی به  ها تا آن شمار ایراد شده و 31/3/1211
 دو استفاده شده است. -آماری فرضیه از آزمون خی

 ها یافته. 3

 آمار توصیفی. 3-0

 توزیع فراوانی متغیر زمان ایراد سخنرانی -0جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 54 211 دور اول سفرهای استانی
 5/01 602 سفرهای استانیدور دوم 

 12 016 دور سوم سفرهای استانی
 5/14 174 دور چهارم سفرهای استانی

 144 1300 جمع

 دهد. بر اساس نتایج به دست آمده: ( وضعیت متغیر زمان ایراد سخنرانی را نشان می1جدول )
 اند. طی دوره اول سفرهای استانی ایراد شده، درصد واحدهای تحلیل 61 -
 اند. طی دوره دوم سفرهای استانی ایراد شده، درصد واحدهای تحلیل 6/31 -
 اند. درصد واحدهای تحلیل طی دوره سوم سفرهای استانی ایراد شده 10 -
 اند. درصد واحدهای تحلیل طی دوره چهارم سفرهای استانی ایراد شده 6/11 -
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 توزیع فراوانی متغیر محتوا )نفی الیگارشی( -2جدول 

 درصد فراوانی  متغیر
 7/3 142 نفی الیگارشی 

 6/16 1510 سایر

 دهد. بر اساس نتایج به دست آمده: ( وضعیت متغیر محتوا )نفی الیگارشی( را نشان می3جدول )
 روند. مصادیق مولفه نفی الیگارشی بشمار می، درصد واحدهای تحلیل 3/3ـ 

 دیوانساالری(توزیع فراوانی متغیر محتوا )نفی  -6جدول 

 درصد فراوانی  متغیر
 7/6 34 نفی دیوانساالری 

 6/13 1530 سایر

 دهد. بر اساس نتایج به دست آمده: ( وضعیت متغیر محتوا )نفی دیوانساالری( را نشان می2جدول )
 روند. مصادیق مولفه نفی دیوانساالری بشمار می، درصد واحدهای تحلیل 3/2ـ 

 متغیر محتوا )کاریزما(توزیع فراوانی  -0جدول

 درصد فراوانی متغیر
 0/1 150 ای برخورد ریشه

 0/12 015 تخطئه و تحقیر دشمن
 1/15 052 تجلیل از توده

 13 051 القای رسالت توده
 5/04 352 سایر

 دهد. بر اساس نتایج به دست آمده: ( وضعیت متغیر محتوا )کاریزما( را نشان می0جدول )
ای با  برخورد ریشهمصادیق مولفه وعده حل قریب الوقوع مشکالت و ، واحدهای تحلیلدرصد  0/1ـ 

 است. مسائل

 است.عده پیروزی محتوم و حقیر دشمن وخطئه عملکرد و تتدرصد واحدهای تحلیل، مصادیق مولفه  3/10ـ 
وار به عنوان منشاء  درصد واحدهای تحلیل، مصادیق مولفه تجلیل از توده و جنبش توده 1/16ـ 

 دستاوردهای بزرگ است. 
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توده برای ارائه الگو جهت تغییر مناسبات القای رسالت مصادیق مولفه ، درصد واحدهای تحلیل 13ـ 
 جهانی است.

 گانه( الت سهتوزیع فراوانی متغیر محتوا )غیر مرتبط با مقو -5جدول 

 درصد فراوانی متغیر
 3/16 001 مضامین دینی و ایدئولوژی

 3/13 031 مصوبات سفر و غیره
 2/31 1160 گانه مقوالت سه

 دست آمده: دهد. بر اساس نتایج به را نشان می گانه( )غیرمرتبط با مقوالت سه( وضعیت متغیر محتوا 6جدول )
 دینی و ایدئولوژیک است.مضامین ، درصد واحدهای تحلیل 3/12ـ 
 به مصوبات سفر و موضوعات مربوط به آن است. راجع، درصد واحدهای تحلیل 3/13ـ 

 کاریزما(، نفی دیوانساالری، گانه محتوا )نفی الیگارشی توزیع فراوانی متغیرهای سه -3جدول 

 درصد فراوانی متغیر
 2/31 1160 گانه محتوا متغیرهای سه

 0/64 014 متغیرهای غیر مرتبط

 دهد. بر اساس نتایج به دست آمده: گانه محتوا را نشان می ( وضعیت متغیرهای سه3جدول )
 گانه هستند. مصادیق متغیرهای سه، درصد واحدهای تحلیل 0/31ـ 

 باشند. گانه می مصادیق متغیر غیر مرتبط با مقوالت سه، درصد واحدهای تحلیل 3/21ـ 

 گانه و کاریزما قوالت سهتوزیع فراوانی متغیر م -7جدول 

 درصد فراوانی متغیر
 0/1 150 ای برخورد ریشه

 0/12 015 تخطئه و تحقیر دشمن
 15 052 تجلیل از توده

 1/15 051 القای رسالت توده
 7/6 34 نفی دیوانساالری

 7/3 142 نفی الیگارشی
 0/64 014 سایر
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 آمار استنباطی. 3-2

 فرضیه اصلی. 3-2-0

زان تکرار در ین میشتریاز ب، به عنوان وجه غالب، های مرتبط با رهبری کاریزماتیک مولفهمضامین و 
 نژاد برخوردار است. های سفرهای استانی محمود احمدی سخنرانی
H0: مستقل هستند. ، گانه کاریزما و متغیر مقوالت غیر مرتبط متغیر مقوالت سه 
H1: مستقل نیستند.، الت غیر مرتبطگانه کاریزما و متغیر مقو متغیر مقوالت سه 

به روشنی و ، (0های جدول ) مطابق یافته، ناظر بر وجه کاریزماتیک، شمار کثیر واحدهای تحلیل
واحد  1333از مجموع ، بداهت حاکی از اثبات فرضیه نخست پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر

اند و مابقی به  کاریزماتیک پرداختهدرصد( عدد به موضوعاتی خارج از شمول مواضع  3/21) 011، تحلیل
متضمن عناصر رهبری کاریزماتیک هستند که این رقم به روشنی ، درصد( 0/31واحد تحلیل ) 1123تعداد 

 های مورد بررسی است.  حاکی از سیطره مضمون فوق در سخنرانی

  آزمون مربع کاینتایج آماری  -8جدول

 داری معنی درجه آزادی آمار 

Pearson Chi-Square 1.622E3a 12 .000 

Likelihood Ratio 1.987E3 12 .000 

Linear-by-Linear Association 819.486 1 .000 

N of Valid Cases 1622   

a. 0 cells (.0) درصد have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.18. 

  متقارنآزمون معیارهای نتایج  -9جدول

 داری تقریبی معنی مقدار  

Nominal by Nominal 
Phi 1.000 .000 

Cramer's V .707 .000 

N of Valid Cases 1622  

   برابر، دو -آمار آزمون خی، با توجه به نتایج

    
فرض ، پس، داری آن صفر است بوده و مقدار معنی 

است. با  313/1هستند. مقدار ضریب همبستگی کرامر آن یعنی دو متغیر به هم وابسته ، شود صفر رد می
تر  کم، این دو متغیر رابطه عکس دارند و متغیر مقوالت غیر مرتبط، (11توجه به جدول تقاطعی دو متغیر )
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 گانه کاریزما انتخاب شده است. از متغیر مقوالت سه

 مقوالت نامرتبط گانه/ جدول تقاطعی مقوالت سه -01جدول

 نامرتبط 
ورد برخ

 ای ریشه

تخطئه 
 دشمن

تجلیل 
 توده

القای 
 رسالت

نفی 
 دیوانساالری

نفی 
 الیگارشی

 کل

 مقوالت

0 0 152 295 258 259 60 108 1132 

 221 0 0 0 0 0 0 221 مضامین دینی

 269 0 0 0 0 0 0 269 مصوبات سفر و غیره

 1622 108 60 259 258 295 152 490 جمع

به عنوان وجه « سلطه کاریزماتیک»نکه عنصر یبر ا یه پژوهش مبنیداشت که فرضتوان اظهار  ین، میبنابرا
 د قرار گرفته است. ینژاد برخوردار است، مورد تأئ های احمدی زان تکرار در سخنرانیین میشتریغالب، از ب

 وضعیت دو متغیر زمان ایراد سخنرانی و موضوعات مربوط به کاریزما -00جدول

   
 اریزمامحتوای مرتبط با ک

نفی  مجموع
 دیوانساالری

نفی 
 الیگارشی

برخورد 
 ای ریشه

تخطئه 
 دشمن

تجلیل 
 توده

القای 
 رسالت

وجود 
 ندارد

زمان ایراد سخنرانی
 

 دور اول
 211 007 131 160 150 22 01 00 فراوانی

 54 10 1/1 1/2 0/1 0/5 2/1 0/1 درصد در ردیف

 دور دوم
 602 141 57 50 32 66 1/0 3 فراوانی

 5/01 7/3 5/6 6/6 0/0 0 6/1 0/4 درصد در ردیف

 دور سوم
 016 141 02 56 05 17 01 04 فراوانی

 1/12 0/3 7/1 6/6 2/0 1 2/1 0/1 درصد در ردیف

 دور چهارم
 174 56 16 11 64 10 01 10 فراوانی

 5/14 6/6 2/4 0/1 2/1 1/4 2/1 7/4 درصد در ردیف

 مجموع
 1300 014 051 052 015 150 142 34 فراوانی

 144 0/64 13 1/15 0/12 0/1 7/3 7/6 درصد در ردیف

مصادیق نفی دیوانساالری ، درصد واحدهای تحلیل که طی دور اول سفرهای استانی ایراد شده 0/1ـ 
 است.

مصادیق نفی دیوانساالری ، درصد واحدهای تحلیل که طی دور دوم سفرهای استانی ایراد شده 0/1ـ 
 است. 
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 درصد واحدهای تحلیل که طی دور سوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق نفی دیوانساالری است. 3/1ـ 

درصد واحدهای تحلیل که طی دور چهارم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق نفی دیوانساالری  3/1ـ 
 است.

 سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق نفی الیگارشی است.درصد واحدهای تحلیل که طی دور اول  0/1ـ 

 درصد واحدهای تحلیل که طی دور دوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق نفی الیگارشی است.  2/1ـ 

 درصد واحدهای تحلیل که طی دور سوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق نفی الیگارشی است. 0/1ـ 

 طی دور چهارم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق نفی الیگارشی است. درصد واحدهای تحلیل که 0/1ـ 

مصادیق مولفه برخورد ، درصد واحدهای تحلیل که طی دور اول سفرهای استانی ایراد شده 0/6ـ 
 ای است. ریشه

ای  درصد واحدهای تحلیل که طی دور دوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه برخورد ریشه 3ـ 
 است. 

ای  درصد واحدهای تحلیل که طی دور سوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه برخورد ریشه 1ـ 
 است.

درصد واحدهای تحلیل که طی دور چهارم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه برخورد  1/1ـ 
 ای است. ریشه

ده، مصادیق مولفه تخطئه و درصد واحدهای تحلیل، که طی دور اول سفرهای استانی ایراد ش 0/1ـ 
 تحقیراست.

درصد واحدهای تحلیل که طی دور دوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه تخطئه و تحقیر  3/0ـ 
 است. 

درصد واحدهای تحلیل که طی دور سوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه تخطئه و تحقیر  0/3ـ 
 دشمن است.

ل که طی دور چهارم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه تخطئه و درصد واحدهای تحلی 0/1ـ 
 تحقیر دشمن است.

درصد واحدهای تحلیل که طی دور اول سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه تجلیل از  1/0ـ 
 هاست. توده
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لیل از درصد واحدهای تحلیل که طی دور دوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه تج 2/2ـ 
 هاست.  توده

درصد واحدهای تحلیل که طی دور سوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه تجلیل از  2/2ـ 
 هاست. توده

درصد واحدهای تحلیل که طی دور چهارم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه تجلیل از  3/1ـ 
 هاست. توده

رهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه القای رسالت درصد واحدهای تحلیل که طی دور اول سف 1/1ـ 
 هاست. توده

درصد واحدهای تحلیل که طی دور دوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه القای رسالت  6/2ـ 
 هاست.  توده

درصد واحدهای تحلیل که طی دور سوم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه القای رسالت  3/1ـ 
 هاست. توده

درصد واحدهای تحلیل که طی دور چهارم سفرهای استانی ایراد شده، مصادیق مولفه القای  0/1ـ 
 هاست. رسالت توده

 وضعیت دو متغیر زمان ایراد سخنرانی و متغیر محتوای غیر مرتبط -02جدول 

  
 مجموع محتوای غیر مرتبط

  وجود ندارد مصوبات سفر استانی مضامین دینی

زمان
 

ایراد سخنرانی
 

 دور اول
 211 520 102 11 فراوانی

 54 63 1/7 1/3 درصد در ردیف

 دور دوم
 602 061 57 50 فراوانی

 5/01 7/10 5/6 0/6 درصد در ردیف

 دور سوم
 016 110 07 50 فراوانی

 1/12 2/11 1/0 6/6 درصد در ردیف

 دور چهارم
 174 117 67 13 فراوانی

 5/14 0/7 6/0 1 ردیفدرصد در 

 مجموع
 1300 1160 031 001 فراوانی

 144 2/31 3/13 3/16 درصد در ردیف
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 (:13بر اساس نتایج جدول )
درصد واحدهای تحلیل که طی دور اول سفرهای استانی ایراد شده، مضامین دینی و ایدئولوژیک  1/3ـ 

 بوده است.

درصد واحدهای تحلیل که طی دور دوم سفرهای استانی ایراد شده، مضامین دینی و ایدئولوژیک  3/2ـ 
 بوده است. 

درصد واحدهای تحلیل که طی دور سوم سفرهای استانی ایراد شده، مضامین دینی و ایدئولوژیک  2/2ـ 
 بوده است.

شده، مضامین دینی و ایدئولوژیک درصد واحدهای تحلیل که طی دور چهارم سفرهای استانی ایراد  1ـ 
 بوده است.

درصد واحدهای تحلیل که طی دور اول سفرهای استانی ایراد شده، گزارش مصوبات سفر استانی  1/3ـ 
 بوده است.

درصد واحدهای تحلیل که طی دور دوم سفرهای استانی ایراد شده، گزارش مصوبات سفر استانی  6/2ـ 
 بوده است. 

تحلیل که طی دور سوم سفرهای استانی ایراد شده، گزارش مصوبات سفر استانی درصد واحدهای  1/3ـ 
 بوده است.

درصد واحدهای تحلیل که طی دور چهارم سفرهای استانی ایراد شده، گزارش مصوبات سفر  2/3ـ 
 استانی بوده است.

 گیری نتیجه. 7

های  حاکم که زمینه جزئی از نظام سیاسی، نژاد اگرچه به عنوان رئیس جمهوری محمود احمدی
لیکن مجموع مواضع و عملکرد وی ، رود بشمار می، جلوس وی بر اریکه قدرت را فراهم ساخته بالندگی و

است تا با  بر آن ای است که مرزهای نظام را درنوردیده و حاکی از ظهور پدیده، در دوران ریاست جمهوری
ریاست جمهوری را به زمینه مساعدی  فرصت حاصل از، معرفی خویش در هیئت یک رهبر کاریزماتیک

 جهان مبدل سازد. های اساسی در مدیریت کشور و وار با هدف دگرگونی برای خیزش یک جنبش توده
جریان سیاسی  نژاد و با هدف واکاوی خاستگاه پدیده احمدی سایه چنین رهیافتی و در پژوهش حاضر
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گونه متمایز نظام سلطه را  حاصل از سه های در خصوص مشروعیت های ماکس وبر تئوری، مرتبط با وی
های محمود  سخنرانی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی راهنمای نظری تحقیق قرار داده و

بر اساس نتایج حاصل از  داده است. مند قرار نژاد در جریان سفرهای استانی را مورد مطالعه نظام احمدی
کدگذاری شد که مطابق جدول ، ون به عنوان واحد تحلیلمضم 1333مجموعًا ، ها خالل کلیه سخنرانی

 1/10، درصد طی دور دوم 6/31، درصد واحدهای مذکور در دور اول سفرهای استانی 61میزان ، 1شماره 
به ، ها در دور چهارم سفرهای استانی ایراد شده است. با افزیش زمان درصد آن 6/11درصد در دور سوم و 

رسد این امر نتیجه کاهش تدریجی سفرهای جنبی  ل کاهش یافته که به نظر میتدریج شمار واحدهای تحلی
ها و روستاهای استان( در ادوار بعدی نسبت به دور نخست و نیز گرایش سخنران به  )سفر به شهرستان

، نظر از متغیر زمان ها بوده است. صرف کاهش مدت سخنرانی طی ادوار بعدی سفر به هر یک از استان
، ها درصد از مضامین موجود در سخنرانی 3/3ل در خصوص متغیر محتوا حاکی از آن است که نتایج حاص

خواری  خواهی و رانت محور این قبیل مضامین انتساب زیاده (.3است )جدول « نفی الیگارشی»مصداق 
، خویشبه انگیزه تداوم منافع و قدرت نامشروع ، هایی در حاکمیت است که بنا به ادعای سخنران به گروه

، (2نژاد هستند. همچنین مطابق جدول ) طلبانه دولت و احمدی های عدالت مانع اساسی در اجرای برنامه
است. این قبیل مطالب نوعًا در « نفی دیوانساالری»مصادیق ، ها درصد از مضامین موجود در سخنرانی 3/2

ای تحقیرآمیز در قبال  گونه ران بههای متعارف اداری و قانونمند در خصوص اداره کشور بوده و سخن رد روش
با ، های متغیر محتوا یکی دیگر از زیرمقوله گیری کرده است. ها موضع این روندها و عامالن اجرایی آن

مواضع و ایستارهای سخنران را که به ، ( منعکس است0که نتایج مربوط به آن در جدول )« کاریزما»عنوان 
 0/1، دهد. بر اساس نتایج حاصل نشان می، اتیک بیان شده استطور اثباتی و از موضع یک رهبر کاریزم

از سوی سخنران است. « ای با مسائل برخورد ریشهوعده حل قریب الوقوع مشکالت و »درصد از مضامین 
از سوی سخنران  «عده پیروزی محتومو حقیر دشمن وخطئه عملکرد و تت»درصد از مضامین پیرامون  3/10

از « وار به عنوان منشاء دستاوردهای بزرگ تجلیل از توده و جنبش توده»مضامین درصد از  1/16است. 
توده برای ارائه الگو جهت تغییر مناسبات القای رسالت »درصد از مضامین نیز  13باشد.  سوی سخنران می

نفی »، «نفی الیگارشی»از سوی سخنران است. مجموع مضامین متغیرهای محتوا اعم از « جهانی
نفیًا و ، گردد درصد از واحدهای تحلیل را شامل می 0/31که روی هم رفته ، «کاریزما»و « الریدیوانسا

، نژاد در هیئت یک رهبر کاریزماتیک است. بنابراین های محمود احمدی  دهنده دیدگاه انعکاس، اثباتاً 
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« سایر»مقوله ، درصد مضامین کدگذاری شده 3/21تنها ، ( مندرج است6طور که در جدول ) همان
ها مختص مضامین دینی و  درصد از آن 3/12محسوب شده و از شمول موضع کاریزماتیک خارج است که 

درصد مطالبی  3/13های مورد مطالعه ابراز شده و مابقی به میزان  ایدئولوژیک است که درخالل سخنرانی
 است که نوعًا درباره مصوبات سفر استانی مربوطه بوده است.

های مرتبط با رهبری کاریزماتیک به عنوان وجه  مضامین و مولفه، نتایج پژوهش در حقیقت بر اساس
نژاد برخوردار است و شمار  های سفرهای استانی محمود احمدی  زان تکرار در سخرانیین میشتریاز ب، غالب

 کثیر واحدهای تحلیل ناظر بر وجه کاریزماتیک به روشنی و بداهت حاکی از اثبات فرضیه نخست پژوهش
حاکی از سطح « دو یخ»حاضر است. کمااینکه محاسبات ناظر بر آزمون فرضیه پژوهش بر اساس مقدار 

ه پژوهش یفرض، نیبنابرا کند. رد می 11/1ه صفر را در سطح یبوده که فرض 11/1تر از  کوچك یمعنادار
های  ار در سخنرانیزان تکرین میشتریبه عنوان وجه غالب از ب« مواضع رهبری کاریزماتیک»نکه یبر ا یمبن

به ترتیب  3و  3همچنین جداول شماره ، شود. گذشته از فرضیه اصلی تایید می، نژاد برخوردار است احمدی
متغیر زمان را نسبت به متغیر محتوای مرتبط با رهبری کاریزماتیک و نیز متغیر محتوای غیر مرتبط مورد 

مضامین مطرح شده از سوی سخنران در طول % از 13سنجش قرار داده که بر اساس نتایج حاصل حدود 
مختص به مصوبات سفر استانی بوده و تنها در دور چهارم سفرهاست که ، سفرهای ادوار نخست تا سوم

رسد که تغییر یاد شده ناشی از فضای دور چهارم  کاهش یافته است. به نظر می درصد 2/3این رقم به به 
بندی نتایج مصوبات سفرهای قبلی بوده و باید آن را متأثر از  سفرهای استانی است که بیشتر ناظر بر جمع

 گویی به افکار عمومی در خصوص سرنوشت مصوبات یاد شده ارزیابی نمود. ضرورت پاسخ
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