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چکیده :عدالت اجتماعي فلسفة اصلي بعثت پیامبران الهي و هدد اااادي
حکومت ديني اات .يکي از اصول مکتب ایااي امام خمیني ،نید موودو
عدالت اجتماعي اات .از نظر امام در همة برنامههای حکومت (قانونگذاری،
اجرا و قضا) بايد عدالت اجتماعي و حذ شکا های طبقاتي و حمايدت از
قشرهای مستضعف و محروم جامعه مورد توجه باشد به طوری که با رعايدت
اصل عدالت اجتماعي و نفي هرگونه تبعیض و بيعدالتي ديدگاه متدوازني را
در باب عدالت توزيعي در حوزة اقتصاد مطرح ااخت.
اين تحقیق با روش تحلیل زبان شناختي گفتمان به برراي عدالت اجتمداعي
در بیانات امام از صحیفه اماا

مديپدردازد .پراد هدای اااادي ايدن پدووه

عبارت اات از اينکه در کالم امام برای تقويت گفتمان عدالتمحور از چده
راهکارهای زبانشناختي ااتفاده شدده اادتب بدرای پااد بده ايدن اد ال از
روش تحلیل گفتمان و بر پاية چهارچوب نظدری ون لیدوون اادتفاده شدده و
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تعیین نو اشاره و تعیین ماهیت اات به کار گرفته شده اات.
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مشخ

اازی در انساننمايي عنصر پیوند دهي اات.

 .4ااتاديار گروه زبانشنااي دانشگاه پیام نور ،تهران ،ايران

E-mail:alikarimif@yahoo.com

 .دانشجوی دکترای زبانشنااي دانشگاه آزاد ااالمي واحد تهران الکترونیکي ،تهران ،ايران
E-mail:naimi1383@gmail.com

تاري دريافت4959/4/41 :

تاري پذيرش4959/ /49 :

پژوهشنامه متین/سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار /بهار  / 931صص 3- 51

031
پژوهشنامة متين

کلیدواژهها :گفتمان ،تحلیل گفتمان ،عدالت اجتماعي ،الگوی ون لیوون،
امام خمیني.

مقدمه
اين پووه

با رويکردی زبان شنااانه بده تحلیدل گفتمدان امدام خمیندي در بداب عددالت اجتمداعي

ميپردازد .هد

از رويکرد زبانشنااي به مقولة عدالت اجتماعي ،درک بهتر مفداهی و اليدههدای

زيرين زبان و عینیت بخشیدن به مفداهی مطدرح شدده در گفتمدان عددالت اجتمداعي بدا اادتفاده از
ااختارها و راهکارهای زبانشناختي در کالم امام اات .اصوالً هر مدتن متشدکل از دو اليده اادت:
الية زيرين و الية زبرين که وظیفه زبانشناس کشف ،تبیین و توجیه الية زيرين متن اادت .کده در
اين پووه

اعي شده تا با ااتفاده از روششنااي ون لیدون بده ارزيدابي اليدة زيدرين ادخنان امدام

پرداخته شود.
در اين مقاله با برراي دادههای گردآوری شده از اخنرانيهای امام در صحیفه اما

اعي شدده

تا پااخي برای پرا های زير آورده شود:
 .4در اخنان امام برای تقويت گفتمان عدالتمحور از چه راهکارهدای زبدانشدناختي اادتفاده
شده ااتب
 .م لفههای جامعهشناختي معنايي به چه می ان در تحلیل گفتمان متنهای اين تحقیق مشداهده
شده ااتب
 .9کدام ويوگيهای زبانشناختي کالم امام ،موجب فه آن به وایلة همه مخاطبان شده ااتب
 .1واژه عدالت اجتماعي با چه واژههايي با ه آيي داردب
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

روش پووه

تحلیل گفتمان و بر پاية چهدارچوب نظدری ون لیدوون ( ) 002اادت و جامعدة

آماری اين تحقیق شامل اخنان امام خمیني دربارة عدالت اجتماعي در صحیفه اما

اات.

الف)پیشینه تحقیق
در مورد بحث عدالت در انديشة امام خمیني منابع متعددی وجود دارد که آنها را ميتوان در چندد
داددته طبقددهبندددی کددرد .بخشددي از آنهددا بدده شددکل توصددیفي-تحلیلددي يددا بدده صددورت مقايسددهای و
غیرگفتماني به اين بحث پرداختهاند که اين مقاله با توجه به اينکه با رويکرد گفتماني به اين بحدث
پرداخته اات با آن پووه ها متفاوت اات .در اين باره ميتوان به اين منابع اشاره کرد:
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انتشارات پووهشکده امام خمیني(س) و انقالب ااالمي.
آژيني،

محسن )4911( .اندیشه های اقتصادی اماا

مقاله

جمشیدی ،محمدحسین )4920( .نظریه عدالت از دیدگاه فارابی-اما

خمینی -شهید صادر ،تهدران:

خمینای ،تهدران :ادازمان مددارک فرهنگدي و

انقالب ااالمي.
ج ائری ،اید
اما

نورالدين« )4912( .جايگاه عدالت در فقه ایااي شیعه» ،مجموعاه مقاات

کنگاره

خمینی و اندیشه حکومت اسالمی ،تهران :م اسه تنظی و نشرآثار امام خمیني.
اخوان کاظمي ،بهرام )4924( .عدالت در نظا سیاسی اسال

 ،تهران :پووهشگاه فرهنگ و انديشده

ااالم.
پرداختهاند اما نظريه تحلیل گفتماني آنها نظريه ون لیون نیست ،لذا با اين پووه

تفاوت دارند.

 ویايي ،محمد صادق ،عباس نرگسیان و منیدوه کیدانفر« ،بررادي رابطده بدین زبدان اقتددار بدامشروعیت دولتها :تحلیل گفتمان انتقادی اخنان امام خمیني».
 شهبازی راد ،محمد صادق« )495 ( .تحلیل گفتمان رهبری انقالب ااالمي» ،پایان نامه ارشد،تهران :پووهشکده امام خمیني و انقالب ااالمي.
درباره تحلیل انديشة عدالت اجتماعي بر اااس نظرية ون لیون کار خاصي انجام نشده اادت و
لذا اين پووه

جديد و دارای نوآوری اات.

ب) چهارچوب مفهومی پژوهش
مفاهی مه مورد ااتفاده در اين پووه

عبارتند از:

 .1مفهوم شناسی عدالت اجتماعی
امام خمیني هد

ااااي نظام ااالمي را برقراری عدالت ااالمي ميداندد بده گوندهای کده در آن

جامعه هیچ ظلمي نباشد و شخ

اول با فرد آخر در مقابل قانون يکسان باشند و معتقد اات که بدا

عدل ااالمي ،همگان در آزادی ،ااتقالل و رفاه خواهند بود .گفتمان عدالت اجتماعي در ادخنان
امام خمیني از نق

و جايگاه وااليي در پیروزی انقالب ااالمي ايدران برخدوردار اادت .در طدول

تحليل گفتمان عدالت اجتماعي از ديدگاه مام خميني(س) بر اساس رويكرد جامعهشناختي ـ معنايي ون ليوون

داته دوم پووه هايي اات که با رويکرد گفتماني به بحث عدالت اجتماعي از ديددگاه امدام
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پیروزی انقالب ااالمي گفتمان های فکری متفاوتي شکل گرفتند که هدر کددام ادعدای پیدروزی و
رهبری فکری انقالب را داشتند ،ولي تنها مردم به انديشهها و باورهای امام اعتماد کردند.
از ديدگاه امام خمیني واالترين وظیفة پیامبران تحقق عدالت و يکي از مه ترين اهدا
راوالن و شايد تنها هد

بعثت

راوالن برپايي عدالت (لیقوم الناس بالقسط) اات .امام خمیني عالوه بر

تکیه به توزيع عادالنة ثروتها و امکاندات جامعده ،بده توزيدع صدحی و عادالندة مناصدب ،برابدری
آدمیان در برابر قانون ،رفتار عادالنة حکومت با مردم و مسائلي از اين قبیدل بسدیار اهمیدت مديداد.
اات .از منظر ايشان اجرای عدالت اات که جامعه را تبديل به صورت ظاهر قرآن ميکند.
قرآن ...برای رفع ظل از بین بشر آمده اات ،يعني يک بعدش اين اات کده
ظل را از بین بشر بردارد و عدالت اجتماعي را در بشدر ايجداد کندد ،مدا اگدر
کوش

کنی و آنهايي که تابع قرآن خودشان را مديدانندد ،مسدلمین جهدان

اگر کوش

کنند .. .آن وقت يک دنیايي ميشود که صدورت ظداهر قدرآن

ميشود (امام خمیني  4929ج .)191 :41

يا در بیاني ديگر ااالم مورد نظر خود را اين گونه معرفي مينمايد« :يک همچدو اادالمي کده
عدالت در آن باشد .ااالمي که در آن ظل هیچ نباشد ،ااالمي کده آن شدخ

اولد

بدا آن فدرد

آخر همه در اواء در مقابل قانون باشند» (امام خمیني  4929ج .)1 9 :5

در آثار و بیانات امام خمیني نگرش و توجهي که به مسأله قسط و عدالت در جامعه و نهادهای
ایااي ،اجتماعي ،اقتصادی و قضايي آن داشته بیان کنندة اين امر اات که عدالت را نه صرفاً ملکه
يا فضیلتي فردی بلکه خصلت و حالتي اجتماعي ميداند .در اين نگرش ،عدالت خصلت و ويوگي
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

قوانین ایااي و اجتماعي و نید ويوگدي گدروههدا و نهادهدای اجتمداعي ،ایاادي و مهد تدر از آن
خصلت و ويوگي جامعه انساني اات .برراي دقیق انديشههای امام خمیني در قالدب ادخنرانيهدا،
پیامها و مکتوبات ايشان نشان ميدهدد کده مسد له عددالت از ديددگاه وی در حدوزههدای مختلدف
ایااي ،اجتماعي و اقتصدادی دارای شداخ

هدای معیندي اادت« .برابدری در مقابدل قدانون» و نید

«برابری فرصتهای اجتماعي و ایااي» را ميتوان مه ترين شاخ

های عدالت مورد نظر امام در

حوزة ایااي و اجتماعي دانست؛ آنگونه که ايشان به دفعات بر ل وم برابری همه در مقابدل قدانون،
لد وم قضداوت عادالنده ،وودع قدوانین عادالنده ،تدأمین حقدوق قشدرهای مختلدف از جملده زنددان و
کارگران ،تأمین زمینة مشارکت ایااي طبقات گوناگون ،حفظ حقوق اقلیدتهدای مدذهبي و جد
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ااااي همة قشرهای جامعه» بويوه طبقات محروم برشدمرد؛ بدهگوندهای کده در ايدن حدوزه معمدوالً

مقاله

اينها تأکید دارد .همچنین ميتوان مه ترين شاخ

عددالت در حدوزة اقتصدادی را «رفدع نیازهدای

عدالت اجتماعي با مفاهیمي همچون محرومیت ،فقدر و طبقدات مستضدعف همدراه اادت .در واقدع
عدالت در حوزة اقتصادی با رفع محرومیتها به طور مستقی يدا غیرمسدتقی ارتبداز ن ديکدي دارد.
شاخ

های فرعي که امام خمیني به عنوان «رفع نیازهای ااااي» مطرح نموده ،بددين قدرار اادت:

تأمین مايحتاج و ارزاق عمدومي بدرای همدة قشدرها ،خددمات عمدومي همچدون آب ،بدرق و جدادة
منااب در رواتاها ،تأمین مسکن برای همة افراد جامعه ،بهرهمندی از امکانات تحصیل و آمدوزش
عمومي برای همة مردم ،برخورداری همگان از امکانات بهداشت عمدومي (پ شدک ،دارو ،حمدام،
 .)421-429 :4922اين نو نگاه به عدالت اجتماعي نگاهي انديشهای اات ودر رويکرد زبان شناادانه
به عدالت اجتماعي تالش ميشود تا مفاهی و اليههای زيرين اين مباحث در زبان امدام خمیندي بده
شکل مطالعات نظاممند مطرح شود و مورد تحلیل قرار گیرد.
 .2گفتمان و تحلیل گفتمان
گفتمان و تحلیل گفتمان اصطالحاتي هستند که اگرچه حوزههای بسیار وایعي را در برميگیرندد؛
هنوز تعريف دقیقي از آنها ارائه نشده اات ) (Stubbs 1983; Tanen 1989; Schiffrin 1994يکي از داليل
اين امر آن اات که فه ما از گفتمان ،مبتني بر تحقیقات مجموعهای از رشتههای علمي اادت کده
در واقع بسدیار از هد متفاوتندد ) .(VanDijk 1985: 8عضددانلو گفتمدان را يکدي از اب ارهدای مد ثری
ميدان د که برای به ااارت در آوردن زبان ،پي بردن به ويوگيهدای مختلدف ارتبداز میدان افدراد و
همچنین طبقهبندی کردن موووعات آنها در اختیار داري  .وی گفتمان را نمايدانگر تبیدین زبدان در
ورای مقیاسهايي ب

رگتر از جمله تلقي ميکند (عضدانلو.)41 :4920

از نگاه شعیری ،گفتمان يک حضور ذهني اات که به عنوان يک معندای کدالن ،بده صدورت
تدريجي و پويا در قالب يک کدالن نشدانه (مدتن گفتداری يدا نوشدتاری) حضدور ،بدروز و بدازنمود
مييابد .وی گفتمان را گونة مدلولي «فرآيند گفتهپردازی» پويايي به حساب مديآورد کده در آن،
مووعگیری تعاملي عوامل گفتماني (گفتهپرداز و گفته) ،ومن هويدااازی جنبههای پنهدان زبدان،
منجر به تولید متني بهرهمند از معنايي منسج

ميشود (شعیری .)4-9 :4929

تحليل گفتمان عدالت اجتماعي از ديدگاه مام خميني(س) بر اساس رويكرد جامعهشناختي ـ معنايي ون ليوون

آب بهداشتي و )...بويوه رواتاها و مناطق محروم و داتراي به شغل منااب و رفع بیکداری (فدوزی
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روی ه رفته و در ورای همة رويکردها به گفتمان بايد پذيرفت که گفتمان «قطعهای زبداني و
با معناات که اج ای آن به شکلي به ه مربوطند و هد

خاصدي را دنبدال مديکنندد» (يارمحمددی

. )4 :4929

تحلیل گفتمان ،که در زبان فاراي به «اخنکاوی»« ،تحلیل کالم» و «تحلیل گفتار» نی ترجمه
شده اات ،يک گراي

مطالعاتي بینرشتهای اات که از اوااط دهة  4590تدا اواادط دهدة 4510

در پي تغییرات گسترده علمي – معرفتي در رشتههايي چون انسانشنااي ،قومنگاری ،جامعهشنااي
خرد ،روانشنااي ادراکدي و اجتمداعي ،شدعر ،معداني و بیدان ،زبدانشناادي ،نشدانهشناادي و اداير
رشتههای علوم اجتماعي و انساني عالقهمند به مطالعات نظاممند ااختار و کارکرد و فرآيندد تولیدد
گفتار و نوشتار ظهور کرده اات .اين گراي  ،به دلیل بینرشتهای بودن ،خیلي زود ،به عنوان يکي
از روشهای کیفي در حوزههای مختلف علوم ایااي ،علوم اجتمداعي ،ارتباطدات و زبدانشناادي
انتقادی مورد ااتقبال واقع شد .اصطالح تحلیل گفتمان نخسدتین بدار در ادال  459در مقالدهای از
زبانشناس معرو

انگلیسي زلیک هريس به کار رفته اادت .زلیدک هدريس در ايدن مقالده ديددی

صورتگرايانه به دات داد و تحلیل گفتمان را صرفاً نگاهي صورتگرايانه (و اداختارگرايانه) بده
جمله و متن برشمرد .بعد از هريس ،بسیاری از زبانشنااان ،تحلیل گفتمدان را نقطده مقابدل تحلیدل
متن دانستهاند .به اعتقاد اين عده تحلیل گفتمان شامل تحلیل ااختار زبانگفتاری ،مانند گفتگوهدا،
مصاحبهها و اخنرانيها و تحلیل متن شامل تحلیل ااختار زبان نوشتاری ،مانند مقالهها ،دااتانهدا،
گ

ارشها و غیره اات (يحیايي ايلهای .)95 :4950

تحلیل گفتمدان روشدي اادت بدرای تحلیدل گفتدار يدا نوشدتار و پیوادته ايدن بده معندای بسدط
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

زبانشنااي توصیفي اات ،به ورای محدوده جمله در يدک زمدان و در جهدت ايجداد ارتبداز بدین
فرهنگ و زبان تحلیل گفتمان ،تحلیل چنین واحد زباني باالتر از جمله اات .تحلیل گفتمان و متن،
به شاخهای از زبانشنااي جديد اطالق ميشود که هد

آن توصیف کالم پیواته معنيدار بداالتر

از جمله اات (آقاگلزاده .)91 ،19 :4929

.3تحلیل گفتمان انتقادي
گفتمان شنااي انتقادی حاصل برخورد با گفتمان به مثابده کدن

اجتمداعي زبدان اادت« .ايدن ندو

نگرش از بطن جامعهشنااي جوانه زده و گرايشي در مطالعات کالمي/گفتماني به وجود آورده که
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مقاله

زيددر عنددوان تحلیددل کددالم/گفتمددان انتقددادی مشددهور گشددته ااددت( ».دبیرمقدددم )94 :4929بدده عقیدددة
زبانشناس کشف ،تبیین و توجیه الية زيرين متن اات (داوری اردکاني و همکاران )12 :4954به عبدارت
ديگر ،در رويکرد انتقادی ،زبانشناس اعي دارد با بهکارگیری ااز وکار منااب بین پیام نهفتده در
متن و نحوة بیان ،ارتباز برقرار نمايد (يارمحمدی  )99 :4925بنابراين ،تحلیل گفتمان در پي کشف اين
مه اات که دريابد کارکردهای اجتماعي نهفته در اليههای زيرين گفتمدان چگونده در اليدههدای
زبرين آن ،تصويراازی يا بازنمايي ميشوند (يارمحمدی .)9 :4925
در تحلیل گفتمان انتقادی ،از م لفهها يا ااختارهای گفتمدانمددار بدرای تحلیدل مدتن اادتفاده
آنها و يا تغییر و تبديل آنهدا بده صدورت ديگدر در گفتده و يدا مدتن ،باعدث مديشدود کده از گفتده،
برداشت های متفاوتي شود؛ مطلبي پوشیده و مبه شود و يا صراحت بیشتری پیدا کند و يدا بخشدي
از گفته را برجسته نمايد و بخشي ديگر را در حاشیه قرار دهد» (يارمحمدی .)4 :4929
 .4معرفی الگوي ون لیوون
در حددوزة گفتمددان شنااددي انتقددادی ،برخددي از پووهشددگران چددون ون دايددک ( ،)4559فددرکال
( ،)4525هاچ و کراس ( )4519و ون لیوون ( ،)4559به منظور تعیدین م لفدههدای گفتمدان مددار و
تحلیل متن ،به تنظی و پیشنهاد الگوهايي پرداختهاند .از آن میان ،الگوی ون لیوون را ميتوان يکي
از برجستهترين الگوی مطرح در زمینة تحلیدل گفتمدان انتقدادی بده شدمار آورد« .در ايدن رويکدرد
تحلیل متون از اط توصیفي به اط تبییني و توجیهي ارتقا مييابد و نی رابطة میان زبان ،جامعه،
فرهنددگ ،قدددرت ،ايدددئولوژی و ...بدداز نمايانددده مدديشددود .ايددن الگددو بددا پددرداختن بدده م لفددههددای
جامعهشناختي د معنايي نهفتده در دل م لفدههدای زبدانشدناختي ،بده معرفدي و تصويرادازی فعداالن
اجتماعي ميپردازد» (يارمحمدی « .)9 :4929اين الگوی برراي گفتمدان ،هدر مدتن يدا گفتده را تبلدور
ديدگاههای فکری د اجتماعي (ايدئولوژی) فرد يا طبقهای خاص ميداند که بازتاب مجموعدهای از
عقايد ،برداشتها و ارزشهای نظاممند جاری در يک جامعه يا بخشي از آن اات .بددين ترتیدب،
همة اجد ای صدوتي ،واژگداني و نحدوی زبدان خدواه نداخواه بدا ديددگاه ويدوهای مدرتبط هسدتند و
درخدمت بیان منظور و نیت خاص م لف ميباشند» (يارمحمدی .)91 :4929

تحليل گفتمان عدالت اجتماعي از ديدگاه مام خميني(س) بر اساس رويكرد جامعهشناختي ـ معنايي ون ليوون

ميشود .به گفتة يارمحمدی« :ااختارهايي گفتمانمدار هستند که بهکارگیری يا عدم بهکدارگیری
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چنان که بر مي آيد تحلیل انتقادی گفتمدان بدا بررادي اداختارهای زبداني و بدا بهدرهگیدری از
الگوها و روشهای گوناگون که از اوی تحلیلگران و صداحبنظدران ايدن رشدته بنیدان گرديدده
اات ،برآنست تا ايدئولوژیهای نهفته در پس ااختارهای زباني را شنااايي نمايد .برای بازنمدايي
اين ايدئولوژیها ،الگوهای متفداوتي توادط صداحبنظدران ايدن رشدته ارائده شدده اادت .الگدوی
جامعهشناختي – معنايي ون لیوون يکي از اين الگوهاات.
اکثر تحلیلگران گفتمان انتقادی ،گفتمان را از بعد زبانشناختي مورد برراي قدرار مديدهندد،
در حالي که ون لیوون در تحلیل خود از م لفههای جامعهشناختي د معنايي ااتفاده ميکند .ت دو ون
لیوون از برجستهترين پرچمداران اين ديدگاه اات .وی معتقد اات که مقوالت زبدان شدناختي در
اکثر موارد با مقوالت جامعه شناختي منطبق نیستند .او با برراي متون گوناگون به شیوهای نظام مند
چگونگي بازتاب عوامل اجتماعي را در متن برراي ميکند و تأثیر و تأثر زبان و عوامدل اجتمداعي
را در بازنمايي کنشگران در اثر نشان ميدهد .به بیان ديگدر ،ون لیدوون معتقدد اادت کده کدارآيي
م لفههای جامعه شناختي –معنايي در بازنمايي و شنااايي اليههای زيرين گفتمان به مراتدب بیشدتر
از کارآيي م لفههای زبان شناختي محض اات .ون لیوون معتقد اات که معنا و مفهوم از فرهنگ
گويشوران نشأت ميگیرد ،نه از نشانههای زباني محض .به عبارت ديگر ،در الگوی جامعه شناختي
دد معنايي ون لیوون ،شیوههای بازنمايي کنشگران اجتماعي با نشانههای زباني و کالمدي آن بده هد
پیواتهاند تا بازنمايي هرچه جامعتری از اثر مورد برراي را ارائه نمايند.
اين پووه

با اادتناد بده رويکدرد تحلیدل گفتمدان انتقدادی و بدا توجده بده الگدوی ون لیدوون

() 002تحلیل و برراي ميشود .الگوی ون لیوون مجموعهای از م لفة جامعده شدناختي ددد معندايي
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

اات که در ادامه معرفي ميگردد.

ج) تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی امام خمینی بر اساس مؤلفههاي جامعه-
شناختی – معنایی ون لیوون ()2002
بازنمايي کنشگران اجتماعي در هر متن به گونههای مختلفي انجام ميگیدرد .منظدور از کنشدگران
اجتماعي ،مجموعه افرادی اات که در يک رويداد ،يک گفتمان يا يک کن

اجتماعي ،حضدور

و مشارکت دارند (حیددرپورفرد  )11 :4959اصوالً همة کنشگران اجتماعي به داليل مختلدف گفتمداني
در متن ذکر نميشوند .بلکه تنهدا ،بدا توجده بده هدد

و نیدت تولیدکننددگان گفتمدان ،کنشدگران
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واقع حذ

(طرد) و يا ذکر (اظهار) انجام مديگیدرد در

مقاله

اجتماعي مي توانند در متن ذکر شوند و يا از آن متن حذ

شوند .بر ااداس الگدوی ون لیدون ايدن

يا ذکر کنشدگران اجتمداعي ارتبداز ن ديکدي بدا نیدت تولیدکننددة گفتمدان دارد ذکدر

کنشگران اجتماعي در هر متن شامل اه بخ

عمدة :تعیین نق  ،تعیین نو اشاره و تعیین ماهیدت

اات که در ادامه ،براااس مباحث مذکور و به منظور انطباق ديدگاه امام در مورد عدالت بر اااس
الگوی ون لیون به برراي متون گفتارهای امام در چهارچوب نظريده مدذکور پرداختدهايد الزم بده
يادآوری اات که تمام نمونههدای آورده شدده بدا ذکدر عندوان ،مکدان ،زمدان و جلدد ادخنراني از
مجموعه صحیفه اما

اات.

حذ  ،م لفهای اات که در مقابل ذکر يا اظهار ميآيد و از طريق آن کنشگر اجتماعي بدا نیدت و
هد

خاصي ،که تولیدکنندة گفتمان در نظر دارد ،در گفتمان حذ

مديشدود .در بعضدي مدوارد

حذ  ،هیچ اثری از خود در متن بر جای نميگذارد ،يعني ه کنشگر و ه کن
ميشود (پنهان اازی) .گاهي حذ

او کامالً حذ

از خود نشان به جا ميگذارد به عبارت ديگر ،کدن

بیان مي شود ،اما در برخي موارد بعضي يا تمام کنشگران حذ
در اين نمونه ها کنشگر که محمدروا پهلوی اات ،حذ

در مدتن

ميشوند (کمرندگ ادازی) .مدثالً

شدده اادت« :او خبدر نداشدت از اينکده

عدالت ااالمي چي هست» (امام خمیني  4929ج . ) 99 :44

 )2ذکر (اظهار):
در الگوی جامعه شناختي -معنايي ون لیوون ( ،) 002کنشگران اجتمداعي در بسدیاری از مدوارد بدا
اهدا

خاصي به طور مستقی و بهصراحت در گفتمان اظهار يا ذکر مديشدوند .مدثالً امدام در ايدن

مورد با ذکر نام محمد روا شاه ميگويد« :شما ه گوشدتان پدر شدده اادت از ايدن حرفهدايي کده
محمد روا ميگفت که عدالت اجتماعي ،عدالت اجتماعي» (امام خمیني  4929ج . ) 11 :44
 )2-1تعیین نقش:

تعیین نق

م لفه ديگر در تحلیل متن اات که خود دو شیوه دارد:

تحليل گفتمان عدالت اجتماعي از ديدگاه مام خميني(س) بر اساس رويكرد جامعهشناختي ـ معنايي ون ليوون

 )1حذف (طرد):

031
پژوهشنامة متين

فعال سازي

در اين نو تعیین نق ،کنشگران در متن مورد تحلیل به عنوان نیروهای فعال و پويا در يک کدن
مشارکت دارند مثل اين جمالت امام« :خواات ملت مظلوم ايران تنهدا رفدتن شداه و برچیدده شددن
بساز نظام الطنتي نیست ،بلکه مبارزة ملت ايران تا ااتقرار جمهوری ااالمي کده متضدمن آزادی
ملت و ااتقالل کشور و تأمین عدالت اجتماعي باشدد ادامده خواهدد داشدت» (امدام خمیندي  4929ج :9

( .)1 1ملت ايران به عنوان کنشگر فعال در مبارزه و تأمین عدالت اجتماعي مشارکت دارند« ).تنها
با ااتقرار حکومت عدل ااالمي ...ميتوان خرابیهای عظی فرهنگي و اقتصادی و کشاورزی را که
رژي فااد شاه به وجود آورده اات جبران نموده و نواازی مملکت را به نفع طبقات زحمتک

و

مستضعف آغاز نمود» (امام خمیني  4929ج  )1 1 :9که در اين جمله مردم بده عندوان کنشدگر فعدال در
جبران خرابي های فرهنگي ،اقتصادی و کشداورزی و همدین طدور در نوادازی مملکدت مشدارکت
دارند« .قوای انتظامي در خدمت مردم باشد ،حکومت در خدمت مدردم باشدد و عددالت اجتمداعي
4

ااالمي تحقق پیدا بکند( ».امام خمیني  4929ج ( )9 5 :1قوای انتظامي و حکومدت بده عندوان کنشدگر
فعال در تحقق عدالت اجتماعي ااالمي مشارکت دارند).
منفعل سازي

دراين نو تعیین نق ،کنشگران ،پذيرندة يک کن

خاص و در حقیقت پذيرندة عمدل هسدتند و

بدده آن تددن در مدديدهنددد کدده بدده دو نددو تقسددی مدديشددود :مووددو اددازی و ذی نفددعاددازی .در
مووو اازی کنشگران مووو يا هد
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

صورت مثبت و منفي از يک کن

عمل قرار مديگیرندد و در ذی نفدعادازی کنشدگران بده

اود ميبرند.

که اين جمله امام مصداق «ذی نفعاازی» اات که در آن شاه و حکومت

به عنوان کنشگران

منفي ،منفعالنه پذيرندة وارد شدن گندم ،جو ،پرتقال و ...به مملکت اات در حدالي کده ادرمايه و
ثروت ارزمین خود را ناديده ميگیرد به اين امر تن در ميدهد و به آن افتخار هد مديکندد« :آن

« .4من امیدوارم که از اين به بعد همین طور باشد؛ قوای انتظامي در خددمت مدردم باشدد ،حکومدت در خددمت مدردم
باشد ،و عدالت اجتماعي ااالمي تحقق پیدا بکند ،و شما که از خارج آمديد در يک مملکتي باشید که رفداه باشدد ،در
يک مملکتي که آزادی به معنای اال باشد ،در يک مملکتي که از خودتان باشد ،و خودتدان بدرای مملکدت خودتدان
خدمت بکنید» (امام خمیني  4929ج . )9 5 :1
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مقاله

وقت ه افتخار ميکنند به اينکه ما آنی که گندم از خارج آوردي  ،جو از خارج آوردي  ،پرتقدال
ه يک اصالحاتي اات که همة آن مفسده اات» (امام خمیني  4929ج .)909 :9
)2-2تعیین نوع اشاره:

در متن ارائه شده از طدر

تولیدکنندده گفتمدان ،کنشدگران اجتمداعي را مديتدوان برااداس ندو

بازنمايي آنها به مقولههای :انساننمايي (تشخ

بخشي) و غیرانساننمايي (تشدخ

کرد .به اين معنا که در برخي موارد ،کنشگران به منظور اهدا

زدايدي) تقسدی

خاص از اوی تولیدکنندة گفتمان

کنشگر به صورت «غیرانساننمايي» مطرح ميگردد .در مواردی نی صدورت انسدان ،يعندي شدخ

نوع اشاره به شکل انسان نمایی

انسان نمايي کنشگر نی به دو داته)4 :مشخ

اازی؛ )نامشخ

اازی طبقهبندی ميشوند.

مشخص سازي:

مشخ

اازی هنگامي رخ ميدهد که هويت کنشگر و کن پذير روايدت در اداخت ،بده نحدوی

روشن و شناخته شده اات .در حقیقت مشخ

اازی با به کار گرفتن م لفدهای غیدر از ندام عنصدر

روايت ،به شناااندن عامل روايي ميپردازد .مثل ايدن جملده امدام« :رژيد شاهنشداهي کده بددترين
حکومتها در عال بوده اات» (امام خمیني  4929ج  .) 99 :44که در اين جمله رژي شاهنشاهي به جای
دولت محمد روا پهلوی آمده اات يا در اين جمله امام« :گفت ريشوهای کدذا ،از ايدن حرفهدای
نامربوز» (امام خمیني  4929ج  )1 9 :1که در اين جمله امام خمیني ،شاه (کنشگر) بازاریهدای متددين
ق (کن پذير) را به ريشوهای کذا تشبیه کرده اات.
يکي از شیوههای مشخ

اازی کده در آن کنشدگران اجتمداعي گروهدي و پیوادته بازنمدايي

ميشوند ،پیونددهي اات امام در يکي از مباحثي که به بحث عدالت اجتماعي مديپدردازد خطداب
به شاه مي گويد« :تو ،تمام خیانتها را تو کردی؛ خواهر هايت ه دنبال تو هستند،آنها هد مثدل تدو»
(امام خمیني  4929ج « )199 :1قرآن چه احترامي پی

شاه و دار و داته شاه داردب»

(امام خمیندي  4929ج

.)109 :9

يکي ديگر از شیوههای مشخ

اازی ،تفکیک کردن اات ،يعني بین فرد کنشگر يدا گروهدي

از آنها با ديگر کنشگرهای مشابه ،میان گروه خودی از غیرخودی يا ما از آنها تماي قائل ميشوي .

تحليل گفتمان عدالت اجتماعي از ديدگاه مام خميني(س) بر اساس رويكرد جامعهشناختي ـ معنايي ون ليوون

جاندار به خود ميگیرد و بر اااس مشخصههای انساني که به آنها داده شده ،معرفي ميشوند.
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امام با اشاره به اينکه حکومت عدل در ذات ااالم اات با اشاره به عدهای ميگويد« :تمام حیثیدت
ملي ،حیثیت انساني ،حیثیت ااالمي ما را اينها تباه کردند»

(امام خمیني  4929ج .) 19 :2

نامشخصسازي

نامشخ

اازی به اين معنا اات که ،زماني کنشگران بده عندوان افدراد يدا گدروههدای نامشدخ

و

بينشان بازنمايي شوند .،مثل اين جمله امام« :حاال ه يک دادتهای پیددا شددهاندد کده اصدل تمدام
احکام ااالم را ميگويند برای اين اات که يک عدالت اجتماعي پیدا بشود؛ طبقات از بین بدرود»
(امام خمیندي  4929ج :9

) که در اين جمله يک داتهای به عنوان افراد يدا گدروههدای نامشدخ

بينشان بازنمايي ميشود .گاه نامشخ

و

اازی از عدالت شکل مکاني يا زماني بده خدود مديگیدرد.

مانند« :ماعدای اينجا يک زنددگي ابددی هسدت» (امدام خمیندي  4929ج ( .) 2 :9مکداني) «آن وقدت،
مساجد ما را بستند» (امام خمیني  4929ج ( ) 19 :2زماني).
نوع اشاره به شکل غیر انسان نمایی

حال چنانچه کنشگران به عنوان غیر انسان بازنمايي شوند ،در مقولة غیرانساننمايي يا تشخ

زدايي

قرار ميگیرد که به دو داته :عینياازی و ذهنياازی طبقهبندی ميشود.
عینياازی :يعني تصويراازی کنشگران اجتمداعي بده کمدک مکدان يدا شدی ي کده بدا آنهدا يدا
اعمالشان عجین شده ،تداعي معاني دارند .انوا عینياازی عبارتند از :مکانمداری ،گفتدهمدداری،
اب ارمداری و انداممداری .که مثال هايي از آن در گفتمان مدرتبط بدا بحدث عددالت اجتمداعي امدام
خمیني به شرح زير اات:
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

مکان مداری:
 هر چند روز يک دفعه که ميرفت منبر. وقتي ق آمد. از توی کوچهای شرو کرد رفتن. ايستاد در بیرون صحن. -بازاریهای متدين ق .

گفته مداری:
 ميگفت :عدالت اجتماعي را من ميخواه چي بکن . -هر وقت که صحبت ميکند باز از آن حرفها ميزند.
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از اين راه برود( 4امام خمیني  4929ج .)1 9 :1

مقاله

-گفتند که وقتي که وارد شد همچو دات و پاي

را گ کرده بود که بايد

010

-از آقا تعريف بکنند و بگويند که ايشان عدالت اجتماعي دارد (امدام خمیندي

 4929ج .)199 :1

اب ار مداری:
 -نگاه به عدالت مختلف ميشود (امام خمیني  4929ج .)991-999 :9

اندام مداری:
اين پشت ار ه ميبافت و حاال ه باز دات بر نداشته اات.-همه منافع مملکت ما توی اين حلقومها دارد فرو ميرود (امدام خمیندي 4929

ج .)199 :1

 اين خوراک حلقومهای گشاد منها بشود.« .4همچددو خیددال نکنیددد کدده يددک ،بلدده ،خیلددي مددثالً عدددالت اجتمدداعي! هددر چنددد روز يکدفعدده کدده مدديرفددت منبددر،
ميرفت[ميگفت]:عدالت اجتماعي را من ميخواه چي بکن ! و فضدای بداز ایاادي و عددالت اجتمداعي و انتخابدات
آزاد و تمدن ب رگ و دروازة تمدن ب رگ! و از اين شعرهايي که صددتای آن يدک غداز در بدازار ايدران ديگدر ارزش
ندارد ،اين پشت ار ه ميبافت و حاال ه باز دات برنداشته اات .هر وقدت کده صدحبت مديکندد بداز از آن حرفهدا
ميزند! منتها صفحهها مختلف ميشود! گاهي وقتها با آن صورتها درميآيد ،و گاهي وقتها [برعکس] مديشدود .گداهي
وقتها به بازاریها [بد ميگويد] ،وقتي ق آمد ،آنجا دات و پاي

را ه گ کرده بود .آن دفعه که ق آمد ،يک دفعه

که در همان ن ديکيهای  49خرداد ،جلو  49خرداد بود ،اين آمد ق  .گفتندد کده وقتدي کده وارد شدد همچدو دادت و
پاي

را گ کرده بود که بايد از اين راه برود ،از توی يک کوچهای شرو کرد رفتن! بعدد رفتندد گفتندد آقدا راه ايدن

طر

کردند آمد .و وقتي که رفدت ايسدتاد در بیدرون صدحن؛ ايسدتاد

اات ،بفرمايید![خندة حضار] از اين راه هدايت

صحبت بکند .در حرکات

ه که ميپريد باال و ميپريد پايین ،باز مردم يدک حدر هدايي داشدتند! و رفدت ايسدتاد و

بازاریهای متدين ق را به حرفهای نامربوز بست؛ گفت ريشوهای کذا! از اين حرفهای ندامربوز» (امدام خمیندي 4929
ج .)1 9 :1
 « .من از اينکه شما بنای بر اين مطلب گذاشتید کده متحدول کنیدد صدورت طداغوتي را بده صدورت اادالمي و باندک
ااالمي در اراار کشور تأایس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم که ببین عمل چیست .آيا در عمل ه همدین طدور اادتب
باز اموری که اابق انجام ميگرفت انجام ميگیرد يا خیرب تحول در محتوا هست؛ ما با اا خیلي کار نداري  ،با محتدوا
کار داري  .محتوا بايد ااالمي بشود .شما ديديد که در اين مدت در تبلیغدات ايدن بدود کده عددالت اجتمداعي ،اادالم،
قرآن ،اين حرفها بود لکن محتوا نداشت ،واقعیت نداشت» (امام خمیني  4929ج .)991-999 :9

تحليل گفتمان عدالت اجتماعي از ديدگاه مام خميني(س) بر اساس رويكرد جامعهشناختي ـ معنايي ون ليوون

 -آنجا دات و پاي

را گ کرده بود (امام خمیني  4929ج .)1 9 :1
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 -حلقومها گشاد اات (امام خمیني  4929ج .)199 :1

 ذهنياازی (انت اعي) -يعني تصويراازی کنشگران اجتمداعي بده کمدکخصوصیتي که در ذهن تصويرااز به آنها نسبت داده مديشدوند .بده عبدارت
ديگر ،کنشگران به وایلة يک صفت يدا ويوگدي خدود بازنمدايي مديشدوند،
يعني صفت يا ويوگي کنشدگر جدايگ ين او مديشدود ،مانندد ايدن جمدالت:
«واين ديکتاتورهايي که ميبینید در آنجا هست ،تقريباً در همه جا هسدت؛
و همین ديکتاتوريها باعث شد که ملت ما قیام کرد و رژيمي را خواهان
شد که در آن ديکتاتوری نباشد؛ در آن عدالت باشد» (امام خمیني  4929ج
.)10 :5

4

نامدهی و طبقهبندي

نامدهي و طبقه (مقوله) بندی به منظدور تعیدین هدويتي خداص بدرای کنشدگر از ادوی تولیدکننددة
گفتمان مطرح ميشود .در اين شیوه کنشگران اجتماعي ميتوانند از لحدا هويدت بده دو صدورت
معرفي شوند:
 -نامدهی بر اساس هویت رسمی

گاه کنشگران اجتماعي در گفتمان تولید شده با توجه بده هويدت منحصدر بفردشدان بازنمدايي
ميشوند،که دارای اه نو رامي ،نیمه رامي ،غیررامي اات ،مثل اين جمالت امام:
« -مالحظه کرديد که محمدروا ادعا ميکدرد کده عددالت اجتمداعي ،عددالت اادالمي» (امدام

خمیني  4929ج ( ) 99 :44نامدهي غیررامي).
 «آقای شاه ميفرمايندکه تمام اموال مردم را ببرند بعد بگويند عدالت اجتمداعي اادالم» (امدامسال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

خمیني  4929ج ( )199 :9نامدهي رامي).

 « .4من متشکرم از دولت شما و ملت شما .جواب اين را ه به وایلة وزارت خارجه ان شاءاللّه مي دهد  .و ايدن
ديکتاتورهايي که مي بینید در آنجا هست ،تقريباً در همه جا هست؛ و همین ديکتاتوريها باعث شد کده ملدت مدا
قیام کرد و رژيمي را خواهان شد که در آن ديکتاتوری نباشد؛ در آن عدالت باشد ،با همة ظلمها مخالف باشد،
و آن رژي جمهوری ااالمي اات د که برنامة ااالم در اين اات که ديکتاتو ريها به کلي در دنیا نابود بشوند ،و
عدالت اجتماعي جاری بشود .و من امیدوارم که خداوند ،آنطور که ما مي خوااتی  ،برای عددالت اجتمداعي در
تمام بشر ما را موفق کند ،و شما را موفق کند» (امام خمیني 4929ج )10 :5
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اااس هويت جمعي شخ

مقاله

 -نامدهی بر اساس هویت جمعی

بر اااس نق هايي که در آن بدا ديگدر کدارگ اران ادهی و شدريک

اات معین ميشود که به آن طبقهبندی نق

ميگويند (رزمجو  .) 0 :4921طبقه بندی اه مقوله دارد:

نق دهي؛ هويت بخشي و ارزشدهي.
 نق دهي :کنشگران بر اااس نقشي که دارندد و بدا فعدالیتي کده انجدام مديدهندد ،بازنمداييميشوند ،مانند «گاهي وقتها به بازاريها [بد ميگويد]» (امام خمیني  4929ج ( )1 9 :1طبقهبندی) .
 هويت بخشي :زماني روی ميدهدکه کنشگران نه بر اااس آنچه انجام مديدهندد بلکده بدرمقولهای؛  .هويت بخشي نسبتي و  .9هويت بخشي ظاهری.
 .4هويت بخشي مقولهای :با توجه به آن ويوگيهای کالني که جامعه کنشدگران را بدر ااداس
آن داتهبندی ميکنند ميتوان کنشگران را بازنمايي کرد .مانندد «روحانیدت بايدد از ایاادت جددا
باشد» (امام خمیني  4929ج ( .) 99 :44هويتبخشي مقولهای) «-مسدجد مدال روحدانیون( »...امدام خمیندي

 4929ج ( ) 99 :44هويتبخشي مقولهای) .
 .هويتبخشي نسبتي :کنشگران را بر اااس روابط شخصي،خويشداوندی و يدا کداری بده هد
نسبت ميدهد؛ مانند «بازاريهای متدين ق » (امام خمیني  4929ج  ( .)1 9 :1هويت بخشي نسدبتي) «تدو،
تمام خیانتها را تو کردی؛ خواهرهايت ه دنبال تو هستند ،آنها ه

مثل تدو»( .امدام خمیندي  4929ج :1

( )199هويت بخشي نسبتي) .
 .9هويتبخشي ظاهری:کنشگران را بر اااس ويوگدي ظداهری آنهدا بازنمدايي مديکنندد مانندد
«گفت ريشوهای کذا» (امام خمیني  4929ج ( )1 9 :1هويتبخشي ظاهری).
 ارزش دهي :در اين داته بندی،کنشگران با ااتفاده از اصطالحات ارزشي و تقابلي بازنماييميشوند که شامل ارزش دهي مثبت و ارزش دهي منفي اات .که نمونه اين جمالت در کالم امام
در بحث از عدالت اجتماعي به شرح زير ديده ميشود:

تحليل گفتمان عدالت اجتماعي از ديدگاه مام خميني(س) بر اساس رويكرد جامعهشناختي ـ معنايي ون ليوون

اااس آنچه درحقیقت هستند ،بازنمايي ميشوند .هويت بخشي نی اه نو اات .4 :هويت بخشدي
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« -نواازی مملکت را به نفع طبقات زحمتک

و مستضعف آغاز نمود»

4

(امام خمیندي  4929ج :9

( )1 1ارزشدهي مثبت).
« -کارترها نرایدند به آنجا کده فکدر آدمدي بکنندد ،انسدان باشدند» (امدام خمیندي  4929ج )191 :1

(ارزشدهي منفي).
 ) -9تعیین ماهیت:

تعیین ماهیت کنشگران اجتماعي از لحا الف) جنس ارجاعي (عدام نگدری) و ب) ندو ارجداعي
(خاص نگری) از جملده عوامدل مهد در بازنمدايي کنشدگران اجتمداعي اادت .بده عبدارت ديگدر،
کنشگران مي توانند به صورت گروهي و عام يا به صورت انفرادی و خاص نگری بازنمايي شوند.
نو ارجاعي نی خود به دو داتة  )4فرد ارجاعي و )گروه ارجاعي تقسدی مديشدود .در فدرد
ارجاعي کنشگران به عندوان فردهدای مسدتقل و بده صدورت ويدوه و خداص و در گدروه ارجداعي،
کنشگران به صورت عام و گروه بندی افراد مستقل بر اااس خصوصیات مشابه بازنمايي ميشدوند.
در گروه ارجاعي نی دو زير مقولده وجدود دارد :مجموعده ارجداعي وکلدي ارجداعي .در مجموعده
ارجاعي با گروههای شرکتکنندگان همچون آمار و اعداد و ارقام برخدورد مديشدود .بده عبدارت
ديگر ،کن

تواط آمار و ارقدام بازنمدايي مديشدوند .اگدر کنشدگران در مجموعده ارجداعي قدرار

نگرفتند ،به داته کلي ارجاعي تعلق دارند .در کلي ارجاعي عدد و رق نشدانگر کنشدگران نیسدت.
مانند موارد زير:
« -تنها با رفتن شاه و انتقال قدرت به ملت اات که آرام

به کشدور ع ي

مدان بازگشدت (امدام

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

خمیني  4929ج ( )1 1 :9نو  :فرد/نو :گروه /نو  :گروه :کلي) .
 «به مطبوعات خارجي االي دد نمي دان دد صد میلیون دالر بدهندد کده از آقدا تعريدف بکننددو( »....امام خمیني  4929ج  ( )199 :1نو  :گروه :مجموعه /جنس ارجاعي).

« .4تنها با ااتقرار حکومت عدل ااالمي مورد تأيید و پشتیباني مردم و با شرکت فعاالنة همة ملت اادت کده مديتدوان
خرابیهای عظی فرهنگي و اقتصادی و کشاورزی را که رژي فااد شاه به وجود آورده اادت جبدران نمدوده و نوادازی
مملکت را به نفع طبقات زحمتک

و مستضعف آغاز نمود» (امام خمیني  4929ج .)1 1 :9
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در رابطه با باه آيي واژهها با عدالت اجتماعي در کدالم امدام واژة عددالت اجتمداعي از يکسدو بدا

مقاله

باهم آیی واژهها با عدالت اجتماعی

کلماتي ناهمگون بدا آن ،مانندد ديکتداتوری ،ظلد و تعددی ،و از ادوی ديگدر باکلمداتي همگدون
همچون احترام متقابل ،زندگي به طور مسداوی ،مبدازره بدا تعددی ،اادتقالل کشدور ،آزادی ملدت،
حکومت مورد تأيید و پشتیباني مردم ،آمده اات .به عنوان مثال ،يکي از مه ترين و شايد ويوگدي
اصلي حکومت جمهوری ااالمي را تحقق عدالت ميداند« .درجمهوری ااالمي زورگويي نیست،
در جمهوری ااالمي ات نیست ...در جمهوری ااالمي برای فقرا فکر رفاه خواهد شد؛ مسدتمندان
به حقوق خودشان ميراند .. .عدالت الهي بر تمام ملت اايه ميافکند» (امدام خمیندي  4929ج )9 9 :9

برابرگرايانه مطلق اوایالیستي را نی نميپذيرد؛ لذا از ديد او بايد به اويي حرکدت کدرد تدا «همده
افراد اين ملت يک زندگي متواطي که بايد داشته باشند ،داشته باشند» (امام خمیني  4929ج .)1 1 :41
که مجموعه اين مباحث و می ان فراواني م لفه های معنايي گفتمان مدار بدر ااداس الگدوی ون
لیوون در جدول زير درج شده اات:
جدول :4فراواني م لفههای معنايي گفتمان مدار بر اااس الگوی ون لیوون () 002
حذ

میدد ان

ذکر
تعیین نق

تعدددددددداد
اخنراني
49

تعیین نو اشاره

فعددددال

منفعدددل

انسدددددددان

اازی

اازی

نمايي

42

1

نهايي

تعیین ماهیت

غیرانسان نمايي

جدددددددنس

ندددددددددو

ارجاعي

ارجدددداعي
(فددددددرد و
گروه)

بسامد
درصد

4
5/

5/9

مشددددخ

نامشددددددخ

عینددددي

انت اعي

اازی

اازی

اازی

اازی

99

1

90

9

2

99

99/4

5/01

1

99

1/
%400

99/45
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د) نتیجه گیري
آنچه در اين مقاله برراي شد ابتدا پاا به پرا

اصلي اين تحقیق اات که از کدام راهکارهای

زبان شناختي در اخنان امام خمیني برای تقويت گفتمان عدالتمحور اادتفاده شدده اادت .درايدن
ارتباز پان

ده اخنراني از صحیفه اما

با مووو عدالت اجتماعي به عنوان داده های تحقیق انتخداب

و برراي شدهاند که به طور کلي ،م لفههای جامعه شناختي معنايي مانند طدرد و جدذب بده ترتیدب
فراواني ،عبارتند از :تعیین نو اشاره ( ،)99/45تعیین ماهیت (  ،) 1/تعیین نق

( .)5/9همچندین

از میان زيرم لفه های الگوی مورد برراي ،تمامي زير م لفه ها به ااتثنای زير م لفه مشدخ

نمدايي

تک موردی و چند موردی و در انوا طبقهبندی ،ارزشدهدي و در اندوا نقد دهدي :نقد دهدي
منفي ،مثبت و خنثي همین طور در مجموعه ارجاعي :جنس ارجاعي و کلي ارجاعي در متون مورد
نظر مشاهده مي شود .در نتیجه ميتوان گفت تمام م لفه های گفتمان مدار موجدود در ايدن الگدوی
تحلیلي به ااتثنای تعداد اندکي زيرم لفه در پیکره زباني مورد برراي به کدار رفتدهاندد .يافتده هدای
پووه

را ميتوان در قالب موارد زير خالصه وار ارائه کرد:

 .4با بهرهگیری از رويکرد جامعه شناختي د معنايي ون لیوون و با ااتفاده از م لفه هدای الگدوی
وی و با توجه به جدول فراواني م لفهها ميتوان نتیجه گرفت که امام خمیندي بدا اادتفاده از م لفدة
حذ

که  5/درصد از واژگان ايشان را در بحث عدالت اجتماعي تشکیل ميدهد ،تالش ميکند

تا به صورت ومني وتلويحي نقض عدالت و بياعتنايي به عدالت اجتماعي را در جامعه يدادآوری
کند و ذهن افراد جامعه را متوجه اين بيعدالتي اازد و با حذ

نام و عنوان کنشگران بديعددالتي

در جامعه ،افراد مخاطب را کنجکاو اازد که اين کنشگران را که موجب بيعدالتي شدهاند ،خدود
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

پیدا کنند و به اين وایله ذهنیت آنان را برای جستجوی عدامالن بديعددالتي کده همدان رژيد شداه
اات ،آماده اازد.
 .با بهرهگیری از رويکرد مذکور همچنین مي توان نتیجه گرفت که م لفده ذکدر يدا اظهدار در
مقايسه با م لفه حذ

از فراواني قابدل مالحظدهای برخدوردار اادت .از آنجدا کده تحلیدل گفتمدان

انتقادی متن ،گفته را تبلور ديدگاه های فکری – اجتماعي نويسدنده مدي دانندد و زبدان را بده عندوان
وایلهای برای بازتولید و تفسیر مجموعه عقايد و نظام های ارزشي نهفتده در مدتن يدا گفتده در نظدر
مي گیرند ،لذا بايد بسامد باالی م لفه ذکر در ااختار متون اخنراني امام به مثابه گراي
صراحت لهجه و ااتفاده از لحن روشن و بي پروا در بیان حقايق ،تلقي کرد.

ايشدان بده
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مقاله

در پاا به اين ا ال کده کددام ويوگدي زبدانشدناختي ادخن امدام موجدب فهد آن از ادوی
عدالت اجتماعي بهخوبي به وایلة مخاطبان فه شود و ايشان بتواند مردم را دربارة اينکه رژي شاه
رژيمي ود عدالت اات ،قانع کرده وخود را مدافع عدالت اجتماعي مطرح اازد.
 .9امام خمیني در م لفه ذکر ،بیشترين مورد را به تعیین نو اشاره اختصاص داده اادت کده در
اين میان نو اشاره براااس انسدان نمدايي  99/4درصدد را شدامل مديشدود .انسدان نمدايي بده ايدن
معناات که کنشگران بر اااس مشخصههای انساني که به آنها داده ميشود ،معرفي مديشدوند کده
نشان مي دهد امام در گفتار خود کنشگران ود عدالت اجتماعي را در قالب مشخصدههدای انسداني
اين نو بیان در عین اينکه به دلیل عددم تدوهین و بیدان موقعیدت انسداني کنشدگران مديتواندد
گوينده را به عنوان شخصي با انصا

مطرح اازد اين امر را بیان ميکند که عامالن ود عدالت را

بايد در همین انسانهای معمولي ،اما حاک جستجو کرد .اين امر با توجده بده اينکده امدام در بحدث
انسان نمايي بیشترين بیان را در م لفه مشخ
اشارة مشخ

اازی دارد ،مورد تأيید قرار ميگیرد .در واقع امام بدا

به عناصر رژي شاه به عنوان انسانهايي منحر

کالمي فارغ از هرگونه توهین مطرح مياازد با مشخ

عالوه بر اينکه به شدکلي منصدفانه،

اازی و ذکر افرادی همچون شداه ،دربدار

و ....تالش ميکند صراحتاً عناصر ود عدالت را در جامعه معرفي کند.
 .1امام خمیني در برخي مدوارد در ندو اشداره بده کنشدگران بده مید ان  5/1درصدد از اشداره
غیرانساننمايي در خصوص عوامل ود عدالت ،ااتفاده کرده اات .در مقولدة غیرانسدان نمدايي يدا
تشخ

زدايي ،تصويراازی کنشگران اجتماعي گاهي بده کمدک مکدان يدا شدی ي کده بدا آنهدا يدا

اعمالشان عجین شده ،اشاره ميکند .با توجه به اينکه آن مکان يا آن شديء بدرای مخاطدب روشدن
اات بیان آن ميتواند معنای مورد نظر را تداعي کند ،مثالً وقتي امام مديگويدد« :او بده قد آمدد»
مخاطب بهخوبي متوجه ميشود که منظور شاه اات که در افری به ق با اخنراني علیه روحانیدت
اقدام کرد و همین شخ

اکنون منادی عدالت اجتماعي اات و به ايدن وادیله ودمن اينکده فهد

مخاطب را در جهت شنااايي کنشگر مورد نظر تحريک ميکند ،در عین حدال معندای مدورد نظدر
خود را نی به مخاطب انتقال ميدهد.

تحليل گفتمان عدالت اجتماعي از ديدگاه مام خميني(س) بر اساس رويكرد جامعهشناختي ـ معنايي ون ليوون

تصور ميکند اما انسانهايي که از حق دور شده و وابسته به بیگانه و مستبد هستند.
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.9گاهي نی امام خمیني با ااتفاده از انت اعيادازی تدالش مديکندد تصدويری از کنشدگر ودد
عدالت را به کمک خصوصیتي که در ذهن تصوير ااز به آن نسبت داده مديشدود ،منتقدل کندد و
کنشگر را با يک صفت يا ويوگي بازنمايي کند .اين نو گفتار ميتواند ذهدن مخاطدب را متوجده
داليل اينکه چرا کنشگر ،عدالت اجتماعي را رعايت نميکند ،نمايد؛ مثالً وقتي واژة ديکتاتور را به
جای شاه به کار ميگیرد در واقع ميخواهد اين واقعیت را القا کند که ديکتاتوری عامل مهمي در
عدالت اتی ی شاه اات.
 .9يکي ديگر از م لفههای گفتماني امام خمیني در مواجهده بدا عددالت ادتی ی رژيد پهلدوی،
تأکید بر تعیین ماهیت اات .به اين معنا که امام تدالش مديکندد بدا قدرار دادن فدرد در يدک گدروه
ب رگتر ،کنشگر را در جبهه خاصي معرفي نمايد و از طريق جنس ارجاعي عام نگر يا خداص نگدر
به بازنمايي کنشگران ود عدالت بپردازد .مثالً ايشان شاه را ج يي از جبهدة اادتکبار يدا امپريالیسد
مي داند و بدين ابب معتقد اات همان طور که مستکبران عدالت را پايمال ميکنندد شداه و عمدال
آنها نی چنین اقدامي را انجام ميدهند.
 .1در رابطه با باه آيي واژهها با عدالت اجتماعي در کالم امام واژة عدالت اجتماعي با کلماتي
ناهمگون با آن مانند ديکتاتوری ،ظل و تعدی وهمچنین کلماتي همگون همچون احتدرام متقابدل،
زندگي به طور مساوی ،مبازره با تعددی ،اادتقالل کشدور ،آزادی ملدت ،حکومدت مدورد تأيیدد و
پشتیباني مردم ،آمده اات که به معنای آن اات که در ااختار زيرين اخنان امدام ،عددالت پايده و
اااس هر نو پیشرفت ایااي  ،اقتصدادی و فرهنگدي اادت و هدر ندو حاکمیدت ناصدال  ،دشدمن
عدالت و مانع تحقق آن محسدوب مدي شدود و لدذا عددالت بنیداد اداختار کالمدي امدام در دفدا از

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

حکومت ااالمي اات و تالش مي کند اين معنا را به مخاطب منتقل کند و او را به اين واقعیدت در
ابعاد مختلف متوجه اازد.
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