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مقدمه
گفتمان «جامعه مدنی» یکی از گفتمانهای نسبتاً جدید در روند تحوالت سیاسی کشـور مـا اسـت.
آنچه از متون تولید شده داخلی در حوزه این گفتمان بهدست میآید ،طراحی یک جامعه مطلـوب
و رو به پیشرفت است .البته اصطالح جامعه مدنی به اندیشههای حکمای یونان باستان برمیگـردد
و در طول تاریخ سیاسی ،معانی و مفاهیم مختلفی برای آن وضع شده است.
در طول قرون متمادی ،رابطه دولت و مردم ،علت و چگونگی تشکیل دولت ،ویژگیهای
دولت مطلوب ،وظایف دولت و شهروندان ،حقوق و آزادیهای شهروندان در چارچوب نظام
سیاسی و مسائل و موضوعات مربوط به این موارد ،مباحث محوری فلسفة سیاسی را شکل داده
است .از مدینه فاضله افالطون و جامعه مدنی فارابی تا امروز این مقوالت محرک نظریه پردازیها
و طرح های اندیشمندان سیاسی و انقالبیون عالم و بروز و ظهور گفتمانهای گوناگون بوده است.
امام خم ینی به عنوان یکی از متفکران مشهور عالم سیاست و یکی از بزرگترین انقالبیون
جهان که انقالب اسالمی ایران را به ثمر رساند درباره مسائل مزبور مطالب فراوانی را در زمانها و
شرایط گوناگون بیان کرده است که گفتمان سیاسی امام را شکل میدهد.
این مقالـه با ابتنا به دیدگاهها و نظـریهپردازیهای فالسفه و متخصصان موضوع ،مؤلفههای
جامعه مطلوب و جامعه مدنی را در گفتمان امام خمینی بیان میکند.

ضرورت و اهمیت موضوع
ارزش و اهمیت اندیشهها ی امام خمینی به عنوان رهبری که با حمایت مردم ایران توانست به نظام
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

دیرینه شاهنشاهی خاتمه دهد و بزرگترین انقالب مذهبی را در قرون معاصر به ثمر رساند و
نظامی نو برپا سازد برای همگان روشن است .بسیاری از متفکران و مسئوالن و دست اندرکاران
امور کشور و حتی اندیشمندان و سیاستمداران خارجی ،راه حل مشکالت مملکت ما و جهان
امروز را رجعت به اصول اندیشههای امام و عمل بدانها میدانند .البته برداشتهای متفاوت و گاه
1 . civil society

 .بسیاری از مقاالت و مصاحبههای مندرج در فصلنامه حضور بر این نکته تأکید دارند .برای نمونه ر .ک« امام خمینی
منادی حکومت مطلوب و سیاستمداری مطلوب» نوشته فیروز دولت آبادی (حضور شـماره  ) 1؛ «حکومـت برگزیـده»
نوشته سید افضل حیدر (حضور شماره) 1؛ «دستاوردهای انقالب اسالمی در جهان امروز» نوشته احمـد هـوبر (حضـور
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مقاله

متضادی ــ خصوصاً در داخل کشور ــ از اندیشههای امام مطرح میشود که ضرورت بررسی
امام خمینی تنها متفکر و انقالبی کشور ماست که ویژگیهایی منحصر به فرد دارد از قبیل بیش
از  01سال فعالیت و حضور در عرصه سیاسی ،نوشتن دهها کتاب و صـدور هـزاران پیـام شـفاهی و
کتبی ،طراحی و رهبری انقالب اسالمی پیش از پیروزی ،به پیروزی رسـاندن انقـالب ،بنیانگـذاری
نظام جدید و رهبری آن در دشوارترین مراحل بعد از پیروزی ،مرجعیت شیعه و محبوبیت گسـترده
داخلی و خارجی و  . . . .بازخوانی اندیشه های او با توجه بـه مقبولیـت آن از سـوی عامـة مـردم و
اشخاص و گروه های مختلف داخلی و خارجی مسلماً درس آموزی الزمی اسـت کـه بـرای آینـده
راهگشا خواهد بود .از سوی دیگر ،نظریات و دیدگاههای جامعه مدنی عموماً مردم محور و مردم
ساالرند و در راستای وصول به جامعه مطلوب مطرح میشوند که هدف اساسی هر جامعهای است.
بنابراین هرچه اینگونه مباحث به صورت صحیح در جامعه بیشتر مطرح باشد ،تـأثیر آن طبعـاً بیشـتر
خواهد بود و احتمال تضعیف مشارکت همگان در زندگی جمعی و کجروی دسـتگاههـای دولتـی
کمتر خواهد شد .و سرانجام اینکه تحقیق دربارة آراء و اندیشههای امام خمینی ،مبنای قـانونی نیـز
دارد و با توجه به قانون تشکیل موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی و نیز مقررات و ضـوابطی کـه
در برنامههای توسعه کشور خصوصاً ماده  13قانون برنامه سـوم توسـعه و مـاده  11قـانون برنامـه
چهارم توسعه آمده است اینگونه تحقیقات وجاهت قانونی نیز پیدا کرده است.

(جامعه مطلوب و جامعه مدنی و نسبت آنها با یکدیگر)
جامعه مطلوب یعنی جامعة ایدهآل و آرمانی بشر .از هزاران سال قبل انسان در پی این بوده است تـا
جامعهای بهوجود آورد که سعادت و پیشرفت او را تأمین کند .تاریخ اندیشه سیاسی ،نشان میدهد

)؛ «موضع امام خمینی در حمایت از مظلومان» نوشته جانی مامبوه (حضور شماره

)؛ «نظم و امنیت اجتماعی از منظـر

امام خمینی» نوشته علیمحمد حاضری؛ «اندیشه انقالبی امام خمینی» نوشته گئوگی سانیکیدره و . . .همچنین بـرای نمونـه
ر .ک مصاحبه با پروفسور حمید موالنا (حضور شماره  ) 3؛ مصاحبه با عبدالعزیز ساشا دینا (شماره  1مجله حضـور) ؛
انقالب کالم ،سخنرانی سید محمد خاتمی (حضور شماره ) 1؛ مصاحبه با پاول گوندانی (حضور شماره )99؛ مصـاحبه

( س)

با احمد هوبر (شماره  )91و. . .
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تاریخچه و مبانی نظری
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که از دوران یونان باستان تا حدود قرن هیجدهم میالدی چنین جامعهای را عموماً جامعه مدنی ــ یا
جامعه شهری ــ مینامیدند ،مانند «مدینه فاضله» افالطـون« ،جامعـه مـدنی» فـارابی« ،شـهر خـدا »ی
سنت آگوستین و. . .
جامعه مدنی ،جامعهای بود که در برابر جوامع بدوی و روستایی و قبیلـهای و نظـایر اینهـا قـرار
می گرفت و در نتیجه واجد امکانات و خصوصیاتی بود که در جوامع ابتدایی چندان امکان حصول
نداشت مانند امنیت ،وفور کاال ،نظم و قانون ،امکانات بهداشتی و آموزشی و غیره.
طی قرون طوالنی هر متفکری که از مدینه فاضله ،جامعـه مـدنی و نظـایر اینهـا نـام بـرده اسـت
ویژگیها و مؤلفههای یک جامعه متمدن و مطلوب شهری را برشمرده است؛ ولی در قرون هفدهم
و هجدهم میالدی نوعی تفکیک ضمنی میان جامعه سیاسی و جامعه مدنی بهوجود آمد کـه چنـین
دیدگاهی عمدتاً از سوی سه متفکر معروف غربـی ،یعنـی تومـاس هـابز ( 013ـــ  ) 111و جـان
الک 111( 9ــ  ) 09متفکران و نویسندگان معروف انگلیسـی و نیـز نان ناک روسـو 111( 1ـــ
 ) 1اندیشمند و نویسنده مشهور فرانسوی مطرح شده است.
در اکثر کتابها و مقاالتی که دربارة جامعه مدنی نوشته شده است آراء و اندیشههای این سـه
فیلسوف غربی به عنوان شالوده جامعه مدنی مورد بحث و استناد قرار گرفته است هرچنـد در آثـار
آنها جامعه مدنی تفاوت روشنی با جامعه سیاسی ندارد .بـا ایـن وجـود تأکیـد آنهـا بـر آزادیهـای
فردی و اجتماعی و لزوم عدم دخالت دولت در زندگی اشخاص و بلکه ضرورت حمایـت قـانونی
دولت از این آزادیها ،نوعی تفکیک ضمنی جامعه مدنی از جامعه سیاسی را میرساند (ر.ک :فصل
هفتم.)Asirvatham 2004 :
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از دیگر متفکران معروفی که در بحث جامعه مطلوب و جامعه مدنی بـه آراء و اندیشـههـای او
بسیار استناد میشود شـارل لـویی دوسـکوندا منتسـکیو( 1فیلسـوف و حقوقـدان فرانسـوی  110ـــ
 ) 013است که نظریة تفکیک قوای او نه تنها شهرت جهانی دارد بلکـه در اکثـر جوامـع امـروزی
مالک عمل است.

1 . Saint Augustinus
2 . Thomas Hobbes
3 . John Locke
4 . Jeon-Jacgues Rousseau
5 . Charles-Louis de Secondal Montesquieu

411
مـردم بــویژه برابـری اقتصــادی آنهـا را برقــرار و حفـ کنـد .او فاصــله طبقـاتی را اســباب نــابودی
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منتسکیو بر این نظر است که قانون باید با حکومـت متناسـب باشـد و دموکراسـی بایـد برابـری
دموکراسی میداند .البته الزم نیست توزیع برابر ثروت به صـورت مطلـق باشـد؛ لکـن بایـد حـدود
معینی طبق قانون مشخص شود .البته قانون هم ممکن است مردم را از آزادی محروم کند .بنـابراین
باید قانون درست ،وضع شود که فقط حکومت میانه رو میتواند چنین قوانینی را وضع کنـد .فقـط
در حکومــت میانــه رو آزادی وجــود دارد و در ســایة آن شــهروندان امنیــت مــییابنــد (عــالم : 913

9 1ــ.) 31
منتسکیو پیرو این برداشت سنتی است که میگوید کسانی که حاکمیت قانون را میپذیرند
باید بتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر آن تأثیر بگذارند (لیدمان . )11 : 911
در هر حال ،تفکیک آشکار و واضح جامعه مدنی از دولت یا جامعه سیاسـی ،محصـول قـرون
جدید است .در واقع از دورانی که بورنوازی در اروپا رونق گرفـت و آزادی اقتصـادی ،هـدف و
شعار طبقه ثروتمند شهری و تجار و صاحبان صنایع شد عمالً قدرت سیاسی تحت تـأثیر رشـد ایـن
طبقه قرار گرفت و پشتوانة فکری و نظری آن نیز از سوی اقتصاددانان و اندیشمندان سیاسی ،فراهم
آمد .بنابراین ،مفهوم جدید جامعه مدنی عمیقاً وابسته به آزادی اقتصاد و تجارت است.
برای اولین بار اقتصـاددانان کالسـیک از جملـه آدام فرگوسـن ( 1 0ـــ  ،) 1 9اقتصـاددان،
مورخ و فیلسوف اسـکاتلندی ،آدام اسـمیت ( 131ـــ ،) 1 9فیلسـوف و اقتصـاددان اسـکاتلندی،
جرمی بنتام (  19ــ ،) 111حقوقدان و فیلسـوف انگلیسـی و . . .کـه حـامی لیبرالیسـم بودنـد ،بـه
یکـی از معــروفتــرین چهــرههــای اقتصـاد کالســیک ،آدام فرگوســن ،تاریخــدان و فیلســوف
اسکاتلندی است که دارای آثار متعددی است .معروفترین اثر او رسـالهای درباره «تـاریخ جامعـه
مدنی» است که در آن سیر تکامل بشری را از جامعه ابتدایی تا جامعه سیاسی مـــترقی پی میگیرد.
در اندیشــه او جامعــه ،منبــع اخالقیــات و عمــل

انســان اســت (Library2003

 .)Britannicaدر دیــدگاه

فرگوسن ،جامعه بر مبنای تولید اقتصادی ،چهار مرحله تکاملی را طی کـرده اسـت :دوران صـید و

( س)

1 . Adam Ferguson
2 . Jeremy Bentham
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صورت واضح ،میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی تمایز و تفکیک قائل شدند.
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شکار ،دوران دامداری ،دوران کشاورزی و دوران تجـاری .از نظـر فرگوسـن پیشـرفتهتـرین دوره،
دوران تجاری است که

اوج تمـدن جـــدیــد محسوب میگردد (.)Encarta Reference Library 2003

فرگوسن ،معتقد است که جامعه مدنی که بـا پیشـرفتهـای اخالقـی و فرهنگـی ،تقسـیم کـار،
حکومت قانون و سرزندگی عمومی همراه است ویژه جوامع مترقی و پیشرفته اسـت .از دیـدگاه او
جامعه مدنی ،نقطة مقابل جامعه استبدادی و فئودالـــیسم است.
اندیشهها و آموزههـا ی فرگوسـن و سـایر اقتصـاددانان کالسـیک منجـر بـه تفکیـک اقتصـاد و
سیاست ،تنزل اهمیت سیاست و تفوق جامعه مدنی گردید .در دیـدگاه آنـان جامعـه مـدنی عرصـه
ارضای خواستههای خصوصی است و لذا در زندگی فردی و اجتماعی ،اقتصاد در درجه اول قـرار
دارد و سیاست ،اولویت خود را از دست میدهد

(چاندوک .)3 : 911

یکی دیگر از نظریه پردازان شـاخص جامعـه مـدنی ،آلکسـی دو تـو کویـل ( 113ـــ،) 111
حقوقدان ،جامعه شناس ،فیلسوف و سیاستمدار معـروف فرانسـه اسـت .او معتقـد بـود انجمـنهـای
اجتماعی ،افراد پراکنده و منزوی را گرد هم میآورند و در زندگی سیاسی و مدنی به آنها کمـک
می کنند و آنان را در حرکت به سوی هدف واحد که نفع همگان در آن است یاری میرسـانند .از
نظر او انجمنها وسیلة سـازش منـافع خصوصـی و عمـومی و نیـز مـانع اعمـال قـدرت غیـر قـانونی
حکومت هستند .انجمن ها وسیله ارتبـا مـردم و نیـز عامـل دفـاا از افـراد در برابـر قـدرت حـاکم
میباشند .در واقع انجمنها به عنوان نهاد واسطه میان افراد و دولت عمل میکنند.
از نظر دو تو کویل ،جامعه دارای سه بخش است :دولت (مجالس نمایندگی ،دادگاهها ،ادارات
و نیروهای نظامی) ،حوزه فعالیت هـای اقتصـادی خصوصـی و جامعـه مـدنی کـه بـر هنـر انجمـن و
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

گردهمایی مبتنی است (احزاب ،افکار عمومی ،کلیساها ،جنبشهای اخالقی ،مجامع ادبی و علمـی
و انجمنهای حرفهای و تفریحی) .بنابراین ،عـالوه بـر دولـت و نظـام اقتصـادی ،حـوزه سـومی در
جامعه وجود دارد که همان جامعه مدنی است که مأمن افـراد محسـوب مـیشـود

(چانـدوک : 911

 9ــ.) 13

از دوران دو تو کویل و سایر متفکران اولیه لیبرالیسم تا کنون اندیشمندان و گروههـای فکـری
متعددی دربارة جامعه مدنی نظریهپردازی کردهاند از جمله هگل (فیلسوف آلمانی قرن نـوزدهم)،

1 . Alexis Charles-Henri-Maurice Clerel de Tocqueville
2 . Georg whilhelm Friedrich Hegel
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مارکس و مارکس گرایان مانند آنتونیـو گرامشـی (متفکـر مارکسیسـت ایتالیـایی نیمـه اول قـرن
جدید جامعه مدنی مانند فرانسیس فوکویاما ،1رابرت پوتنام ،0دانیل بل 1و دیگران .طبیعـی اسـت بـا
توجه به اینکه این فالسفه و متفکران در دورانهای متفاوت و با شرایط متفاوت و مختلف زنــدگی
و فعالـیت داشته اند ،جمع بندی نظریات آنان غیرممکن است و دیدگاههای آنان نسـبت بـه مقولـه
جامعه مدنی تفاوت بسیار دارد که مهمترین این تفاوتها تأکید بر ارزشهای متفاوت است .با این
وجود مشترکات فراوانــی در دیدگاههای آنان وجود دارد که میتوان آنها را مؤلفههای فرازمـانی
جامعه مطلوب یا جامعه مدنی دانست مانند حکومت قانون ،عدالت ،آزادی بیان و  . . .که بـا توجـه
به تفسیر و توضیحی که دربارة این گونه ویژگیها در کالم متفکران سیاسی مالحظـه مـیشـود ،بـا
هم مشابهت معنایی هم دارند.
در مجمــوا از منظــر متفکــران قــدیم و جدیــد ،جامعــه مــدنی ،تضــمین کننــده بقــا و تــداوم
مطلوبیتهای جامعه از قبیل قانون و عدالت است .این است که نهایتاً جامعه مدنی به عنوان فضـایی
مستقل از دولت ،خود یکی از مطلوبیتهای جامعه مدنی به عنوان جامعه مطلوب شهری است و در
کنار عناصـری ماننـد دموکراسـی ،برابـری ،مشـارکت سیاسـی و غیـره ارکـان جامعـه مطلـــوب را
بهوجـود میآورد .اکثر تعاریف جامعه مدنی نیز متمرکز بر ویژگیها و مؤلفههای چنـین جامعـهای
است .در واقع جامعه مدنی ،مسیری است برای وصول به جامعه مطلـوب (موالنـا  ) 1 : 91متفکـران
جدید هرگاه از جامعه مطلوب سخن گفتهاند به ارزشهای جامعه مدنی ــ به معنای اخص آن ــ نیز
برشمردهاند.
به هر حال مقوله جامعه مدنی یکی از مباحث مطرح امروز جهان است و از دیدگاه
تاریخدانان ،نظریه پردازان سیاسی ،جامعه شناسان و اقتصاددانان مورد توجه بسیار است .خصوصاً
بعد از شکست کمونیسم و فروپاشی اردوگاه شرق ،اصول و مبانی جامعه مدنی برای توسعه

( س)

1 . Karl Heinrich Marx
2 . Antonio Gramsci
3 . Hannah Arendt
4 . Jurgen Habermas
5 . Yoshihiro Francis Fukuyama
6 . Robert D.Putnam
7 . Daniel Bell

جامعه مطلوب و جامعه مدني در گفتمان امام خميني

تأکید کردهاند و هــرگاه دربـارة جامعه مـدنی بحـث کـردهانـد ارزشهـای جامعـه مطلـوب را نیـز
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اقتصادی و سیاسی و انسجام اجتماعی ضروری تشخیص داده شد و اندیشمندان و مفسران در اکثر
نقاط عالم،

موضوع جامعه مدنی را با دید عمیقتری مورد کنکاش قرار دادند (.)Becker 1994 : I

ولی به علت دیدگاه های گوناگونی که درباره جامعه مدنی مطرح شده است و به علت
تحوالت سریع اجتماعی و مطرحشدن مسائل و مباحث جدید ،تعریف جامع و مانعی از این
اصطالح کهن اندیشه سیاسی بهعمل نیامده است .با وجود این دربارة مؤلفههایی که جامعه مدنی را
میسازد اشتراک نظر زیادی میان اندیشمندان و کارشناسان موضوع مالحظه میشود؛ مانند آزادی
بیان ،مشارکت سیاسی ،دموکراسی ،برابری و نظیر این مؤلفهها ،که از محورهای اصلی مباحث
مربوط به جامعه مدنی است.
نهایتاً با بررسی دیدگاههای متفکران شاخص غربی خصوصاً منتسکیو از قرن هجدهم ،توکویل
از قرن نوزدهم و هابرماس از قرن بیستم (ر.ک :چاندوک  72 ،761 ، :7711ــ 77؛ عالم 773 :7711؛ هوتر

766 :7711ــ )763هشت مؤلفه مورد تأکید دربارة جامعه مدنی بهدست میآید .دو مؤلفه عدالت
(برابری) و وحدت در نزد متفکران ایرانی و مسلمان نیز جایگاه رفیـعی دارد که مجـموعه این
ارزشها و مؤلفـهها را میتوان به عنوان معنا و مفهوم جامعه مطلوب و جامعه مدنی تلقی کرد .بر
این اساس ،ده مؤلفه مهم چنین جامعهای عبارتند از:
) مردم (شهروندان)؛ ) تشکیالت و نهادهـای مردمـی؛  )9تشـکیالت و نهادهـای دولتـی؛ )1
حاکمیت قانون؛  )1مشارکت سیاسی؛  )0پاسخگویی دولت؛  )1عمومی بـودن سیاسـت؛  )1آزادی
بیان؛ (آزادی انتقاد و مطبوعات)؛  )3وحدت اجتماعی؛  ) 1عدالت اجتماعی.
این مؤلفهها که از سوی متخصصان و نظریه پـردازان مباحـث جامعـه مطلـوب و جامعـه مـدنی
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

مطرح شده است یا درباره حـاکم و حکومـت اسـت یـا دربـاره شـهروندان و نیـز حقـوق و حـدود
هرکدام از آنها؛ همچنین یا به ارزشهای مثبت فردی و اجتماعی اشـاره دارنـد و یـا بـه ارزشهـای
منفی فردی و اجتماعی؛ مثالً دموکراسی یک ارزش مثبت اجتماعی تلقی میشـود و در مقابـل آن،
استبداد یک ارزش منفی اجتمـاعی محسـوب مـیگـردد؛ مشـارکت سیاسـی یـک ارزش فـردی و
اجتماعی مثبت است و اختصاصی بودن سیاست یک ارزش منفی فردی و اجتماعی.

سابقه مبحث جامعه مطلوب و جامعه مدنی در ایران
بح ث جامعه مدنی در کشور ما سابقه چندانی ندارد هرچند درباره مؤلفههای جامعه مطلوب  -مانند
آزادی بیان ،برابری ،مشارکت سیاسی و غیره  -از دوران انقالب مشروطه تا کنون مباحث فراوانـی
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ی ک بحث اصلی و دستور جلسه و حتی به عنوان یک گفتمان در عرصـه عمـومی مطـرح شـد کـه

مقاله

مطرح شده است .عنوان جامعه مدنی در دولت هفتم (اولین دوره دولت آقـای خـاتمی) بـه عنـوان
تأثیرگذاری گستردهای داشت و بعداً نیز با تفـاوتهـای گفتمـانی و عنـاوین دیگـری ماننـد مـردم
ساالری و مردم ساالری دینی در عرصه سیاسی کشور ادامه یافت .به علـت حمایـت دولـت وقـت،
اندیشمندان و است ادان و نویسندگان فراوانی به این مبحث رو آوردند و ادبیات مفصلی در این بـاره
بهوجود آمد.
این ادبیات -هرچند مدت کوتاهی نمود پیدا کرد -شامل کتابها ،مقاالت ،ترجمه کتــابهـا
و مقاالت  ،مصاحبهها ،میز اندیشهها و همایشهایی شد که مجموعه مفصلی را در عرصه سیاست و
فضای عمومی کشور رقم زد .در این میان فقط یک کتاب ،جامعه مـدنی را بـه صـورت مسـتقل از
دیدگاه امام خمینی بررسی کرده است .البتـه اتکـای کتـاب مزبـور ،صـرفاً پـارهای از سـخنان امـام
خمینی است که آنها را در ارتبا با دیدگاه سایر اندیشمندان مورد بحث و بررسی قرار داده اسـت
(ر.ک :امام خمینی و جامعه مدنی).
البته در عرصه مقاالت و گفتگوها و سخنرانیها موارد متعددی از ارجاا به دیدگاههـای امـام،
وجود دارد.
فشردهای از مفاهیم کلی و مشابه ادبیات مزبور را میتوان به شرح ذیل دسته بندی کرد:
 .بیان مبانی و مفاهیم نظری -اکثر قریب به اتفاق متون تولید شده برای توضیح و تبیین مفهوم
جامعه مطلوب و جامعه مـدنی بـه اندیشـههـای متفکـران غربـی خصوصـاً افالطـون ،ارسـطو ،سـن
ماس ،هانا آرنت و ...اشاره کردهاند .همچنین در آثار داخلی ،اندیشههای بعضی از متفکران شـرقی
نیز مورد استناد بوده است مانند فارابی ،ابن خلـدون ،شـیخ فضـل او نـوری ،نـائینی ،امـام خمینـی،
شریعتی ،سید محمد خاتمی و. ...
 .بعضی از آثار مزبور ،جامعه مدنی را همان جامعه مطلوب دانستهاند و بعضی دیگر به عنـوان
یکی از مطلوبیتهای جامعه پیشرفته قلمداد کردهاند و در هر حال در هـی یـک از آثـار داخلـی و
خارجی مفهوم جامعه مدنی بیارتبا با جامعه سیاسی ،مطرح نشده است.
 .9در میان آثار داخلی (غیر ترجمه) سه دیدگاه متمایز مالحظه میشود:

جامعه مطلوب و جامعه مدني در گفتمان امام خميني

آکویناس ،نان ناک روسو ،توماس هابز ،جان الک ،منتسـکیو ،تاکویـل ،هگـل ،جـان رالـز ،هـابر

( س)
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الف) دیدگاهی که معتقد است مفاهیم جامعه مدنی با مبانی انقالب اسالمی و اندیشههای امـام
خمینی سازگار است و دیدگاههای ایشان ،مؤلفههای جامعه مدنی را تأیید میکند.
ب) دیدگاهی که نسبت به مفهوم جامعه مدنی ،منفی است و آن را یک اندیشه غربی میدانـد
که هی تناسبی با اسالم و اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ندارد.
ج) دیدگاهی که نسبت به مفهوم جامعه مدنی مثبت است ولی اندیشههـای امـام را فاقـد تأییـد
چنین معنا و مفهومی بلکه مخالف با آن قلمداد میکند.
اکثر آثار داخلی مؤید دیدگاه الف است.
بعضی از آثار مزبور – چه موافق و چه مخالف – جامعه مدنی را به عنوان یک گفتمان ،مطرح
کردهاند (ر.ک .به :خاتمی  911؛ براتعلی پور  91؛  910؛ گرامشی  919؛ موالنا  91؛ چاندوک .) 911

گفتمان و تحلیل گفتمان
گفتمان ،سخن یا گفتار ،در برابر وانه انگلیسی ) (discourseآمده است .این کلمه در انگلیسی به
معنای یک خطابه جدی یا نوشتهای درباره موضوعی ویژه یا مکالمهای جدی یا زبان خطابه و
نوشته است (. )Longman Dictionary
از دیدگاه دانش ارتباطات ،گفتمان به معنی شکل ،حالت یا نوا زبان در کاربرد آن است .هر
فردی برای خود امکان استفاده از گفتمانها یا زبانهای متعددی را دارد؛ به عنوان مثال ،زبان
محبت ،زبان قدرت ،زبان ورزش و غیره.
گفتمان در شرایط اجتماعی (بافت موقعیتی) به صورت گفتاری یا نوشتاری با اهدافی خاص،
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

تولید میشود؛ یعنی گفتمان ،نوعی کنش اجتماعی است که به منظور تأثیرگذاری در شرایط
موجود ،بروز و ظهور مییابد.
گفتمان ،قرابت زیادی با ایدئولونی دارد و درواقع بیانگر اعتقادات یا دیدگاههـای خـالق مـتن
نسبت به مسائل و موضوعات مختلف در شرایط تولید متن است .گفتمان گاه به شکل یا نوا (طرز
کاربرد) زبان ،اطالق میگردد که گـروه اجتمـاعی خاصـی آن را بـهکـار مـیبـرد؛ ماننـد گفتمـان
روحانیون یا گفتمان دانشگاهیان .گفتمان گاه به موضـوعات یـا مفـاهیم سـخن برمـیگـردد؛ ماننـد
گفتمان آزادی یا گفتمان مردم سـاالری و گـاه بـه فنـون زبـانی اشـاره دارد؛ ماننـد گفتمـان ادبـی،
گفتمان شاعرانه و نظایر اینها.
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تعامل ،الزامات ،توقعات و اهداف آنان در یک موقعیت خاص اجتمــاعی ،فرایند تعامل یـا فراینـد
گفتمان را رقم میزند

(2000:53
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تحلیل گفتمان در واقع به تحلیل تعامل اجتماعی میپردازد .در تعامل اجتمـاعی ،نقـش طـرفین
 .)Cynthiaهر گفتمانی در شرایط اجتمـاعی معـین ارائـه مـیگـردد؛

بنابراین ممکن است طی ارائه آن ،مسائلی برجسته شود ،مسائلی عمداً کوچک شمرده شود یا اصالً
مغفول ماند ،مسائلی مبهم نماید و مسائلی پنهان گردد.
چگونه میتوان به این پیچیدگی ها راه یافت؟ اساس درک مـتن گفتمـان در چـه نهفتـه اسـت؟
پاسخ آن است که هر گفتمانی در زمینه و حال و هوا یا شرایط اجتماعی خاصـی ارائـه مـیشـود و
همراه متون گفتمانی دیگری است .این همراهی کلیـد درک گفتمـان اسـت .عمـومیتـرین سـطح
زمینهای یا در واقع فحوای کالم ،فرهنگ است .مردم در جامعـه خـود ،جهـان و موقعیـت خـود را
چگونه میبینند و ارزیابی میکنند؟ ایـن دیـدگاه را کـه در دایـرة فرهنـگ و باورهـای اشـخاص و
جایگاه و موقعیت اجتماعی آنان شکل میگیرد ،میتـوان از طریـق گفتمـانهـایی کـه مـیسـازند،
بهدست آورد .متأسفانه درباره ارتبا و مناسبات زبان و فرهنگ چندان تحقیق نشده است؛ ولی بـه
هر حال می توان نوا گفتمان و موضوعات آن را عوامل اصلی انتخاب زبان گفتمان دانسـت .نهایتـاً
میتوان از طریق تحلیل گفتمان ،ساختار قدرت و اهداف همراه آن را

بهتر درک کـرد ( &Chimbo

.)Robert:5, 102

در هر صورت آنچـه در تحلیـل گفتمـان اهمیـت دارد اسـتخراج دیـدگاههـای پیـدا و پنهـان و
آشکارسازی زوایای مغفول گفته یا ناگفته خالق متن اسـت .در واقـع ،تحلیـل گفتمـان یـک روش
امکانات معنایی آن است .طبعاً دانش زمینهای محقق در این روند (چه در مرحله نمونهگیـری ،چـه
در مرحله تفسیر و تحلیل و چه در نتیجه گیری نهایی) ،نقش مهمـی ایفـا مـیکنـد و ممکـن اسـت
محقق دیگری به نحو دیگری و به نتایج دیگری برسد؛ لکن در هر حال روند تحقیق امری سلیقهای
نیست ،بلکه مستند به نظر متخصصان و محققان و متکی به روشی علمـی اسـت کـه صـحت آن بـه
اثبات رسیده است.
روش تحلیل گفتمان با ترکیب شرایط اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی و نیز شرایط ارائه کـالم و
شرایط زبانی کالم (بافت برون زبانی و بافت درون زبانی) ،روند تولید متن و کاربرد اجتمـاعی آن

جامعه مطلوب و جامعه مدني در گفتمان امام خميني

کیفی تفسیری برای درک بهتر متون و دستیابی به معنای عمیقتر متن ،نیت خالق مـتن یـا دریافـت

( س)
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به عنوان یک عمل اجتمـاعی و سیاسـی ،مـتن و خـالق آن را در پهنـه بسـیار وسـیعی مـیشناسـد و
میشناساند.

الگوی تحلیل گفتمان
در این پژوهش ،الگوی تحلیل گفتمان نورمن فرکالف  ،محقق و تحلیلگر انگلیسی ،مبنای بررسـی
است.
فرکالف ،گفتمان را در سه سطح مورد بررسی قرار میدهد:
 .سطح توصیفی ،که در آن به نوا (نانر) گفتمان و خصوصیات وانگانی و دستوری و بهطور
کلی چارچوب زبانی گفتمان توجه میشود.
 .سطح تفسـیری ،کـه در آن بـه رابطـة میـان مـتن و تعامـل مـیپردازنـد .تفسـیرها ترکیبـی از
محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است و مقصود ،دانش زمینهای است کـه مفسـر در تفسـیر مـتن
بهکار میبندد .در واقع ،متن جزیی از یک گفتمان محسوب میشود و در تعامل تولید و درک معنا
میان مولد متن و مخاطب که هردو دارای ذخـایر و منـابع ذهنـی از شـرایط و گفتمـانهـای محـیط
هستند ،معنا ،درک و تفسیر میشود.
 .9سطح تبیینی ،که در آن شالوده اجتماعی و تغییرات دانـش زمینـهای و البتـه بازتولیـد آن در
جریان کنش گفتمانی مطـرح اسـت .در مرحلـه تبیـین ،گفتمـان بـه عنـوان یـک کـنش اجتمــاعی
بررســــی میشود و در واقع تعین گفتمان توسط ساختارهای اجتماعی که مبتنی بر مناسبات قدرت
است ،روشن میگردد.
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در این تحقیق ،جایگاه مؤلفههای جامعة مدنی در کالم امام خمینی ،بررسی میشود تا مشخص
گردد که در هر دوره ،هدفگیری یا گرایش گفتمان امام چگونه است یا به عبـارت دیگـر مـردم،
نخبگان و جامعه مدنی به معنای خاص آن با قدرت حاکم در چه مناسباتی قرار میگیرنـد و محـور
گفتمان امام خمینی ،جامعه مدار و مردم ساالر است یا دولت مدار و حکومت سـاالر؛ زیـرا تمـامی
عناصر و مؤلفههای جامعة مدنی در اندیشههای غربی و شرقی ،اساساً مردم مدار است و تمامی ایـن
مؤلفهها از قبیل قانون مداری ،مسئولیت و پاسخگویی قدرت حاکم یـا دولـت و شـفافیت عملکـرد

1 . Norman Fairclough
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حاکم هم جزیی از این خیر محسوب میشود .خالصه ،مالک الرقاب جامعه ،مردم هستند و اگر بـه

مقاله

آن ،عدالت ،آزادی بیان و انتقاد و . . .همه در جهت خیر مردم و جامعه است؛ حتی دولت و قدرت
لحــاض ضــرورت زنــدگی جمعــی ،بایــد در عرصــههــای مختلــف تــابع قــانون و نظــم باشــند و
محدودیتهایی را بپذیرند این محدودیتهـا علـیاالصـول بـا اراده و خواسـت خودشـان و بنـا بـه
ضرورتهاست .این است که قانون و نظم و محـدودیت اجتمـاعی را نیـز خـود مـردم بـه صـورت
مستقیم یا از طریق نمایندگان خود وضـع مـیکننـد .بـرای تشـخیص ایـن مطلـب در گفتمـان امـام
خمینی ،گزارههای کالم ایشان ــ بر اساس فرمی که در کتـاب راه دراز گذاار (فرقـانی  ) 1 : 91بـر
مبنای مدل تحلیل گفتمان فرکالف ،جهت استخراج اطالعات متن ،تهیه شده است ـــ بـه صـورت
ذیل دسته بندی شده و به عنوان معیار سنجش ،مورد تحلیل قرار گرفته است.
وانگان (سفید و سیاه یا مثبت و منفی) ،یعنی کدام کلمات یا اصـطالحات در مـتن مـورد نظـر
جنبه مثبت دارد و کدام جنبه منفی (وانگان ارزشی).
افراد و نهادهای مطرح شده ،یعنی همانند وانگان ،کدام فرد یا شـخص یـا نهـاد ،چهـره مثبـت
دارد و کدام منفی.
توصیف یا قطب بندی ،به این معنا که خود (من یا ما) چگونه توصیف شده است و غیر خود یا
دیگران چگونه.
استناد یا ذکر شاهد ،به این معنا که برای تأیید کالم به کدام فرد یا شخص یا مدارک و تجربـه
و غیر آن استناد شده است.
و مقوالت و درک موضوا بر چه مفروضاتی متکی است ،چه آمـوزههـای فکـری و عملـی را القـا
میکند و چه مطالبی را تداعی مینماید.
روش ،یعنی خالق متن برای وصول به هدف ،چه راهکارهایی را به صورت آشکار یـا ضـمنی،
توصیه میکند.
بیان ،یعنی ابزارهای بیان مطلب بر چه اساسی اسـت :نامگـذاری ،کلـی بـافی ،تهدیـد ،تحـذیر،
آگاهی بخشی ،استدالل و. . .
مفاهیم جامعه مدنی یا مؤلفههای آن در کالم و تلقی و اسـتنبا گوینـده از آن ،یعنـی مـتن بـه

( س)

کدامیک از مؤلفههای جامعه مدنی تأکید دارد و چه استنباطی از آن مینماید.
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داللتهای ضمنی (پیش فرضها ،تلقین و تداعی) ،به معنای اینکه متن برای ارتبا میان مسائل
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گزارههای اساسی متن کدام است؛ یعنی مخلص کالم گوینده چیست و چه میخواهـد بگویـد
یا اینکه جان کالم او کدام است.
مقولههای اجماا و توافق در متن کدام است؛ یعنی چه مواردی مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه کـه
تمامی طرفهای درگیر نسبت به آن توافق ظاهری یا واقعی دارند .البته این ردیف ممکن است در
ردیفهای دیگری مانند ذکر شواهد نیز قرار گیرد.
منبع مشروعیت ،به این معنی که برای گوینده ،جایگاه او و کالم او چـه چیـزی از دیـدگاه وی
مشروعیتآفرین است.
قابل ذکر است که روش فرکالف در تحلیل گفتمان ،یک روش اجرایی است که مورد توجـه
و استقبال محققان و استادان ایرانی ،قرار گرفته اسـت کـه در موضـوعات مشـابه ،جوابگـو بـودن و
صحت آن به اثبات رسیده است.

شدت حضور معنا در متن
در تحقیق حاضر چون مسأله جایگاه یا رتبهبندی مؤلفههای جامعة مدنی نیز مطرح بود از روش
تحقیق و تحلیل کیفی عمدتاً از کتاب

اصول روش تحقیق کیفی

نیز استفاده شده است

(استراس و

کوربین  .)7733یعنی طی یک جدول دو بعدی بررسی شده که از هر مؤلفه به صورت سطح باال دفاع
شده یا سطح پای ین و هر مؤلفه به صورت بالشرط و قید مطرح گردیده یا تعریف و تحدید و
شرایطی برای آن ذکر شده است.
بررسی دفاع سطح باال یا دفاع سطح پایین و تحدید یا عدم تحدید هر یک از مؤلفههای جامعه
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مدنی در کالم امام بر اساس جدولی است که به همین منظور تهیه شده:
نام مؤلفه

نوع دفاع

شرط (تحدید)

باال

ندارد

پایین

دارد

بر اساس این جدول چهار رتبه بندی برای مؤلفههای جامعه مدنی مشخص میشود از قرار ذیل:
الف) مؤلفه یا مؤلفههایی که دارای دفاا باال بوده و هیچگونه قید و شر یا تعریف و تحدیدی
ندارند.
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ج) مؤلفه یا مؤلفههایی که دارای دفاا پایین هستند ولی قید و شرطی ندارند.
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ب) مؤلفه یا مؤلفهها یی که داری دفاا باال بوده ولی قید و شر یا تعریف و تحدید دارند.
د) مؤلفه یا مؤلفههایی که دارای دفاا پایین هستند و قید و شر یا تعریف و تحدید دارند.
برای تعیین اینکه از یک مؤلفه به صورت سطح باال دفاا شده یا خیـر بـه مختصـات آن مؤلفـه
مراجعه میکنیم به این قرار:
 .استمرار :مؤلفه وقتی استمرار دارد که در تمام یا اکثریـت نمونـههـای هـر مقطـع ،حضـور
داشته باشد که در این صورت برای آن یک نمره ( ) منظور میشود.
 .دامنه :مؤلفه وقتی دارای دامنه است که در یک نمونه خـاص ،حجـم مناسـبی را بـه خـود
اختصاص دهد که حداقل آن بیش از یک دهم متن است کـه در ایـن صـورت بـرای آن
یک نمره ( ) منظور میشود .علت تعیین یک دهم متن به عنوان شـاخص ،آن اسـت کـه
مؤلفههای منتخب این تحقیق ،ده مورد است .گو اینکه مؤلفههای مورد تأکید امام (عناصر
یا ارزشهایی که دارای دفـاا سـطح باالسـت) در اکـــثر قریـب بـه اتفــــاق نمونـههـای
منتخب ،بیشتر از یک دهم حجم متن را به خود اختصاص میدهد.
 .9شدت :مؤلفه وقتی دارای شدت است که از آن با صفات احساسی و قـوی یـا قیـود اکیـد
دفاا شده باشد که در این صورت یک نمره ( ) بـرای آن منظــور میشود.
هر مؤلفهای که در مقطع مورد بررسی حداقل دارای دو نمره ( ) باشد آن مؤلفه دارای دفـــاا
سطح بــاال محسوب میگردد.
کتابهای ایشان ــ است که در صحیفه امام منتشر شده است .همچنین در این بررسی جمعاً بیست و
دو نمونه به صورت نمونهگیری هدفمند از میان سخنان امام خمینی (سخنرانی ،پیام ،نامه ،مصاحبه)
انتخاب شده است (نه نمونه از دوره قبل از پیروزی انقالب اسالمی و سیزده نمونه از دوره بعد از
پیروزی انقالب اسالمی).
توضیح اینکه در نمونهگیری هدفمند که یکی از روشهای آماری تحقیق است ،محقق ضمن
بررسی و مطالعه تمامی متون جامعه آماری به صورت کتابخانهای ،نمونههایی را که به نظر وی
دربردارندة مفاهیم موضوع تحقیق است به عنوان نمونه معرف برای تحلیل انتخاب میکند .ممکن

( س)

است بعضی از مفاهیم فقط در یک یا دو نمونه وجود داشته باشد و بعضی در نمونههای متعدد که
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جامعه آماری این تحقیق ،تمامیسخنان قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی امام – غیر از
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در هر صورت مجموعهای از آنها برای بررسی ،انتخاب میشود .شایان ذکر است که از دوران
جنگ تحمیلی هیچ نمونه ای انتخاب نشده است؛ زیرا کشور در بیش از دو هزار کیلومتر از
مرزهای خود و بسیاری از مناطق داخلی ،درگیر جنگی همه جانبه بود و روشن است که چنین
شرایطی در بافت موقعیتی تأثیر قطعی دارد .هرچند که در میان پیامهای متعدد امام در این دوران به
ارزش های گوناگون جامعه مطلوب و جامعه مدنی اشاره شده است؛ ولی نمیتوان از میان آنها
«نمونه معرف» انتخاب کرد .حال آنکه بعد از پیروزی انقالب تا شروع جنگ تحمیلی ــ با وجود
توطئههای گوناگون ــ لزوم تأسیس و تثبیت هرچه سریعتر نهادهای نظام جدید و توضیح و تشریح
جوانب مختلف حکومت آتی ،امام خمینی را بر آن داشت تا درباره موضوع ،سخنان بسیاری را
مطرح کند .همچنین بعد از پایان جنگ و عادی شدن نسبی شرایط در مدت کوتاه باقیمانده از
حیات امام ،سخنان مهمی از ایشان به یادگار مانده است که میتوان آنها را اوج اندیشه سیاسی
ایشان دانست .از این دو مقطع نیز نمونههایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
نمونههای منتخب این تحقیق که همگی از صحیفه امام انتخاب شده از قرار ذیل است .در برابر
هر نمونه ،شماره جلد و صفحة صحیفه امام مشخص شده است.
الف) نمونههای قبل از پیروزی انقالب اسالمی:
 )7تلگراف به شاه  73 /آبانماه ( 7727امام خمینی  7733ج  31 : 7ـ .)33

) سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم  6/فروردین ماه 7727

(امام خمینی  7733ج  703 :7ـ

.) 33
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 )7نامه سرگشاده به هویدا (نخست وزیر وقت) 6 /فروردین ماه 7726

(امام خمینی  7733ج :

7 1ـ.)7 7
 )2پیام به ملت ایران  73 /شهریورماه ( 7731امام خمینی  7733ج 231 :7ـ.)232
 )3سخنرانی در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج  /اول دیماه ( 7731امام خمینی  7733ج : 3
 63ـ . ) 31
 )6مصاحبه با کرککروفت  1 /دیماه ( 7731امام خمینی  7733ج  11 :3ـ . ) 17
 )1مصاحبه با خبرنگار روزنامة اکونومیست  73 /دیماه ( 7731امام خمینی  7733ج  736 :3ـ .)73

 )3پیام به ارتش /

 7بهمن ( 7731امام خمینی  7733ج .) 0 :6

 )1حکم تشکیل دولت موقت  73 /بهمن ( 7731امام خمینی  7733ج  33 :6ـ .)32
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 )7سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده ادبیات و فرهنگیان اهواز /

خرداد 7733

(امام

مقاله

ب) نمونههای بعد از پیروزی انقالب اسالمی:
خمینی  7733ج  263 :1ـ .)232

) سخنرانی در حضور بانوان شاغل در مؤسسه کیهان  3 /خرداد 7733

(امام خمینی  7733ج :1

 373ـ .)373
 )7سخنرانی در جمع روحانیون ،پرسنل سپاه پاسداران ،اهالی کرج  3 /خرداد ( 7733امام خمینی
 7733ج  1 :3ـ .)7

 )2سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی 3 /

خرداد ( 7733امام خمینی  7733ج  713 :3ـ .)761

 )3سخنرانی در جمع پاسداران و روحانیون تربت حیدریه  77 /تیرماه ( 7733امام خمینی  7733ج
 2 7 :3ـ .)273

)6

سخنرانی در جمع مسئوالن و کارکنان مجله خواندنیها  76 /تیرماه ( 7733امام خمینی 7733

ج  211 :3ـ .)212
 )1سخنرانی در جمع انجمن اسالمی نیروی هوایی  70 /شهریورماه ( 7733امام خمینی  7733ج :1
 730ــ .)713

 )3سخنرانی در جمع مسئوالن و فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی  6 /آذرماه 7733
(امام خمینی  7733ج  771 :77ـ .)77
 )1بیانات خطاب به حامد الگار  1 /دیماه ( 7733امام خمینی  7733ج  266 :77ـ .)223
 )70سخنرانی در جمع روحانیون ارومیه  70 /دیماه ( 7733امام خمینی  7733ج  303 :77ـ .)216
ج .) 07 : 7

)7

نامه خطاب به محمد علی انصاری (منشور برادری)  70 /آبانماه ( 7761امام خمینی  7733ج

 730 : 7ـ .)716

 )77نامه خطاب به علی مشکینی ،رئیس مجلس خبرگان  1 /اردیبهشت ماه 7763

(امام خمینی

 7733ج .)717 : 7
مجموع نمونهها و فرم تحلیل آنها بیشتر از  700صفحــه (قطع وزیـــری شده است (ر .ک :مروی

 )7731که نتــایج نهایی آن در پی میآید.

جامعه مطلوب و جامعه مدني در گفتمان امام خميني

 )77پاسخ نامة جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی  1 /آذرماه 7761

(امام خمینی 7733

( س)

411
پژوهشنامة متين

نتایج تحقیق
در درجه اول ،بررسیهای ما نشان میدهد که امام خمینی بدون نام بردن از جامعه مطلوب یا جامعه
مدنی ،مؤلفههای چنین جامعهای را بیان و تبیین کرده است .گفتمان امام خمینی را میتوان گفتمان
(ص)

اسالم ناب محمدی

دانست که خود ایشان در سخنانشان چنین اصطالحی را در برابر

برداشتهای انحرافی از اسالم بهکار بردهاند .در این گفتمان ،دیدگاههای جدید در ترکیبی نو،
جذب و باز تعریف میشود .نکته محوری گفتمان امام نیز در همین نکته نهفته است .گفتمان امام
نسبت به مظاهر تمدن ،بسته نیست .گفتمان امام نسبت به مدرنیزم ،نه صورت نفی و مقابله دارد و نه
صورت تسلیم و پذیرش محض بلکه به صورت فعّال با چنین مظاهری دارای کنش متقابل است.
این گفتمان ،مظاهر تمدن را در چارچوب اصول خود میپذیرد .مظاهر تمدن از دیدگاه امام هم
شامل مظاهر مادی تمدن است مانند وسایل نقلیه جدید یا لوازم ارتباطی جدید و غیره و هم شامل
اندیشهها و نظامات جدید است مانند دموکراسی ،جامعه مدنی ،حقوق زنان ،حف محیط زیست،
ورزش و تفریحات جدید ،هنرهای گوناگون و . . . .
مهم ترین محور گفتمانی امام آن است که چگونگی جذب و استفاده و تعریف و موضعگیری
نسبت به اینگونه مقوالت را برای همیشه باز نگه میدارد؛ یعنی ممکن است با توجه به زمان و مکان
و اوضاا و احوال جامعه و جهان ،تمامی تعاریف از مقوالت نو و تمامی موضعگیریها نسبت به
آنها دستخوش تغییر و تحول شود .این است که گفتمان امام در حد بسیار باالیی انعطافپذیری
دارد .سیر گفتمانی امام در مقاطع مورد بحث حاکی از تحول این گفتمان به سمت و سوی انعطاف
پذیری بیشتر است.
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

ارزشهای جامعه مدنی یا مؤلفههای جامعه مطلوب در گفتمان امام حالت باز و انبساطی دارد و
مرز و محدویتی به غیر از شریعت برای آنها وضع نشده است .از طرف دیگر ،درک امام از
شریعت ،درکی نو و جهانشمول است .از منظر ایشان ،اسالم پاسخگوی هر مسأله و هر نیازی
است .مسأله مهم آن است که این پاسخگویی در ارتبا

تنگاتنگ با زمان و مکان ،امری

تحولپذیر است .کالم امام در قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،شامل تمامی ارزشهای جامعه
مدنی میگردد الّا اینکه به علت بافت موقعیتی ،تأکید بر بعضی مقوالت اهمیت بیشتری یافته است.
بنابراین میتوان گفت تغییرات نوا مؤلفههای جامعه مدنی (حاکم و حکومت و وظایف و
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قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،به غیر از یک مورد ،تغییرات معنا داری را نشان نمیدهد.

مقاله

اختیارات آن ،اختیارات و وظایف مردم ،ارزشهای مثبت و ارزشهای منفی اجتماعی) در دوران

جدول ارزشهای جامعه مدنی در كالم امام خمینی (قبل از پیروزی انقالب اسالمی):
شکل و نوا

وظایف و

حکومت

اختیارات

پیشنهادی و مطلوب

حکومت

وظایف و

ارزشهای مثبت

ارزشهای منفی

اختیارات مردم

فردی و اجتماعی

فردی و اجتماعی

(با رهبری فقیه

قانون و مقررات

حمایت از حکومت

عدالت و ظلم ستیزی،

وابستگی،

عادل آگاه ظلم

اسالمی ،استقالل

اسالمی،

صداقت،

فساد و نادرستی

ستیز)

کشور ،عدالت،

آزادی (بیان و

ساده زیستی،

(اخالقی اقتصادی،

آزادی (خصوصاً

انتقاد ،انتخابات،

خود باوری،

اجتماعی)،

آزادی بیان و

فعالیتهای سیاسی و

کار و تالش،

تملق و چاپلوسی،

انتقاد) ،انتخابات

اجتماعی )،

حف وحدت،

فرد پرستی،

آزاد ،امنیت،

حف وحدت،

عزت و شرف،

بی سامانی،

خدمت و تواضع

مشارکت سیاسی،

خدمت به مردم

دروغ و فریب،

نسبت به مردم،

انتخاب حاکم و

خصوصاً محرومین،

سستی و بیعاری،

حقوق اقشار

مسئولین واجد

فرهنگ ،علم ،تعلیم

جهالت،

مختلف مردم،

صالحیت،

و تربیت،

تفرقه،

مسئولیت و

نظارت علما بر

تمدن و ترقی

فقر و محرومیت

پاسخگویی،

حکومت

صداقت ،تعلیم و
تربیت ،ارشاد و
هدایت ،رسیدگی
به محرومین

جامعه مطلوب و جامعه مدني در گفتمان امام خميني

جمهوری اسالمی

برقراری و حف

اطاعت از قانون،

ایمان و اعتقاد،

ظلم و ارعاب،

( س)
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جدول ارزشهای جامعه مدنی در كالم امام خمینی (بعد از پیروزی انقالب اسالمی):
شکل و نوا
حکومت
پیشنهادی و
مطلوب

وظایف و
اختیارات
حکومت

وظایف و

ارزشهای مثبت

ارزشهای منفی

اختیارات مردم

فردی و اجتماعی

فردی و اجتماعی

جمهوری اسالمی

اجرای قانون و

اطاعت از قانون،

ایمان و اعتقاد،

ظلم و تعدی،

(با رهبری فقیه

مقررات جمهوری

حمایت از

عدالت و ظلم

بی قانونی و خود

اسالمی ،حف

حکومت اسالمی،

ستیزی،

سری،

استقالل کشور،

نظارت جمعی و

نظارت جمعی و

فساد و نادرستی

عدالت و پرهیز از

مستمر بر مسئولین،

مستمر بـــــــر

(اخالقی اقتصادی،

تعدی ،انتخابات

تهذیب نفس،

مسئولین،

اجتماعی)،

آزاد ،امنیت،

آزادی (بیان و

ساده زیستی،

خـــــود باختگی

خدمت به مردم

انتقاد ،انتخابات،

خود باوری،

فرهنگی،

خصوصاً

فعالیتهای سیاسی و

کار و تالش،

فقر و محرومیت،

محرومین،

اجتماعی)،

حف وحدت،

اسالم آمریکایی

مسئولیت و

حضور در عرصه

خدمت به مردم

پاسخگویی ،تعلیم

انتخابات،

خصوصاً محرومین،

و تربیت ،پیشرفت

حف وحدت،

فرهنگ ،علم،

و ترقی کشور،

کار و تالش

تعلیم و تربیت،

عادل آگاه ظلم
ستیز)

اصالح خود و

تمدن و پیشرفت

سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

اصالح بازار،
تهذیب نفس
مسئولین

با توجه به دو جدول مزبور ،موردی که تغییر آن معنادار است ویژگی یا مؤلفه «نظارت مستمر مردم
بر مسئولین» است که در جدول ارزشهای جامعه مدنی در قبل از پیروزی انقالب ،جایگاهی
ندارد .البته ایشان در بعضی از سخنرانیهای خود بر لزوم نظارت علما بر حکومت تأکید کردهاند
ولی در جدول بعد از پیروزی چنین مقولهای وجود ندارد .میتوان استدالل کرد که این ارزش
خود به خود در مؤلفه والیت فقیه ،مندرج است .به هر حال عنصر نظارت مستمر مردم بر مسئولین
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است که نوعی تحول گفتمانی محسوب میشود.

مقاله

هم در شمار وظایف مردم و هم در شمار ارزشهای مثبت جامعه مدنی در جدول بعد از پیروزی
امّا جدول رتبهبندی ارزشهای جامعه مدنی در گفتمان امام ،تغییرات معنادار بیشتری را نشان
میدهد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد .البته در این جدول نیز تغییر بعضی از مؤلفهها مربو
به بافت موقعیتی یا نمونه منتخب است .مثالً در جدول بعد از پیروزی مواردی مانند خودباوری و
اتکای به خویش یا تهذیب نفس آمده که در جدول قبل از پیروزی وجود ندارد اما نمیتوان چنین
مواردی را تغییر یا تحول گفتمانی دانست؛ زیرا چنین عناصری در گفتار امام همیشه بوده است
لکن نیاز روز ،تأکید بر بعضی از آنها را ضروری ساخته است .مثالً بعد از پیروزی انقالب الزم بود
که مردم ایران با خود باوری و اتکای به خویش ،کشور خود را اداره کنند و لذا امام بر این ویژگی
تأکید فراوان داشته است .اما بعضی از عناصر یا چگونگی رتبهبندی آنها قبالً در کالم امام سابقه
مشخصی ندارد و میتوان آنها را تغییر گفتمانی یا به عبارت بهتر تحول گفتمانی نامید.
جدول رتبهبندی مؤلفهها یا ارزشهای جامعه مطلوب و جامعه مدنی در قبل از پیروزی انقالب
اسالمیاز قرار ذیل است:
الف

قانون و مقررات اسالم ،خواست ملت (مردم) ،رهبری فقیه عادل ،استقالل ،نهادهای نمایندگی (دولتی)،
مسئولیت و پاسخگویی دولت ،عدالت (خصوصاً عدالت اقتصادی) ،خدمت و تواضع نسبت به مردم،
انتخابات آزاد ،وحدت مشارکت سیاسی (عمومی بودن سیاست) ،صداقت ،پیشرفت و ترقی ،تعلیم و تربیت
اسالمی ،تمدن و تجدد ،عزت و سربلندی ،رسیدگی به محرومین ،حف

منافع و منابع کشور ،مبارزه با

انحرافات شخصی و اجتماعی.
اصالحات ،حقوق زنان
ج

حقوق اقلیتهای رسمی

د

احزاب و گروههای سیاسی

جامعه مطلوب و جامعه مدني در گفتمان امام خميني

ب

آزادی (خصوصاً آزادی بیان و انتقاد از حکومت) ،آزادی فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ،مطبوعات آزاد،

( س)

411
پژوهشنامة متين

جدول رتبهبندی مؤلفهها یا ارزشهای یادشده در بعد از پیروزی انقالب اسالمی از قرار ذیل
است:
الف

خواست ملت مسلمان ،قانون ،والیت فقیه ،عدالت ،استقالل (خصوصاً استقالل فرهنگی) ،هویت اسالمی،
خود باوری و اتکای به خویش ،تهذیب نفس ،مسئولیت و پاسخگویی دولت ،نظارت جمعی و مستمر مردم
بر مسئولین ،وحدت ،مشارکت سیاسی (عمومی بودن سیاست) ،پیشرفت و ترقی ،تعلیم و تربیت اسالمی،
خدمت به مردم بویژه محرومین ،جلوگیری از فساد.

ب

آزادی (خصوصاً آزادی بیان و انتقاد از حکومت) ،ولی فقیه ،نهادهای نمایندگی (دولتی) ،آزادی
فعالیت های اجتماعی و سیاسی ،مطبوعات آزاد ،حقوق زنان ،اصالحات (اصالح دولت ،اصالح بازار)،
رقابت سیاسی سالم.

ج

حقوق اقلیتهای رسمی.

د

احزاب و گروههای سیاسی ،دموکراسی ،نهادهای مدنی (غیر سیاسی).

با توجه به دو جدول مزبور (دو جدول ارزشی) میتوان گفت:
 .در ردیف اول جدول قبل از پیروزی «نظارت جمعی و مستمر مردم بر مسئولین» نیامده است
ولی در جدول بعد از پیروزی این مؤلفه در رتبه اول گفتمانی قرار دارد .بالشک این مؤلفه ،حوزه
قدرت مردمی را گستردهتر میکند و حوزه اختیارات حکومت و دولت را محدودتر .یعنی سیر
گفتمانی امام به سوی محدویت قدرت دولت و گسترش قدرت مردم ،تحول یافته است .از
نگرانیهای مهم امام که در گفتمان ایشان محرز است یأس و دلسردی مردم از انقالب است که
سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

مسئولیت آن ،هم به مسئولین کشور برمیگردد و هم به مردم .این است که نظارت همگانی مردم
بر مسئولین کشور که به عنوان وظیفه بر آن تأکید میشود ،میتواند جلوی چنین وضعیتی را ــ که
در گفتمان امام از عوامل شکست انقالب است ــ بگیرد.
 .خواست مردم یا ملت در جدول قبل از پیروزی در رتبه اول قرار دارد که در جدول بعد از
پیروزی نیز چنین است با این تفاوت که صفت «مسلمان» به آن اضافه شده است .یعنی در اکثر
موارد امام بر خواست ملت مسلمان ،تأکید کردهاند .کاربرد این گونه صفات حاکی از تأکید بر
هویت است .هویت بخشی یا کشف هویت مردمی در گفتمان امام ،محور و اساس انقالب اسالمی
است .امام خمینی در تمام طول عمر تالش کرد با شناساندن هویت واقعی مردم به آنان ،موقعیت و
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ترسیم نماید .بدون شناخت خویش و یافتن هویت خویش هی جامعهای انقالب نکرده است .این

مقاله

جایگاه آنان را در برابر حکومت شاهنشاهی و در نظام جهانی مشخص و خط سیر تالش آنان را
معنایی است که در آثار متفکران داخلی و خارجی همانند سید جمال ،شریعتی ،گاندی ،و. . .
مالحظه میشود (ر.ک :حسینی اسدآبادی  913؛ شریعتی  911؛ گاندی .) 910
 .9در جدول قبل از پیروزی بر والیت فقیه تأکید شده لکن در جدول بعد از پیروزی نوعی
تفکیک در این مقوله مشهود است؛ یعنی والیت فقیه از ولی فقیه جداست و تطبیق کامل با هم
ندارند .امام از والیت فقیه به صورت مطلق و بالشر دفاا میکند؛ اما ولی فقیه یعنی فردی را که
منصوب به این مقام است با شر و محدویت مورد حمایت قرار میدهد .این موضوا در گفتمان
امام خمینی بسیار اسـاسـی و مهــم است .عــالوه بر نمونههای منتخب این تحقیق ،امام در سخنان
متعدد دیگری ،والیت فقیه را از عملکرد ولی فقیه ــ که در آن زمان خودش چنین مسئولیتی را به
عهده داشت تفکیک کرده است .گفتمان امام صراحت دارد که اعتقاد به والیت فقیه منافاتی با
انتقاد از عملکرد ولی فقیه ندارد .ایشان در حالی که والیت فقیــه را هدیــهای الهـی میداند ،معتقد
است:
هر فـردی از افـراد ملـت حـق دارد کـه مسـتقیم ًا در برابـر سـایرین ،زمامـدار
مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهـد
و در غیر این صورت ،اگر بر خالف وظایف اسالمی خود عمل کـرده باشـد
ــ خود به خودــ از مقام زمامداری معزول است (امام خمینی  911ج .)113 :1
گذاشتی؟ باید هجوم کنید ،نهی کنید که چرا؟ (امام خمینی  911ج . )111 :1

خدا میداند که شخصاً برای خود ذرهای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم.
اگر تخلفی از مـن هـم سـرزند ،مهیـای مؤاخـذهام (امـام خمینـی  911ج

:

.) 1

بنابراین مسلم است که در گفتمان امام خمینی ،والیت فقیه ،امری الهی و خدشه ناپذیر
است ولی فردی که متصدی چنین مقامی است (ولی فقیه) فردی است مسئول و پاسخگو،
قابل انتقاد و قابل استیضاح و نیز قابل عزل.
 .1مقوله استقالل ،تبدیل به استقالل (خصوصاً استقالل فرهنگی) شده است؛ یعنی بعد از

( س)

پیروزی انقالب و استقالل سیاسی کشور ،خالق متن به این واقعیت رسیده است که بدون استقالل
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اگر من پایم را کج گذاشتم ،شما مسئولید اگـر نگوییـد چـرا پایـت را کـج
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فرهنگی ،استقالل سیاسی ،پایدار نخواهد ماند .به همین دلیل در این دوران تأکید خالق متن بر
هویت اسالمی بسیار مشهود است.
 .1تأکید امام بر مؤلفه عدالت در قبل از پیروزی انقالب اسالمی عموماً با تأکید بر عدالت
اقتصادی بوده است لکن این تأکید در بعد از پیروزی انقالب به نظر نمیرسد .احتماالً علت آن
است که از دیدگاه خالق متون بعد از پیروزی ،عدالت در همة زمینهها بایستی اجرا شود و عالوه
بر آن با تأکید ایشان بر خدمت به مردم خصوصاً محرومین ،حوزه عدالت اقتصادی نیز معین
میشود؛ یعنی منظور از عدالت اقتصادی آن مسائلی نیست که در حکومتهای مارکسیستی مطرح
شده بلکه تمرکز امام بر تقلیل فاصله طبقاتی و نجات محرومین از تبعیضات مختلف بویژه
تبعیضات اقتصادی است .البته عدالت اقتصادی یکی از مؤلفههای مهم گفتمان امام است ولی نافی
عدالت در سایر زمینهها نیست .همچنین «مرفهین بی درد» همواره در شمار «غیر» یا «دیگر» گفتمان
ایشان محسوب میشود .در هر صورت ،نتایج حاصله صرفاً شامل نمونههای منتخب است.
 .0ردیف دوم جدول رتبه بندی ،نسبت به جدول قبل از پیروزی ،حجم بیشتری را به خود
اختصاص داده است .یعنی شامل مؤلفههای بیشتری شده است .معنای این حالت آن است که خالق
متون با مسائل جدیدی در مقابل گفتمان خود روبرو شده است که میبایست آنها را تعریف کند و
حدود آنها را مشخص نماید .در این ردیف ،نهادهای دولتی– در کنار ولی فقیه ــ حضور دارد؛
یعنی حمایت و تأیید دولت نیز منو به عملکرد و اهداف آن است .همچنین عنصر رقابت سیاسی
با صفت سالم ،تعریف و تحدید شده و در این ردیف آمده است .در گفتمان امام ،منظور از رقابت
سیاسی سالم؛ یعنی فعالیت سیاسی در چارچوب نظام اسالمی و بدون توطئه یا تخریب رقیب

سال شانزدهم/شماره شصت و سه/تابستان 9313

صورت پذیرد.
 .1در پایینترین رتبه جدول یعنی جایی که از مؤلفههای آن دفاا محکم و سطح باالیی بهعمل
نیامده ولی تعریف و تحدید آنها وجود دارد به عنصر احزاب و گروههای سیاسی که در قبل از
انقالب مطرح بود ،مؤلفة دموکراسی و نهادهای مدنی (غیر سیاسی) نیز اضافه شده است .با این
وجود باید در نظر داشت که این معنا عالوه بر آنکه صرفاً محدود به نمونههای منتخب است،
اساساً به علت شرایط بحرانی دوران دهساله رهبری امام خمینی که اکثر توان کشور و مدیریت امام
مصروف دفاا طوالنی در برابر هجوم خارجی ،محاصره اقتصادی و بحرانها و توطئههای خارجی
و داخلی شد فاقد اولویت به نظر میرسد .تاریخ سیاسی کشورهای مختلف نشانگر آن است که
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برقراری دموکراسی ،توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی اکثراً در شرایط عادی و صلح آمیز
چنان مفاهیمی در گفتمان ایشان بروز و ظهور بیشتری پیدا کرد.
قابل ذکر است که امام همیشه عالوه بر تأکید بر عمومی بودن سیاست ،مشارکت سیاسی را به
صورت مستقیم و مردمی یا مشارکت عامه و توده مردم ،توصیه کرده و مورد توجه قرار داده است
و احتماالً به دلیل نگرانی از تفرقه و اعمال نفوذ قدرتهای خارجی یا توطئه گروههای داخلی
بی اعتقاد به نظام که در اوایل انقالب امری مسجل بود نسبت به مشارکت سازمان یافته و از طریق
گروههای سیاسی نوپا یا بیریشه ،اعتمادی نداشت .اما بعد از تثبیت نظام اسالمی که احزاب معتقد
به نظام ،فضای سیاسی کشور را پر کرده بودند از رقابت سیاسی سالم بهشدت دفاا کرده است.
نتیجه اینکه ،مشارکت سیاسی سازمان یافته (از طریق احزاب و گروههای سیاسی) در چارچوب
نظام اسالمی در گفتمان امام بالمانع بلکه مورد حمایت و تأیید به نظر میرسد و به همین دلیل
میتوان موضوا ت کثرگرایی سیاسی را که در پی وجود نهادهای مدنی امری اجتناب ناپذیر است به
عنوان یک اصل مورد قبول در گفتمان امام ،معرفی کرد هر چند رحلت ایشان فرصت نداد تا
تداوم تحول گفتمانی ایشان را در این عرصه و در شرایط و مشکالت و نیازهای دیگری مالحظه
کنیم لکن روش گفتمانی امام همواره در برخورد با مسائل جدید قابل الگوگیری است.
نهایتاً اینکه هی یک از مؤلفههای اصلی جامعه مدنی (جامعه مطلوب) در اندیشة مدرن نیست
که در گفتمان امام پذیرفته نشده باشد .امام خمـینی از اکثر مؤلفههای جامعه مطلوب به شدت و
پاسخگویی دولت ،حکومت قانون و. . .
همچنین سیر گفتمانی ایشان را میتوان بر اساس انعطاف پذیری بیشتر در شرایط جدید و در
آینده ،تعریف کرد و توضیح داد و همواره در جهت دستیابی به جامعهای هرچه مطلوبتــر به
عنــوان شاخص و راهنمایی قابل اتکا از آن بهره مند شد.
محدودیتهای تحقیق ــ مهمترین محدودیت تحقیقات کیفی این است که اساساً در این نوا
تحقیق ،ادعای تعمیم نتایج به جامعه آماری وجود ندارد و صرفاً شامل نمونههای منتخب است.
خصوصاً که روش تحلیل گفتمان یک روش تفسیری جهت درک بهتر معنای متن است و ممکن

( س)

است محقق دیگری ــ حتی از همین نمونههای منتخب ــ به نتایج دیگری برسد .با وجود این به
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بدون قید و شر  ،دفاا کرده است مانند حق مردم در تعیین سرنوشت خود ،مسئولیت و
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علت اینکه شاخص مقوله جامعه مطلوب و جامعه مدنی از دیدگاه نظریه پردازان یا داوران و
خبرگان موضوا طی مؤلفهها یا معرفهای مشخصی ،بیان و تبیین شده است لذا میتوان گفت این
ارزشها یا مؤلفهها به طورکلی دارای اعتبار صوری (تأیید نظریه پردازان و خبرگان) و اعتبار سازه
(تناسب ابزار تحقیق با مبانی نظری) است.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ذ تحقیق حاضر را میتوان زمینه ساز تحقیقات متعدد
دیگری در عرصه اندیشه امام خمینی دانست .مهمترین دلیل آن این است که تاکنون متون باقی
مانده از امام خمینی با استفاده از شیوه تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار نگرفته است .اساساً کاربرد
این شیوه در تحقیقات داخلی ،نسبتاً جدید است.
با توجه به موضوا این تحقیق میتوان در آثار امام خمینی موضوعاتی از قبیل اخالق
سیاسی ،دموکراسی ،رابطه مردم و حکومت ،مردم ساالری دینی ،افکار عمومی ،مفهوم مطالبات
مردمی ،تأثیر عنصر گفتگو در تحوالت سیاسی ،مشارکت سیاسی ،نظارت مردم بر حکومت و
دولت و . . .را مورد بررسی و تحلیل گفتمان قرار داد.
بسیاری از آثار امام از جمله نامه ایشان به گورباچف ،وصیــتنامــه ایشان ،بعضی از
کتابهای ایشان مانند کتاب

والیت فقیه

و . . .در ارتبا با پرسشها و مشکالت روز ،نیاز به

بازخوانی و درک مجدد دارد .خالصه عرصة بررسی و موضوا یابی در آثار امام خمینی به علت
با تمامی مسائل و مشکالت جامعـه مـا و جوامـــع دیگــر ،وجهای جهانشمول دارد و

ارتبا

نمیتوان حد و مرزی برای آن قائل شد.
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