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 .1مقدمه

دانشگاه از مهمترین ارکان آموزش و پژوهش در تمامی کشورهاست و اعتال یا سقوط هر کشور
تا حد زیادی وابسته به اندیشگان و ایدئولوژی فکری مردم در هر ملتی است که بهطور عمده در
دانشگاهها نضج گرفته و گسترش مییابد؛ بنابراین جایگاه دانشگاه در فرهنگ و اندیشه بسیار
حائز اهمیت است .دیدگاههای امام همواره روشنگر و چراغ هدایت بشریت و مسلمانان است.
در این راستا امام خمینی که بنیانگذار انقالب اسالمی بوده و انقالبی فکری و معنوی را در
ملت ایران و بلکه سراسر جهان رهنمون شدند ،بهطور مکرر به موضوع دانشگاه پرداختهاند .این
پژوهش بر آن است تا سخنان امام خمینی را موردبررسی و موشکافی از زاویه دیدگاه تحلیل
گفتمان انتقادی فرکالف قرار دهد .هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی دیدگاههای امام درباره
دانشگاه بهمنظور درک بهتر مفاهیم و الیههای زیرین زبان است .روش تحقیق این طرح کیفی
و از نوع تحلیل محتوا است .جامعه آماری تحقیق ،بیانات امام بهصورت مکتوب یا سخنرانی
از صحیفه امام است و نمونه تحقیق ،یک فراز از دیدگاههای مربوط به دانشگاه و دانشگاهیان
بهصورت هدفمند انتخاب میگردد .سپس این فراز طبق رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
توصیف ،تفسیر و تبیین میشود .سؤاالت این پژوهش عبارتاند از .1 :در سطح توصیفی برای
پرداختن به موضوع دانشگاه از چه راهکارهای زبانشناختی در کالم امام استفادهشده است؟ .2
در سطوح تفسیری و تبیینی کالم امام چه نگرشی نسبت به دانشگاه وجود دارد؟
 .2پیشینه تحقیق

دربارة نظرات امام خمینی پژوهشهایی از دیدگاه تحلیل گفتمان انجامگرفته است لکن در
موضوع دانشگاه از منظر امام با شیوه تحلیل گفتمان انتقادی ،تحقیقی صورت نگرفته است و
تحقیق حاضر از این حیث دارای نوآوری است .در این قسمت به برخی از آثاری که با رویکرد
تحلیل گفتمان به دیدگاههای امام خمینی پرداختهاند اشاره خواهد شد.
 ضیایی و همکاران ( )1388در مقالهای با عنوان «بررسی رابطه بین زبان اقتدار با مشروعیتدولتها :تحلیل گفتمان انتقادی سخنان امام خمینی» به بررسي گفتمان امام خميني با روش
تحليل گفتمان انتقادي پرداخته شد .نتايج تحقيق حاکي از آن است که گفتمان امام خميني،
گفتمان تکثرگراست؛ گفتماني که درصدد بازتوليد قانونمداري و حقوق شهروندي است.
 شهبازی راد ( )1392در پایاننامهای با عنوان «تحلیل گفتمان رهبری انقالب اسالمی» بهبررسی گفتمان امام در دورههای مختلف و یافتن چگونگی مفصلبندی دالهای مختلف در آن
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است .پژوهش ،کیفی توصیفی از جنس تحلیل گفتمان الکال و موفه بوده و نشان میدهد در
سراسر دورههای فعالیت سیاسی امام از سال  1340تا پایان عمرشان ،دقایق گفتمانی نسبتاً ثابتی
نظیر عدالت ،آزادی ،استقالل و استکبارستیزی ،پیشرفت و وحدت وجود داشتهاند.
 اخوان کاظمی و همکاران ( )1394در تحقیقی با عنوان «تحلیل نقش امام خمینی دراستعالی گفتمان اسالمگرایی در جریان انقالب اسالمی» از رهگذر چارچوب نظری تحلیل
گفتمانی الکال و موفه ،این مدعا را به اثبات میرساند که گفتمان اسالمگرا با اتکا به عامالن
سیاسی قدرتمند خود ،بهویژه رهبری امام خمینی و قابلیتهای ویژه وی ،توانست به گفتمانی
هژمونیک تبدیلشده و پیروزی انقالبی با ماهیتی اسالمی را رقم بزند.
 کریمی فیروز جایی و نعیمی ( )1396در پژوهشی با عنوان «تحليل گفتمان عدالتاجتماعي از ديدگاه امام خميني(س) بر اساس رويكرد جامعهشناختي معنايي ونليوون» با روش

تحليل زبانشناختي گفتمان به بررسي عدالت اجتماعي در بيانات امام از صحيفه امام پرداختند.
يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كه در كالم امام ،عناصر زبانشناختي تعيين نوع اشاره و
تعيين نوع ماهيت باالترين فراواني را دارد و از مؤلفههای حذف و جذب بيشترين فراواني را
مؤلفه جذب دارد و شاخصترين مؤلفه مشخصسازي در انساننمايي عنصر پيونددهي است.
 .3مبانی نظری

گفتمان اصطالحی است که اگرچه حوزههای بسیار وسیعی را در برمیگیرد؛ هنوز تعریف دقیقی
از آن ارائه نشده است .یکی از دالیل این امر آن است که فهم ما از گفتمان ،مبتنی بر تحقیقات
مجموعهای از رشتههای علمی است که درواقع بسیار از هم متفاوتاند ()Van Dijk 1985:8
گفتمان ازنظر عضدانلو ( )1380یکی از ابزارهای مؤثری است که برای به اسارت درآوردن زبان،
پی بردن به ویژگیهای مختلف ارتباط میان افراد و همچنین طبقهبندی کردن موضوعات آنها
استفاده میشود .وی گفتمان را نمایانگر تبیین زبان در ورای مقیاسهایی بزرگتر تلقی میکند.
سه تعریف مرسوم گفتمان عبارت است از .1« :گفتمان قطعهای از زبان بامعناست که اجزای آن
به نحوی به هم مربوطند و هدف خاصی دارد .2 .گفتمان محصول ارتباط و تعامل مباشران در
بافتی اجتماعی  -فرهنگی است .3 .گفتمان را به عملِ گفته یا کار در مقابل محصو ِل گفته یا متن
ِ
ساخت صوری گفتمان است ،میگویند ».یارمحمدی و شعیری هم تعریف گفتمان
که بازنمای
را بهصورت زیر بیان مینماید« :گفتمان ،متن را از معنایی هدفمند و منسجم بهرهمند میسازد.
درواقع ،متن هویت محتوایی و معنایی خود را که در جهت خاص و منسجم شکلگرفته است،
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مدیون گفتمان است» (شعیری  .)45 :1385رویهمرفته و در ورای همة رویکردها به گفتمان باید
پذیرفت که گفتمان قطعهای زبانی و بامعناست که اجزای آن به شکلی به هم مربوطند و هدف
خاصی را دنبال میکنند (یارمحمدی.)1 :1385
تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به «گفتمانشناسی»« ،سخن کاوی»« ،تحلیل کالم» و «تحلیل
گفتار» نیز ترجمهشده است ،یک گرایش مطالعاتی بینرشتهای است که از اواسط دهة 1960
تا اواسط دهة  1970در پی تغییرات گسترده علمی  -معرفتی در رشتههایی چون انسانشناسی،
قومنگاری ،جامعهشناسی خرد ،روانشناسی ادراکی و اجتماعی ،شعر ،معانی و بیان ،زبانشناسي،
نشانهشناسي و ساير رشتههاي علوم اجتماعي و انساني عالقهمند به مطالعات نظاممند ساختار و
كاركرد و فرآيند توليد گفتار و نوشتار ظهور كرده است .یارمحمدی ( )4 :1393بر این باور است

که گفتمان از مرحله تجزیهوتحلیل که سرآغاز هر علم است گذشته و بهاندازه کافی به اصول
رسیده است؛ بنابراین میتوان آن را یک علم بهحساب آورد و گفتمانشناسی نامید .به گفته
بهرام پور ( )1378زبانشناسان در بحث از تحلیل گفتمان دو دیدگاه را مطرح میکنند :نخست،
دیدگاهی که تحلیل گفتمان را بررسی تحلیل واحدهای بزرگتر از جمله تعریف میکنند .دوم،
دیدگاهی که تحلیل گفتمان را تمرکز خاص بر چرایی و چگونگی استفاده زبان میداند .تحلیل
گفتمان از نگاه زلیک هریس روشی است برای تحلیل گفتار یا نوشتار و پیوسته این به معنای
بسط زبانشناسی توصیفی به ورای محدوده جمله در یکزمان و در جهت ایجاد ارتباط بین
فرهنگ و زبان است .به عبارتی تحلیل گفتمان ،تحلیل چنین واحد زبانی باالتر از جمله است.
تحلیل گفتمان و متن ،به شاخهای از زبانشناسی جدید اطالق میشود که هدف آن توصیف
کالم پیوسته معنیدار باالتر از جمله است (آقاگلزاده )57 ،46 :1385؛ و ازنظر یحیایی ،تحليل
گفتمان شامل تحليل ساختار زبان گفتاري مانند گفتگوها ،مصاحبهها و سخنرانيها  -و تحليل
متن شامل تحليل ساختار زبان نوشتاري  -مانند مقالهها ،داستانها ،گزارشها و غيره  -است
(يحيايي ايلهای.)59: 1390
مهمترین اهداف تحلیل گفتمان نیز عبارت است از .1 :نشان دادن رابطه بین نویسنده متن
و خواننده؛  .2روشن ساختن ساختار عمیق و پیچیده تولید متن ،یعنی «جریان تولید گفتمان»؛
 .3نشان دادن تأثیر بافت متن (واحدهای زبانی) و بافت موقعیتی (عوامل اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی ،تاریخی و شناختی) بر روي گفتمان؛  .4نشان دادن موقعیت و شرایط خاص تولیدکننده
گفتمان؛  .5نشان دادن بیثباتی معنا؛ یعنی معنا همیشه در حال تغییر است ،هرگز کامل نیست و
هیچوقت بهطور کامل درك نمیشود .6 .آشکار ساختن رابطه بین متن و ایدئولوژي .تحلیل
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گفتمان از بدو پیدایش همواره درصدد بوده است تا نشان دهد که هیچ متن ،گفتار یا نوشتاري
بیطرف نیست ،بلکه به موقعیتی خاص وابسته است .این امر ممکن است کام ً
ال غیرعمدي و
ناآگاهانه باشد .7 .هدف عمده تحلیل گفتمان این است که فن و روش جدیدي را در مطالعه
متون ،رسانهها ،فرهنگها ،علوم ،سیاست ،اجتماع و  ...به دست آورد (یارمحمدی .)4:1383
تحلیل گفتما ن انتقادی ،شاخه علمی میانرشتهای در علم زبانشناسی است که کارکرد
زبان را در جامعه و سیاست بررسی میکند .تحلیل گفتما ن انتقادي حاصل برخورد با گفتمان
بهمثابه كنش اجتماعي زبان است .اين نوع نگرش از بطن جامعهشناسي جوانهزده و گرايشي در
مطالعات كالمي/گفتماني به وجود آورده كه زير عنوان تحليل كالم یا تحلیل گفتمان انتقادي
مشهور گشته است (دبيرمقدم  .)51 :1386به عقيد ه تحلیلگران گفتما ن انتقادي ،هر متن متشكل

از دوالیه است :الية زيرين و الية زبرين و وظيفه زبانشناس كشف ،تبيين و توجيه الية زيرين
متن است (داوري اردكاني و همكاران.)85 :1391
تحلیل گفتمان انتقادی (تگفا) یک روش مطالعاتی و گرایشی بینا رشتهای است که از دهه
 1970ظهور کرده و ریشه در رشتههایی چون انسانشناسی ،قومنگاری ،جامعهشناسی خرد،
روانشناسی ادراکی و اجتماعی ،شعر ،معانی بیان ،زبانشناسی ،نشانهشناسی و سایر رشتههای
علوم اجتماعی و انسانی عالقهمند به مطالعات نظاممند ساختار ،کارکرد و فرآیندهای تولید گفتار
و نوشتار دارد .هماکنون تگفا به دلیل بینرشتهای بودن بهعنوان یکی از روشهای کیفی در
حوزههای علوم سیاسی ،علوم اجتماعی ،ارتباطات و زبانشناسی انتقادی مورداستفاده واقع شد
(فرکالف  .)7 :1379ازنظر فرکالف هرچند زبانشناسی ،خاستگاه اولیه تحلیل گفتمان بهحساب
میآید؛ اما تحلیل گفتمان در زبانشناسی محدود نماند و در دهههای اخیر این گرایش از
زبانشناسی اجتماعی و زبانشناسی انتقادی به همت متفکرانی چون میشل فوکو ،ژاک دریدا،
میشل پشو ،الکالو و موفه ،ون دایک ،فرکالف و سایر متفکران ،وارد مطالعات فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی گردید و درواقع این متفکران تحلیل گفتمان را بیشتر در قالب تحلیل انتقادی
گفتمان یا تگفا بسط دادند .در دهه  1970گروهی از زبانشناسان پیرو مکتب نقشگرای هلیدی
(فولر ،هاج و کرس وترو) در دانشگاه ایست انجلیا گرد هم آمدند و اولین بار در مطالعات خود
پیرامون کاربرد زبانشناسی انتقادی در کتاب معروف خود تحت عنوان «زبان و کنترل» ،این
اصطالح را به کاربردند.
در سال  1991متفکرانی چون وندایک ،فرکالف ،ون لیوون و وداک در دانشگاه آمستردام
نظریهها و روشهای تحلیل گفتمان و بهویژه تحلیل گفتمان انتقادی را مورد کنکاش قراردادند.
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بر پایه همین رویداد علمی ،نشست سالیانهای به وجود آمد که سرآغاز جنبشی بود که بهجای
ِ
چارچوب نظری واحد ،بر پایه یک برنامه پژوهشی متکی بود
تکیهبر روششناسی یکسان و
( )Wodak 2001:4بنابراین روشهای انجام کار در تگفا متفاوت است؛ اما تمام تحلیلگران
گفتمان انتقادی بر محورهایی چون نژادپرستی ،تبعیض جنسی ،استعمارگری و بیگانه هراسی
بهعنوان یک برنامه تأکیددارند؛ در تمام رویکردهای تگفا سه مفهوم قدرت ،تاریخ و ایدئولوژی
الزاماً وجود دارند .نکته بعد اینکه زبانشناسی انتقادی و تگفا در تکاپوی ممانعت از ایجاد
رابطهای ساده میان متن و جامعه هستند؛ یعنی ایجاد ،تفسیر ،تبیین و شناسایی معانی نهفته در
هر گفتمان بهصورت تاریخی انجام میشود و در ظرف زمان و مکان رخ میدهد .ساختارهای
سلطهای که بهوسیلة استداللهای ایدئولوژیک گروههای ذینفوذ مشروعیت مییابند ،موجب
میگردد تا نتوان فشارهایی که از مقاومت در برابر قدرت نابرابر بهصورت قراردادهای اجتماعی
جلوه میکند ،مورد تفسیر و تحلیل قرارداد .در دیدگاه انتقادی تحلیل گفتمان ،فرآیندها و
ساختارهای مسلط موجب نهادینه شدن قراردادها میشود و آنها را طبیعی جلوه میدهند
( )Wodak 2001:3تحلیل گفتمان انتقادی به ابعاد گفتمانی سوءاستفاده از قدرت ،تبعیض و
بیعدالتی پرداخته و توجه به مباحث مهم اجتماعی در کانون آن قرار دارد .تگفا در پی آن
است تا از طریق تحلیل گفتمان درک بهتری از موضوعات اجتماعی فراه م آورد .ازنظر ون
دایک ( )2005محورهای اصلی تحلیل گفتمان انتقادی (تگفا) عبارتاند از :نشان دادن مسائل
اجتماعی ،تبیین روابط قدرت استداللی ،برابری نسبی گفتمان با جامعه و فرهنگ ،انجام گرفتن
کار ایدئولوژیکی ،تاریخی و اجتماعی و ایفای نقش واسط میان متن و جامعه بهوسیله گفتمان و
تفسیری و توصیفی بودن تحلیل گفتمان.

 .3-1نظریه نورمن فرکالف :گفتمان و زبان بهمثابه کردار اجتماعی

نورمن فرکالف در مطالعات خود ،برای رویکرد خود در حوزه زبان و گفتمان ،عنوان «مطالعه
زبان انتقادی» برگزید .هدف این رویکرد از نظر فرکالف ،ایجاد تمرکز بر روی زبان اجتماعی
استثماری برای آگاهیبخشی در مورد روابط است .الگوی تحلیل گفتمان فرکالف از رابطه
دوجانبه و تعامل بین قدرت و زبان سرچشمه میگیرد .فرکالف مفهوم انتقادی را باهدف نشان
دادن ارتباطاتی که از دید مردم پنهان است ،مانند ارتباطات میان مؤلفههای زبان ،قدرت و
ایدئولوژی به کار میگیرد .این شیوه مطالعه ،به تحلیل ارتباطات دوسویه اجتماعی میپردازد؛
تعامالتی که در آنها تکیه روی عناصر زبانی است و مشخص نمودن عوامل تحدیدکننده
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نهفته در روابط اجتماعی و تأثیرات آنها روی این روابط است .فرکالف دو نوع «قدرت در
زبان» و «قدرت در پشت زبان» را طرح میکند .گفتمان از دیدگاه فرکالف ،دربردارنده متن و
شناختهای اجتماعی تولید و تفسیر متن است و این شناختهای اجتماعی به سه سطح متفاوت
سازمان اجتماعی؛ یعنی سطح اول «شرایط اجتماعی» یا «محیط اجتماعی بالفصل» که گفتمان در
آن حادثشده است ،سطح دوم «نهاد اجتماعی» که گفتمان را در یک گسترههای وسیع شامل
میگردد و سطح سوم «جامعه» ،بهمنزله یک کل؛ مربوط هستند.
فرکالف گفتمان را در سه سطح بررسی میکند .1 :گفتمان بهمثابه متن؛  .2گفتمان بهمثابه
اعمال گفتمانی و کنش متقابل میان تولید و تفسیر متن؛  .3گفتمان بهمثابه زمینه متن به معنای
روابط کنشهای گفتمانی و بسترهای اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و فرهنگی است .در نظریه
فرکالف تگفا عاملی است که بهواسطه آن ،علوم اجتماعی و زبانشناسی در یک چارچوب
تئوریک و تحلیلی واحد ،با یکدیگر جمع میشوند و دیالوگی در میان آنها ایجاد میشود
(فرکالف .)96-168 :1379

به همین ترتیب الگوی سهالیه فرکالف برای تحلیل گفتمانی جنبههای زیر را در برمیگیرد:
اول جنبه «متن» که تحلیل زبانشناختی و تحلیل بینامتنی را شامل شده و گفتار ،نوشتار ،نمادهای
بصری یا ترکیبی از همه این موارد را در بردارد .جنبه دوم «کردار گفتمانی» که شامل تولید و
مصرف متون میشود و جنبه سوم «کردار اجتماعی» که ابعاد سیاسی و فرهنگی یک رویداد
ارتباطی را در برمیگیرد ( )Fairclough 1995:98فرکالف سه مرحله توصیف ،تفسیر و تبیین
را برای تحلیل گفتمان انتقادی مطرح میکند .الگوی سهالیهای فرکالف بهصورت زیر است:
تبیین

رخداد اجتماعی

تفسیر

رخداد گفتمان

توصیف

متن

جدول 1ـ الگوی سهالیهای تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف
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مرحله توصیف ،با ویژگیهای صوری متن ارتباط دارد .مرحله تفسیر به ارتباط میان متن
و تعامل پرداخته و متن را ،محصول فرآیند تولید و منبع فرآیند تفسیر قلمداد مینماید و مرحله
تبیین به بیان ارتباط بین تعامل و بافت اجتماعی و اینکه چگونه فرآیندهای تولید و تفسیر تحت
تأثیر جامعه قراردارند ،داللت دارد .هر سه مرحله به تحلیل مربوط است؛ اما ماهیت آن در
هر مرحله متفاوت است .تحلیل در مرحله توصیف به برچسب دهی ویژگیهای صوری متن
اکتفا میکند و متن را بهمثابه شیء در نظر میگیرد .در مرحله تفسیر ،تحلیل گفتمان به تحلیل
فرآیندهای شناختی شرکتکنندگان 1و تعامالت میان آنها میپردازد .در مرحله سوم یعنی

تبیین نیز ارتباط میان رویدادهای اجتماعی( 2تعامالت) با ساختارهای اجتماعی را بیان میکند
که هم بر رویدادها تأثیر میگذارند و هم از آنها تأثیر میپذیرند (آقا گل زاده .)42-43 :1386

 .3-2مرحله توصیف متن

فرکالف از دستور نقشگرای هلیدی بهعنوان یک نظریه زبانی برای تحلیل متن استفاده میکند.
در مرحله توصیف که مرحله اول تحلیل گفتمان انتقادی است ،ضمن تمرکز بر واژهها و وجوه
دستوری و تحلیل زبانشناختی متن ،به جستجوی «ارزشهای تجربی ،رابطهای و بیانی» موجود
در متن که فرکالف آنان را «ارزش صوری» متن نامگذاری نمود ،میپردازد .ارزش تجربی
سرنخی از روش به دست میدهد که در آن تجربه تولیدکننده متن از جهان طبیعی یا اجتماعی
بازنمایی شده و به محتوا ،دانش و اعتقادات مربوط است .ارزش رابطهای ،ردپا و سرنخی از آن
دسته از روابط اجتماعی به دست میدهد که از طریق متن در گفتمان به مورداجرا درمیآید،
ارزش رابطهای با روابط اجتماعی سروکار دارد .ارزش بیانی رد پا و سرنخی از ارزشیابی
تولیدکننده از بخشی از واقعیت را ارائه میدهد که مرتبط با این ویژگی است .ارزش بیانی
با فاعلها و هویتهای اجتماعی سروکار دارد (فرکالف  .)172: 1379البته توصیف متن شامل
عناصر دیگری همچون توجه به ضمایر ،استعارهها ،کنش گفتارها و موارد دیگر موجود در متن
نیز میشود .از نظر سلطانی ( )1383تحلیل متن ،3شامل دو گونه تحلیل زبانشناختی و تحلیل
بینامتنی 4است که مکمل یکدیگرند.

1. Participants
2. Social events
3. text analysis
4. intertextuality analysis
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 .3-3مرحله تفسیر 1متن

مرحله دوم تحلیل گفتمان انتقادی تفسیر است .به نظر فرکالف ،دستیابی مستقیم به تأثیرات
ساختاری بر شالوده جامعه از طریق ویژگیهای صوری متن امکانپذیر نیست ،چون نوع
ارتباط متن و ساختارهای اجتماعی ،رابطهای غیرمستقیم است و این رابطه را بیش از هر چیز
گفتمان،که متن بخشی از آن است ،برقرار میکند .ارزش ویژگیهای متنی فقط با واقعشدن
در تعامل اجتماعی ،جنبه واقعی مییابد و از نظر اجتماعی نیز عملی میشود؛ بنابراین متون بر
اساس پیشفرضهای مبتنی بر عقل سلیم 2که به ویژگیهای متنی ارزش میدهند ،تولید و تفسیر
میشوند (فرکالف .)214 :1379
 .3-4مرحله تبیین 3متن

هدف از مرحله تبیین که مرحله سوم تحلیل گفتمان انتقادی است ،توصیف گفتمان بهعنوان
بخشی از یک فرآیند اجتماعی است .تبیین ،گفتمان را بهعنوان کنش اجتماعی توصیف میکند
و مبین تأثیرات بازتولیدی گفتمانها بر ساختارهای اجتماعی هستند؛ تأثیراتی که منجر به حفظ یا
تغییر آن ساختارها میشوند .تبیین در نظر گرفتن گفتمان بهعنوان جزئی از روند مبارزه اجتماعی
در ظرف مناسبات قدرت است .منظور از تبیین تأثیر متقابل گفتمان بر ساختارها و از سویی
ساختارها بر گفتمانهاست (فرکالف .)245 :1379
 .4تحلیل دادهها

در این قسمت تحلیل و بررسی یک فراز از کالم امام پیرامون دانشگاه ارائه میگردد .این فراز
در دو بخش جداگانه ،قسمت اول توصیف و قسمت دوم تفسیر و تبیین در سطوح متن و عناصر
گفتمانی تحلیل خواهد شد.
 .4-1کالم امام:

( )1ما هفتادسال يا بيشتر است ( )2كه دانشگا ه داريم )3( ،از زمان اميركبير تا حاال ما مدرسه
داشتيم )4( ،دانشگا ه داريم )5( ،نگذاشتيد ( )6كه اين دانشگاهها درست درس بخوانند)7( .
1. Interpretation
2. Commen sense
3. explanation
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فرهنگ ما فرهنگ استعمارى است )8(.فرهنگى است ( )9كه درست كردند آنها براى ما؛ ()10
ديكته كردند )11( .نمىگذارند ( )12جوانهای ما تحصيل بكنند )13( .آنها نمىگذارند ()14
كه ما رشد بكنيم )15( .آنها دستشان را بردارند )16( ،ايرانى كمتر از اینها نيست )17( .ايرانى
هم رشد مىكند )18( ،اما شما نمىگذاريد ( )19كه ما رشد كنيم؛ ( )20براى اينكه اگر ما رشد
كنيم ( )21منافع شما درخطر است )22( .شما مىخواهيد همه شرق را بخوريد و ( )23همه شرق
را عقب نگهدارید ( )24عقب نگهداشتن براى خوردن مال شرق است )25( .و شما شرق را داريد
عقب نگه مىداريد ( )26كه هر چه دارند ( )27بخوريد )28( .هر جا يك مأمورى گذاشتند سر
آن؛ ( )29در مملكت ما هم كه «مأمور براى وطن» آقاى شاه است ( )30كه مىبينيد ( )31چه
كرده و ( )32چه مىكند( .امام خمینی  1385ج.)91 :4
 .4-2سطح توصیف
 .4-2-1توصیف در سطح کلمه (واژگانی)

الف .واژگان دارای بار معنایی منفي :نگذاشتيد ،فرهنگ استعماري ،نمىگذارند جوانهای
ما تحصيل بكنند ،آنها نمىگذارند كه ما رشد بكنيم ،خطر ،مىخواهيد همه شرق را بخوريد،
شرق را عقب نگهدارید ،عقب نگهداشتن براى خوردن مال شرق ،شما شرق را داريد عقب نگه
مىداريد كه هر چه دارند ،بخوريد ،هر جا يك مأمورى گذاشتند ،مأمور براى وطن.
ب .واژگان با بار معنایی مثبت :دانشگاه داریم ،مدرسه داشتیم ،درست درس بخوانند،
فرهنگ ،تحصیل کردن ،رشد کردن ،منافع.
ج .هممعنایی :درس خواندن و تحصیل کردن ،عقب نگهداشتن و اجازه رشد ندادن.
د .تقابل واژگانی :رشد کردن و عقب نگهداشتن.
ه .با همآیی متداعی :گروه اول :دانشگاه ،جوان ،تحصیالت ،مدرسه ،اميركبير ،رشد،
تحصيل ،فرهنگ؛ گروه دوم :استعمار ،دیکته ،شرق ،منافع ،عقب نگهداشتن ،مأمور ،شاه،
مملکت.
و .عبارات ارجاعی :ما ،این ،آنها و اینها.
ز .ویژگیهای ادبی :در جملههای ( )5و (« )6نگذاشتيد كه اين دانشگاهها درست درس
بخوانند ».منظور از دانشگاهها؛ یعنی دانشجویان دانشگاه نه خود ساختمان و محیط فیزیکی
دانشگاه؛ دانشگاه در معنای حقیقی خود به کار نرفته است همینطور به دانشگاه رفتار و شخصیت
انسانی بخشیده است؛ بنابراین دارای آرایه مجاز و صنعت تشخیص است.
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 در جمله (« )10ديكته كردند» استعاره از اطاعت بیقیدوشرط ایران از سوی آمریکاست. در جمله ( )18و (« )19اما شما نمىگذاريد كه ما رشد كنيم» کنایه از رشد عقلی وفرهنگی است نه رشد جسمی.
 در جمله (« )22شما مىخواهيد همه شرق را بخوريد» آمریکا به آدمی تشبیه شده و شرقبه غذایی که قرار است خورده شود .همینطور شرق بهجای خاورمیانه بهویژه ایران و خوردن
بهجای تصرف کردن بهکاررفته است( .آرایه مجاز و تشخیص)
 در جمله (« )23شما شرق را داريد عقب نگه مىداريد» اینگونه تصور میشود که کسیبا دو دست محکم ایران را بهمانند شیءای به عقب هل میدهد تا به جلو و بهپیش نرود .منظور
از عقب نگهداشتن عقبماندگی در علم و دانش و فرهنگ و ...است .نوعی شخصیت بخشی در
متن بوده و شرق مجاز از ایران است.
 .4-2-2توصیف در سطح جمله

الف .اتصال و انفصال گفتمانی :که به سه طريق گسستگي کنشگري ،گسستگي زماني و گسستگي
مکاني ظاهر ميگردد .گسستگي کنشگري که در قالب گسستگي از «ما» و «یم» اولشخص جمع
در چهار جمله اول و تبديل آن به «ید» دومشخص جمع و خطاب به دشمنان و آمریکا و «ند»
سوم شخص جمع در جملههای پنجم و ششم نشان دادهشده است و این اتصال بهصورت ضمایر
منفصل و متصل تا جمله ( )17استمرار مییابد .در جمله ( )18گسست کنشگری به دومشخص
جمع رخ میدهد و این اتصال و انفصال تا پایان متن ادامه دارد بهگونهای که در جمله ()30
گفته پرداز با مخاطب قرار دادن حاضران در جلسه و استفاده از ضمیر دومشخص جمع در فعل
«میبینید» این اتصال و انفصال تکرار میشود .گسستگي زماني بهصورت انفصال از زمان «حال»
که داللت بر زمان ادای جمله دارد به زمان «نه حال» که داللت بر زماني غیر از زمان ادای جمله
دارد .همانند انفصال زمانی بهصورت تغییر زمان حال ساده در جمله اول و دوم به زمان گذشته
ساده در جمله ( )3و مجددا ً برگشت به زمان حال ساده در جمله ( )4و ادامه این انفصال زمانی
در جمالت بعدی تا پایان متن مشاهده میشود .گسستگي مکاني به معنای گسستگي از «اینجاي»
گوینده و رفتن بهسوی «نه اينجا» که داللت بر مکانی ديگر است که در این متن مشاهده نمیشود.
ب .تقطیع نحوی-گفتمانی :جملههای فوق ازلحاظ ساخت نحوی و گفتمانی ویژگیهایی
دارند که در جدول  2نشان داده میشود.
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 .4-3سطوح تفسیر و تبیین

در سطح تفسیر ،اصلیترین مخاطبین حضوری امام در این فراز از سخنرانی ،دانشگاهیان و
فعاالن حوزه و دانشگاه هستند .تحلیل کالم امام خمینی پیرامون دانشگاه در سطح تبیینی مبین
ِ
چارچوب فکری
عمق نگاه و توجه ایشان به این نهاد مهم اجتماعی بوده و نشان میدهد که در
و اعتقادی امام ،دانشگاه مبدأ و کانون تحوالت اجتماعی و فرهنگی و محور «اصالح یا انحراف»
جامعه و «آبادانی یا ویرانی» کشور محسوب میشود .کالم امام عالوه بر ویژگی صراحت لهجه،
دارای برخی مؤلفههای گفتمانی است که بهصورت زیر تحلیل میگردد.
 .4-3-1پیشینه دانشگاه از دوره امیرکبیر

در جمله اول امام به پیشینه و قدمت دانشگاه و تأسیس آن در کشور اشاره میکند و با ذکر نام
امیرکبیر که پایهگذار اولین دانشگاه (دارالفنون) در ایران است ،بهنوعی تأکید بر این دارد که
تاریخ جدید کشور و شروع فعالیتهای علمی و دانشگاهی جدید از دوره امیرکبیر بوده است؛
اما ازنظر امام دخالت خارجیها در مباحث اصلی دانشگاه ازجمله در محتوای علمی و آموزشی
آن مانع ایفای نقش اصالحگری و پیشتازی دانشگاه بوده و این امر سبب عقبماندگی کشور
شده است« .ما هفتادسال يا بيشتر است كه دانشگا ه داريم ،از زمان امیرکبیر تا حاال ما مدرسه
داشتيم ،دانشگا ه داريم ،نگذاشتيد كه اين دانشگاهها درست درس بخوانند».
 .4-3-2نقش استعمار و استبداد

در ادامه طرح بحث استعمار ،تبیینکننده انگیزه بیگانگان از این نوع برخورد با دانشگاه از نگاه
امام است .موضوع مهم اینکه امیرکبیر هم در پیشبرد برنامههای اصالحی خود با دو مانع استعمار
و استبداد مواجه بوده و شاید از منظر امام عامل اصلی عدم رشد ملتها مخصوصاً دنیای شرق
و ایران در طی یک قرن اخیر همین دو عامل است و در انتهای این فراز با اشاره به عوامل و به
تعبیر امام مأموران آنها ازجمله شاه ایران دالیل عقبماندگی بیان میشود« .فرهنگ ما فرهنگ
استعمارى است».
 .4-3-3عقب نگهداشتن و نه عقبماندگی

نکته بعدی تأکید امام بر عقب نگهداشتن شرق از طرف خارجیهاست؛ یعنی بهجای اصطالح
معروف «عقبماندگی» ،از فعل «عقب نگهداشتن» استفاده میکند که داللت بر یک عنصر
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قهری و بیرونی دارد .استفاده مکرر (چهار بار) از فعل «نگذاشتن» در این فراز و تأکید بر «دیکته»
کردن از طرف آنها ،حاکی از اعتقاد امام به سنگاندازی بیگانگان در مقابل ایرانیها و ممانعت
از پیشرفتشان است« .همه شرق را عقب نگهدارید .عقب نگهداشتن براى خوردن مال شرق است
و شما شرق را داريد عقب نگه مىداريد».
 .4-3-4تأمین منافع استکبار

عامل عقب نگهداشتن ایران :علت اصلی برخورد غربیها با سایر ملتها و جلوگیری از رشد
آنها تأمین منافع خودشان است و تکرار فعل «خوردن» در این جمالت نشان از نگاه منفی امام
در رابطه باانگیزه آمریکا و غرب از این نوع برخورد با ایران است« .براى اينكه اگر ما رشد كنيم
منافع شما درخطر است .شما مىخواهيد همه شرق را بخوريد و همه شرق را عقب نگهدارید.
عقب نگهداشتن براى خوردن مال شرق است؛ و شما شرق را داريد عقب نگه مىداريد كه هر
چه دارند ،بخوريد».
 .4-3-5تأکید بر غرور ملی

جمله «ایرانی کمتر از اینها نیست» دربردارنده نوعی به چالش کشیدن فرهنگ غرب و توجه
به شایستگیهای ایرانیان از نگاه امام است؛ اما بروز شایستگی ایرانیان که منجر به رشد ایران
خواهد شد در تضاد با منافع غربیهاست و بنابراین تالش آنها معطوف به ممانعت از هرگونه
حرکت به جلو و رشد ملت ایران است« ..آنها دستشان را بردارند ،ايرانى كمتر از اینها نيست.
ايرانى هم رشد مىكند ،اما شما نمىگذاريد كه ما رشد كنيم؛ براى اينكه اگر ما رشد كنيم منافع
شما درخطر است».
 .4-3-6تقابل مستکبرین و مستضعفین

یکی از ویژگیهای برجسته کالم امام ،گفتمان سازی در حمایت از مستضعفین و ستمدیدگان
جهان در مقابل استعمارگران و مستکبرین است که در این فراز هم این تقسیمبندی مشاهده
میشود .البته کلمه «شرق» در مجموعه سخنان امام در دو مفهوم بهکاررفته است یکی در مفهوم
ملتهای فقیر و تحت استعمار که در متن باال به همین مفهوم بهکاررفته است و دیگری در مفهوم
شوروی و کشورهای کمونیستی است که در اغلب موارد با عنوان «شرق و غرب» مورد طرد و
نفی از جانب امام بوده است.
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 .4-3-7صراحت لهجه

استفاده استعارهای از فعل «خوردن» ،به معنای بهرهکشی ،تأمین منافع ،سودجویی و منفعتطلبی
(عموماً بهناحق) درواقع همان مفهوم «استعمار» را دربردارد .استعمار بر وزن استفعال به معنای
طلب عمران و آبادانی است و واژة ظاهرالصالحی است که در درونش مفهوم غارت و چپاول
نهفته است؛ اما انتخاب معادل عامیانه آن،یعنی «خوردن» بهوسیلة امام نوعی رکگویی و
صراحت لهجه است.
 .4-4رابطه متن باقدرت و ایدئولوژی

در الیه زیرین فراز انتخابی از کالم امام در رابطه با دانشگاه ،ایدئولوژی و نوع نگاه امام در
خصوص جایگاه این نهاد در قدرت و اداره کشور نهفته است که به بخشی از این موارد اشاره
میشود:
 .4-4-1دانشگاه؛ مسیر اصلی رشد کشور

در آغاز این فراز از سخنان امام ،تأکید اصلی متوجه دانشگاه و محوریت آن در رشد کشور
است .انتخاب واژگانی چون دانشگاه ،تحصیل و فرهنگ که رشد کشور ازنظر امام بر پایه
آنهاست و سپس در ادامه تعمیم آن به رشد کشور در حوزه اقتصادی و بلکه رشد همهجانبه
ایران و حتی رشد کشورهای شرقی را درگرو رشد دانشگاه میداند .ازنظر امام ،رشد و پیشرفت
کشور از طریق دانشگاه میسر است و برعکس عقبماندگی کشور هم نتیجه انحراف دانشگاه
از مسیر درست است.
.4-4-2آمريكا؛ مانع رشد ايران

در چند جمله امام با مخاطب قرار دادن آمریکا (که البته از ذکر نام آمریکا خودداری شده
است) ،ریشه عدم حرکت درست دانشگاه و متعاقب آن عقب نگهداشتن کشور را اراده آنها
دانسته و بیان داشته است که منفعت آمریکا ایجاب میکند تا ملتهای شرقی رشد و آگاهی
نداشته باشند .از دیدگاه امام ،اگر آنها (آمريكا) دستشان را بردارند ،ايرانى كمتر از اینها
نيست .ايرانى هم رشد مىكند؛ اما چون رشد ايراني ،يعني به خطر افتادن منافع امريكا ،پس آنها
به دنبال عقب نگهداشتن شرق و ازجمله ایران هستند.
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 .4-4-3نقش دولتهای دستنشانده

عنوان «مأمور» که در فرهنگ و ادبیات ایرانی در مفهوم فردی است که اوامر و دستورات فرد
دیگری را بدون چونوچرا و البته در ازای دریافت حقوق و دستمزد اجرا میکند و اشاره امام
به برخی دولتهای وابسته است که در کشورهای شرقی دنبالهرو سیاستهای آمریکا هستند.
در خصوص ایران هم با تعبیر طنز «مأمور برای وطن» به نقش شاه در تأمین منافع آمریکا و ایفای
نقش ژاندارمی در منطقه اشاره میکند« .هر جا يك مأمورى گذاشتند سر آن؛ در مملكت ما هم
كه «مأمور براى وطن» آقاى شاه است كه مىبينيد چه كرده و چه مىكند ».در دیدگاه امام ،شاه
مأمور آمريكا بر سر ايرانيها بوده و استقالل مملکت و روی کار آمدن حکومتی غیر وابسته،
الزمه پیشرفت کشور است.
 .5نتیجهگیری
این تحقیق با روش تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی موضوع دانشگاه در بیانات امام از صحیفه امام

پرداخته است .پرسش اساسی این تحقیق عبارت است از اینکه در سطح توصیفی چه راهکارهای
زبانشناختی در کالم امام برای پرداختن به موضوع دانشگاه استفادهشده است و در سطوح تفسیری
و تبیینی کالم امام چه نگرشی نسبت به دانشگاه وجود دارد .در انجام این تحقیق یک فراز از بیانات
امام خمینی پیرامون دانشگاه به شیوه هدفمند انتخابشده و در سطح زبرین و توصیفی به ویژگیهای
زبانشناختی از منظر صوری و ساختاری و در سطح زیرین و تفسیر و تبیین به مناسبات ،مالحظات
و ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و ایدئولوژیک آن پرداخته شد .یافتههای پژوهش را میتوان در
قالب موارد زیر خالصه و ارائه کرد.
در تحلیل و توصیف بیانات امام خمینی در سطح واژگان ،راهبردها و ویژگیهای خاصی
وجود دارد که به تفکیک موردبررسی قرارگرفته است .برخی از این راهبردها عبارتاند از:
استفاده از واژگان با بار معنایی مثبت و منفي ،هممعنایی ،تقابل واژگانی ،با همآیی متداعی،
عبارات ارجاعی ،بهکارگیری صنایع ادبی همچون استعاره ،طنز و کنایه .دو رابطه واژگانی با
همآیی و تقابل بیشترین کاربرد را در کالم امام نسبت به سایر روابط دارند .واژه «دانشگاه» در
کالم امام با کلمات «حوزه ،روحانی ،جوان ،تحصیالت ،مدرسه ،رشد ،تحصيل ،فرهنگ ،انبیا
و مردم» با همآیی دارد .در کالم امام از رابطه واژگانی تقابل در مواردی همانند «شرق و غرب،
عقبماندگی ،قدیم وجدید ،درد و دوا ،فایده و ضرر ،سعادت و شقاوت ،نجات و تباهی
رشد و

و اصالح و انحراف» استفادهشده است.
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تحلیل و توصیف کالم امام در سطح جمله بیانکننده آن است که در اتصال و انفصال
گفتمانی که به تولید معنا منجر شدهاند ،بیشترین گسستهای گفتمانی از نوع کنشگری است و
گسستهای زمانی و مکانی در رتبههای بعدی قرار دارند .واژه دانشگاه بیشترین جایگاه را در
آغازگری جمالت دارند و بیشترین جمالت از نوع متعدی هستند.
در سطح تفسیر ،اصلیترین مخاطب حضوری امام در سخنرانیها و بیانات مورداشاره در این
تحقیق دانشگاهیان و فعاالن حوزه و دانشگاه هستند .تحلیل کالم امام خمینی پیرامون دانشگاه در
ِ
چارچوب
سطح تبیینی مبین عمق نگاه ایشان به این نهاد مهم اجتماعی بوده و نشان میدهد که در
فکری و اعتقادی امام ،دانشگاه مبدأ و کانون تحوالت اجتماعی و فرهنگی و محور «اصالح
یا انحراف» جامعه و «آبادانی یا ویرانی» کشور محسوب میشود .کالم امام عالوه بر ویژگی
صراحت لهجه ،دارای برخی مؤلفههای گفتمانی پیرامون دانشگاه همچون «پیشینه دانشگاه از
دوره امیرکبیر ،نقش استعمار و استبداد ،عقب نگهداشتن و نه عقبماندگی ،تأمین منافع استکبار،
تأکید بر غرور ملی ،دانشگاه؛ مسیر اصلی رشد کشور ،آمريكا؛ مانع رشد ايران ،نقش دولتهای
دستنشانده و تقابل مستکبرین و مستضعفین» است که در متن مورد تحلیل قرارگرفته است.
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