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چکیده: نسبت زبان و سیاست، در حوزة اندیشه سیاسی و علم سیاست اهمیت 
باالیی دارد. مباحث این موضوع به دو بخش تقسیم می شود؛ نخست با رویکرد 
تمرینی  به مثابه  فهم سیاست  زبان در  نقش  از  هستی شناختی و معرفت شناختی 
وجودی و تحقق حیوان سیاسی و شهروندی، سخن می رود و دوم به کارکردهای 
مختلف زبان در سیاست توجه می گردد. از سوی دیگر با توجه به نقش دین در 
موردتوجه  نیز  دین  زبان  و کارکردهای  قابلیت ها  سیاسی،  و  اجتماعی  زندگی 

قرارگرفته است. 
این مقاله با تحلیل کارکردهای ارتباطی، عاطفی و انسانی زبان با روش هرمنوتیک 
و پدیدار شناختی اثرگذاری این زبان را بر کاهش خشونت، تقابل و ستیز آشکار 
می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که امام خمینی در دوران سلطه زبانی در 
گفتمان مدرنیته که سوژه محور بود، زبانی تازه بر بنیاد دین و عرفان و اخالق 
طرح نمود که انسان ها را به صورت برابر در یک هستی واحد در نظر می گرفت. 
کارکردهای زبان در سیاست نظری و عملی امام در این سامان هستی شناختی 
معنادار شد. رابطه مردم و حاکمان در زبان امام یک سویه و از باال به پایین نیست، 
بلکه بر یک عدالت و برابری هستی شناختی که خود را در درون نهادهای مدرن 

سیاست مانند قانون اساسی نشان می دهد استوارشده است.
کلیدواژه ها: کارکردهای زبان، امام خمینی، ارتباط، مردم، دولتمردان، حقوق 

انسان ها

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران. 
E-mail: Sr.shakeri@gmail.com

تاریخ دریافت: 1396/5/23                 تاریخ پذیرش: 1396/8/17
پژوهشنامه متین/سال بیست و یکم /شماره هشتاد وسه/ تابستان 1398/ صص 23-39



سـال بیست و یکم / شمـاره هشتاد و سه / تابستان 1398 پـژوهشنامة متیـن24  

مقدمه
زبان و سیاست موضوعات بسیاری را دربر می گیرد. توسعه میان رشته ای ها و عالیق پژوهش از 
یک سو و ضرورت های نوین عرصة سیاست پژوهی از سوی دیگر و نیز فرصت ها و امکانات 
فکری و علمی که در عصر پسااستعماری پدیدار شد، زبان را به کانون توجه در اندیشه سیاسی و 
علم سیاست بدل کرده است. افول سلطة شرق شناسی باعث شده است امکانات معرفتی و نظری 
در جوامع غیراروپایی با نگاه و ابعاد تازه ای موردتوجه و خوانش مجدد قرار گیرد. ترس از تکرار 
فاجعه های ضد انسانی گسترده مانند فاشیسم، استالینیسم، هیروشیما، خمر سرخ، ویتنام و بالکان 
از یک سو و ظهور بحران های مشترک جهانی، مانند سالح هسته ای و کشتارجمعی، آلودگی 
اقلیت ها از  نابرابری، مهاجرت، خشونت و سرکوب و تبعیض  و تخریب محیط زیست، فقر و 
میراث مشترک بشری را در  سوی دیگر که درمجموع صلح جهانی، زیست مسالمت آمیز و 
به جستجوی  نظریه پردازان  و  اندیشمندان  تا  است  قرار می دهد، سبب گردیده  تهدید  معرض 
منابع، رویکردها، متون، روش ها، الگوها و تجربه های جایگزین و تازه برای کاهش تهدیدها و 

مراقبت از جهان زیست انسانی برآیند.
در کشورهای  آن  سیاسی  تجربه های  و  زبان  زمینه  این  در  موردتوجه  از حوزه های  یکی 
مختلف در نسبت با شهروندان، مذهب و جامعه است. در این مطالعات ابعاد مختلف اجتماعی، 
سیاسی، مذهبی، فرهنگی، هنری و ارتباطی زبان در قلمرو زندگی بشر موردتوجه قرارگرفته و 
از کارکردهای مختلف زبان در این حوزه ها در گسترش آرمان های بشری مانند صلح، بسیج 
تبعیض های  و  سرکوب  جنگ،  خشونت،  مانند  بشری  آالم  کاهش  برابری،  عدالت،  مردمی، 
زبان  به کارکردهای  پژوهشگران  از  بسیاری  دینی سخن می رود.  و  قومی  و  مختلف جنسیتی 
نیز توجه کرده اند و این کارکردها را در حوزه هایی؛ مانند زبان در گفتار  در عرصة سیاست 
سیاستمداران، رسانه ها، میان نخبگان فکری و سیاسی، گفت وگوهای انتقادی، سخن ها، زبان در 
نهادهای سیاسی و اسناد رسمی و مقررات و قوانین، زبان رهبران سیاسی و رابطة دولتمردان با 

شهروندان موردتوجه و تأمل قرار داده اند.
فوکو در مجموعه نشست های خود در کلژدوفرانس، امانوئل کانت را آغاز کننده گفتمان 
بنیادین  تمایز  باستان  قرون وسطی و جهان  یعنی  از آن  پیش  با گفتمان های  نامید که  مدرنیته 
و  رنسانس  در  ریشه  خود  که  می رود  شمار  به  روشنگری  عصر  سرآغاز  گفتمان  این  داشت. 
بودن  دارا  دلیل  به  بود که  مدرنیته گفتمانی   .)Zoeller 1988: 151( دارد  پیرایی  دین  جنبش 
خصلت هژمونی، به زبان ها و گفتمان های دیگر در سایر فرهنگ ها و سنت ها اجازه بروز و رقابت 
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نمی داد؛ اما با افول گفتمان مدرنیته که از آن با نام عصر پسامدرن یاد می شود، زمینه و فضا برای 
امکانات  و مذهب  دین  به ویژه  و  فراهم شد  دیگر  اندیشه های  و  فرهنگ ها  و ظهور  بازیگری 
خویش را به عرصة نظری و اجتماعی و سیاسی عرضه کردند. یکی از نخستین وجوه فرهنگی و 
فکری انسان، زبان است که محمل بیان اندیشه و احساسات اوست. زبان نقش و جایگاه مهمی در 
سیاست نیز دارد و کارکردها و توانمندی های مختلف ارتباطی، اقناعی، بیانی، یا اِعمالی از خود 
بروز می دهد و سبب نفوذ و تأثیرگذاری بر مردم و مخاطبان می گردد. در جوامعی که دارای 
سنت ها و سابقه و میراث تاریخی دینی هستند، منابع فکری و زبانی دین در زمینه سیاست به نقش 
آفرینی پرداختند. جنبش های سیاسی و نهضت های ضد استعماری و رهایی بخش در کشورهایی 
مانند ایران، آفریقا و برخی کشورهای اسالمی و نیز در مواردی کشورهای آمریکای التین و 
بعدها کشورهای برآمده از فروپاشی شوروی با استفاده از امکانات و کارکردهای مختلف زبان 

توانستند تجربه هایی تازه از پیوند زبان و سیاست را رقم بزنند.
ایران در سال های پایانی قرن بیستم باتجربه بزرگ ترین انقالب اجتماعی در جهان اسالم، 
وارد تجربة تازه ای از زندگی سیاسی بر مبنای مذهب و قوانین شرعی گردید. ابعاد این تجربه 
را می توان در زمینه های اجتماعی، اقتصاد و نظام مالی، فرهنگ، نظام خانواده، آموزش، رابطة 
با دیگران )روابط بین الملل( علم و فناوری و به خصوص تجربة حکومتی موردبررسی قرارداد. 
تجربة  تا 1368،  سال های 1357  در  ایران  اسالمی  تجربة جمهوری  تعیین کنندة  و  مهم  بخش 
منحصر به فرد و برجسته رهبری سیاسی امام خمینی است که از ابعاد مختلف نظیر مدیریت بحران، 
نهادسازی و دولت سازی رابطة مردمی و ... به بحث گزارده شده است. در این میان بحث از 
زبان رهبری سیاسی امام خمینی کاماًل نو و فاقد پیشینه و پردازش است. این تجربه به خصوص 
ازاین جهت که می تواند در پرتو مسائل مشترک بشری همانند امنیت انسانی، صلح، اعتدال و 
آثار خوبی  متضمن  نوع خود  بررسی شود، در  نفی سلطه طلبی و خشونت  و  افراط گری  نفی 
در اثرگذاری بر دستور کار آینده سیاست در حوزه زیست مشترک بشری خواهد بود. تبیین 
وجوه کارکردهای زبان در رهبری امام خمینی باعث می شود تا دو حوزه مهم در سیاست به هم 
نزدیک شوند؛ یعنی حوزة نخبگان سیاسی و دولتمردان و حوزة مردم و جامعه. در این حالت 
زبان صرفاً نه رسانه انتقال پیام بلکه واجد کارکردهای ارتباطی، رابطه معنوی رهبران سیاسی و 

پیروان آنان، بسیج سیاسی، توسعه نقد و گفتگو در فرآیندهای سیاسی و ... است.
این مقاله بر آن است تا از طریق روش و چارچوب نظری خاصی که در ادامه بدان پرداخته 
می شود، ضمن تبیین چگونگی نسبت زبان و رهبری سیاسی امام خمینی تا حد امکان کارکردهای 



سـال بیست و یکم / شمـاره هشتاد و سه / تابستان 1398 پـژوهشنامة متیـن26  

ارتباطی این زبان را آشکار ساخته و راهکارهایی برای کاربست مجدد این سبک و سیاق رهبری 
سیاسی با محوریت زبان در عرصة سیاست پیشنهاد دهد.

چارچوب نظری: کارکرد ارتباطی زبان در حوزه سیاست
زبان از دیرباز موردتوجه صاحب نظران و پژوهشگران بوده است. این کار را ارسطو آغاز کرد. 
او به زبان هم به مثابه مسئله و هم یک موضوع پژوهشی پرداخت. در پژوهش های علمی وی زبان 
همچون کارکرد انسان موضوع پرتکراری است. زبان از پایه های طبیعی فضایل بشری در روابط 
 .)McKeon 1946: 193( اجتماعی و سیاسی است. زبان پدیده ای طبیعی و ابزاری عقالنی است
از یک سوی رسانه ای اجتماعی )در توافق(، ساختاری  از یک جهت پدیده ای طبیعی و  زبان 
نمادین و ساختة دست بشر است. ارسطو درنهایت زبان را در درون نظام طبقه بندی خود از علوم، 
با آن ها شعر، ادبیات  جزء دانش های تولید می داند؛ کلمه ها و اصطالح ها مصالحی هستند که 
و تمام اشکال ارتباطی و بیانی در زبان ساخته می شوند )McKeon 1946: 194(. پژوهش های 
ارسطو از امکانات کارکردی زبان در خدمت به علم؛ یعنی در جهت استقالل و عینی کردن 
رابطه درست و نادرست قضایا، در خدمت عمل که مربوط به اثربخشی ارزش هاست و در شعر، 

حکایت می کند.
در نظریه ها و تحقیقات زبانی عمدتاً به سه کارکرد آن اشاره می شود؛ کارکرد بیانی، کارکرد 
نمایندگی و کارکرد ارتباطی. کارکرد بیانی زبان، به سیستم به ظهور رساندن شناخت که در بیان 
اتفاق می افتد اشاره دارد. به کارکرد صنایع ادبی و معنایی نظیر تمثیل، دستور زبان، کنایه و مجاز 
مرسل و چند بیانی و غیره می پردازد. کارکرد بیانی به احساسات کاربر زبان و گوینده بازمی گردد. 
احساسات و عواطف برانگیخته شده گوینده با کارکرد بیانی به بیان درمی آید و منتقل می گردد. در 
کارکرد بیانی به نسبت میان تفکر فرد و زبان وی در کنش زبانی وی پرداخته می شود و در کارکرد 
ارتباطی به روابط افراد در جامعه توجه می گردد )Williams 1993: 93( بوهلر و یاکوبسن از افراد 
مشهوری هستند که در باب کارکرد دوم؛ یعنی نمایندگی، پژوهش کرده اند. به نظر اولی زبان آلتی1 
است در اختیار شخص که با دیگران دربارة چیزها ارتباط برقرار می کند. وقتی شخص قصد خود را 
با عالئم و دستورات و فن های زبانی به دیگران منتقل می کند، در چارچوب کارکرد نمایندگی قرار 
دارد. )North 2007: 183( کارکرد نمایندگی با نشانه و محتوای آن در زبان سروکار دارد تا بتواند 
دانش و اطالعات را منتقل کند. این کارکرد مستقیماً  از اصول »رابطه تجریدی« که ذهن بشر است، 

1. Organum
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ناشی می شود و فرد با استعانت از عالئم زبان، آن تصورات را که در ذهن طبقه بندی و تعریف شده 
به دیگران منتقل می کند. )Roach 2015: 140( درمجموع کارکرد نمایندگی زبان معطوف به درون 

است و در خدمت نقل وانتقال معانی ذهن بشر به بیرون قرار دارد.
یکی از وجوه و مصادیق کارکرد ارتباطی زبان در عرصه سیاست تحقق می یابد. سیاست 
وثیق  پیوندی  دیرباز  از  زبان  با  اتفاقاً  است که  هنجارهای خاصی  و  ارزش ها  و  قدرت  عرصه 
نخبگان  و  بر مردم  است  توانسته  و...  نمادین  زبان در شکل های بالغی، خطابی،  است.  داشته 
به بسیج سیاسی،  برده و  بهره  منابع زبان در جامعة خویش  از  باشد. رهبران سیاسی  تأثیرگذار 
جنبش اجتماعی، شورش و اعتراضات و مقاومت و نهایتاً انقالب کمک کرده اند؛ اما مهم ترین 
کارکرد زبان در نسبت با موضوع سیاست و رهبری سیاسی امام خمینی، کارکرد ارتباطی آن 
است که می کوشیم با تبیین آن به مؤلفه هایی دست یابیم که توضیح دهنده این کارکرد در زبان 

امام خمینی در جایگاه رهبری سیاسی باشد.
توماسلّو3  و  کالرک2  برونر1،  به  زبان  ارتباطی  کارکرد  باب  در  تفحص  و  بررسی  پیشینه 
مادر و فرزند زبان  میان  اشاره دارند؛  این کارکرد  بینادین در  به یک ریشة  بازمی گردد. آنان 
زمینه های  دومی  در  و  است  اکتسابی  اولی  در  نیز  بزرگساالن  میان  و  دارد  ارتباطی  کارکرد 
برای  انسان  در  درونی  و حسی  نیاز  به  بودن  اکتسابی  مفهوم   )Roach 2015: 140( مشترک. 
برقراری ارتباط با دیگری از راه زبان و مفهوم دوم؛ یعنی همانندی و همسانی ذاتی انسان به ایجاد 
ارتباط زبانی مربوط می شود. ارتباط انسانی بر اعتقادات و باورهای مشترکی استوار است که از 
سه موضع به جهان، انسان، خدا و اینکه چگونه برای فهم آن ها انسان ها باید با هم پیوند برقرار 

کنند مربوط می شود.
کارکرد ارتباطی هم در سطح نسبتی که میان افراد بر اساس زبان برقرار می شود، وجود دارد و هم 
به خصوص به صورت نهان و ضمنی در الیه های عمیق تر آن. به این معنا که ما انسان ها می توانیم با هم 
ارتباط روحی برقرار کنیم و آثار آن در عمل ما ظاهر شود. نفس خود دانستن و یادگرفتن یک زبان 
دیگر )زبان خارجی( در حوزة کارکرد ارتباطی می گنجد و این امر باعث تحمل و مدارای بیشتر ما 
در نسبت با زبان دیگری می گردد. این خصلت به خصوص در طی پژوهشی که به وسیلة استارکی در 
کالس آموزشی انجام شده تأیید شده است )Starkey 2002: 15(. در یادگیری زبان خارجی یا هر 
زبان دوم ما با کارکرد بیانی آغاز کرده و به جایگاه مفاهیم ارزشمندی؛ مانند شهروندی، اخالق، 

1. Braner
2. Klark
3. Tomasello
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دموکراسی و برابری در آن زبان آشنا می شویم و در کارکرد ارتباطی زبان خود آن مفاهیم 
حاصل از زبان او را در زندگی به کار می بندیم.

کارکرد ارتباطی زبان تنها جنبة کمی ندارد، بلکه برخوردار از ویژگی های کیفی و درنتیجه 
پیچیده است. در این رویکرد کارکرد زبان یک کیفیت ذاتی در خود زبان نیست، بلکه از سوی 
یک گیرنده خاص )عامل انسانی( و در موقعیت خاص از زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
به زبان نسبت داده می شود. موقعیت زبان را واجد کارکردی کیفی می کند. این ویژگی کیفی 
یا همان کارکرد ارتباطی، نتایج متفاوتی برای هر گیرنده پیام در پی دارد. همین کیفیت کارکرد 
.)North 2007: 1( ارتباطی زبان به نیازها و انتظارات افراد در این رابطه زبانی بستگی وثیق دارد

تأکید  مورد  زبان  ارتباطی  کارکرد  به  مختلف  رویکردهای  در  که  مؤلفه ها  این  بر  افزون 
قرارگرفته است، مطالعات مربوط به زبان دین از همین منظر، مؤلفه های جالبی در این خصوص 
احصا کرده اند که در قسمت مربوط بدان خواهیم پرداخت. اکنون به صورت اجمالی به نسبت 
زبان و سیاست در رهبری سیاسی امام خمینی می پردازیم. درک این رابطه می تواند به چگونگی 

و جایگاه زبان در رهبری امام به ما کمک کند.

کارکردهای ارتباطی زبان در حوزه سیاست
یکی از پیامدهای سیاست مدرن که وجهی از گفتمان مدرنیته محسوب می شود، ظهور دوگانه 
سوژه - ابژه با رابطه یک سویه بود. این رابطه سطوح مختلف داشت؛ برای نمونه کشورها را 
به مرکز و پیرامون تقسیم  کرد. شرق و غرب جغرافیایی را به گفتمان دوگانه)دوقطبی متضاد( 
سیاسی فرا برد. این دوگانگی در سیاست داخلی به وضع جدید رابطه مردم و حکومت تحت 
عنوان »دولت- شهروند« انجامید که دوگانگی میان حکومت و مردم را در پی آورد. در ساختار 
دولت مدرن یک حاکمیت مرکزی به وجود آمد و مردم اتباع یا شهروندان نامیده شدند. در 
این رابطه یک طرفه شهروند نه به عنوان انسان حقیقی، بلکه عضو و طرف دوم قرارداد اجتماعی 
بود که اختیار تعیین سرنوشت را به دولت داده و خودش به عنوان شهروند، تابع دولت متبوع 
خود می گردد. در این رابطه قراردادی مدرن، انسان بماهو انسان ارزش ندارد، بلکه در مقام یک 
شهروند موردتوجه دولت قرار می گیرد. در این رابطه جعلی و وضعی جدید است که زبانی 
خشک و تا حدی خشن نیز به عنوان زبان قانون و دیوانساالری مدرن شکل می گیرد. زبان تنها 
کارکرد توضیحی و اعالمی پیدا می کند. زبان ابزاری برای اعمال اقتدار دولت و نیز وسیله ای 
ارتباط  در گشایش  زنده  و  پویا  از عنصری  زبان  است.  مقاومت شهروندان  تعامل وگاه  برای 
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انسانی در این رابطه تبدیل به ابزاری منفعل می گردد که با آن تنها می توان به خواسته ها و اهداف 
برای  برای تمرین گفتگو  اندیشید. حال آنکه زبان در رابطه دولت و مردم می تواند عرصه ای 
رسیدن به آگاهی مشترک و تفاهم بر سر زندگی سیاسی همراه با عدالت، آرامش و برابری باشد 
)Edelman 1974: 296(. ازآنجاکه رهبری سیاسی امام خمینی هم  ریشه در دین دارد و هم  زبان 

دینی و عرفانی خاصی بر آن حاکم است، قابل تبیین در قالب رهبری سیاسی در گفتمان مدرنیته 
سیاسی نیست، ازاین روی با رویکردی انتقادی به مدرنیته، به نسبت زبان و سیاست مدرن اشاره 
می کنیم تا در پرتو آن تمایز و تفاوت نوع رهبری سیاسی امام، آشکار گردد و بتوانیم کارکرد 

ارتباطی زبان او را با سهولت بیشتری توضیح دهیم.
مدرن  سیاست   شالودة  به مثابه  مدرنیته  فکری  بنیادهای  به  که  نقدهایی  مهم ترین  از  یکی 
واردشده، پیدایش انسان )سوژه( معرفت شناس به جای انسان معمولی است که در زندگی عادی 
حضور دارد. ناظم معرفت شناسی مدرن به مصادیق سوژه کاری نداشت، او در پی خلق یک 
سوژة مرجع که همة احکام و گزاره های زبانی از او صادر شود، بود. زبان معرفت شناسی سوژه 
مدرن اِنکار زبان لوگوسی و زبان مسیحی بود. در آن دو زبان فاصله ای میان سوژه و ابژه وجود 
نداشت. رابطة یک سویه سوژه - ابژه در معرفت شناسی مدرن ایجاد شد که به گفتة کارل ف. 
هنری این اتفاق حاصل جعل زبانی به نام معرفت شناسی بود که اگوست کنت و ویتگنشتاین 
در آن سهم عمده ای داشتند )Roach 2015 :104(. با این تغییر زبانی در علم نوین کارکرد و 
 .)Roach 2015: 105( لوگوس از یاد رفت و رویکردهای »بی زبانی« به دانش مرجعیت یافت
رواخ که دیدگاه  های انتقادی کارل فول هنری را به معرفت شناسی مدرن تبیین می کند بر این 
است که دغدغة اصلی هنری رهایی از نظام معرفت شناسی مدرن برای گفت وگوی مجدد با 
خویش است. از نظر هنری، لوگوس که زبانی میان خداوند و انسان بود، در نظام معرفت شناسی 
مدرن انگار فراموش شد. حال آنکه لوگوس و زبان دینی رابطه ای خاص و طبیعی میان انسان و 

جهان پیرامون برقرار می کرد.
نظام معرفت شناسی مدرن که در زبان ظاهر گردید، رفته رفته دوگانه ای به نام سوژه و ابژه 
ایجاد کرد که این شکاف مانع از مفاهمه انسان با هر دیگری مانند خدا، جهان هستی طبیعت و 
حتی انسان های دیگر می شد. هایدگر کانون فلسفة خویش را آشکار ساختن و برمال کردن همین 
شکاف قرار داد. به نظر او این فاجعه رهاورد معرفت شناسی مدرن است که از دکارت تا هگل 
گسترش یافت )Wood 2005: 152(. زبان معرفت شناسی مدرن در پدیده ای به نام »مفهوم« ظاهر 
شد که به تعبیر هایدگر تفکر مفهومی دوگانه ساز و  متافیزیکی را در پی آورد که سایر گونه های 
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اندیشه بشری مانند شعر و هنر را از اصالت و استقالل انداخت. هایدگر در یک گفت وگو با یک 
ژاپنی در کتاب زبان، خانه وجود به نقد تفکر مفهومی و آسیب های آن برای زبان های شرقی 
می پردازد. »مفهوم« باعث گردید همة روابط بشر با غیر خود با آن سنجیده شود. به بیان گادامر 
مفهوم که کلمه ای معیار در تعریف روابط انسانی و کشف حقیقت است، حاصل یک سوژه 

.)Lawn 2007: 44( خود ارجاع است و بن بست اصلی زبان در همین است
زبانی که در معرفت شناسی مدرن ظهور کرد، در حوزه سیاست نیز وارد و مرجع گردید. 
سازوکار این اتفاق آن طور که لیوتار توضیح می دهد، در گره خوردن معرفت شناسی با فردیت 
لیبرالیستی در بورژوازی بود. سوژة لیبرال همة مرجعیت های پیشین را در نظام زندگی کنار نهاد 
از  برآمده  نظم جدید که  تأسیس یک  نمود. طراحی و  تأسیس  تازه ای  نظامات  مناسبات و  و 
آگاهی سوژه مدرن باشد از دکارت تا هیوم و از الک تا کانت پی گرفته شد. در این اندیشه 
همة پدیده های بیرونی و روابط بشر با پیرامون و با »دیگری« با این سوژه لیبرال تنظیم می گردد 
ساختاری  به  تبدیل  پیشین  هستی  مناسبات  از  زبان   .)Taylor and Lambert 2006: 36-37(

قراردادی و توافقی می گردد )Taylor and Lambert 2006: 38(. سیاست مدرن همین زبان 
قراردادی در میان رهبران سیاسی و دولتمردان رایج شده و رابطة میان شهروندان با حکومت ها را 
این زبان خشک وضعی و قراردادی پر می کند. رهبران سیاسی در جهان غرب زبان را در خدمت 
توسعه فردیت لیبرالیستی که برآمده از هابز و معطوف به قدرت است، قرار می دهند. انسان ها در 
زبان سیاسی حاکم و در دولت و سیاست مدرن تنها شهروندانی هستند که از حقوق و وظایف 
برخوردارند و قانون و اجبار آن ها را در جامعه تنظیم می کند. زبان حاکم بر رابطه رهبران و 
مردم یک زبان رسمی، بیرونی و کمی و یک سویه است. سیاست به زبان همچون امکانی مادی 
و قابل حمل و وضع بر حوزه های شهروندی، رسانه ای، دیوان ساالری و برنامه ریزی می اندیشد. 
علم تجربه گرایی و رفتارگرایی در غرب نقش عمده ای در مسلط شدن چنین زبانی در سیاست 

ایفا کرد )دالمایر 1387: 57(.
این  ابزار کرد.  را  استوار است که می توان زبان  این پیش فرض  بر  قراردادگرایی در زبان 
فرض اگر در سیاست وارد شود، آسیب ها و خطر مهلکی تولید می کند و آن نگرانی از تحقق 
الگوی ماکیاولیی هدف وسیله است، می باشد که دالمایر بدان هشدار می دهد. زبان به مثابه وسیله 
در خدمت هدف، از محتوا و جهت گیری ذاتی زبان و اصالت آن خارج می شود و تبدیل به 
ابزار فریب، بزرگ نمایی، اقناع، از سوی سیاستمداران می گردد. بر اساس منافع و نگاه رهبران 
سیاسی همین زبان در رسانه ها و مطبوعات مالک عمل واقع شده و به تدریج افکار عمومی نیز بر 
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محور آن شکل می گیرد. در این حالت ما یک زبان ظاهری در سیاست داریم و یک زبان پشت 
و پنهان شده. آنان منافع و مقاصد خود را در پشت زبان ظاهری پنهان می کنند. اینجا نهایت ابزار 

شدن زبان در خدمت هدف )قدرت( است )دالمایر 1387: 10(.
وقتی زبان در حوزه قدرت سیاسی تبدیل به ابزار می گردد، نسبت سیاستمداران با آن دچار 
و  انس  برقراری  و  معرفت، کسب آگاهی  برای جستجوی  را سپری  زبان  آنان  تغییر می شود. 
آشنایی با شهروندان در نظر نمی گیرند. زبان برای آنان جزئی ضروری از نظام زندگی و نظام 
ارتباطی بشر نیست، بلکه برعکس سیاستمداران با آلودن زبان با خطابه و احساسات سطحی آن 
را فریبنده می کنند. هرکس به نطق سیاستمداران گوش می دهد پی می برد که آنان واژگان و 
عبارت های معین و آذین بندی شده به کار می برند. برخی دل بستگی ها را برای برجسته کردن 
برخی موضوعات و پدیده ها، آشکارتر بروز می دهند. آهنگ متوازن به حرف های خود می دهند 
و می کوشند شنوندگان را به این درک برسانند که زودتر می توانند به اهدافشان برسند. درواقع 
ما مشاهده می کنیم که زبان به مجموعه ای از فن، مهارت، آرایه ها و صفت در خدمت اغراض 
و اهداف سیاستمداران و رهبران سیاسی تبدیل می گردد. سیاستمداران زبان را روزمره به کار 

می برند و فردا ممکن است با زبان دیگری که ظاهراً متفاوت جلوه می کند، ظاهر شوند.
به زبان هست که  به زبان، رویکردی غیر کّمی و کیفی  ابزاری  برابر نگاه کارکردی  در 
با  این رویکرد زبان در نسبت  می توان آن را نگاهی زیستی، فرآیندگرا و عملی دانست؛ در 
سیاست، قلمروی از تجربة مشترک میان انسان هاست؛ انسان هایی که گاه در نقش رهبر و گاه 
رهرو ظاهر می شوند. در اینجا زبان حالت یک واقعه و رویداد را به خود می گیرد و طرفین 
و  از سطح  زبان  به  نگاه  این  در  ارتباطی  دارند. کارکرد  مشارکت  آن  به  بخشیدن  تحقق  در 
ظواهر رابطة سیاستمداران با مردم به الیه های عمیق و درونی فرا می رود. رهبر و مردم یا راهبر 
و  است  دوسویه  کاماًل  رابطه  می آزمایند.  را  مشترک  تجربه  زبان یک  در  سیاسی  نخبگان  و 

انتظارات و اشتیاق مخاطبان در تعیین نوع و کیفیت زبان رهبران سیاسی دخالت دارد.
ابژه  ـ  سوژه  ابزاری  رابطة  قالب  در  برانگیزنده  و  زنده  جریان  یک  همچون  زبان  تلقی 
دالمایر  تعبیر  به  بینجامد.  می تواند  گسترده ای  اثربخشی  به  برعکس  بلکه  نمی شود،  دیده 
نتیجه کار  برق تصور کنیم،  را در جهان سیاست همچون یک جریان  زبان  ما عمل  هرگاه 
زیست پذیری، انجام و دوام زندگی سیاسی را در پی می آورد )دالمایر 1387: 8(. ازآنجاکه 
زبان در حوزه سیاست نظام و سامانه فکری، در رهبری همچون عمل و رسانه ارتباطی و در 
ایدئولوژی به مانند یک مرجع سیاسی، عمل می کند، ظرفیت تولید شبکه در زندگی سیاسی 
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به سوی یک شبکة جامع که  منافع خاص،  تأمین  برای  ابزار  مقام  از  یعنی  فراهم می کند؛  را 
کل زندگی بشر را در خود فرامی گیرد، تبدیل می شود )دالمایر 1387: 9(.

امام خمینی؛ مرجع دینی و رهبر سیاسی
رهبری امام خمینی دو مرحلة متمایز از جهت تاریخی و محتوایی دارد؛ یکی رهبر جنبش انقالبی 
مردم ایران در دهة 1340 و 1350 و دوم رهبری سیاسی از سال 1357 تا 1368. این دو دوره از 
هم جدا، ولی درهم تنیده است و ما شاهد یک انتقال از رهبری اول به دوم هستیم. در این مقاله 
به رهبری نوع دوم نظر داریم و کارکرد ارتباطی زبان را در نسبت با آن تبیین می کنیم. در بحث 
از کارکردهای زبان در رهبری سیاسی امام خمینی باید به این نکته توجه داشت که اوالً او یک 
مرجع مسلم و برجسته دینی بود و رهبری سیاسی وی از جهت تاریخی پس از مرجعیت دینی 
تحقق یافت. ثانیاً امام خمینی زبان دین و منابع و نصوص دینی را به کار می بست و در اینجا زبان 
عربی یا فارسی مدنظر نیست. او زبان دین را در مقام یک دستگاه منسجم ارتباطی و معرفتی در 
عرصه سیاست و در پیوند با مسائل مختلف سیاست در زمانه خود در دستور کار داشت. نگاهی 
به تحقیقات دراین باره و بخصوص تحلیل اعالمیه های امام خمینی که از پاریس صادر می شد، 
از  قابل تفکیک  این نگاه  از  امام خمینی  تأیید می کند. بدین ترتیب رهبری سیاسی  امر را  این 
زبان نیست و این نشان می دهد که زبان در رهبری سیاسی امام خمینی جنبة ابزاری ندارد بلکه 
پیام رسان و مردم به عنوان  زبان مانند یک قلمرو زیست مشترک است که او در مقام رهبر و 
برای آرمان های مشترک خود زندگی  و  دارند  معنایی مشترک  گیرندگان و مخاطبان جهان 
و مبارزه می کنند؛ حیطه ای که حقوق و وظایف طرفین به عنوان فعاالن و بازیگران سیاست در 

درون زبان آشکار و عملی می گردد.
رابطة دین و سیاست گشوده  مطالعات  ایران، حوزة جدیدی در  اسالمی  انقالب  با وقوع 
شد. بخشی از این امر به موضوع زبان و سیاست اختصاص پیدا کرد. زبان دین در فضای ظهور 
به مدرنیته )مانند شالوده شکنی، رویکرد و نظریه های گفتمان و  انتقادی  بنیادین  گرایش های 
مفید  مثبت،  کارکردهای  صاحب نظران  از  بسیاری  و  گرفت  قرار  موردتوجه  پست مدرن( 
انقالبی در آمریکای التین و  اثربخش آن را در مناسبات سیاسی دنبال کردند. جنبش های  و 
به خصوص بر محور الهیات رهایی بخش، معنویت دینی در کشورهای شرق آسیا و تأسیس نظام 

سیاسی دینی در ایران حوزه های احیاکنندة اندیشه و زبان دین در قلمرو سیاست هستند.
امام خمینی در دو جایگاه مرجع دینی و رهبر سیاسی زبان دین و کارکردها و اثرهایش را 
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آزمون کرد. این دو جایگاه در نگاهی از باال، در حوزه سیاست قرار داشته و وحدت نظری و 
فکری دارند. به همین دلیل زبان مرجعیت دینی و شرعی او با زبان رهبری سیاسی کاماًل همساز و 
منسجم است و از این  لحاظ به تحقق رهبری وی کمک می کند. ازآنجاکه سیاست و رهبری امام 
با حفظ مرکزیت دین و شرع بود و او در سنت عرفان اسالمی صاحب نظر و دارای مهارت های 
متنوع کالمی، زبانی و علمی بود، کارکردهای معنوی و روحانی زبان در رهبری سیاسی امام 
غمخواری  مسالمت آمیز،  همزیستی  بسط  اخالق،  توسعه  مانند  انسانی؛  زمینه های  در  خمینی 
برای ستمدیدگان، عدالت طلبی، صلح جویی و نفی خشونت و تندروی ظهور یافت. از سوی 
تدبیر  یعنی  بود،  کارکردی  اهداف  محوریت  با  نیز  سیاست  از  امام  شناخت  و  دریافت  دیگر 
منزل و سیاست مدن از فقه برخاسته، فقها متکفل آن هستند و به ایجاد نظم و بخصوص اجرای 
احکام اسالمی می پردازد )امام خمینی 1378: 387؛ 1385 ج14: 185(. در اینجا در پرتو باز کردن 
کارکردهای معنوی زبان دین مستند به برخی نتایج تحقیقات انجام شده، مؤلفه های مربوطه را در 

زبان رهبری امام تبیین می کنیم.
در دو دین اسالم و مسیحیت زبان قداست دارد؛ زیرا اساس زبان ها بر کلمه و اسم است: در 
مسیحیت واژة »کلمه« به قلب انسان بازمی گردد و به تعبیر آگوستین در قلب از سوی خداوند 
به ودیعت نهاده شده است و ازاین روی همواره شوق به سخن را تشکیل می دهد. پس گوینده 
کلمه و اینکه در کجا بر زبان آید، ارزشمند است. هرکس که بتواند با قلب خود ارتباط داشته 
باشد، کلمه بر زبانش می آید. )Joseph 2006: 43( در نظام و گفتمان عرفانی امام خمینی نیز 
کلمه »اسم« جایگاه تعیین کننده ا ی دارد و به خداوند بازمی گردد. اسم، حقیقت وجودی دارد و 
اسم اعظم اساس هستی موجودات، قدس و معنویت است. در این زمینه مباحث گسترده ای در 

آثار عرفانی امام خمینی مثل شرح چهل حدیث و تفسیر قرآن آمده است.
دین )مذهب( و معنویت1 به هم کاماًل گره خورده و همپوشانی دارند. معنویت نیز در زبان 
بروز دارد و کارکردهای عملی و اثربخش تولید می کند. با این رویکرد معنویت گرایی ما زبان 
را عرصة مفاهمه می دانیم. افراد با زبان دینی و مفهومی برای مفاهمه و درک همدیگر، ابتدا در 
خود استعداد و ترک خودخواهی و اختالفات را تمرین می کنند و سپس به همدلی و مفاهمه 
نائل می شوند. این ها بدون زبان هرگز تحقق پیدا نمی کند. این شناخت از معنویت، گاهی جنبة 
کارکردی و ارتباطی دارد؛ زیرا برخالف تلقی رایج که معنویت را امری خصوصی و شخصی 
می پندارد، آن درواقع پدیده ای ارتباطی با سه مؤلفة کارکردی شامل ارتباط با فردی یا چیزی 

1. Spirtuality
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فرای خود، احساس همدردی1 با دیگران و گرایش به خوبی کردن و به خیرخواهی برای دیگران 
)Nickles 2011: 3( .می داند

ایمان از جهت شکل دهندگی به عمل در دین عنصر کارکردی بسیار مهمی است. نوع زبان 
و ادبیاتی که امام در دیدارهای با مدیران و نخبگان سیاسی کشور به کار می بست، در راستای 
اجتماعی  واقعیت  ساختن  در  ایمان  عملی  و  اثرگذاری  وجه  بود.  ایمان  عنصر  تقویت  و  احیا 
مدنظر دین مانند امور خیریه، تعاون و همکاری بروز می نماید. ایمان با قابلیت های درونی خاص 
آن  که حاصل پیوند عقل، عمل و قلب است، هویت تازه ای برای انسان می آورد که بیشتر بر 
معنویت و فضایل انسانی استوار است )Koshman 2013: 111(. زبان دین و معنویت وقتی با 
عمل پیوند می خورد ، ایمان را رقم می زند که تأثیر زیادی در حوزه سیاست دارد. ایمان می تواند 
از روش های جمعی، ارتباطی و عمومی دین را در جامعه تحقق بخشد. یکی از مفاهیم مشترک 
در زبان ادیان تعاون و همکاری2 و برادری )اخّوت( است. تعاون به تعبیر کوشمان بر یک رابطة 
ارتباطی درونی )ذاتی( و گفتاری3 استوار است؛ یک فرآیند اجتماعی است مرکب از کنش 
انسانی و مذاکرة معنادار که به گفت وگوی زنده می انجامد )Koshman 2013: 108(. همکاری 
و تعاون باعث می شود تنش های میان افراد ]در جایگاه های مختلف رسمی و غیررسمی[ از میان 
برخیزد. ریشه این دفع اختالف به احساس مسئولیت فردی برای حل مشکالت بشر بازمی گردد 
که به تعبیر کوشمان یک »مایی«4 را شکل می دهد )Koshman 2013: 109(. این »مایی« ابتدا در 

رابطة زبانی در عرصة سیاست میان نخبگان، رهبران و مردم ظاهر می شود.
امروزه در پرتو رویکرد میان رشته ای کارکردهای زبان مذهبی بر محور ایمان موردتوجه 
واقع شده و نقش آن در کاهش منازعات سیاسی و اجتماعی به تحقیق گذاشته شده است. می توان 
انیزبرگ  باتس )2007( گودیر و  به کسانی چون نوزافل و هارتر )2006( فرای کیسلبرگ و 
)2006( پرکورا )2011( و شاتِول )2011( اشاره داشت. آنان به بررسی جنبه هایی از کارکرد 
ایمان مذهبی و زبان دینی در اموری مانند مراقبت گفتاری)مقوله حفظ لسان در ادب اسالمی(، 
تشکل ها و جمعیت های مذهبی، توسعه ارتباطات سازمانی، ایمان در حوزه مسائل اجتماعی و 
بدست  نتایج کاربردی خوبی  و  پرداخته اند  مفاهمه  و  توسعه گفت وگو  زبان دین در  و  نقش 

.)Koshman 2013: 110( آورده اند

1. Compassion
2. Collaboration
3. Discursive
4. We-ness
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مردم.  و  نخبگان  داشت؛  اصلی  و  عمده  مخاطب  دو  خمینی  امام  سیاسی  رهبری  در  زبان 
نخبگان در درجه اول شامل نخبگان سیاسی و دولتمردان و مدیران کشور می شود؛ زیرا آنان 
به دلیل جایگاه و وظایف خویش مخاطب امام بودند. نخبگان فرهنگی، فکری و اقتصادی و 
علمی نیز در درجه بعدی قرار دارند. شکل های زبان امام در سخنرانی، دیدارهای عمومی، نامه ها، 
احکام، متن های خاص و شعر ظهور کرده و ثبت شده است. در سخنان امام که خطاب به نخبگان 
سیاسی شامل رؤسای قوا، وزیران، نمایندگان مجلس، کارگزاران و مدیران حوزه های مختلف 
است، زبان پیش از هر چیز بیشتر برای همدلی، وحدت و انسجام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
است. در این باب اثرگذاری آن مدنظر است. اثرگذاری در زبان امام هرگز با زبان اداری و رسمی 
آغاز نمی شود بلکه برعکس این زبان به صورت غیرمستقیم کارکردهای اخالقی معنوی و انسانی 
خویش را عملی می کند؛ نخستین وجه انسانی زبان در جهان سیاست که پر از تنش، ستیزه و حتی 
ازخودبیگانگی است، در مواجهه با خویشتن انسانی ظاهر می شود. امام در دیدارهای خویش با 
دولتمردان و نخبگان سیاسی با استفاده از مناسبت های تقویمی مانند بعثت )عید مبعث( یا رحلت 
پیامبر اکرم، اعیاد و عزاداری ها، از ظرفیت های زبان عرفانی در توسعة آگاهی عملی مسئوالن 
کشور، احترام به مردم و انسان ها و حتی طبیعت بهره می برد. او زبان را همچون درآمدی بر معرفت 
و آگاهی انسانی و پی بردن به تکالیف و مسئولیت های آدمی تبیین و تأکید می کند، نه به مثابه 
ابزاری خشک و بی روح در رابطة سوژه ـ ابژه، الفاظ در سخن عرفانی، دارای ابهام، نرمش و 
تفسیرپذیری است و این هاست که مخاطب را به میزان طلب و انتظارش وادار به تأمل می کند. در 
اینجا زبان کارکرد اثربخش دارد و این خود زمینة مفاهمه را میان نخبگان سیاسی فراهم می کند؛ 
چیزی که پیش فرض آن جنبة انسانی عام امور )مانند عدالت، ایثار، همبستگی و مشارکت( است. 
اساس زبان دین در حوزه سیاست؛ وجود یک مسئولیت مشترک در گوینده و شنونده است. 
گوینده و در ]اینجا رهبر سیاسی[ همواره مراقب این است که با چه زبانی سخن بگوید، چگونه 
بگوید و تا کجا بتواند موقعیت سیاسی، اجتماعی و سطح آگاهی و آزادی و ردة نسلی مخاطبان 
را لحاظ کند )Joseph 2006: 44(. برای نمونه امام نخبگان سیاسی را همواره نسبت به رفتار 
قدرتمندانه و یک طرفه با مردم زینهار می دهد. مردم ولي نعمت اند، اما آن ها دسترسی های رسمی 
و سازمانی به جایگاه ندارند. این وضعیت خطر تولید رابطه یک طرفه باال به پایین میان مردم و 
رهبر سیاسی و دولتمردان را ایجاد می کند. امام خمینی با تلقی مردم به عنوان ولی نعمت، ضمن 
حفظ رابطه رسمی میان مردم و سازمان های سیاسی و دولتی، یک رابطه انسانی و غیر اداری را 
نیز به عنوان رابطه مکمل ترسیم می کند. این رابطه در حقیقت مسئولیت مشترکی میان مردم و 
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انجام امور اداری  افزون بر تسهیل روند  دولتمردان بر اساس حق و وظیفه ترسیم می نماید که 
و مرسوم مردم، زمینه های پیوستگی انسانی و اخالقی را در میان آنان فراهم کرده و یک رابطه 

انسانی و کیفی را میان دولت و شهروندان نشان می دهد و می گسترد.
کارکرد یادآوري )تذکر( در زبان امام یک خصلت ارتباطي دارد؛ زبان با یادآوری تاریخ 
و عبرت ها و گذشته نوعی تذکر به خألهای وجودی بشر و ضرورت توجه به آینده دارد. در 
دورة انقالب و مبارزه علي شریعتي و امام خمیني از این کارکرد بهره فراوان بردند. محور این 
یادآوري واقعة کربال و شهادت امام حسین بود که به ارزش هایي چون آزادگي، ستم ستیزي، 
عدالت، خیر و خوبي ارجاع مي دهد. مردم در سخنان شریعتي و امام مقاومت در برابر وابستگي، 
ظلم و بي عدالتي را تجربه مي کردند. این زبان، طبقات و گروه هاي مشارکت کننده در انقالب 

.)Groot 2007: 241( مانند کارگران، بازاریان، روحانیون و دانشجویان را دربر مي گرفت
امام مي کوشد با رسانه اي به نام زبان مخاطبان خویش را میان دو واقعیت نشان بدهد تا آنان 
از طریق تأمل و اثر گیری از زبان، به موقعیت خویش پي ببرند. این واقعیت یک دال مرکزی 
دارد؛ اینکه انسان میان جوهر انسانیت و ساختار سیاسي ـ اجتماعي قرارگرفته است و باید براي 
مراقبت از انسانیت، غافل از سهم و نقش ساختارها و نیز محدودیت هاي آن ها نباشد. باید هم 
به محدودیت ها واقف بود و هم از امکان ها بهره جست. نشان دادن »فقر ذاتي« بشر در سخنان 
امام که مخاطب آن سیاستمداران، نخبگان سیاسي و کارگزاران نظام هستند، بسیار بارز است. 
امام با تبیین »فقر ذاتی« بشر، درواقع دولتمردان را با گذر دادن از جایگاه قدرت و ثروت به یک 
نقطه مشترک، یعني انسانیت مي برد. اینکه نخبگان بتوانند جداي از موقعیت رسمي خویش به 
مسئولیت خویش نگاه کنند و در عمل بدان وفادار باشند، در سازوکارهاي زباني اتفاق مي افتد. 
امام با طرح پرسش هاي پیوسته، طرح تأمل و تردیدهاي معرفتي و وجودي، ضرورت هایي مانند 
دعا و نیاش، به صورت پیوسته، تدریجي و در قالب تفاهم، دولتمردان و نخبگان سیاسي را به 
نخبگان  از  اینکه بخش عمده اي  به  توجه  با  امر  این  انساني دعوت مي کند.  اصول  از  مراقبت 

سیاسي سابقة شاگردي امام را در درس و علم داشته اند، اثربخش تر مي شود.
قرآن به مانند یک متن و نص اصلي و مبنایي در زبان امام حضور برجسته اي دارد. امام در 
زبان خویش مؤلفه ها و مقررات قرآني نظیر مستضعفین، عدالت، ستم ستیزي، معنویت، اخوت، 
برابري، حق الناس، حکومت موعود، نفي تفرعن، نفي استکبار، ظلم و تحقیر انسان را بسیار به 
کار مي برد. در آثار و کتاب های امام می توان دوگانه گرایی و دوقطبی برخاسته از دوگانه هایی 
باطل، نور/ ظلمت، خدا/ شیطان و... را مشاهده نمود. اصوالً ساختار کتاب حدیث  نظیرحق/ 
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جنود عقل وجهل، تبیین دوگانة خیر/ شر و خوب/ بد است و بروزات و تجلیات حق/ باطل 
در تفسیر حدیث صورت می گیرد؛ برای مثال گفتمان دوگانه و دوقطبی در تفسیر حدیث های 
علم/ جهل، فهم/ حمق، توکل/ حرص و... به کار بسته می شود )امام خمینی1377( وقتی که خواننده 
این اثر را در کنار سایر آثار امام و نیز غزل ها و شعرهای امام می خواند افزون بر جنبه معرفتی به 
ظرفیت های آن ها در جهت شکل دادن به جریان های سیاسی و اجتماعی و بخصوص از حیث ترسیم 
رابطه گفتمانی تازه ای بر مبنای قرآن آگاه می شود. برخی از پژوهشگران معتقدند که  از دیدگاه امام 
خمینی دولت و شهروندان در گفتمان اسالمی در درون یک سازه واحد معرفتی و هستی شناختی 
)امام - امت( زندگی می کنند و زبان این جامعه آرمانی بر اساس اسالم تنظیم می شود. چنین زبانی 
قابلیت های کاربردی و ارتباطی خاص خود را دارد )Acharya and Buzan 2010: 181( در زبان 
امام گاه دوگانه هایی که ریشه در قرآن و انسان و با رویکرد عرفانی دارد تولید می گردد که کارکرد 
تعاملی و تقابلی دارد. برای مثال دوگانه فقر/ غنا یا مستضعف/ مستکبر و یا حق/ باطل از دو جهت 
اهمیت دارد؛ یکی از حیث بیرونی، یعنی عدم امکان سازش میان دو طرف؛ و دوم به وحدت رساندن 
طرف حق برای عمل در برابر طرف مقابل. این قدرت بسیج کننده زبان امام خمینی است که طرف 

دوم را به ایستادگی در برابر طرف برتر فرامی خواند.

نتیجه گیری
کاربردها و کارکردهای زبان در سیاست با افول گفتمان مدرنیته و گفتمان استعماری در نیمه 
دوم قرن بیستم میالدی و بخصوص با پیروزی و فراگیری نهضت های ضد استعماری موردتوجه 
جدی قرار گرفت... در جامعه ایران در دهه 1340 و 1350 خورشیدی اشکالی از جنبش های 
سیاسی و مبارزاتی رقم خورد که زبان آن ها در مقابل زبان رسمی حکومت بروز و ظهور داشت. 
یکی از شکل های کارکرد زبان در سیاست در ایران معاصر، زبان امام خمینی و کارکردهای آن 

در دوره رهبری مبارزات و در دوره رهبری سیاسی در جمهوری اسالمی ایران است.
تردیدی نیست که زبان در سیاست کاربردهای جدی و مؤثر دارد و اگر سیاست در محیط 
دین و مذهب مطرح شود این کاربردها اثر دوچندان می یابند. رهبران سیاسی موفق توانسته اند 
از منابع زبانی جامعه خویش در زمینه های بسیج سیاسی، رابطه با مردم و شهروندان، مدیریت 
کردن بر نخبگان سیاسی و هویت سازی سیاسی در جامعه خویش بهره برداری کنند. امام خمینی 
در مقام یکی از رهبران بنیان گذار سیاسی توانست در فرآیند انقالب اسالمی و بخصوص دوره 
رهبری سیاسی خویش از 1357 تا 1368 تجربه تازه و نوپدیدی را از زبان سیاسی آزمون کند. 
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این زبان از طریق تولید دوگانه سازی های دیالکتیک شهروندان را نسبت به مشارکت سیاسی و 
انتخاب نخبگان سیاسی حساس کند. امام همچنین با زبان خویش فاصله میان مردم و نخبگان 
سیاسی را کاهش می داد. قدرت را در چشم نخبگان و سیاستمداران بی مقدار می کرد و اصل را 
بر خدمت به مردم و حفظ حقوق آنان می گذاشت. در حقیقت کارکردهای ارتباطی زبان امام 
خمینی در سیاست در دو حوزه نخبگان سیاسی و مردم نمود برجسته تری داشت. امام خمینی 
زبان را به مثابه قلمرو آشکارکننده حق و وظیفه در سپهر سیاست مطرح ساخت، زبانی که در 
سویه قدرت و حکومت میل به وظیفه دارد و در سمت مردم و شهروندان میل به حق پیدا می کند. 
وجه ارتباطی این زبان معنادار کردن زندگی سیاسی در درجه نخست و سپس تولید مسئولیت ها 

و وظایف عملی برای طرفین سپهر کالن سیاست؛ یعنی مردم و مدیران و رهبران است.
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