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  حريم عمومي و خصوصي شهروندان،
  )ره(خميني اي امام بر فرمان هشت مادهتأكيد با 

  
  1فاطمه خادم شيرازي

  
  چكيده

هاي اجرايي در مورد اسالمي شدن قوانين  خطاب به قوه قضائيه و ديگر ارگان 1361آذر  24در فرماني كه در  "ره"امام خميني 
ها به ويژه امنيت  هاي شخصي و فردي آن در حوزه خصوصي و امنيت شهروندان و آزاديها صادر نمودند، به عدم دخالت  و عملكرد

قضايي اشاره نمودند كه گوياي ديدگاه و انديشه ايشان در مناسبات بين امنيت و آزادي به عنوان دو ركن اساسي تشكيل دهنده دو 
  . حوزه عمومي و خصوصي است

حقوق مدني،  برتأكيد ويت شهروندي را در محدوده حاكميت ملي دانسته و با ايشان خطاب به دولتمردان و قوه قضائيه، عض
  . سياسي و اجتماعي، خواهان امنيت در حوزه خصوصي افرد به دليل لزوم اسالمي نمودن احكام طاغوتي شدند

امنيت و عدم تأمين ايشان درباره حقوق مردم در حوزه خصوصي كه به خود شهروندان بستگي دارد ، نقش دولت را صرفاً 
. هاي خصوصي را همان عرصه آزادي فردي دانستند كه بايد از سوي دولت محافظت شود ها دانسته و حوزه مداخله در اين حوزه
اين امنيت و برخورداري تأمين دانند و  اي دانستند كه آن را ناظر به امنيت ملي و نظامي مي عد از امنيت را به گونهايشان اهميت اين ب

، بايد عالوه بر ابعاد رواني و فيزيكي، به صورت شخصي در حوزه امنيت مد نظر ايشان. دانند لت ميرا منوط به تحقق عدا از آزادي
 داشتن دليل به مقاله اين در لذا. خصوصي و به صورت عمومي ، اجتماعي و ملي براي رسيدن به تحقق حقوق شهروندي اجرا گردد

 انتقادي گفتمان قالب در اي ماده هشت طرح برتأكيد  با "ره"امام حضرت ادراكي چارچوب نتدوي به كه شده سعي ايدئولوژيكي بار
  .شود پرداخته فركالف

  )ره(اي، امام خميني ، فرمان هشت مادهگفتمان ، امنيت، شهروند، حريم خصوصي، حريم عمومي: واژگان كليدي

                                                            
 khademshirazi@Yahoo.comكاربردي؛  علمي جامع تربيتي؛ مدرس دانشگاه علوم ارشد كارشناسي -  1
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  مقدمه

احقاق حقوق ملت جمهوري اسالمي بر اساس  ، حكومت و رأي مثبت مردمانقالب اسالمي بعد از پيروزي 
عنوان يكي از اركان مهم اين حقوق، از همان ابتدا، در  حقوق شهروندي نيز، به. انتخاب شددر تمامي ابعاد آن 
حقوق شهروندي به اين مسئله محدود اما . خود را نشان داد ،هاي نهضت گيري ها، و جهت قالب شعارها، آموزه
 ةدهند  نشان ،به حقوق شهروندياي  ماده 8در قالب طرح  61در سال  "ره"حضرت امام نشد، بلكه نگاه ويژه

 مردم ، خط مشي كارگزاران نظام را در مقابلحقوق شهروندي اين سند مهم .ساز بود رويكردي جديد و تاريخ
ز خالف رعيت ا دهد كه شهروند بر نمايد و نشان مي مشخص مي شان ناشي از ملت است كامالً كه قدرت

در مناصب ن مسئوالطرفي  صيانت از حقوق مردم و بي .حقوق و تكاليف متقابل با دولت برخوردار است
رعايت  تعميم ،تدوين قوانين براي جلوگيري از پايمال شدن حقوق مردم، مختلف، به ويژه مناصب قضايي

گرايي صريح و تخطي  م، قانونها، مراعات اخالق اسالمي در ارتباط با مرد اجراي عدالت به همه نهادها و ارگان
 و ،هاي خصوصي مردم و شهروندان احترام به مالكيت خصوصي شهروندان و رعايت حريم، نكردن از آن

لذا ايشان در اين سند . از اصول مهم اين سند است تالش براي ايجاد احساس آرامش و امنيت در ميان مردم
  .داند دانش ميتوجيه اصلي لزوم حاكميت دولت را تأمين حقوق شهرون

قرار دارد، بايستي امنيت را در  هاي متفاوت متعدد در درجهعوامل  تأثيرو از آن جايي كه امنيت تحت 
  .هاي ميان متن و بيرون متن را پوشش داد يعني بايد بتوان تعامل ؛هاي مختلف بررسي كرد متن

، رمزگشايي و به مردم معرفي  اسايياي كه بايد شن ماده 8با توجه به داشتن بار ايدئولوژيكي متن تاريخي 
، تفسير و تبيين اين  شود، در اين مقاله، از طريق تحليل گفتمان انتقادي فركالف به بررسي سه مرحله توصيف

  .متن پرداخته شده است
  

  گفتمان
از جانب توليد  ـ چه كتبي و چه شفاهي ـ گرفتن يك متنرت است از چگونگي توليد و سامان گفتمان عبا

، لوازم عناصرة مجموعگفتمان  .مان را نبايد با متن اشتباه گرفتگفت. ه و فرآيند درك آن از جانب مخاطبدكنن
گفتمان  ةمتن، حاصل و نتيج ،اينرببنا .آورند وجود ميه آيند متن را بچه گرد هم  و شرايطي است كه چنان

ت تاريخي چيزهاي گفته شده و خصوصياو ها  گيگفتمان امروزه بيانگر ويژ ).8-7، 1377صلح جو، (است 
اش  بارهتواند گفته يا در مي كه نه تنها مربوط به چيزهايي استها  گفتمان. ماند ميچيزهايي است كه ناگفته باقي 

. تواند صحبت كند چه زماني و با چه آمريتي مي ، در درباره اين نيز هست كه چه كسي ، بلكه فكر شود
سياسي ـ ؛ شكل دهنده ذهنيت و نيز ارتباطات اجتماعيباط اجتماعي استمعنا و ارتة م كنندها مجس گفتمان

   )2، 1379 ،بهرامپور(.است )قدرت(
م اجتماعي و سياسي مواجهيم كه درصدد نوين تحليل در علو ةما با يك شيو ،در گفتمان به معناي روش«

  »ته و پنهان متن و زمينه متن استنهف نشان دادن معاني و كردنبازگو 
  .)1378 ،22 ،پوربهرام(
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  منيتا
 ترديدو رهايي از ) امنيت ذهني(منياحساس اي ،)امنيت عيني(عبارت است از حفاظت در برابر خطرمنيت ا

  ) 52 ،1378بوزان، ( ).هاي مشخص اعتماد به دريافت(
امنيت، مصونيت از تهديد، تعرض و تصرف اجباري و بدون رضايت است و در مورد افراد به اين  
حقوق آنان  ،هاي مشروع خود نداشته باشند مندي از حقوق و آزادي هراس و بيمي نسبت به بهره است كهمعن

 ،1379اميدوار، ( به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را بدون دليل قانوني و موجه تهديد ننمايد
  )43 ،1380، تاجيك( .استامنيت، آزادي از عدم امنيت و آزادي نسبي از تهديدات آسيب رساننده ). 78-79

  
  

  شهروند
“ شهروند سياسي و مدني”شهروند فردي است در رابطه با يك دولت، كه از سويي برخوردار از حقوق 

باشد كه داراي  مي هايي به عهده دارد و عضو يك اجتماع سياسي ز سوي ديگر، در برابر دولت تكليفاست، و ا
گردد كه از حقوق مدني،  ت و نيز شهروند به فردي اطالق ميحقوق و وظايفي در ارتباط با اين عضويت اس

نوشت توسط افراد جامعه است، حق تعيين سر شهروندسازي مستلزم. و سياسي برخوردار باشد اجتماعي
 شوند آينده خود نداشته باشند، شهروند محسوب نمي راد جامعه حقي در تعيين سرنوشت وكه اف چنان

  .)1387 ،4 ،فر مقدم(
  

  صوصيحوزه خ
مراد از حقوق و حوزه خصوصي، حقوقي است كه به خود شهروندان بستگي دارد و دولت هيچ نقشي در 

در واقع به حقوقي كه فرد به اعتبار فرد و شهروندي از آن برخوردار است حوزه و حقوق . اين حقوق ندارد
گونه  دولت در اين. غيره ق داد و ستد وحق حيات، حق مالكيت، حق ازدواج، ح: شود مانند خصوصي گفته مي

اين حوزه، حوزه . ها نيست در اين حوزه مداخلهمين امنيت اقدام نمايد و مجاز به أموارد صرفاً بايد به ت
  )4، 1386 ،لك زايي( .بايست از سوي دولت محافظت شود هاي افراد است و مي آزادي

اندن برخي عاليق مثل عشق و تالش معاش و محل پنهان م ةحوزه خصوصي، حوز استهانا آرنت معتقد 
   )77 ، 1379 ،انصاري( .ير سياسي بشر استهاي غ به طور كلي رشد و نمو فعاليت

توان به عنوان فضاي خصوصي فردي درك كرد كه در  حق شخص بر حريم خصوصي را مي كليبه طور 
   .بحث ميسر است ظر، فرد داراي كنترل مطلق بوده و دسترسي ديگران به آن فقط با اجازه فرد مورد ن آن

  

  حوزه عمومي
شود و  پديدار ميخصوصي  حوزهاين حريم با گذر از . آيد وجود ميه با قرارداد اجتماعي ب عموميحوزه 

پيدايش حوزه  هايي از حريم خصوصي به مثابه قرارداد اجتماعي است، بخش .به نحوي عمومي شده است
  )29 ،1378 هابرماس،( .ستشده ا خصوصيموجب تفكيك اين حوزه با حوزه  عمومي
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 "توجهعدم " جا اصل جا وارد شود و در آن تواند در آن اي است كه هر شخص مي حوزه عمومي حوزه
بدون اين كه  ،كنند شوند و امور خود را دنبال مي ، به اين معني كه افراد در اين حوزه وارد مي حاكم است

  .دي خود مزاحمتي براي ديگران نيستوزه به خوها در آن ح توجهي به ديگران داشته باشند و حضور آن
  

  تحليل گفتمان انتقادي
براي بررسي متن نوشتاري يا گفتاري بايد فراتر از  .تحليلي كيفي استهاي  تحليل گفتمان از جمله روش

  .خود متن رفت و به بافت يا زمينه متن هم پرداخت
ن متني و از سوي ديگر با تكيه بر موقعيت اين به معناي آن است كه متن از يك سو بر اساس روابط درو

هاي توليد و شناخت متن و  يندآبه اين ترتيب، فر. شود هاي اجتماعي، سياسي و تاريخي بررسي مي متن و بافت
  .اجتماعي و فرهنگي در سه سطح متفاوت اين تحليل مد نظر است ،اثرات متقابل زباني

به اين . به منزله رويدادي ارتباطي است... تن زبان سخن واين مقاله آنچه از واژه گفتمان مراد است مدر 
دانيم و معناي كالم را عالوه  معنا كه صورت زباني را بخشي از شبكه پيچيده اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي

گيرد مورد مالحظه قرار  بر صور زباني و مضامين در موقعيت و كاركردي كه در اين شبكه پيچيده به عهده مي
كاربرد تحليل گفتمان، اختصاص به حوزه خاصي ندارد و بر اين فرض بنياد ). 10، 1380مك دانل، (دهيم  مي

هاي اجتماعي است؛ يعني متون  شده است كه ساخت كليه متون در هر بافتي محصول ايدئولوژي حاكم بر نهاد
چوب تحليل گفتمان در چار اين پژوهش ).138-137، 1385زاده،  آقا گل(داراي ساخت ايدئولوژيكي هستند 

نظري رويكردي  گفتمان انتقادي فركالف از لحاظرويكرد تحليل  زيرا؛ انجام شده است) فركالف(انتقادي
كند فرهنگ  ر مير او آن چه فضاي خالي بين متن و جامعه را پظچرا كه از ن. شناختي است فرهنگي به جامعه

نظري  ،د به بيان نحوة كاركرد ايدئولوژي در گفتمانبراي پي بردن به لزوم اين نوع تحليل، ابتدا باي .است
تواند  دهد، ايدئولوژي مي ه ميئاز ايدئولوژي ارا) 2002(دايك ونطرفانه و خنثي كه  در تعريفي بي. بيندازيم

تواند  كند كه مي ميطرفانه و خنثي از ايدئولوژي ارائه  تعريفي بي) 2002(دايك در واقع ون .مثبت يا منفي باشد
شود و در  بخشي به سلطه محسوب مي كار مشروعيت و ايدئولوژي در حالت منفي ساز: يا منفي باشدمثبت 

 Van(رود  هاي اجتماعي به كار مي بخشي به مقاومت در برابر سلطه و نابرابري حالت مثبت براي مشروعيت

Dijk, 2002: 113(. »نظر قرار داد مد ايدنظريه فركالف، دو جنبه را ب براي هر گونه تحليلي، در چارچوب .
  ). 62 ، 1379 ، فركالف(» كاربرد زبان است اي از نظم گفتمان يك رويداد ارتباطي نمونه رويداد ارتباطي و

  .اصول ذيل مشترك است درتحليل گفتمان انتقادي هاي  كلية رويكرد گفتتوان  طور كلي ميه ب
   .عملي گفتماني است ،روابط قدرت و سلطه  -
  .پردازد ان انتقادي به بررسي مشكالت اجتماعي ميتحليل گفتم  -
 .بخشد گفتمان نقش ايدئولوژيك دارد، و ايدئولوژي نيز گفتمان را شكل مي  -

 .شود وسيله گفتمان ساخته ميه فرهنگ و جامعه ب  -

 .تحليل گفتمان امري تفسيري و تبييني است  -

 .تون استتحليل گفتمان انتقادي نوعي تحليل ايدئولوژيكي از م  -
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 ،1384 ،سلطاني( .كلية متون داراي انگيزه و بار ايدئولوژيكي هستند .كاربرد خنثاي زبان وجود ندارد  -
51( 

  

  :شود  روش تحليل گفتمان فركالف از سه سطح تشكيل مي
  .شود خاص موجود در گفتمان توصيف ميشناختي  زبانهاي  كه متن بر اساس مشخصه: سطح توصيف -1
هايي كه باعث توليد و درك گفتمان مورد نظر  كه روابط موجود در بين فرآيند: حو توضي سطح تفسير -2

مورد بررسي ...) ، ساخت و از لحاظ واژگان(شود  هايي كه در پيكره گفتمان اعمال مي شود و تأثير انتخاب مي
  .گيرد قرار مي

 تأثيريعني به توضيح ؛ پردازد مي به توضيح و چرايي رابطه بين عناصر گفتماني و اجتماع: سطح تبيين -3
گفتمان خاص در چارچوب عمل اجتماعي و با توجه به پيشينه فرهنگي آن گفتمان، داليل انتخاب و به 

  )267 -260 ،1387 ،خانيكي( .پردازد كارگيري واژگان خاص در متن مي
  

  ) ره(اي حضرت امام ماده 8تحليل گفتمان متن پيام 
هاي  متن بر اساس گفتار. كامالً مشهود است به پايين از باال) ره(حضرت امام ، نگاه مديريتي در اين متن
اما رويكرد متن . هايي همچون حكم امور شرعيه، امنيت، حيثيت و آبروي مردم بنا شده است مبتني بر ارزش

هاي  ش، حكم شرعي و در پي استقرار ارز ي و از باالست و زبان آنمدار واليتها،  ارزش براي كمك به اين
ايشان در اين متن با صراحت و شفافيت به بيان نظرات خود در برابر حقوق  .حقوق شهروندي است

اين متن از آن . كنند موضع خود را نسبت به حقوق مردم مشخص مي ،به عبارتي ديگر. پردازند شهروندي مي
ق خصوصي شهروندان است هاي تاريخي و فكري بعد از انقالب و پيرامون حقو ين سندتر مهمكه يكي از رو 

  .اهميت تحليل گفتماني دارد ،به لحاظ محتوايي و ساختاري
  

  توصيف ساختاري و تبيين متن
حلقه يا اپيزود معنايي  8توان به  هاي موجود در متن پيام تاريخي را مي توصيف مضامين و ساختار: اول

  :تقسيم كرد
  صيانت از حقوق مردم به عنوان وظيفه اصلي انقالب -1

، قوه قضاييه در مقام قضا بايد  ز منظر درون گفتاري اين بخش مبني بر اين نظريه است كه در درجه اولا
دوم آن كه قوه قضاييه از جهت حقوقي و عامل قدرت . اقتدار الزم داشته باشد و بيانگر تفكيك قواست

اصل و كرامت انساني سوم اين كه حفظ . كند ي را ايفا ميتر اري حريم خصوصي شهروندان نقش مهمبرقر
  .وظيفه اصلي مسئولين نظام است

  

  ن امر در مناصب مختلف به ويژه قضايي مسئوالطرفي  بي -2
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قضات كه از ارزش و اهميت  "نقش معنوي و اخالقي "ايشان با يادآوري مناصب مختلف قوه قضاييه و 
ها را ملزم ساخته با استقالل و  آنكرده و همچنين به لحاظ اخالقي تأكيد بسيار كلي و عمومي برخوردار است 

  .قدرت و بدون مالحظه از هيچ مقامي به صدور احكام اسالمي بپردازند
  

 تدوين قوانين براي جلوگيري از پايمال شدن حقوق مردم -3

هاي اصلي حقوق شهروندي و طراحان تهيه شرعيه مبني بر  در اين متن ابتدا به دغدغه) ره(حضرت امام
اما  ،دانند كنند و آن را كامالً محق مي مسائل قضايي كه مورد ابتالي عموم است اشاره ميقوانين مربوط به 
فرمايند  و بعد قدمي فراتر نهاده و مي. خير يا تعطيلي نكشدأكنند كه بايد كار قوه قضاييه به ت بالفاصله عنوان مي

س مسائل ديگر أغ و اجراي آن در ركنند كه ابال و صريحاً اعالم مي. به اين دليل كه حقوق مردم ضايع نشود
  .قرار گيرد

  

  ها ها و ارگان تعميم رعايت اجراي عدالت به همه نهاد -4
تأمين  زيرا. دانند ميداري آن به سوي عدالت  ايشان هر نوع دگرگوني حقوق قضايي مردم را منوط به جهت

عدالت تأمين بسياري از موارد در  چه بسا. استامنيت و برخورداري از آزادي از طريق تحقق عدالت ميسر 
آرامش قضايي ) ره(حضرت امام. منوط به وجود امنيت در جامعه است و اين هر دو الزم و ملزوم يكديگرند

از حقوق مسلم  رادر پرتو عدالت اسالمي در سطح ملي با ايجاد امنيت فردي و عدم تفتيش منازل مردم 
 ايشانامنيت مورد نظر . دانند افراط و تفريط را محكوم كرده و آن را مانع اجراي عدالت مي ،شهروندي دانسته

هم ناظر به ببايد بر فهرست باال افزود كه ايشان . شود عد فيزيكي آن را شامل ميعد رواني امنيت است و هم ب
المت جسم آنان و در كل امنيت حفظ آبرو و حيثيت افراد و س(به همه ابعاد امنيت افراد اعم از امنيت شخصي

مصنويت (امنيت اجتماعي، ...)ان انتظامي ومأمورفعاليت منظم و دقيق (، امنيت عمومي)در حوزه خصوصي
توجه داشته ) دفاع از تماميت ارضي كشور(و امنيت ملي ) ان دولتي و قضاييمأمورافراد جامعه از تهديدات 

و ضامن  داند حقوق خويش و تحقق عدالت و آزادي در جامعه مياي بر دستيابي افراد به  است و آن را مقدمه
  .باشند ها موظف به اجراي آن مي ها و ارگان دانند بلكه تمام نهاد اجرايي آن را فقط قوه قضاييه نمي

  

  مراعات اخالق اسالمي در ارتباط با مردم -5
كنند كه احدي حق ندارد  الم ميبا توجه به گوهر حيثيت انساني، به مسئولين نظام به طور جدي اع ايشان

با مردم رفتار غير اسالمي داشته باشد و هر گونه توقيف يا احضار بايد با حكم قاضي و از روي موازين شرعيه 
 )يبه عنوان حقوق مسلم شهروند(هاي اضافي و بدون ضرورت  بدون اعمال هر گونه خشونت يا بازداشت

  .باشد
  

  از آن گرايي صريح و تخطي نكردن قانون -6
گرايي صريح و  قانون ين شرعيه،ضمن اشاره به تهيه و تصويب قوان) ره(در اين حلقه معنايي حضرت امام

جامعه را به سوي  ،گرايي تقويت تفكر قانون. دانند حل احقاق حقوق شهروندي مي تخطي نكردن از آن را راه
اجب دانسته اما معتقدند كه بايد حد نگه ايشان الزام به قانون الهي و احكام شرعي را و. دهد عدالت سوق مي
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 به اعتبار جمهوريت و به اعتبار اسالميت معتقدند كه نظام بايد امام. داشته شود و از حد خارج نشويم
به مردم براي تحقق  تر بيشو توجه  مدار قانون داير استبناي الگوي حكومت اسالمي بر . باشد "مدار قانون"

  .حقوق شهروندي است
  

  آنانام به مالكيت خصوصي شهروندان و رعايت حريم خصوصي احتر -7
جامعه اسالمي را . حريم خصوصي شهروندان دارداين متن نگاهي به مالكيت خصوصي و رعايت 

داند و شهروندان و حريم خصوصي و شخصي افراد جايگاه خاص و از حرمت برخوردار  خواه نمي تماميت
مربوط به  مسئلهترين  ين كه هيچ كس بدون اذن شرعي در جزئايبا بيان ) ره(در نتيجه حضرت امام. است

زدگي  آن را از قدرت حريم خصوصي را از عمومي جدا كرده و، حيات خصوصي افراد حق دخالت ندارد
گرچه استثناء . باشد ميادلّه و تعقيب بدون تجسس اين امنيت مبني بر نفي هر نوع  .زدگي دور كردند وسياست

  .پيام ايشان پيرامون قاعده است نه استثناء تر بيشهاي تيمي و مفسدين يادآوري كردند لكن  مورد خانه را در
  

  تالش براي ايجاد احساس آرامش و امنيت در ميان مردم -8
مرحله . كنند رسيدن به آرامش و امنيت را توصيف مي ،در يك فرآيند تكاملي) ره(امام ،در اين حلقه معنايي

دهد و اين باعث  عدالت مياست كه به تدريج جاي خود را به تحقق  "وانين شرعيهتهيه ق" اول اين تكامل
به مردم داده شود و پويايي مولد حفظ حريم خصوصي،  "امنيت و آرامش"و   "گرايي روح قانون"شود كه  مي

آن افراط گانه و مردم است كه باعث تغيير تدريجي ساختارها و رفتارهايي كه در  مجريان عادل، كليه قواي سه
  .شود زدگي است مي و تفريط و سياست

  
  نظم واژگاني - دوم

  : واژگان ارزشي به كار رفته در اين متن به قرار زير است
 ،)2(ها دادستان ،)3(مقامات قضايي ،)3(قضات ،)4(قوه قضاييه ،)8(حكم و امور شرعيه ،)3(قوانين شرعيه

جرم و ، )2(عدل ،)3(حقوق مردم ،)3(دولت ،)5(تمردم ، مل ،)2(حيثيت و آبرو و مال مردم  ،)3(امنيت
توان به تحليل نقش  ، مي بندي موضوعي واژگان ارزشي موجود در متن با تقسيم . )1(دخل و تصرف ،)6(مجرم

بار تكرار مستقيم در  8حكم شرعيه و امور شرعيه با  ،هاي متن در ميان واژه. ها در ساختار متن پرداخت آن
مردم و ملت با . دومين كلمه پر تكرار متن است ،بار تكرار مستقيم 6رد و جرم و مجرم با باالترين سطح قرار دا

، واژگان دال بر معاني  يشود كه به لحاظ كم مالحظه مي. سومين كلمه پر تكرار است ،بار تكرار مستقيم 5
توان  هم كم و بيش مي را بقيه واژگان. هستندجرم و مجرم و مردم همراه  ، ارزشي پيرامون واژه امور شرعيه

هاي پيرامون مفاهيم محوري مردم، ملت و حقوق  تكرار فراوان واژه. حول و حوش اين واژه كانوني جاي داد
هاي  اين متن در نسبت خود با ديگر گفتار .اي از توجه متن به اين مفاهيم باشد تواند نشانه مردم و قوانين مي
. دهد مي پردازد و به حقوق شهروندي نماد امنيت و عدالت دم ميهاي خاصي به نفع مر گيري زمينه، به موضع

افراد در قالب دخل و  آنچه در اين متن در خور مالحظه و توجه است اين است كه از حريم خصوصي
از سوي ديگر اين متن به لزوم . آورد حقوق مردم اشاره به ميان مي و تصرف، حيثيت و آبرو و مال مردم،
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پردازد و به حقوق خصوصي اهميت و ارزش  قوالت حقوق عمومي و خصوصي ميتحوالت گفتاري در م
  .دهد باالتري مي

  
  زات آنتبيين متن و ممي -سوم 
هاي دولتي به ويژه دستگاه قضايي و جدا كردن احكام طاغوت  اسالمي نمودن ارگان) ره(حضرت امام - نخست

، قوه قضاييه را  از ميان قوا ،خوانند ميي كشور فرا از نظام را يك اصل دانسته و متصديان امور را به صحنه مل
شرعيه و اجراي حقوق مردم دانسته و تهيه اين قوانين با موقعيت كشور را نيازمند قوانين  ، دادهخطاب قرار 

  .دانند زماني را نقطه اميدي در جهت تغييرات مثبت در قوه قضاييه كه مورد ابتالي عمومي است مي
ايشان قوانين رژيم سابق را به . پردازند طور قابل توجهي به دوگانه بودن قوانين مي در اين متن به -دوم

مقوله امنيت و حريم خصوصي مردم و  و پرداختهبه طرح و ايده تهيه قوانين شرعيه كرده، صورت مستقيم رد 
ند كه مفاهيمي چون كن دهند و با صراحت اشاره مي توجه به آن را به عنوان يكي از عوامل مهم مد نظر قرار مي

  .تعريف شوددر چارچوب موازين شرعيه باز ، قوانين شرعيه
، تعهد خود را به حقوق  مردم و متن به طور كلي با به كارگيري قوانين شرعيه، حكم و امور شرعيه، - سوم

يف جديدي از كا به مفهوم قوانين يا احكام شرعيه همراه با بازتعراما اين اشاره و اتّ. دارد شهروندي اعالم مي
نظر و بازخواني حقوق مردم در متن ان در پشت اين متن خواستار تجديد ايش. حريم خصوصي مردم است

  .هاست من از گروهكؤها و محاربين و جدا كردن شهروندان م فعاليت گروهك
ها  تانقوه قضاييه، قضات، مقامات قضايي و دادس هاي فراواني به در اين متن اشاره) ره(حضرت امام -چهارم
به اين  ؛حقوق شهروندان تغيير دادرا با چرخش گفتاري حقوقي از قوه قضاييه به  مسئلهتوان اين  مي. دارند

  حيثيت و آبرو و مال مردمدر سطوح امنيت،  تر بيشهاي مطرح شده درباره مباحث حقوق قضايي  معنا كه گفتار
  .شود بيان مي
هاي رايج در تاريخ انقالب  انگارانه در خصوص تغيير ماهيت گفتار متن پيام از وجهي انگيزشي و انديشه - پنجم

عالوه بر . پر رنگي در حركت از حاشيه به متن است ةكه چهار سال گذشته بود برخورداراست و خود نقط
مردم را به حقوق شرعيه و حريم  ،ضمنيدر متن به صورت  چرخش از قوه قضاييه به سمت قواي ديگر،

قوانين شرعيه، حكم و هاي  توان در فراواني واژه نكته را مي و اين خواند رضان فرا ميدر برابر متعخصوصي 
حكم و  طور كه در نظم واژگاني مشهود است، مفهوم همان. مردم و ملت ديد ، موازين شرعيه و امور شرعيه

پيام از يك روايت  ،متن در .دهد را تشكيل مي هاي واژگاني عمده متن يكي از گروه ،)8(امور شرعيه با بسامد
انداز تيره از نوع پايمال شدن  ايشان يك چشم .ساختاري و ايدئولوژيك و بر پايه مناسبات اسالمي استوار است

 هاي وصول به آن را تشريح ، راهكار و به حسب يك الگوي آرماني دهند يحقوق و آبرو و مال مردم به دست م
، عدم تفهيم صحيح بخشي از سه قوه و عرضه راهكار براي مضمون بنيادي نقد اين مناسبات موجود. كنند مي

  .اي با عدل اسالمي و امنيت و آرامش براي شهروندانش است وصول به جامعه
  
  



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

9  

 گيري نتيجه

تأكيد كه حقوق شهروندي پس از انقالب است  نخستين پيام 1361در سال ) ره(اي امام خميني ماده 8پيام 
استقرار نظام بود و  به دنبالكشور  ،در آن زمان .داردوق شهروندي قاطع بر اصول قانون اساسي و حفظ حق

در برخورد  و گاه مسئوالن گرفت همه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در بر مي ،ها بالطبع تالش
ايشان در . كردند هاي افراطي و خالف قانون در قلمرو خصوصي شهروندان استفاده مي با مردم از عملكرد

به  مشهور شد، نكاتي را "اي ماده 8فرمان "رسيد طي فرماني كه به  هايي كه در اين مورد مي اكنش به گزارشو
داشت الزم بود  يكيژبار ايدئولو فرمان از آن جايي كه متن .نداجرايي متذكر شدهاي  ه و همه ارگانقوه قضايي

مقاله نيز در اين راستا تدوين شده  اين .شود آن روشنگشايي شود تا چارچوب حقوقي كه شناسايي و رمز
هايي همچون حكم امور شرعيه، امنيت، حيثيت و آبروي مردم  هاي مبتني بر ارزش متن بر اساس گفتار .است

، حكم شرعي  و زبان آن مداري و از باالست واليتها،  اما رويكرد متن براي كمك به اين ارزش .بنا شده است
به  از باال") ره(و اين نشانگر نگاه مديريتي حضرت امام شهروندي استحقوق هاي  و در پي استقرار ارزش

ايشان در اين متن با صراحت و شفافيت به بيان نظرات خود در برابر حقوق شهروندي  .است "پايين
اين متن از آن جايي كه  .كنند به عبارتي ديگر موضع خود را نسبت به حقوق مردم مشخص مي. پردازند مي

هاي تاريخي و فكري بعد از انقالب است و پيرامون حقوق خصوصي شهروندان است به  ين سندرت مهميكي از 
ادي قلذا سعي كرديم از طرق تحليل گفتمان انت .لحاظ محتوايي و ساختاري اهميت تحليل گفتماني دارد

 با عه رافضاي خالي بين متن و جام و دارد شناختي جامعهاز لحاظ نظري رويكردي فرهنگي به  كه فركالف
   .به بررسي سه مرحله توصيف، تفسير و تبيين متن بپردازيم كند پر مي فرهنگ

صيانت از حقوق مردم به عنوان وظيفه اصلي  :به مواردي چون در بخش توصيف ساختاري و تبيين متن
مال تدوين قوانين براي جلوگيري از پاي ،ن امر در مناصب مختلف به ويژه قضاييمسئوالطرفي  بي، انقالب

مراعات اخالق اسالمي در ارتباط با ، ها و ارگانها  تعميم رعايت اجراي عدالت به همه نهاد، شدن حقوق مردم
حترام به مالكيت خصوصي شهروندان و رعايت حريم ، اگرايي صريح و تخطي نكردن از آن ، قانونمردم

  .داخته شدپر تالش براي ايجاد احساس آرامش و امنيت در ميان مردم، و خصوصي آنان
 ،)4(ه، قوه قضايي)8(حكم و امور شرعيه، )3(به واژگان ارزشي چون قوانين شرعيه در بخش نظم واژگاني

 ،)5(مردم، ملت ،)2(و مال مردم حيثيت و آبرو ،)3(امنيت، )2(ها ، دادستان)3(، مقامات قضايي)3(قضات
بندي موضوعي واژگان  با تقسيم و )1(دخل و تصرف ،)6(جرم و مجرم، )2(عدل ،)3(حقوق مردم ،)3(دولت

  .ها در ساختار متن پرداخته شد ، به تحليل نقش آن ارزشي موجود در متن
 هاي دولتي اسالمي نمودن ارگان) ره(حضرت امامدريافتيم كه  در بخش تبيين متن و مميزات آنهمچنين 

ايشان قوانين رژيم سابق را به . دانند ميي و جدا كردن احكام طاغوت از نظام را يك اصل به ويژه دستگاه قضاي
گيري قوانين امام در اين متن با به كار. پردازند به طرح و ايده تهيه قوانين شرعيه مي و كردهصورت مستقيم رد 

فراوان به قوه هاي  اشاره. دارند تعهد خود را به حقوق شهروندي اعالم مي ، مردم و شرعيه، حكم و امور شرعيه،
يه به حقوق چرخش گفتاري حقوقي از قوه قضاي را با مسئله ،ها قضايي و دادستان قضات، مقامات يه،قضاي
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متعرضان فرا  در برابر تعرضايشان مردم را به حقوق شرعيه و حريم خصوصي . دهند شهروندان تغيير مي
 شرعيه وموازين  ، هاي قوانين شرعيه، حكم و امور شرعيه توان در فراواني واژه اين نكته را مي و خوانند مي

  .مردم و ملت ديد
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