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 قانون گرائی در  قاموس جمهوری اسالمی ایران گفتمان مردم ساالری دینی و
 (اسالمی در حوزه خلیج فارس-با تاکید بر نقش برجسته  فرهنگ ایرانی) 

 مهدی تفاوت

 mtafavot@yahoo.com (.جامعه شنلسی سیاسی)دانشجوی دکتری علوم سیاسی

 روح اهلل چگنی 

 r.chegenii@gmail.com دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی

 ابوالفتح فخرمحمدیان
 aph.politic@yahoo.comکارشناس ارشد علوم سیاسی

 آرش امیری
Arash.amiri43@gmail.com دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی   

 :چکیده

 وموقعیت استراتژیکی لحاظ از فارس خلیج حاشیه  وکشورهای فارس خلیج حوزه اینکه به باتوجه

 خلیج حاشیه کشورهای فرهنگ بحث مسئله، سوی آن ولی باشند، می شگرفی اهمیت دارای ژئوپلیتیکی،

 است شده سعی جستار دراین است، بیشتری مراتب به اهمیت دارای فارس خلیج حوزه نوعی به ویا فارس

 به کشورها ژئوپولیتیکی موقعیت دهنده وافزایش قدرت منابع ترین اصلی از یکی عنوان به فرهنگ، نگاه از

 حوزه در فرهنگ وکارویژه نقش نوعی به یا فرهنگی عوامل مورد در بخواهیم اگر .شود نگریسته موضوع

 جوامع بطن در حکومت ساختار به دینی ساالرانه مردم نگاه آوریم، میان به سخنی فارس خلیج کشورهای

 اسالمی جمهوری. میشود محسوب ها سرزمین این بر حاکم فرهنگ از پژواکی مدنی جغرافیای این دینی

 و سیستماتیک بصورت ایران اسالمی انقالب از بعد فارس خلیج حاشیه کشورهای از یکی عنوان به ایران

 . است گنجانده را دینی ساالری مردم ساختار اساسی قانون یعنی خود ملی سند در قانونمند

 یک  شدن مند توسعه راستای در راهنمایی مقام در تواند می که است هایی ویژه کار جمله از فرهنگ

 توانست گیرد،خواهد بهره مطلوب گفتمانهای وخرده گفتمانها از فرهنگ این نماید،حال عمل وملت کشور

 اسالمی-ایرانی فرهنگ کلی بطور ،جمهوریت،و مداری قانون گفتمان با را جانبه همه وتوسعه پیشرفت مدار

 دینی ساالری مردم مترقی الگوی با ایران. برد پیش به مداری ودین عقالنیت های پایه بر مبتنی

 مردم های گفتمان مفهوم منظر از. بخشد وقوت تحقق را اسالمیت کنار در جمهوریت های توانست،پایه

 ازکشورهای یکی بعنوان ایران اسالمی جمهوری اساسی و کلی ساحت در را  گرائی وقانون دینی ساالری

 .نمائیم بررسی فارس خلیج حاشیه موثر

 جمهوری اسالمی، فرهنگ ، قانون،گفتمان ،مردم ساالری دینی: واژگان کلیدی
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 :مقدمه

وتوان های بالقوه    ژئوپلیتیکآنچه تا به حال در ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس به میان آمده است، بیشتر درمباحث 

این مباحث در گستره یی پر پهنا و ژرف مورد مطالعه . وبالفعل کشورهای حاشیه خلیج فارسی در بُعد نظامی واقتصادی بوده است

البته . قرار گرفته است و زوایای جدید انرژی وتوانهای بالقوه این منطقه ونقش جمهوری اسالمی ایران در آن بازشناسی شده است

ای بحث، تحقیق وکنکاش دارد، اما در این مقاله سعی نموده ایم از نگاه دیگری که همانا نگاه و مقوله غنیِ فرهنگ است باز هم ج

در اینجا تمرکز بر یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس یعنی جمهوری اسالمی ایران است، تا یکی از فرهنگ . به این  توجه کنیم

این مقاله بر این باور است که مردم . اه مردم ساالری دینی می باشد مورد بررسی قرار گیردها وگفتمانهای موجود آن که حامل نگ

در مقدمه این مقاله آنطور که . ساالری دینی حامل و مؤثر بر افزایش قدرت های بالقوه دیگر ایران در حاشیه خلیج فارس می باشد

در این . قانون گرائی در جمهوری اسالمی ایران توجه خواهد شدجمهوریت وبه نوعی    از عناوین بر می آید به مبحث گفتمانِ

ایران که محصولِ آن،سیستم حکومتی جمهوری اسالمی  است مورد پروا قرار گیرد    انقالب اسالمیارتباط     نخست باید فضای 

 .ه ای به وقوع پیوسته استتا بتوان دریافت  و باید دید که انقالب در چه بازه ای و با چه مختصات ارزشی وجامعه شناسان

انقالب صنعتی بروز آشکار پذیرفت و . قرن بیستم را باید پژواک عصر مدرن در ساحت های گوناگون سخت و نرم آن دانست

جهان با پدیده ای به نام عصر مدرن مانوس گشته؛ و اروپا . پیامدهای عصر روشنگری و انقالب کبیر فرانسه در آن منعکس شد

بیستم میالدی  قرندر . سامح بتوان گفت دنیا به سمت آموزه ها وارزش های مدرنیته یا در تقابل با آن متاثر گشتوشاید با کمی ت

های فنّی، پزشکی،  ها و نوآوری فتپیشری ه این تغییرات در نتیج. زندگی مردم به وجود آمد تغییرات قابل توجهی در شیوه

رویدادها؛ و روندهای این قرن، ذهن بسیاری از اندیشمندان وفالسفه سیاسی را در باب . به دست آمداجتماعی، نظری و سیاسی 

 . ، به خود مشغول؛ و نظریات جدید و گاه بدیعی را محتوا و آشکاری بخشید...مسائل انسان،سیاست،جامعه و

ورود ارزش ها و  –ری کامال مشهود وهویدا است که در آرا ونظریات اندیشمندان این دوره فک -از ویژگی های بارز قرن بیستم 

از جمله این مفاهیم و سویه . رهیافت هایی است که ارزش گذاری های خاص و تعاریف نظری و عملیاتی ویژه ی خود را یافتند

 :گیری ها می توان به

 رشد فردیت انسان - 

 ...رشد مسائل علمی وصنعتی،پزشکی و - 

 اهمیت به آزادی انسان - 

 دوران سنتنقد  -4

 جدائی دین از دولت -5

هرچند ریشه های هرکدام از این موضوع ها را می توان در دهلیزهای هزارتوی . اشاره داشت... رواج اندیشه های لیبرالیستی  و -6

نمود که در  تاریخ بازیافت و مباحث و گفتگوهای جدید تر در باب آن را در قرون رنسانس، و پس از آن ردیابی کرد؛ اما، باید اذعان

                                                           
 

Geopolitics بینی، استفاده از  های واکاوی، نفی، پیش ها در مقیاس محلی و جهانی در بخش و سرزمین سیاست در معنای کلی به رابطه میان

 .درحوزه مشخص استقدرت سیاسی 
2
 Discourse  

با مشارکت طبقات مختلف مردم، بازاریان، احزاب سیاسی مخالف حکومت شمسی  5۱  در بهمن ماه سال ایران 5۱  انقالب   

 .پادشاهی وسلطنتی ساقط گشت ایران انجام پذیرفت،ونظامو روحانیون شیعه در دانشجویان ،روشنفکرانپهلوی،
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یکی از رویدادهای . این قرن است که همه ی این ها به نوعی تعریف عملیاتی پیدا نمودند و بروز و ظهور آشکارتری پیدا کردند

بزرگ قرن بیستم میالدی وقوع انقالب اسالمی در ایران با ثبات ترین کشور منطقه ی خاورمیانه و یکی از دوپایه ی اصلی دکترین 

این انقالب راه . نیکسون برای ایجاد ثبات و آرامش منطقه ای برای غلظت بخشی به امنیت رژیم صهیونیستی بودسیاست دو پایه 

جدید، و فصل جدیدی از انقالبات را در دنیا به نمایش گذارد؛ انقالبی که می توان آن را در سه چهره ی جدا و پدیده ی یکدیگر 

انقالبی که در بحبوحه ی حرکت عصر . و جنبش های نوین اجتماعی، تفسیر نمودیعنی انقالب های کالسیک؛ انقالی های مدرن؛ 

مدرن، به سمت جدائی دین از دولت توانست احیاگر درهم تنیدگی دین و سیاست و تشکیل حکومت دین در جغرافیای یکی از 

ت که نقش آموزه های دینی و انقالب ایران با بن مایه اسالمی و مذهبی درصدد بوده اس. کهن ترین تمدن های جهانی شود

مذهبی را در انقالب به نمایش بگذارد؛ و همواره خواهان حاکمیتی بوده است که ساختار و بستر آن برگرفته از آموزه های دینی 

 . باشد

رار انقالب اسالمی ایران به عنوان یکی از موثرترین پدیده های قرن بیستم آن چنان مورد پژوهشِ کنش گران عرصه اجتماعی ق

گرفت که می توان گفت حجم وسیع این تحقیقات در دانشگاه های بزرگ جهان با قبل از وقوع انقالب اسالمی در بابِ اسالم و 

نگرش های موجود در جامعه شناسی سیاسی مدرن که . انقالب اسالمی و نقش دین در دگرگونی های انقالبی؛ قابل مقایسه نیست

اجتماعی در الیه ها و طبقات گوناگون و بررسی تاثیر آن ها در ارتباط نیروهای اجتماعی با  در بنیادِ حرکتی خویش به کنشگران

کنش گرانی شامل همه ی . قدرت سیاسی، عالقمند است؛ متوجه مطالعه نگرش ها و نقش های کنشگران فعال در این انقالب شد

این تالش ها و ژرفانگری در ابعاد گوناگون تاثیر ... دانشگاه و انقالبیون فعال اعم از روحانیون،روشنفکران،توده های مردمی ،اساتید

 . این کنشگران، حاکی از اهمیت و ارزش جامعه شناسانه انقالب اسالمی در کنار ارزش های دیگر مطالعاتی در باب آن می باشد

متناسب با آن، در ایران مصادف پس آنطور که گفته شد نقش اصلی وکلیدی  در ایجاد گفتمانِ جمهوریت وقانون مداری مناسب و 

این در شعارها ی . مذهبی بوده است -خاستگاه اصلی و منشأ این گرایش در ایرانیان فرهنگی. با وقوع انقالب اسالمی بوده است

مقاله . توده های مردم وخواست های طبقه متوسط، قشر روشنفکری جامعه، روحانیون و دیگر گروه های فعال مشهود و مبرز است

ش دارد درادامه با ماالهایی که در درون متن آورده خواهد شد نقش جمهوریت و قانون مداری را مورد تاکید ویژه قرار دهد تا با تال

بوده و تأثیر آن   بازشناسی گفتمان فعال در متن جمهوری اسالمی، پی به فرهنگ یکی از مهم ترین کشورهای حاشیه خلیج فارس

راق اصلی در همین نکته است که این گفتمان مبسوط از لحاظ ماهوی و عملی بیشترین اثر را تنها در نقطه افت. را رد یابی نماید

این کشورها . جمهوری اسالمی ایران داشته و در دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نقش کم رنگ تری از خود نشان داده است

بنابراین، این امر در در دیگر کشورهای تاحدود زیادی مورد . نار بیایندنتوانسته اند با مدلِ مردم ساالری ورای مردم و قانون گرائی ک

ساختاری که عموماً با روح جمهوریت در تضاد . غفلت واقع شده و این کشورها هنوز هم دارای ساختار حکومتی پادشاهی می باشند

 .قراردارد  وپارادوکس

و تاثیر گذار در حاشیه خلیج فارس است، مدل حکومتی بنام  پس از انقالب اسالمی در ایران،که خود یکی از کشورهای مهم

جمهوری اسالمی با باز تعریف اندیشه سیاسی اسالمی تأسیس گشت این ساختار حکومتی بر پایه مردم ساالری استقرار و از 

مردم را ارج  خواست اکاریت در همه امور سیاسی مردم در چارچوب موازین اسالمی ودینی حمایت وپافشاری می نمود خواستِ

                                                           
 
 .وکویت می باشد که دارای اهمیت ژئوپلوتیکی هستند رامارات متحده عربی،عربستان،ایران،عراق،بحرین،عمان،قط:شامل کشورهایی از جمله 
 

Paradox حال به در عین . یابند شوند یا با شهود مطابقت نمی می تناقض شود که منجر به یا احکامی ظاهرا صحیح گفته می حکم هب منطق در پارادوکس

 .گویند کنند نیز پارادوکس می جمالت متناقض و حتی مخالف که یک حقیقت واحد را بیان می
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این رویکرد خود دستاوردی فرهنگی در تاریخ حیات سیاسی ایرانیان بود که . نام برد  شمرد و از آن به عنوان مردم ساالری دینی

مروج قانون گرائی و جمهوریت با نگاه اسالمی و دینی شد، این سویه گیری می توانست به عنوان یک فرهنگ موثر در دیگر 

فارس هم اجراء شود، چون یکی از دالیل تأثیر گذاری جمهوری اسالمی ایران در منطقه و بویژه در خلیج  کشورهای حاشیه خلیج

فارس ، بجز قدرت  ژئوپلوتیکی، قدرت قانون مندی و مردم ساالری است که توانسته نقش متعادل کننده قدرت نظامی، سیاسی و 

المی در ایران ،در فرآیند حرکت خود  در قریب به سه دهه پس از جمهوری اس». ایفا نماید  امنیتی را درمنطقه خلیج فارس

استقرار جمهوری اسالمی در ایران،به عنوان مولود انقالب .پیروزی،امروز شاهد نهادینه شدن مردم ساالری دربستر جمهوری است

نهادی -نی تحقق آن شکل گرفتبستر قانو 51  که در سایه تدبیر معمار انقالب اسالمی ظی رفراندم دوازدهم فروردین.اسالمی

 (  : 14  مطهرنیا،)«.دموکراتیک را درایران استقرار بخشید

امارات متحده عربی،عربستان،ایران،عراق،بحرین،عمان،قطر وکویت می باشد :کشورهای خلیج فارس که شامل کشورهایی از جمله

ان،جزء کشورهای عربی محسوب می شوند که بدالیل همه این کشورها بجز جمهوری اسالمی ایر. دارای اهمیت ژئوپلوتیکی هستند

متعددی از جمله وجود منابع زیرزمینی مال نفت و درامد حاصل از آن توانسته اند موقعیت خوبی ازلحاظ اقتصادی ونظامی داشته 

مقام موروثی این . باشند ولی عمده سیتم های حکومتی آنان پادشاهی است وپادشاه است که تصمیمات اصلی وکالن را می گیرد

بلکه عاملی بنام وراثت وخون در تصاحبِ منصب  می باشد وافراد بر اساس تخصص،تجربه وخواست اکاریت،بر مناصب نمی نشینند،

این ساختارهای پادشاهی در کشورهایی چون بحرین وعربستان سعودی دیده می شود گاه دیده شده . پادشاهی مورد نظر می باشد

وش حکومت داری اعتراضات مدنی وگسترده ای پدیدار شده است و مردم خواستار اِعمال خواست اکاریت که برای مقابله با این ر

 .در انتصاب مناصب حکومتی ویا به نوعی تفکیک قوا وتوزیع عادالنه قدرت شده بودند

ود،توانست روح جدیدی را در ب 5۱  اما در این بین نگاه فرهنگی منبعث از اسالم انقالبی که طلیعه آن در انقالب اسالمی در سال

منطقه خلیج فارس دمیده، و مدلی جدید را جان بخشید، مدلی که تمامی ارکان مهم و تاثیر گذار حکومت و مناصب در آن، توسط 

   این نگاه ابتداً در بدو انقالب توسط امام خمینی ره در مراسم .رای مستقیم ودر مواقعی غیر مستقیم انتخاب ویا عزل گردند

تشکیل دولت می دهم، « ...بواسطه آنکه ملت مرا قبول دارد» :ن  و یا قبل از ان در فرانسه ودیگر جاها با تاکید بر این نکته کهبهم

. اینتأکیدات که همانا با موازین اسالمی ودینی همخوانی دارد توانست روحی جدید در کالبد منطقه بدمد. مورد تأکید قرار گرفت

توانست جمهوری اسالمی ایران را بعنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها بعنوان یک قدرت این امر در سالهای بعد 

موثر و تاثیر گذار بلکه به عنوان مدلی حکومتی منطبق با فرهنگ دینی حاکم بر جوامع اسالمی و نزدیک با کشورهای پیشرفته 

همین معنا و با تاکید بر وجه لغوی و معنایی گفتمان و پایفشاری دوباره  در اینجا با توجه به. دمکراتیک در منطقه بازشناسی نماید

بر مدل مردم ساالری دینی ،جمهوریت و قانون گرائی درجمهوری اسالمی ایران بعنوان یکی از کشورهای تاثیر گذار حوزه خلیج 

 .فارس بحث خواهیم نمود

 :جستاری در باب ِ ،ساحت لغوی ِگفتمان

وتوصیف فرهنگِ جمهوری اسالمی ایران،یعنی آنچه که در تاروپودِکشور وارزش های بنیادین آن محسوب         آنچه که برای تحلیل

اسالمی که در بخش سیاسی آن مدلِ مردم ساالری دینی -می شود،باید ابتداً از واژه ای بنام گفتمان برای تحلیل فرهنگِ ایرانی

                                                           
Religious democracy  پس محتوای این شکل از . باشد شکل حکومت، ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن جمهوری است اما محتوای آن اسالمی می

  قابل تبیین است های سیاسی اسالم حکومت مردمی در اندیشه
2 Persian Gulf 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 
 

مورد گفتمان صحبت به میان آوریم باید از اندیشه های اتدیشمندان غربی یاد  اگر بخواهیم در. وقانون مندی است، بهره جوئیم

 .فرانسوی می بینیم  ومیشل فوککنیم چرا که تقریبا بیشترین تحلیل گفتمانی را در مورد تحلیل انقالب اسالمی ایران از سوی 

وعلوم سیاسی،از واژه پرمعنای، گفتمان سخن درهمه مباحاات جدید در ساحت معنایی و لغوی در باب پدیده های جامعه شناسی 

به میان می آید،اما مقصود ومراد از ایراد گفتمان در مقاله ی حاضر، توجه به ساحت معنایی و دقیق علمی و لغوی آن است،  بحث 

اع کننده در چارچوب علمی و مستدل آن قابل مشاهده و در یک منطق و نظم متقن به مسائل پیش روی ما، پاسخی درخور و اقن

زمینه های اجتماعی وکنش های غیرگفتمانی از عواملی هستند که شرایط الزم رابرای شکل گیری یک گفتمان به وجود می ». دهد

به سخن میشل . آورند؛ با تکمیل عناصر گفتمانی وعوامل غیرگفتمانی،شبکه ی معنایی از یک صورت بندی دانایی پدیدار می شود

ندی دانایی عمدتا به این دلیل متمایز می شود که در برگیرنده ی کردارهای غیر گفتمانی وگفتمانی شبکه معنا از صورت ب:فوکو

هردوست وگفتمانها،نهادها،ساخت های معماری،قواعد،قوانین،اقدامات اداری،احکام علمی،قضایای فلسفی،اخالق،  انسان دوستی 

 (۱1  :  حقدار،.)«وغیره را دربرمی گیرد

به طور  شناسی زبان و شناسی انسان ،شناسی جامعه ،فلسفه چونی  های گوناگون ها و رشته ست که در زمینهگفتمان، اصطالحی ا

، و هایی گوناگون دامنه، مفهوم، نقش و کارکرد آن، نظریه ٔ  پردازان مختلف درباره است و فیلسوفان و نظریه گسترده به کار برده شده

گفتمان در سالهای اخیر، در حوزه جامعه شناسی .اند های گوناگونی داشته اند و پیرامون آن دیدگاه تا حدی متفاوت، مطرح کرده

،علوم سیاسی ،مباحاات دانشگاهی وسیاسیِ روز،به یک واژه متداول بدل گشته است که از هرحوزه ای بدان استناد می شود ولی 

از چند . وازه گفتمان برسیم،باید بدین نکته اشاره نمائیم که  گفتمان در مغرب زمین ابداع و رواج یافت اگر بخواهیم به تبار شناسی

به موازات طرح همین واژه در دهه . دهه گذشته تا امروز مورد استناد واستفاده اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی قرار گرفته است

شود، نسبت به مسائل سیاسی وکنکاش در حوزه های اجتماعی از این واژه برای در ایران تحوالتی رخ می دهد و استفاده می  ۱7

 .تعریف و تبیین پدیده های سیاسی واجتماعی، بهره مند شدند

 نشان می و کند می توصیف اجتماعی کنش عنوان به گفتمان  را تبیین ؛ است اجتماعی فرآیند یک از بخشیتوصیف گفتمان »

 باز تاثیرات چه ها گفتمان دهد که می نشان تبیین همچنین ؛ بخشند می تعین گفتمان را ، اجتماعی ساختارهای چگونه که دهد

ی  واسطه ای زمینه دانش . شوند می ساختارها تغییر آن یا حفظ به منجر که تاثیراتی ، بگذارند برآن ساختارها توانند می تولیدی

 شکل یکی این و . می دهند شکل ای زمینه دانش به اجتماعی ساختارهایکه  معنا این به ؛ است تاثیرات این و اجتماعی تعیُن

 خود ی نوبه به باز دومی این و دهند می را تغییر آن یا کنند می حفظ را ای زمینه دانش ها وگفتمان هاست گفتمان ی دهنده

 (64: 37  یحیایی ایله ای،)«ساختارهاست ی دهنده تغییر حافظ یا

فرض اصلی هر رویکرد گفتمانی این است که صرف امکان تصور دریافت حسی،اندیشه،وعمل به ساختمند شدن حوزه ی معنادار »

درواقع گفتمان شیوه ی ساختاری شناخت است که در درون .معینی بستگی دارد که پیش ازهرگونه بیواسطگی عینی حضوردارد

آشوری دربازگویی تبارمعرفتی آن .دهنده ی فرهنگی  را برعهده می گیردیک فرهنگ به وجود می آید وبه نوبه ی خود شکل 

بحث "فرهنگی واجتماعی امروزه برعهده دارد،معتقداست–وتاکید برمعنای مدرن گفتمان ونقشی که در تحلیل اندیشه های سیاسی 

ی از اندیشه ی فلسفی مدرن برمی اما از نظرتاریخی به آن جهت.گفتمان اگر چه به صورت فرموله شده ازآن دهه های اخیر است

"سوژه"و  "عقل"گردد که 
می   4وکانت  ی شناسنده را درانسان از مفهوم جوهریت وازتصور خود بنیادی آن،چنانکه دکارت  

                                                           
1 Foucault ,Michel 
2 Subject 
3 Descartes, Rene 
4 Kant, Immanuel 
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 "روح زمانه"با مفهوم  هگل. نشان داده استانگاشتند،به درآورده ودربند بودن آن را در شرایط تاریخی واجتماعی وزیستی وروانی 

 (  : ۱۱  حقدار،)«.تاریخیت گسترش وبالش عقل کلی وبازتاب آن را در دهن انسانی نشان داده است

ما ممکن :این مساله گاهی ممکن است اساساً یک حوزه نا آگاهی از واقعیت باشد.شود آغاز می  همه تحقیقات از یک مساله تحقیق

بهترین تحقیق جامعه .رادرباره برخی مؤسسات،فرایندهای اجتماعی یا فرهنگها افزایش دهیماست صرفاً بخواهیم آگاهی خود 

معما تنها وفقط به نداشته های اطالعاتی ویا به نوعی جمع .هستند  شناختی از مسائلی شروع خواهد شد که درعین حال معما

ش ارزنده ،پویا وخالقانه است واین خود مؤید آن بخش مهمی از مهارت تولید پژوه. مجهول ها نیست،بلکه شکافی درفهم ماست

پژوهش های معما گشا می .مطلب است که پژوهش ارزنده در حوزه جامعه شناختی حاکی از تشخیص وفهم صحیح معماهاست

کوشند وبه کمک محقق می آیند تا محقق از ظواهر تحقیق به ذات و چیستی امر بپردازد که برخالف پژوهشهای توصیفی عمل می 

 (1۱  ،4گیدنز.)نمایند وبر ماهویدا خواهند نمود که چگونه پدیده ها و رویدادها صرف نظر از ظاهرشان عمل می نمایند

برای فهم بهتر وموثرتر از واژه گفتمان،باید خود واژه گفتمان را از منظر لغوی وسپس معنایی مورد بررسی وکنکاش قرار 

ز گفتمان روبه رو خواهیم شد  واگر نتوانیم تعریف مشخص وملموسی از گفتمان دهیم،چونکه در ادامه با وجود جهات مشخصی ا

در این راستا ابتـدا ضمن اشاره به معنای این واژه و . ارائه دهیم به چارچوب های بحث های تکمیلی آینده نخواهیم رسید

 .ایم نظرمان از گفتمان در این پژوهش پرداختهها و معانی متفاوت و باالخره به معنای مورد  کاربردهای مختلف آن به ارائه تعریف

“  Discourse” رسد، این واژه فرانسوی  میـالدی می 4 در برخی منابع به قرن  (Discourse)« گفتمان » سابقه واژة     »

(Dis-Koor)  و التین” Discurs-us “ به معنی گفتگو ، محاوره ، گفتار و از واژهDiscursum / Discurrer طفره  به معنی

شاید رویکردی متفاوت به بررسی این واژه از »( : 17  ،5مک دانل)«گرفته شده است... رفتن ، از سر باز کردن ، تعلل ورزیدن و 

بر اساس تعاریف  6لذا پس ازبررسی معانی واژه دیسکور.لحاظ دقایق دستوری مارادر تشخیص وتمیز بار معنایی آن کمک کند

وسپس ظرایف دستوری درواژه گفتمان نظرخود را  ۱وتوضیحات مندرج درفرهنگ بزرگ وبستر وفرهنگ دانشگاهی آکسفورد

پرداخت مشروح ومفصل به یک موضوع به شکل »در فرهنگ آکسفورد وازه مورد بحث دو تعریف دارد،که یکی.معروض خواهم داشت

در همین « واحد یا قطعه ای از زبان گفتاری یا نوشتاری است»:رکابرد زبان شناختی آنودیگری د« گفتاری ویا نوشتاری است

-اما فرهنگ وبستر عالوه بر توضیح این واژه،که خود مرکب است از پیشوند التینی.معناست که به تحلیل گفتار اشاره شده است

به کار رفته  1بحث وگفتگوبه معنی دویدن که مجازاً به معنی  COURREREیعنی پیرامون و DISفرانسوی

 (  : ۱۱  خجندی،)«.است

 از دار معنی ای را مجموعه گفتمان ، (315 )   "سوسیالیستی بردهرا و ژمونیه" کتاب در "7  هموف شانتال" و"3 والکال ارنستو

 نوشتار و گفتار از ترکیبی صرفاً گفتمان آنان نزد در .کنند می تعریف شناختی فرازبان و شناختی زبان ایه نشانه عالئم و از

 بعد به مزین مه و مادی بعد دربرگیرنده مه گفتمان و شوند می فرض گفتمان کلیت درونی خود اجزای دو این بلکه نبوده

بر این عقیده است که اگر نویسنده ای قصد دارد تا ارتباطات ناشی از زبان ،« گفتمان و جامعه»حمید عضدانلو در کتاب .است نظری

                                                           
1 Hegel, Friedrich 
2 Research Problem 
3 Puzzle 
4 Giddens,Anthony 
5 Macdonell,Diane 
6 Discurrere 
7 Oxford 
8 Arguement 
9 Laclau, Ernesto 
10 Chantal, mouffe 
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کلمات و واژه ها و چه از طریق عالیم و کنایه ها و رموز غیر کالمی ایجاد میشود؛ دریافته و به خصلت آنها پی  را که چه از طریق

به عبارت دیگر، گفتمان، زبان را در حدی فراتر از جمله، و در کلیت خویش که همان . ببرد؛ گفتمان ابزار مناسبی در اختیار اوست

اما در مورد خود گفتمان انقالب اسالمی مقاالت زیادی انتشار یافته است که میتوان از  .است؛ تبیین و موشکافی میکند« متن» 

که با نظم مخصوص و جزئی نگر ودقیق « گفتمان آزادی ومردم ساالری در انقالب اسالمی ایران»مصطفی کواکبیان با عنوان :مقاله

های فعال یا به تعبیری انقالبیون می پردازد ونقش به بحث آزادی در شعارها وخواست های توده های مردم ومطالبات گروه 

 روحانیون فعال در انقالب که درباب تایید یا تشریح آزادی سخن گفته اند ذکر می نماید

ام ، گاه آن را به  تر کردن معنای بسیار مبهم کلمة گفتمان بر ابهام آن افزوده پنـداری به جای شفاف» : نویسد میشل فوکو می

ام  مندی به کار برده ها و گاه نیز به معنای عمل نظام ها ، گاه به عنوان مجموعه فردیت پذیری از گزاره لی تمام گزارهمعنای قلمرو ک

ها تشکیل شده  گفتمان در هر سه مورد ، چیزی شبیه به چارچوب است و از گزاره. ای معطوف است های ویژه که به گزاره

من پذیرش گفتمان به معنای چارچوب از آن معنای دیگری به صورت زیر ما در این پژوهش ض( 1۱ : ۱3  تاجیک،)«است

شود و از طریق این قالب از هستی  گفتمان قالبی است که معنا و ارزش چیزها در قالب آن به ما عرضه می»: مستفاد    می نمائیم  

هاست در  های اجتماعی و همچنین مراسم و نهادها و سازمان گفتمان شامل مجموعه منظمی از گزاره. کنیم شناخت حاصل می

میرزایی )«شوند بینی می تفسیر ، فهم و پیش  های اجتماعی ، ساخته ، اش ،در درون این چارچوب واقعیت درون چارچوب ارجاعی

 (  :  1  راجعونی،

 :فرهنگِ جمهوری اسالمیدر باب گفتمانِ مردم ساالری دینی ازمنظر 

یک  بابِ گفتمان وساحت لغوی آن بحث شد ، حاکی از یک مجموعه ای است که نظمی متقن ومنظم را در بر دارد و آنچه که در

ایجاد کننده محوری علمی برای تحلیل وکنکاش  یا به نوعی انسجام دهنده و سازمان و شاکله سیستماتیکی به بحث ها می بخشد و

اینکه اساساً چرا باید به مقوله ای بنام گفتمانِ مردم ساالری دینی در خصوص فرهنگ در .تماعی وعلوم انسانی استپدیده های اج

حاشیه خلیج فارس بپردازیم؟ این خود نکته ای است که در بحثِ فرهنگ مستتر است، نگارندگان، بر این باورندکه فرهنگ مردم 

سیاسی در حاشیه خلیج  رتِ مشروع و مقبول در راستای افزایش قدرت اقتصادی وساالری دینی وقانون گرائی جزء شاخص های قد

فارس خواهد بود از چنین نگرشی، این نکته مستفاد خواهد شد که، جمهوری اسالمی ایران بعنوان یکی از کشورهای تاثیر گذار 

یا  ر بخش های سیاسی واقتصادی گام بردارد وحاشیه خلیج فارس توانسته با این مدلِ مترقی به یک کشور مستقل و رو به توسعه د

به زبان ساده تر وسهل تر می توان گفت همین توسعه سیاسی که به شکل مردم ساالری دینی بروز کرده،عامل فرهنگی مهمی در 

تشریح مدل  منطقه خلیج فارس است که ایران توانسته عهده دار آن و ارائه دهنده و مجری آن در قالب این مدل باشد در ادامه در

 .مردم ساالری دینی وقانون گرائی بیشتر توضیح خواهیم داد

در قالب مدل جمهوری اسالمی ایران برای تحقق شعارهای اولیه خود وبه نوعی شعارهای بنیادین خود   گفتمانِ مردم ساالری دینی

انقالب . وجمهوری اسالمی به وقوع پیوستآزادی، استقالل : که خواست عمومی ،توده های مردم،روشنفکران و روحانیون بود یعنی

توانست با تبیین گفتمان مردم ساالری دینی نشان دهد که به نوعی تحقق ان شعارها در سایه همچنین گفتمانی صورت خواهد 

مردم ساالری دینی به نوعی بدنبالِ حضور مردم ویا امت اسالمی در همه صحنه های اقتصادی،نظامی و باالخص سیاسی .پذیرفت

به عنوان انقالبی که از اسالم، مستفاد می شود، مطرح کننده اسالم سیاسی است که قائل به حضور دین مبین اسالم در . است

این اندیشه که در مغرب زمین و اروپا به جمهوریت و یا دموکراسی اطالق می شود که . عرصه های اجتماعی و سیاسی نمی باشند

ا توجه به حضور عمیق ومعنوی،دین ومذهب در ایران،الگوی ویا به نوعی گفتمان مردم ساالری از قید دینی در آن می گریزد، اما ب

این به ان معنی است که عالوه بر اینکه . دینی متضمن اجرای درست تر ومفید تر دین در قالب خواست و اراده عمومی مردم است
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است،اعتقاد به این دارد که باید در چارچوب دینی ومذهب  قائل بر حضور مردم در اکاریت صحنه های سیاسی ،اجتماعی واقتصادی

این مدل حکومتی، مدلی است . بتوان به جلو رفت وپایه های مردم ساالری دینی را مبتنی بر دین مبین اسالم شکل و محتوا بخشد

 .که ساخت وسازه آن توسط مردم واکاریت مردم احداث خواهد گشت

گونه اى که تمام آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادى که باید مسؤولیت و زمام امور را به دست  به, حکومت متّکى به آراى ملت باشد

نه شکل صورى و متأثراز تبلیغات , در این بیان تأکید بر آن است که مردم حقیقتاً صاحب رأى باشند .شرکت داشته باشند, گیرند

این ضابطه را در مقام مقایسهء نظام سیاسى اسالم  ،امام  ;رایج است  غربیجوامع بعضی از آن گونه که در , صاحبان قدرت و ثروت 

در مورد مسؤوالن خط مشى سیاسى و اقتصادى و سایر شؤون اجتماعى این موازین باید . با نظام هاى متداول غربى مطرح کرده اند

 ببه گونه ای کهرعایت شرایط در زمامداران  ،مشورت دائمى زمامداران با نمایندگان ملت.و کلیه قواعد وموازین اسال مى رعایت شود

نه نمایندگان طبقه خاصى که به ضرر اکاریت ملت عمل  ،حقیقتاً نمایندگان واقعى مردم باشند ،نمایندگان با وجود این شرایط

باالترین مقام نتقاد و استیضاح او  امام بارها از حق استیضاح زمامدار توسط ملت و ضرورت پاسخگویى زمامداران به مردم.کنند

کشور توسط کوچکترین فرد ایرانى بدون وجودکمترین خطر سخن گفته و آن را از مشخصات حکومت اسالمى 

 (۱4: 15  ورعی،).برشمردند

مردم ساالری دینی،برداشتی نوین از اسالم است که بر جنبه های سیاسی اسالم به عنوان دینی کامل وجامع پرداخته است وبر 

از طرفی،تنها مدل حکومتی است که درآن،مشروعیت دینی ومشروعیت سیاسی .سیاسی جامعه دینی تأکید دارد نقش مردم در امور

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین . باهم جمع شده است

نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری  کرده است ،اصل تفکیک قوا ،محوریت مردم در شکل گیری نظام و

اسالمی را مورد پذیرش قرار داده وتمهیداتی را برای تحدید قدرت دول،محو استبداد،نهادینه کردن آزادی ،مقابله با فساد وسوء 

 ( 1 : 37  رهبر ومقدمی،)«.استفاده از قدرت،پیش بینی کرده است

کردن خطراتی که با منافع ملی ما درتضاد است،راهی مطمئن تر از تمکین از رأی اکاریت  برای حفظ کیان ایران وخنای»

نیست،راه نجات ایران از تهدید خارجی ومشکالت داخلی،تالش برای نگاهبانی از تمامیت ارضی کشور،با تأکید برمشارکت سیاسی 

می توان  گفت راه استیالی تفکر (  4: 14  ن،امی)«عامه ی مردم،بر اساس قواعد دموکراسی واصل هریک نفر،یک رای است

واندیشه بجای قدرت مطلق،همین روش مردم ساالری دینی است که چارچوب های دینی بر ان حکم فرماست،در مردم ساالری 

شرکت آحاد مردم به عنوان شهروند ویا فرمانبردار،برای برنامه ریزی واجرا درحوزه های حکومتی ،بخصوص قوه مقننه »دینی 

ومجریه از مشخصه های جوهری مردم ساالری است،که دراسالم هم مورد توجه قرار گرفته است؛نوع حداقل وعمومی این 

در جامعه وحکومت مطلوب اسالمی،مشارکت .است.. مشخصه،شرکت در انتخابات ،برای برگزیدن نمایندگان از احزاب وافراد و

اما مردم (  71 : 37  قربانی،)«.ر،از جمله اصول پذیرفته شده استمردمی به عنوان ویژگی یک جامعه پیشرفته ومردم ساال

مشارکت »:در ارتباط با مردم ساالری مستقیم و غیر مستقیم ذکر شده است. ساالری خود، به گونه های مختلف دیده شده است

د،اما مردم ساالری مردم در حکومت و اعمال قدرت سیاسی تنها با شرکت درانتخابات وگزینش نمایندگان خالصه می شو

مستقیم،مداخله مستقیم مردم درحکومت است و در صورت ترکیب با انتخاب نمایندگان،مردم ساالری نیمه مستقیم را پدید می 

دلیل پیدایش مردم ساالری نیمه مستقیم این است که در یک دولت مدرن،مردم ساالری مستقیم به دشواری قابل اجراست .آورد

ناگفته پیداست که ضرورت ندارد تا مشارکت »(  6  : 1۱  عباسی،)«مستقیماً توسط مردم اداره گردند وهمه امور نمی توانند

این شیوه،اگر چه درمورد جوامع .مردم وتصمیم گیری آنان درمورد سرنوشت خود وحاکمان لزوماً به صوت مستقیم صورت پذیرد

ن نیست،وبه صورت غیر مستقیم واز طریق نمایندگی اعمال می بدوی و بسیار کوچک قابل تصور بوده وهست،در دوران کنونی ممک
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به هرحال آنچه اکنون از نظریه مردم ساالری به صورت مضبوط ورسمی درمنابع معتبرحقوق بین الملل بازتاب یافته است .شود

 ( ۱:  1  اسماعیلی،)«.همین است که مردم درانتخاب نوع حکومت ومجریان آزادبوده ومشارکت داشته باشند

یقیناً الگوی مردم » اما مردم ساالری دینی در این باب به نحوی عمل می نماید که به صورتی مجزا از دیگر روش ها ومدل هاست،

اسالم گرایی معاصر .ساالری دینی در نظام جمهوری اسالمی ایران را باید در اندیشه های امام خمینی جستجو وریشه یابی نمود

دم ساالردر واقع با پیروزی انقالب اسالمی در ایران وتولد جمهوری اسالمی در دنیا ظهور عینی پیدا وطرح نظام حکومتی اسالمی مر

اما در ( 4 : 1۱  عبداهلل،)«بطوری که بتدریج اسالم در روابط بین الملل ودرمسایل داخلی بسیاری از کشورها تاثیر گذار بود.کرد

دینی ترسیم شد،ودر توضیح مدل جمهوری اسالمی آورده شده است  مردم ساالری "ره"ایران با شاخص اندیشه های امام 

ماخواستار جمهوری اسالمی هستیم،جمهوری فرم وشکل حکومت را تشکیل می دهد واسالمی یعنی محتوا آن فرم که قوانین »:که

ی های خاص مطرح      چه درمقام نظریه پردازی وچه درمقام عمل امام خمینی نشان دادند که الگویی جدیدوبا ویژگ.الهی است

 (6 همان،)«.در بحث از جایگاه مردم درالگوی حکومت دینی از دیگر مباحای است که امام خمینی برآن تأکید دارد.نموده اند

اسالم نیز به صالحیت وشایستگی »:یکی از مباحث کلیدی پهلو پدیده با این موضوع، مفهوم بحث شایسته ساالری از این منظر است

می دهد و اصوالً مقوالت والیت ،وراثت وحاکمیت را تحت الشعاع شایستگی وصالحیت مالحظه می نماید و واگذاری  اهمیت بسیار

هیچ موقعیتی را از طریق وراثت ویا بصورت مادامالعمر وبرتری ورجحان افرادبشر را درهمان صالحیت وشایستگی می 

 (13 -37 : 17  محمدی،)«.داند

 زندگی شیوة و روش معنای به دینی، ساالری مردم»:ی بصورت شفاف ومبرهن آورده شده است کهدر تعریف مردم ساالری دین»

 مشارکت مندی، رضایت استقالل، آزادی، کنندة تضمین حداقل نظام، آن و انده پذیرفت را دینی نظام که است مردمی سیاسی

 مردم سیاسی درزندگی شریعت روح حاکمیت احساس درنهایت و مردم سیاسی  اجتماعی عدالت اجرایی سیاسی

 ( 348: 9831فکوری،)«.باشد

الگوی مشروعیت الهی حکومت،افزون برتطابق با نظام تکوینی والزام خودبرتشویق افراد جامعه به مشارکت در اداره حکومت،زمینه »

دموکراسی مبنی بر  برهمین اساس می توان گفت که حکومت دینی در هردوادعای لیبرال.تحقق آزادی حقیقی را فراهم می کند

 (43: 37  ثنائی فر،)«.محوری بودن آزادی وحکومت مردمی،به مراتب جایگاه واالتری دارد

 :نقش فرهنگی  جمهوری اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس  از منظر قانون گرائی

این منطقه، . راتژیک بالقوه استمنطقه خلیج فارس به گونه ای است که دارای اهمیت ژئوپولیتیکی بالفعل و اهمیت حیاتی ژئواست

در جغرافیای » .به این علت که کشورهای مختلف را در اطراف خود دارد ، نقش ویژه وبه مراتب پیچیده تری را ایفا می نماید

گسترده تر منطقه ای خلیج فارس بعنوان شعبه ای بزرگ از اقیانوس هند که بر سر راه کلیه خطوط دریایی در مشرق عدن واقع 

است ودر مقام محل ومعبر مبادله کاال وتجارت میان شرق وغرب،نه تنها از زمانهای دور صحنه رقابت وکشمکش های ملل  شده

ذینفع متجاوزان واستعمارگران بوده،بلکه همیشه وبیش ازهر دریای دیگری مورد توجه علمای معرفه االرض و باستان شناسان و 

شاید این جستار باز نمود کیفیت پیدایش خلیج فارس را .وسلحشوران قرارداشته استمورخان وجغرافیانویسان وهم سیاستمداران 

برنتابد،اما همین قدرتوان گفت  که در روزگاران بسیار دوری که تمام سرزمین مقدس ایران وعراق وعربستان را اقیانوس گسترده 

ورده وفالت را فروبرده وخلیج فارس را ایجادنموده ای فراگرفته بود،یک فشار  تحت االرضی در عصرهیوسن طبقات زمین راباال آ

ال اقل از پانصد سال پیش درعدد استراتژیک ترین مناطق جهان بوده واکنون شاید مرکز دایره (55 : ۱3  قراگزلو،)«.است

ستراتژیک خلیج سودای تغییر نام خلیج فارس با افزایش اهمیت ا.استراتژی وقلب منازعات قدرتمندان وسوداگران بین المللی باشد

و درمورد ساکنان اصلی در این ( 5-6: 14  داوری اردکانی،.)فارس وبرچیده شدن پایگاه قدرت های جهانی درایران تناسب دارد
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گروه هایی از ساکنان اصلی بخش های گوناگون کرانه های جنوبی خلیج فارس همچنان      نشانه هایی از »:منطقه آورده اند که 

ازمیانه قرن ششم پیش از میالد تا میانه قرن -قرن گذشته5 غیرازبین النهرین که دوهزار سال از.احفظ کرده انداصل ایرانی خود ر

دومنطقه دیگر که .جزو ایران بوده وبیشتر مردمانش از اصل ایرانی هستند-هجدهم میالدی،به جز دو قرن نخستین خالفت عباسیان

 (4:  ۱  :مجتهدزاده)«.ای عربی خلیج فارس وجود داردمحل تمرکز مردم ایرانی االاصل است،درکرانه ه

 

بنابراین .حفظ حاکمیت وحقوق ایران در جزایر وآبهای ساحلی خلیج فارس وتنگه هرمز از نظر پرستیژملی بسیار مهم است»

منطقه خلیج فارس هرعاملی که تمامیت ارضی ایران را درخلیج فارس مورد تهدید قراردهدباید به منزله تهدید علیه امنیت کل 

تلقی شود وچون حفظ امنیت راههای صادرات و واردات نه تنها برای قدرتهای منطقه بلکه قدرتهای برون منطقه ای هم از اهمیت 

بسیار زیادی برخوردار است از این رو هیچ کدام ازحکومت های منطقه دست به چنین ریسکی که اقدام نظامی باشد ، خواهند 

 (43  : ۱  میرحیدر،)«.زد

در کشورهای خاورمیانه ؛متأثر از .طرح دکترین،خاورمیانه بزرگ، از سوی نئومحافظه کاران آمریکایی،باتأکید برگسترش دموکراسی»

دوران گذار وآنارشی بین المللی معطوف به یکجانبه گرایی آمریکایی ها،امروز،بیش از هرزمان دیگر،براهمیت کلیدی آگاهی سیاسی 

  متأثر از دکترین امنیتی آمریکایی ها درآغاز هزاره ی سوم میالدی است که با عنوان دکترین پیش دستی این طرح.صحه می نهد

مطرح شده است؛ودکترین های سیاسی گسترش دموکراسی وایجادمنطقه آزاد تجاری درخاورمیانه برخاسته از متن دکترین امنیتی 

در قرن بیست ویکم میالدی   لی، در نظم نوین جهانیآمریکایی ها معطوف به حفظ منافع سرمایه داری بین المل

اما نقطه افتراق در اینجاست که طرح دموکراسی ویا به نوعی مردم ساالری در جغرافیای ملی ایران از ( 6۱:  1  مطهرنیا،.)است

رجی نیست بلکه ملت درون کشور واز متن فرهنگ کشور برآمده و با نام مردم ساالری دینی مطرح گشته که یک دستورِاز طرفِ خا

 .با رای خود وخواست خود به آن رسیده اند

جمهوری اسالمی ایران با اتکاء بر داشته های حقوقی وبنیادین خویش واز طرفی اهمیت ژئوپولیتیکی وژئواستراتژیکی توانست نقش 

ویژه ای در منطقه خلیج فارس بیابد،البته نگارندگان برآنند که نقش تاثیرگذار جمهوری اسالمی ایران محصول پیگیری مسائل 

بوده و ایران اسالمی این نقش را با تکیه بر مردم در گذار این سال ها، هر چه پر رنگ تر ایفا .. توسعه سیاسی ،حقوق مدنی مردم و

ایران در مقطعی از زمان توانست با تکیه بر همین معانی، یک نظام گفتگوی دمکرات خواهانه میان تمدن ها را به جهان . نماید

گیری گفت وگوی تمدنها از یک سو وموقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک به هرحال،درنقش آفرینی های سیاسی نوین،پی». عرضه دارد

ایران میان دوانبار اصلی تأمین کننده انرژی جهان قرن بیست ویکم از سوی دیگر،امکان نقش آفرینی ژئوپولیتیک ویژه ای را 

ک وجغرافیایی ایران،توام با عینیت درهمین قیاس،شایان توجه است که کارایی یافتن موقعیت ژئوپولیتی.دراختیار ایران می گذارد

حال عالوه  ( 1: 17  مجتهدزاده،)«.ملت ها وتمدن ها را به ایران می دهد   نوید نزدیک ساختن "گفت وگوی تمدنها"یافتن ایده

فرهنگ  بر این جنبه از موقعیت ژئوپولیتیکی خلیج فارس وعایداتی که برای جمهوری اسالمی ایران دارد،باید به منظر دیگری بنام

این منطقه توجه ویژه نمائیم،چرا که فرهنگ می تواند یک پشتوانه بنیادین وشالوده ای برای ساخت ها و مناسبات و توازنهای 

 .قدرت درمنطقه خلیج فارس باشد

 آنچه که  در باب موقعیت های دفاعی،،اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشهود است این نکته اصلی است که آنان به

رغم دسترسی آسان به منابع زیرزمینی واکتشافی توانسته اند قدرت دفاعی واقتصادی مطلوبی در جهت استقرار خود فراهم 

                                                           
1 Pre-emption 
2
 New order world 
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نمایند،اما وجه ممیزه وتمایز اصلی ونقطه بنیادین اختالفی میان جمهوری اسالمی ایران ودیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس ،بحث 

در   از این منظر می توان به فرهنگ بعنوان یک قدرت نرم.عرصه سیاست واجتماع استفرهنگ ونوع نگاه فرهنگی به مقوالت 

. قدرت نرم از جمله مقوالت نوظهوری است که به رغم جدید بودن ان،از نظر ماهیت واژه ای مسبوق به سابقه است».منطقه نام برد

زنده شدن فرهنگ .فزار قدرت بر سخت افزار آن استبه گونه ای که موشکافی دقیق اندیشه امام خمینی حاکی ازغلبه وجه نرم ا

اسالمی به معنای زنده شدن منابع اصیل قدرت نرم است که درمراحل بعدی می تواند دریاری نظام سیاسی به سرمایه اجتماعی 

د قدرتی وقتی از منبع قدرت سخن می گوئیم،در واقع در مور( 75 : 37  عیوضی وامامی،)«.ومشروعیت نظام سیاسی تبدیل شود

صحبت      می نمائیم که به حوزه گفتمانیِ فرهنگ ارتباط دارد ونقش فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس به عنوان 

فرهنگی در قالب وگفتمان مردم ساالری دینی وقانون گرائی اشاعه یافته است ومویِّد این مطلب برگزاری انتخابات ها از نظر کمی 

از انقالب می باشد که با نگاه مردم ساالری دینی همخوانی ودر یک راستای نظم متقن ومنظم به پیش وکیفی در سالهای پس 

از این رو برآنیم تا از منظر فرهنگِ قانون گرائی والتزام عملی به دمکراسی، نقش جمهوری اسالمی ایران را در اثرگذاری .خواهد رفت

 .یمبر کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیف و تحلیل نمای

 :مصداق های مبیّنِ قانون گرائی ومردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران

اجتماعی پس از انقالب رجوع کنیم،معموال پس از    -اگر بخواهیم نگاه مصداقی ومشخصی داشته باشیم،باید به تحوالت سیاسی

ی حاکم است،ولی وجه ممیزه انقالب اسالمی در این انقالب های دنیا،یک دوره بی ثباتی،هرج ومرج وبی قانونی ویا بطورکلی آشفتگ

است که پس از گذشت مدت کوتاهی از انقالب،رفراندم قانون اساسی با مشارکت بسیار باالی مردم،جهتِ اِعمال خواست واراده 

در واقع در چارچوب همان گفتمان مردم   این رفراندم.  مردم در نحوه اجرای قانونها وشکل حکومت آینده ،اجرا وبرگزار شد

ساالری دینی وپای بندی والتزام به قانون گرائی است که جمهوری اسالمی ایران پس از آن توانست در چارچوب همین روش 

انتخابات های متعددی برگزار نماید تا یک چهره جدید ومردم ساالر در قالب اسالمی ودینی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج 

از این منظر وفرهنگ گفتمانی،جمهوری ی اسالمی ایران به مراتب نقش ویژه وپررنگی در .در منطقه وجهان به نمایش بگذارد فارس

حاشیه خلیج فارس دارد ودر ادامه با بررسی سند ملی یعنی قانون اساسی کشور،به مصداق های مشخص که در ارتباط با قانون 

 .ت،اشاره خواهد شدگرائی وحق حاکمیت مردم ساالری دینی اس

در قانون اساسی ،اصول متعددی بیانگر حاکمیت ملی است،مهمترین اصلی که می توان آن را اصل مادر در این زمینه تلقی »

حاکمیت مطلق برجهان :با همین اصل آغاز می گردد"حق حاکمیت ملت وقوای ناشی از آن "کرد،اصل پنجم قانون اساسی با عنوان

هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از .وهم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است وانسان از  آن خداست 

انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قراردهد وملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید،اعمال 

در . ذات از آن خداست،حق حاکمیت ملت را،حقی خدادادی دانسته استاین اصل با تذکر این نکته که حاکمیت اوالً وبال.می کند

پس از اصل پنجاه وششم ،مهمترین اصلی .این اصل اشاره شده که اِعمال این حق خداداده،از طریق اصول آینده صورت می پذیرد

                                                           
 

Soft Power مطرح « تغییر ماهیت قدرت امریکایی»درکتابی، تحت عنوان  337 در سال  دانشگاه هاروارد این مفهوم را اولین بار جوزف نای از

 بسط داد« راه موفقیت در سیاستهای جهانی: قدرت نرم»مفهوم قدرت نرم را درکتاب  774 وی در سال . کرد

 
    و 7  در روزهای پرسی حکومت جمهوری اسالمی ایران همه خمینی امام ، به پیشنهاد5۱  انقالب در سال  پس از پیروزی 

، با «آری»با دادن رای  پرسی همه واجدین شرکت در ٫31 برگزار شد و بنا بر اعالم برگزار کنندگان آن  ایران در سراسر 51   فروردین

 موافقت کردند حکومت جمهوری اسالمیبرقراری
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جمهوری اسالمی ایران ،امور در : در این اصل آمده است.که بیانگر مشارکت مردم درامور سیاسی  واجتماعی است،اصل ششم است

انتخابات رییس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها ونظایر :کشور باید برآرای عمومی اداره شود،از راه انتخابات

باید به از این روی  . (75 : 15  جوان آراسته،)«.یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.اینها

ِ بنیادین در خصوص مردم ساالری دینی  قانون اساسی به عنوان میااق ملی کشور رجوع نمائیم که در چندین اصل به ارزش

 .وفرهنگ قانون گرائی اشاره مستقیم وبی واسطه داشته است

ناپذیرند و حفظ آنها   کدیگر تفکیکاراضی کشور از ی  و تمامیت  و وحدت  و استقالل  آزادی  ایران  اسالمی  در جمهوری: نهم  اصل*

،  ، فرهنگی استقالل سیاسی  ، به از آزادی  استفاده  نام  ندارد به  حق  یا مقامی  هیچ فرد یا گروه.  است  و آحاد ملت  دولت  وظیفه

  ارضی  و تمامیت  حفظ استقالل  منا  ندارد به  حق  مقامی  وارد کند و هیچ  ای  خدشه  کمترین  ایران  ارضی  و تمامیت  ، نظامی اقتصادی

 .کند  ، سلب و مقررات  را، هر چند با وضع قوانین  مشروع  کشور آزادی های

  .قرار داد  و مؤاخذه  مورد تعرض  ای  داشتن عقیده  صرف  به  را نمی توان  و هیچکس  است  عقاید ممنوع  تفتیش: اصل بیست وسوم*

  آن  تفصیل. باشد  عمومی  یا حقوق  اسالم  به مبانی  مخل  آزادند مگر آنکه  مطالب  در بیان  مطبوعاتو   نشریات: بیست و چهارم  اصل*

 .کند   می  معین  را قانون

آزادند،   شده  شناخته  دینی  یا اقلیتهای  و انجمنهای اسالمی  و صنفی  سیاسی  های  ها، انجمن  ، جمعیت احزاب: بیست و ششم  اصل *

  را نمی  هیچکس. را نقض نکنند  جمهور اسالمی  و اساس  اسالمی  ، موازین ملی  ، وحدت ، آزادی استقالل  اصول   که  این  مشروط به

 .از آنها مجبور ساخت  در یکی  شرکت  در آنها منع کرد یا به  از شرکت  توان

 .نباشد آزاد است  اسالم  مبانی  به  مخل  که  شرط آن  ، به سالح  حمل  ها، بدون  پیمایی  و راه  اجتماعات  تشکیل: بیست و هفتم  اصل*

باشد   که  هر صورت  ، به یا تبعید شده  ، زندانی دستگیر، بازداشت  قانون  حکم  به  که  کسی  و حیایت  حرمت  هتک: اصل سی و نهم*

 .است  مجازات  و موجب  ممنوع

، اقرار یا سوگند،  شهادت  به  اجبار شخص.  ممنوع است  اطالع  رار و یا کسباق  گرفتن  برای  شکنجه  هر گونه: اصل سی و هشتم*

 .شود  می  مجازات  قانون  طبق  اصل  از این  متخلف.  و اعتبار است  فاقد ارزش  و سوگندی  و اقرار   شهادت  و چنین  مجاز نیست

  از بهره  و جلوگیری  معین  کاری  اجبار افراد به  ، و عدم شغل  انتخاب  آزادی  رعایت :آن ذکر شده است که 4در بند: اصل چهل وسوم*

 .از کار دیگری  کشی

کشوراظهار نظر   و خارجی  داخلی  مسائل  دارد در همه  و حق  است  مسئول  ملت  در برابر تمام  هر نماینده: هشتاد و چهارم  اصل*

 .نماید

  و مصالح  اسالمی  موازین  و نشر افکار با رعایت  بیان  ، آزادی ایران  سالمیا  جمهوری  در صدا و سیمای: اصل یکصدو هفتادپنجم*

از   مرکب  و شورایی  است  رهبری  با مقام  ایران  اسالمی  جمهوری  صدا و سیمای  سازمان  رئیس  و عزل  نصب. گردد  کشور باید تأمین

.  خواهند داشت  سازمان  بر این  نظارت( دو نفر   هر کدام)   ی اسالمیشورا  و مجلس  قضائیه  قوه  جمهور و رئیس  رئیس  نمایندگان

 (. ۱3  قانون اساسی،)کند  می  معین  را قانون  بر آن  و نظارت  سازمان  اداره  و ترتیب  خط مشی

وجه به آزادی اصول مشخصی که از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بازگو نمودیم، حکایت از آن دارد که بحث جمهوریت وت

این ساز و . سازوکارهای الزم نیز برای تحقق آن ها اندیشیده شده است. های مشروع، به صورت جدی مورد تأیید قرار گرفته است

در این فصل به صورت . کارها در فصل سوم قانون اساسی که به نوعی مشهور به حقوق شهروندی می باشد؛ در نظر آمده است

در عین حال . به حقوق حقه و مسلم شهروندان اشاره شده وضمانت های اجرایی آن اندیشیده شده استمبسوط، روشن، و مستقیم 

 .مباحث قانون گرائی آن هم متقن ومشروط می باشد
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 :نتیجه گیری

 دارای اهمیت ی،موقعیت ژئوپلیتیکباتوجه به اینکه حوزه خلیج فارس وکشورهای  حاشیه خلیج فارس از لحاظ استراتژیکی و

شگرفی می باشند،ولی آن سوی مسئله،بحث فرهنگ کشورهای حاشیه خلیج فارس ویا به نوعی حوزه خلیج فارس دارای اهمیت به 

اگر بپذیریم که ایران با ارائه الگوی مردم ساالرانه دینی، فرهنگ دمکراتیک بومی شده در جوامع اسالمی را به . مراتب بیشتری است

اه فرهنگ،که خود یک منبع قدرت وافزایش دهنده موقعیت ژئوپولیتیکی هرکشوری محسوب می رخ می کشد باید بگوییم از نگ

  ایران با طرح گفتمانِ مردم ساالری دینی. شود ایران از این جهت نیز یک کشور تأثیرگذار در جغرافیای سیاسی خلیج فارس است

خواست عمومی ،توده های مردم،روشنفکران وروحانیون و ارائه مدل جمهوری اسالمی برای تحقق خواسته های بنیادین خود که 

این گفتمان به نوعی تحقق آن . آزادی ،استقالل وجمهوری اسالمی توانست به تبیین گفتمان مردم ساالری دینی نایل آید:بود یعنی

ا امت اسالمی در همه مردم ساالری دینی به نوعی بدنبالِ حضور مردم وی. شعارها را در سایه مدل جمهوری اسالمی دنبال نمود

صحنه های اقتصادی،نظامی وباالخص سیاسی است،چون اندیشه ای که از اسالم، مستفاد می شود به نوعی اسالم سیاسی است که 

 .قائل به حضور دین مبین اسالم در عرصه های اجتماعی وسیاسی است

م بر تهران، فرهنگ مردم ساالری دینی وقانون گرائی با پذیرش این مدل؛ و تعریف عملیاتی از مفاهیم نظری آن از سوی دولت حاک

جزء شاخص های قدرتِ مشروع ومقبول در راستای افزایش قدرت اقتصادی وسیاسی در حاشیه خلیج فارس خواهد بود، و این نکته 

سته با این مدلِ از آن مستفاد خواهد شد که،جمهوری اسالمی ایران بعنوان یکی از کشورهای تاثیر گذار حاشیه خلیج فارس توان

مترقی به یک کشور مستقل وروبه توسعه در بخش های سیاسی واقتصادی گام بردارد ویا به زبان ساده تر وسهل تر می توان گفت 

. همین توسعه سیاسی که به شکل مردم ساالری دینی بروز کرده،عامل فرهنگی مهمی در توسعه سیاسی منطقه خلیج فارس است

ر این مهم و ارائه دهنده ومجری این مدل باشد، و منظرِ فرهنگیِ نسبت به دیگر کشورهای حاشیه خلیج ایران توانسته عهده دا

 .فارس دارای قدرت متوازن کننده ونقش موثرتری باشد
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Abstract 

Due to the Persian Gulf and the countries of the Persian Gulf, the strategic geopolitical locations, are important, But, 

Discuss the importance of culture in the Persian Gulf countries have far more. This paper attempts to look at the 

culture, which represents a power increase of K. geopolitical position will be discussed. 

 

If cultural factors or to discuss a role of culture in the countries of the Persian Gulf to bring, To be people -oriented 

look at the kind of culture is the religion of the Islamic Republic of Iran as a Persian Gulf countries. After the 

Islamic Revolution in Iran are systematically document their national law and the constitution has included in its 

agenda. 

Culture of things that could help in the development of a country and people may act, If the culture of good 

discourses , discourses of manure should be able to develop all-round development -oriented discourse rule of law, 

republicanism, And general culture - based on the rationality of the Iranian Vdyn orbital goes with the progressive 

pattern of religious democracy could base, along with the Islamic Republic will realize the strengths and We will 

look at the notion of religious discourses of law and democracy movements in the underlying global trends Iran in 

the Persian Gulf as one of countries we analyze. 

Keywords: Islamic Republic , culture , law, discourses , religious democracy 
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