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  تحلیل گفتمانی تکوین الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی؛

 با تأکید بر گفتمان والیت فقیه
 

 2و سید محمد موسوی*1علی شامی خاکی
 دانشگاه پیام نور مركز قزوين ی علوم سیاسی،ی كارشناسی ارشد رشتهدانش آموخته 0

 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور مركز قزوين 1

 
Email: shami_khaki@yahoo.com 

 

 

 چکیده
 

گیری تمدن نوین اسالمی و استخراج الگوهای مبتنی بر عقالنیت، عالوه بررسی ابعاد نظری گفتمان درحال شکل

ها، امری مهام  تمان سازی، برای به نمایش گذاردن آن در معرض اندیشهی نظری و کمک به گفبر تقویت پشتوانه

ی اولیه آن با پیروزی انقالب اسالمی ایجاد شده است، تمدنی . تمدن نوین اسالمی که هستهو درخور توجه است

بعاد های امروز بشریت است که در ای اسالمی و متناسب با نیازها و ظرفیتدرحال شکل گیری بر مبنای اندیشه

های موجود در گذشته و حال اختالف داشته و الگویی متمایز برای گوناگون سیاسی، اجتماعی و... با سایر تمدن

ی قدرت در تمادن  گیری گفتمان والیت فقیه، بعد سیاسی و حوزهدهد. با شکلهای بشری ارا ه میهریک از حوزه

ه است. گفتمان والیت فقیه، متأثر از نظاام عقالنیات   نوین اسالمی نسبت به سایر ابعاد آن انسجام بیشتری یافت

کناد.  دهای مای  ی سیاسی تمدن نوین اسالمی را جهات دهد که حوزهشیعی، الگویی نو از قدرت سیاسی ارا ه می

هدف از پژوهش حاضر، شناخت الگوی قدرت سیاسی در تمادن ناوین اساالمی و بررسای فرایناد تکاوین آن و       

گیری از رویکردهای فوکو و فرکالف، باه  اشد که با روش نظری تحلیل گفتمان و بهرهبهای تولید قدرت میمولفه

سااز تمادن ناوین    هاای قادرت  ی گفتمان والیت فقیه پرداخته و در بحث تبارشناسی نیاز مؤلفاه  بررسی دیرینه

-ز ا نهای  و فومعار  باه  امر»، «عدالت»، «اجتهاد»، «انتظارو غیبت»، «دانش»، «رهبریامامت و »اسالمی از قبیل 

قادرت همسااز باا توساعه     »را معرفی کرده است. در نتیجه، ضمن معرفای   «مصلحت»و « جهاد و ایثار»، «منکر

امکان بازتولید »، «امتزاج با دانش»های آن از قبیل؛به عنوان الگوی قدرت در تمدن نوین اسالمی، ویژگی« تمدنی

 ، بیان شده است.«زمینی و فراتمدنیی فراسرگستره»و « هاتأثیرگذاری در اندیشه»، «خود

 

 ها: تمدن نوین اسالمی، الگوی قدرت سیاسی، تحلیل گفتمان، والیت فقیه، تشیعکلید واژه
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 مقدمه
 های اجتماعی، تکیه بر ابعـاد نظـری دارد کـه بـا حضـور انتزاعـی خـود، موجـب تکـوین، دوام و قـوام           استواری عینیت

و استخراج الگوهای مبتنی بـر  « تمدن نوین اسالمی»گیری ابعاد نظری گفتمان در حال شکلگردند. بررسی های گفتمانی مینظام

ی نظری و کمک به گفتمان سازی، برای شناساندن تمدن نوین اسالمی به جهانیان و بـه  عقالنیت در آن، عالوه بر تقویت پشتوانه

 . و کاوش است های سلیم، امری مهم و درخور توجهنمایش گذاردن آن در معرض اندیشه

ی آن با پیروزی انقالب اسالمی ایران بنیان نهاده شـده اسـت، تمـدنی اسـت در حـال      تمدن نوین اسالمی که هسته ی اولیه

های امروز بشریت بوده و با نظر توأمـان بـه دنیـا و آخـرت،     ی اصیل اسالمی، که متناسب با ظرفیتگیری بر مبنای اندیشهشکل

 بات حیات اجتماعی انسان است.درصدد ترسیم و تنظیم مناس

هـای بشـری،   ی حـوزه تمدن نوین اسالمی گفتمانی است که در همه ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگـی و همـه  

ها تاحدودی شکل و انسجام گرفته و دهد. برخی از این حوزههای موجود در گذشته و حال ارائه میالگویی نو و متمایز از تمدن

 گیری و تثبیت و هژمونی گفتمان است.یازمند گذشت زمان و شکلبرخی دیگر ن

ی سیاسـت  یکی از مهمترین ابعاد گفتمان تمدن نوین اسالمی بعد سیاسی آن است و مفهوم قدرت نیز عنصر اصلی و جوهره

ی های مهم مطالعـه [ لذا یکی از شاخه1است تا جایی که اغلب اندیشمندان سیاسی قدرت را مفهوم اساسی سیاست دانسته اند.]

هـای  سـاز و ویژگـی  هـای قـدرت  ی قدرت، اعم از فرایند تکوین، مؤلفهی سیاست در گفتمان تمدن نوین اسالمی، مطالعهحوزه

 قدرت است.

دهد الگویی متمایز از سایر الگوهای موجـود اسـت، همچنـان کـه در     الگویی که تمدن نوین اسالمی از قدرت به دست می

دهد. برای تحلیل الگوی قـدرت مـذکور،   .. نیز الگویی متمایز و منحصر بفرد ارائه می. جتماعی، اقتصادی وهای فرهنگی، احوزه

نیازمند این هستیم که مطالعه و بررسی ما درون نظام گفتمانی والیت فقیه صورت پذیرد، چرا که فرایند تکـوین الگـوی قـدرت    

ها و عناصر آن از نظام عقالنیـت شـیعی اخـذ شـده     ت و تمامی مؤلفهمورد مطالعه، درون گفتمان والیت فقیه صورت گرفته اس

 است. 

ی آن و الگـوی  های تشکیل دهنـده ی درون گفتمانی قدرت سیاسی ازجمله فرایند تکوین، مؤلفهنظری تحقیق؛ مطالعه قلمرو

هـا و خصوصـیات   یژگـی شود و اهمیت آن بدین سبب است که عالوه بر معرفـی و قدرت همساز با توسعه تمدنی را شامل می

ی نظری گفتمـان  تواند به توسعههای تولید قدرت، میانحصاری الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی و شناساندن مؤلفه

 تمدن نوین اسالمی کمک شایان توجهی کرده و معرفی گفتمان را تسهیل نماید.

ی به قـدرت اسـت و گفتمـان والیـت فقیـه چـارچوب       و دریچه نگاه ما به موضوع پژوهش، نگاه درون گفتمان مبنای نظری

ی گفتمان که در این پژوهش کاربرد داشته است در بخـش روش  تحلیلی ما را تشکیل داده است. برخی از مفاهیم اساسی نظریه

 پژوهش شرح داده شده است.

صورت نگرفته اسـت   ، تاکنون پژوهشی در خصوص الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمیی موضوعپیشینهاز لحاظ 

تـوان بـه کتـاب    انـد مـی  دهی موضوع و رویکرد این پژوهش الهام بخش بودههایی که در ساخت و شکلولی از جمله پژوهش
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ی میانـه و بـا   ی قدرت سیاسـی و دانـش را در سـده   اشاره کرد که نگارنده در آن رابطه« قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم»

 [2بررسی کرده است.] استفاده از روش تحلیل گفتمان

اشاره کرد که نویسـنده در آن بـا   « اسالم میان فرهنگ و سیاست»توان به کتاب همچنین از آثار مشهور قریب به موضوع، می

مآبانـه از  ی فهمی غربسازی اسالم و استخراج اسالم سیاسی پرداخته است و با ارائهنگرشی انتقادی و سلبی به موضوع سیاسی

 [3سازی اسالم طرحی تصنعی و تحمیلی است.]ست تا نشان دهد که طرح سیاسیاسالم در صدد ا

نیز که به دنبال بررسی تطور والیـت فقیـه در بسـتر نظـام سیاسـی      « تحلیل گفتمان والیت فقیه در نظام سیاسی ایران»کتاب 

 [4باشد. ]های الهام بخش این تحقیق میمعاصر ایران است، از جمله پژوهش

هـا  گیری است. در بحث یافتهها و نتیجههای پژوهش، روش پژوهش، یافتهکل از یک مقدمه، فرضیه و سؤالاین پژوهش متش

دو محور طرح شده است که محور اول با عنوان فرایند تکوین الگوی قدرت سیاسی در تمـدن نـوین اسـالمی مشـتمل بـر دو      

های تولید قـدرت در تمـدن نـوین    ر بحث تبارشناسی، مؤلفهباشد. دشناسی و تبارشناسی گفتمان والیت فقیه میموضوع دیرینه

هـای مبتنـی بـر ایـدئولوژی و     اسالمی بیان شده است. محور دوم، به بحث تولید قدرت درتمدن نوین اسالمی بر مبنای انسـجام 

یاسی در تمدن نـوین  های تحقیق، الگوی قدرت سگیری، با استنباط از یافتههای تولید قدرت پرداخته است. در بخش نتیجهگزاره

های آن بیان شده است. برای تسهیل فهم موضوع، در شکل شماره یک، سـیر  ی تمدنی و ویژگیاسالمی؛ قدرت همساز با توسعه

 ایم.های آن را نشان دادهتحقیق و بخش

 
 در یک نگاه« والیت فقیهتحلیل گفتمانی تكوین الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی؛ با تأکید بر گفتمان »: پژوهش 9شكل 
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 های پژوهشفرضیه و سؤال

مفروض ما در پژوهش حاضر این است که الگوی قدرت در تمدن نوین اسالمی، الگویی است همساز با توسعه تمـدنی کـه   

یت فقیه، ی دیرینه و تبار گفتمان والمطالعه رسدهمچنین به نظر می منطبق با فطرت بشری بوده و بر دانش و عقالنیت اتکاء دارد.

کنـد و  ی قدرت سیاسـی را بـرای مـا تبیـین مـی     کنندههای تولیدمواردی از قبیل فرایند تکوین قدرت سیاسی و تشخیص مؤلفه

سـاز در تمـدن نـوین    هـای قـدرت  و... به عنوان مؤلفه« اجتهاد»، «غیبت و انتظار»، «دانش»، «امامت و رهبری»عناصری از قبیل 

هـای آن،  ها، ما را به استخراج الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی و ویژگیکه بررسی آناسالمی قابل شناسایی هستند 

 رهنمون خواهد ساخت.

الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی چیست و چـه  »لذا در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که 

تکـوین قـدرت سیاسـی درون نظـام گفتمـانی      »کور، مسائل فرعی از قبیل و برای رسیدن به پاسخ سؤال مذ« هایی دارد؟ویژگی

را مورد کاوش و مداقه « های تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی کدامند؟مؤلفه»و « والیت فقیه چه فرایندی را طی کرده است؟

 قرار خواهیم داد.

 

 روش پژوهش
های ن گفتمانی قدرت، با در نظر گرفتن سیر تکوینی و مؤلفهپژوهش حاضر بر مطالعه کیفی استوار بوده و برای بررسی درو 

بـه   2«میشل فوکـو »ایم. در این پژوهش از رویکرد تحلیل گفتمان بهره برده 1«تحلیل گفتمان»آن درون یک نظام معانی، از روش 

های مبتنی بر ایـدئولوژی  مبه سبب وجود انسجا3«نورمن فرکالف»ها و رویکرد سبب نوآوری آن در بررسی دیرینه و تبار گفتمان

بایستی گفـت کـه    گفتمانی در فرایند تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی، استفاده شده است. –های ایدئولوژیک بندیو صورت

های انسانی است که خود با اینکه روشی برای تحقیقات سیاسی و اجتماعی است، به رهیافتی جدید در پژوهش« تحلیل گفتمان»

پـردازد و  این نظریه به بررسی نقش اعمال و عقاید اجتماعی معنادار در زندگی سیاسـی مـی  »ریه نیز مطرح است. عنوان یک نظ

های خود در جامعـه را  های معانی، طرز آگاهی یافتن مردم از نقشدهد که طی آن، نظامهمچنین روشی را مورد بررسی قرار می

 [1«.]دهندتشکیل می

[ ولـی بسـتری اسـت بسـیار     1«]الزم برای مطرح شدن به عنوان یک انقالب علمی را نـدارد  تحلیل گفتمان، شرایط»اگرچه 

گسترده و درعین حال پیچیده که این گستردگی را به ذهن پژوهشگر انتقال داده و با اعطای بسط ید در تحلیل موضوع، او یاری 

 می رساند.

 -ی سیاسـی تحلیل گفتمان را در سطح کاربرد فلسفه( فیلسوف فرانسوی، نخستین کسی است که 1121-1114میشل فوکو )

شناسی در کانون پژوهش بود. در دیدگاه اجتماعی وارد کرد. چرا که قبل از فوکو تحلیل گفتمان صرفا به عنوان گرایشی در زبان

دیالکتیکی بین گفتمـان،  ای تعاملی و همچنین رابطه .وجود دارد 1و زمینه 4ای تعاملی بین متنفوکو، تأکید بر این است که رابطه

                                                 
1 Discourse Analysis 

۷ M, Foucault  
3 N, Fairclough  
4 text 
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 [7توان تحلیل روابط قدرت و معرفت دانست.]قدرت، معرفت و حقیقت وجود دارد. مهمترین دستاورد فوکو را می

 پیامـد  یـا  نتیجـه  داریـم  مـا  کـه  دانشی آن همه او، دید از که جایی تا. دارد تاکید دانش و قدرت پیوستگیدرون بر «فوکو»

 «فوکـو » اما. کندمی سرکوب را افراد قدرت، مناسبات که اندبوده باور این بر قدرت پردازانیهنظر بیشتر. است قدرت هایجنگ

 کـه « بدانیم اولیه ییاخته یا هسته نوعی بعنوان نباید را فرد» دارد اعتقاد او .داندمی قدرت مناسبات هاینمونه یا هاجلوه را هاآن

 یـا  حرکـات  معـین،  هـای بـدن  کـه  است، قدرت اصلی هایجلوه از یکی پیشپیشا این واقع در. شود می پیاده آن روی قدرت

از دیگر نکات مورد توجـه  . [1].شوندمی ساخته و یابندمی هویت افراد قالب در معین امیال و معین هایگفتمان معین، هایژست

 ت.شناسی است که در این پژوهش بصورت گسترده کاربرد داشته اسفوکو دیرینه شناسی و تبار

رویکرد تحلیل گفتمانی فرکالف، از رابطه و تعامل میان قدرت و زبان ناشی شده است. ایشـان دو نـوع قـدرت و زبـان را     

هـای اجتمـاعی تولیـد و تقسـیر مـتن      کند: قدرت در زبان و قدرت در پشت زبان. او گفتمان را شامل متن و معرفتمعرفی می

 [1شوند.]ماعی به سطوح متفاوت سازمان اجتماعی مرتبط میداند و براین باور است که این معارف اجتمی

، تعریـف  «قـدرت »یکی از نقاط اختالفی رویکرد گفتمانی فرکالف با رویکرد فوکو در این است که فـرکالف درخصـوص   

 نویسد:پذیرد. ایشان در این باره میفوکو از آن را نمی

کنم. آثار فوکو فهم متفـاوتی از قـدرت   رن قدرت و سلطه مراجعه میبرای ارتباط دادن ایدئولوژی و سلطه، به روابط نامتقا»

بخشد. قدرتی کـه در اختیـار   هایی است که به نهادهای جدید ساخت میگیر فناوریارائه داده است که به مثابه خصوصیت همه

آیـد. قـدرت بـه    ط در نمـی ی اجتماعی، طیف یا گروه خاصی نیست و هرگز به عنوان کاال یا بخشی از دارایی به ضبهیچ طبقه

کند. نگرانی من این است که این معنای قدرت که فوکـو ارائـه   شود و از طریق یک سازمان شبکه وار عمل میخدمت گرفته می

های قدرت و روابط سلطه گردد. یکـی  کرده است، جایگزین معنای سنتی و قبلی آن شود و باعث غافل شدن از نامتقارن بودگی

 [11«.]یل انتقادی، حدف قدرت/ سلطه در نظریه و عمل استاز اهداف مهم تحل

 

 مفاهیم اساسی گفتمان

 برخی مفاهیم اساسی گفتمان که در پژوهش حاضر کاربرد داشته است بصورت مختصر شرح داده شده است:

تعدیل هویـت و   بندی به عمل برقراری رابطه میان عناصر پراکنده، درون یک گفتمان و اصالح و: مفهوم مفصل 2بندیمفصل

 [11شود.]معنای عناصر مذکور اطالق می

ها در منظومه گفتمانی، اشخاص، مفاهیم، عبارات یا نمادهای انتزاعی یا حقیقی هستند که در ، مدلول: دال4، دال مرکزی 3دال

نامنـد.  مـدلول مـی   کند راچهارچوب یک گفتمان خاص، بر معنایی خاص داللت دارند. معنا و مصداقی که دال بر آن داللت می

کند و بـه آنهـا معنـا و    های داخل گفتمان را به خود جذب میی آن، نشانهشود که نیروی جاذبهدال مرکزی نیز به دالی گفته می

 [ 12بخشد.]هویت می

                                                                                                                                                                  
1 Context 
۷ Articulation 
3 point 

4 Nodal point 
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رهـایی   وریاند و از حالت شـنا ها عناصری هستند که از حوزه گفتمانگی بیرون آمده«وقته»ها یا »لحظه» :1هاها یا وقتهلحظه

 اند.یافته و در چهارچوب یک گفتمان پهلو گرفته

ی گفتمانگی و بیـرون از منظومـه گفتمـانی قـرار     بندی گفتمانی که در حوزهپیش از ورود به یک مفصل« وقته»: یک 2عناصر

 نامیده می شود.« عنصر»دارد، 

گر اشاره دارد که نقش اساسی در هویت بخشـی  های دیی یک پدیده با پدیدهبه رابطه« ضدیت: »4 و غیریت سازی3ضدیت 

کنـد.  کند. اهمیت مفهوم غیریت یا ضدیت در آن است که هر چیزی در ارتباط با غیر و رقیب هویت پیدا مـی آن پدیده بازی می

 [13ها هویت و ذات ثابتی ندارند. ]زیرا پدیده

سی در ساختار اجتماعی خاصی تعیین کننده مقـررات  شود که طرح یا قدرتی سیاسلطه زمانی حاصل می: 1استیال یا هژمونی

 [14]و مفاهیم است.

 

 هایافته

 قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی فرایند تکوین

ی سیاسی را انسجام بخشیده و فراینـد تولیـد قـدرت    ی تمدن نوین اسالمی، یعنی حوزهگفتمان والیت فقیه، مهمترین حوزه

در غیـاب امـام   « رهبـری »بندی عناصر اعتقادی تشیع حـول دال مرکـزی   گیرد. مفصلمیسیاسی درون این نظام گفتمانی شکل 

کند که مهمترین هدف آن هـدایت و رهبـری   بندی میمعصوم و درون یک نظام عقالنیت، گفتمانی به نام والیت فقیه را صورت

ی حکومت پیوند خورده است و هیچ مسئلهی هدایت و رهبری نظام اسالمی با ی اسالمی در همه ی ابعاد آن است. مسئلهجامعه

 گیری ندارد.حکومتی بدون قدرت سیاسی امکان شکل

ی قدرت به یکسری از کردارهای هایی از عقالنیت وجود دارد که در چهرهدر بعد سیاسی گفتمان تمدن نوین اسالمی، شکل

کنـیم. ایـن   یاد مـی « تکوین قدرت سیاسی»عنوان بخشد و این عینیت بخشی همان است که از آن به اجتماعی معنادار عینیت می

 پذیر است.شود و فهم آن نیز با بررسی درون گفتمانی امکانفرایند تکوین، درون گفتمان والیت فقیه انجام می

ی کند و در این بررسـی نگـاهی جـامع بـه دیرینـه     ی گفتمان، نقش اعمال و کردارهای اجتماعی معنادار را بررسی مینظریه

 .. دارد.. های تشکیل دهنده، بستر تاریخی وهای موجود در فضای منازعات گفتمانی، تبارشناسی، مؤلفهگفتمانخرده موضوع،

ی گفتمـان والیـت فقیـه    ای به دیرینـه برای فهم تحوالت معاصر در بررسی فرایند تکوین الگوی قدرت سیاسی، ابتدا اشاره

های تولید قـدرت نیـز   صر تولید قدرت را بررسی خواهیم کرد و در بحث گزارهها و عناداشته و سپس در تبارشناسی آن، مؤلفه

گفتمـانی خـواهیم    –بندی ایـدئولوژیک  ی تولید قدرت یا صورتهای مبتنی بر ایدئولوژی، به نحوههایی از انسجامبا ذکر نمونه

 پرداخت.
 شناسی گفتمان والیت فقیهدیرینه

                                                 
1 Moments 
2 elements 
3 Antagonism 
4 otherness 
5 Hegmaony 
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 فرهنگ آن که است حاکم خاصی فرهنگ تاریخی، یدوره هر در که کردمی مطرح عنام این به را شناسیدیرینه ،فوکو میشل

[ گفتمـان  11و بررسی دیرینه گفتمان از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت.]     باشدمی دوره آن در حاکم گفتمان و زبان از برآمده

کنـد  کتاب والیت فقیه به این نکته اشاره می خمینی)ره( دروالیت فقیه در یک بستر تاریخی تکوین یافته است، همچنان که امام

بنـدی گفتمـان و تحلیـل    [ و لذا در صورت11کنم]اند و من آن را تکرار میای است که پیشنیان گفتهکه مبحث والیت فقیه ایده

هیم فراینـد  سازد. اگـر بخـوا  ی فهم تحوالت معاصر را فراهم میدرون گفتمانی، توجه به نقش عنصر زمان اهمیت داشته و زمینه

ی گفتمان والیت فقیـه، ایـن مسـأله را تـا زمـان وقـوع بحـران        بایست با نظر به دیرینهتکوین قدرت سیاسی را تحلیل کنیم می

ای شود، واقعـه ی سقیفه از آن یاد میجانشینی پیامبر اسالم)ص( رصد کنیم. بحران جانشینی پیامبر اسالم)ص( که با عنوان واقعه

گیری گفتمان والیت فقیه اسـت،  ترین عامل شکلی سیاسی شیعه را، که خود اصلیش گفتمان شیعی و اندیشهبود که زمینه پیدای

 فراهم کرده است.

ابن ابیطالب)ع( و فرزندانش و کسانی که جانشینی بالفصل پیامبر اسالم)ص( را پس از رحلت پیامبر اسالم)ص(، پیروان علی

شیعه نام بردار شدند. در مقابل، اهل سنت، آنان بودند که به صـحت و مشـروعیت سـقیفه    ابن ابیطالب باور داشتند به برای علی

دانستند. بدین ترتیب گفتمـان  علی)ع( را به ترتیب، خلفا و جانشینان به حق پیامبر )ص( میباور داشتند و ابوبکر، عمر، عثمان و 

 [17اهل سنت( حول دال مرکزی امامت شکل گرفت.]ی مسلمانان )شیعه در تقابل با نظام سیاسی حاکم و اکثریت جامعه

گفتمان شیعه در یک فضای منازعات گفتمانی شکل گرفت و در این عرصه منازعه، هژمونی اغلب در اختیار گفتمـان رقیـب   

ـ  رز شیعه، یعنی خالفت بوده و لذا شیعه همیشه تحت فشار گفتمان اقتدارگرای خالفت قرار داشته است. این فشار که ناشی از ط

تفکر شیعه مبنی بر غیر مشروع دانستن خالفت بود باعث شد تا قدرت سیاسی مناسبی شکل نگیرد. اگرچه گفتمـان تشـیع بـرای    

 کاستن از این فشار وارده تئوری تقیه را تجویز کرد تا بوسیله آن از بروز خطر احتمالی و ضرر جانی جلوگیری کند.

شود. از آنجا کـه  هجری قمری آغاز می 321ز زمان شروع عصر غیبت در سال مهمترین دوران تطور تاریخی گفتمان تشیع، ا

کنـد لـذا در عصـر غیبـت     ی معصومین و یا منصوبین از طرف ایشان را مشـروع قلمـداد مـی   شیعه فقط حکومت پیامبر و ائمه

 باشد.  ی معصومین میمعصوم)ع( مشروعیت قدرت سیاسی نیازمند انتصاب به ائمه

هجری، دانشمندانی چون شیخ کلینی و شیخ صدوق روایاتی را درخصوص والیت فقیه در آثار خود نقـل  در قرن چهاردهم 

الهدی و شیخ طوسی، به صراحت مـورد  کنند ولی این مبحث در قرن پنجم با فقهای بزرگی چون شیخ مفید، سید مرتضی علممی

کنند. در قرون بعدی نیـز، ایـن مبحـث توسـط فقهـا و      یگیرد و فقهای مذکور از بحث والیت فقیه جانبداری مبررسی قرار می

گیرد. چنانچه ابن ادریس حلـی از فقهـای   دانشمندان عصر به تناسب و در ابواب گوناگون فقهی مورد مباحثه و بررسی قرار می

ن هفتم نیز محقـق  و در قر« اندی اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کردههمه ائمه»نویسد: قرن ششم، در این خصوص می

کننـد ولـی تـا آن زمـان عالئمـی از      حلی و سپس محقق کرکی در اثبات قدرت سیاسی برای ولی فقیه مباحثی را مطـرح مـی  

 [11گیری گفتمان والیت فقیه و به تبع آن، شکل گیری قدرت سیاسی، وجود ندارد.]شکل

ی جدیدی از منازعات نظری درون گفتمانی هسـتیم  رصهها، شاهد عها و اصولیبا انشعاب گفتمان تشیع به دو گروه اخباری

در این خصوص « فرهنگ فرق اسالمی»ی کتاب توان گفت این منازعات تا پیدایش دو گفتمان رقیب، پیش رفت. نویسندهکه می

بـن محمـد    دانند و صرفاً تابع حدیث هستند. مـال محمـد امـین   اخباریه همان اصحاب حدیثند که اجتهاد را باطل می»گوید: می
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ق( مؤسس این مذهب در میان شیعیان متأخر بود که باب مالمت بر روی مجتهدان را گشود تا حـدی   1133شریف استرآبادی )

 [11«.]ها تقسیم شدندها و اصولیی اخباریاثنی عشری به دو شعبهی که شیعه

درت سیاسی را سـرعت بخشـید و هژمـونی    انشعاب گفتمان تشیع به دو گفتمان رقیب اصولی و اخباری، دیالکتیک تکوین ق

 گیری مبانی نظری قدرت سیاسی را فراهم نمود.گفتمان اصولی، زمینه شکل

گردد. اجتهاد یکی از مهمترین عناصر گفتمان والیـت  ی اجتهاد بر میها به مسألهها و اصولیترین اختالف بین اخباریاصلی

ی ها در این منازعهها بر اخباریسیاسی در آن است و در واقع پیروزی اصولی دهنده قدرتهای شکلترین مؤلفهفقیه و از اصلی

بنـدی آغـازین گفتمـان    رود. صـورت ی والیت فقیه و تکوین قدرت سیاسی به شمار مینظری، از عوامل اصلی پیشرفت نظریه

ای بـاقی  که از خالفت دیگر جـز پوسـته  ی بوئیان و شیعیان در عراق همزمان بود و این رخداد زمانی بود اصولی شیعه با سیطره

 نمانده بود. 

ی آرمانی امامت شیعی و به تبع آن، طرح تخصیص قدرت سیاسی بـه  دو عامل باعث شد تا فضای مناسبی برای طرح اندیشه

حـل  توانست مشکل تئوریک دولت اسالمی را از منظـر شـیعه   ولی فقیه در آن زمان فراهم شود؛ یکی اینکه سلطنت شیعیان نمی

 [21کند و دیگر اینکه نظام سلطانی بر خالف نظام خالفت ادعاهای دینی نداشت.]

ی نگارش نرسـید، ولـی همیشـه مـورد توجـه فقیهـان و       در قرون اخیر، با اینکه آثار مستقلی در باب والیت فقیه به مرحله

ی والیـت فقیـه، در   مورد توجه بودن مسأله ای که شاید ذکر آن خالی از لطف نباشد اینکه؛ علیرغماندیشمندان بوده است. نکته

کتب فقهی نیز باب مجزایی برای آن درنظر گرفته نشده است و شاید بتوان گفت اولین و مهمترین اثـر جـامع درخصـوص ایـن     

 توان عامل اصلی گفتمان والیت فقیه دانسـت کـه بـا   مسأله توسط امام خمینی)ره( نگاشته شده است. لذا امام خمینی)ره( را می

 دهی کرد.گیری نوین اسالمی را جهتتشکیل حکومت اسالمی و ترسیم قدرت، حوزه سیاسی تمدن درحال شکل

 
 فقیه والیت گفتان تبارشناسیهای تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی؛ مؤلفه

 قـدرت  تالقی محلپذیرد. این گفتمان که صورت می فقیه والیت گفتمانتولید قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی، درون 

 خـاص  چهـارچوب  یک در را و رفتارها کردارها گفتارها، تمامی که کندمی خلق سلبی و ایجابی قواعد یکسری است، دانش و

 در تبارشناسی .کنیم بررسی قدرت گیریشکل در دانش مرکزیت در بایستی را فقیه والیت گفتمان تبارشناسی. بخشدمی جامسان

 و هـا هویـت  هـا، گفتمـان  گیـری شـکل  در سـلطه  و درتدانش در تولید قدرت و مرکزیت ق تمرکزی گرو در فوکو، یاندیشه

 محدود سیاسی نهادهای به نباید را قدرت فوکو، نظر به. دهد گسترش را هاگفتمان محور قدرت ویژگی دارد تالشو  نهادهاست

 قواعـد  توضـیح  با کندمی تالش شناسیو در تبار[ فوک21.]کندمی ایفا مولد نقشی و است جاری جامعه تمام در قدرت بلکه کرد

 اصـل  بـر  شناسـی تبـار . دهد توضیح را اجتماعی علوم گیریشکل امکان و شرایط ،دهدمی ساخت هاگفتمان به که بندیصورت

  [22.]آنهاست بر حاکم قواعد و زبانی نظام یک عناصر شناسایی صدد در و است استوار تاریخی هایدوره تداوم عدم و گسست

 والیـت  گفتمـان  تبارشناسی درای گفتمان والیت فقیه است. دانش زمینه ،مهمترین عامل تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی

 عناصری از این قبیل قابل شناسایی هستند: ،درتق تولید در ای و نقش آنفقیه با بررسی دانش زمینه
 رهبریامامت و 

 را خاصـی  اجتمـاعی  کردارهای ،قدرت یهرهچ در که دارد وجود عقالنیت از هاییشکل فقیه والیت گفتمان تبارشناسی در
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 هـر  اینکـه  بر مبنی عقلی استدالل اب شیعه، گفتمان. است جامعه رهبری یمساله عقالنیت اشکال این از یکی ؛است بخشیده تعین

 به نیز اسالمی یجامعه که کندمی ستنباطا ،است حاکم و حکومت نیازمند نظم، ایجاد و خود امور به دادن سامان برای ایجامعه

 بـه  آشـنا  حـاکمی  نیازمند آن، در اسالم قواعد شدن پیاده و اسالمی قوانین بهتر چه هر اجرای منظور به و اسالمی ویژگی خاطر

 .کندیم پیشنهاد جامعه ینحکمرا برای را فقیه ،)ع( معصوم امام غیبت زمان در شیعی عقالنیت .است اسالم قواعد و قوانین

 گفتمـان  ایـن  عناصـر  یبقیـه  و کندایفا می را مرکزی دال نقش شیعه گفتمان در رهبری و امامت که گفت توانمی تأجر به

 در. باشـد مـی  جامعـه  رهبر یا امام مذکور، گفتمان در قدت تولید عنصر مهمترین لذا. یابندمی هویت و مشروعیت آن یبواسطه

 فقیـه  والیت یمساله لذا ،نداردبه عنوان یک عینیت اجتماعی و سیاسی را  بندیصورت امکان شیعه گفتمانچون  دال، این غیاب

 بـه  فقیه والیت بلکه باشد، نداشته وجود شیعه گفتمان غیبت، زمان در فقیه والیت نبود در که نیست اینگونه البته .شودمی مطرح

 غائـب  امـام  محـور  حـول  نیز فقیهولی حضور عدم زمان در یحت شیعه گفتمان و بخشدمی اجتماعی تنییع صرفاً شیعه گفتمان

 با این تفاوت که فاقد عینیت اجتماعی و سیاسی است. شودمی بندیمفصل

 
 دانش

غیبت استوار  یهدور والیت فقیه، به طور بنیادی بر نقش دانش در تصدّی و مشروعیت حکومت درقدرت سیاسی در گفتمان 

و قد فوّضوا النظر فیه الَی فقهاء شـیعتهم مـع   »( ضمن تأکید بر تفویض والیت به فقهای شیعه ه.ق413است. شیخ مفید )متوفای 

 نویسد:با عنایت به اهمیت دانش در تصدی والیت می« االمکان

و کسی که به خاطر جهل به احکام، یا عجز از قیام به امور مردم، صالحیت والیت بر مردم نداشته باشد، سـزاوار و حـالل   »

 [23«]مالحظه نماید. ه به این امر تکلیف نموده ونیست ک

 
 و انتظار غیبت

 تبارشناسـی  در ،دیگـر  عبارتی به یا. باشدمی فقیه والیت فکری دستگاه در قدرت جریان ساززمینه ،غیبت بستر در فقه دانش

 منشـاء  عنوان به فقه دانش ،است آن تاریخی بستر شناخت و قدرت جریان بر موثر عوامل شناخت پی در که فقیه والیت گفتمان

 .گیردمی قرار بررسی مورد گفتمان این تاریخی بستر عنوان به غیبت یمساله و قدرت

 اسـتدالل  ادامـه  در شیعی یاندیشه جستجو کرد.( ع)معصوم امام غیبت یمسالهرا باید در  فقیه والیت گفتمان پیدایش بستر

 )ع(معصـوم  مسـتقیم  والیـت  کـه  دانـد مـی  مفید و ضروری زمانی را فقیه والیت ،جامعه در حکومت ضرورت بر مبنی ینعقال

 .نباشد پذیرامکان

 محـور  حـول  شیعی فرق از یک هر که موضوع همین و است برخوردار محوری اهمیت از شیعی یاندیشه در غیبت یمساله

 .دارد مساله این اهمیت حکایت از اندگرفته شکل ایشان فرزندان یا( ع) امامان از یکی غیبت یاندیشه

 در»: اسـت  معتقـد  نمـود  پیـاده  عملی بصورت پسس و نظری دستگاه بصورت ابتدا را فقیه والیت نظام که( ره) خمینی امام

 حضرت آن جانشین -قضاوتند و فتوا برای الشرایطجامع فقیهان که- حضرت آن نایبان( جع)عصر لطانس و امر ولی غیبت عصر

 [24.]«هستند( ابتدایی جهاد بجز) معصوم امام به مربوط امور سایر و ومتیحک مسائل و سیاسات اجرای در

ترین نقطـه گفتمـان تشـیع اسـت و     همچنین انتظار ظهور حضرت مهدی)عج( و گسترش عدالت و اصالح جوامع، امیدبخش
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است کـه از آن جملـه   دهی قدرت سیاسی دارد. موضوع انتظار اثرات فراوانی در طول تاریخ تشیع داشته نقش بسزایی در جهت

 ی جهاد و انقالب اشاره کرد.جویی و گسترش روحیهی روشن، کمالبینی و امیدواری به آیندهتوان به خوشمی
 اجتهاد

 اجتهـاد  که چرا .است اجتهادو عوامل تولید قدرت،  فقیه والیت گفتمان تبارشناسی در بررسی قابل ائلمس مهمترینیکی از 

 ینقطـه شناسی ذکـر گردیـد،   . همچنان که در بحث دیرینهاست مطرح شیعی سیاسی عقالنیت تکوین عامل تریناصلی عنوان به

 جسـتجو  منازعـه  این در هااصولی پیروزی و هااصولی و هااخباری میان یعهمناز محورهای در وانتمی را اجتهاد تکوین عطف

 آنـان  فهم اساس و بود ردگراییخ بر تکیه هایاصول ویژگی هک صورتی در بود اخبار متن و ظاهر بر تکیه هااخباری ویژگی .کرد

 بـه  منجـر  ردگرایـی خ بـر  تکیه و عقالنیت این که دادتشکیل می عقالنی اصول ،احادیث گردآوری و نقل جای بهرا  شریعت از

 .دارد را قدرت هایگزاره تولید در ی مهمنقش که گردید اجتهاد فکری دستگاه ایجاد

 مجتهـد  بـودن  ذیرپخطا اصل به شود،می قدرت تولید فکری هاینظام سایر از نآ تمایز باعث که جتهادا هایویژگی از یکی

 از ،اسـت  شـده  شیعی فقه پویایی باعث اینکه بر عالوه سازد،می فراهم را متون در بازنگری امکان که اصل این. شودمربوط می

 تمرکزگـرا  گفتمـان  یـک  اسـاس  در که اجتهاد گفتمان که گفت توانمی عبارتی به. کندمی جلوگیری مجتهد یجانبه همه اقتدار

 .دارد نیز تمرکزگریزی به نیل پذیریخطا عنصر داشتن با شودمی محسوب

 
 عدالت

 د:فرماینمی مورد این در( ره) خمینی امام. شودمی محسوبت قدرت مشروعی اصلی رکن دو از یکی عدالت

 معقـول  قـانونی  حکومت ،آن بدون و است انونیق حکومت اساس ،دو آن که باشد داشته صفت دو باید اسالمی حاکم پس»

 قـرار  توجـه  مـورد  بسـیار  عدالت یمسأله تشیع گفتمان در[ 21«]است عدالت دیگری و قانون به علم صفات آن از یکی. نیست

 .است جهتو قابل قدرت سازیمشروع و تولید در آن نقش و شودمی محسوب پایه مباحث از و است گرفته

اختیارات وسیعی که ولی فقیه دارد، او را از قدرت قابل توجهی برخوردار کرده است و قدرت کنترل نشده همواره میل بـه  

 [21ی عدالت این کار را انجام می دهد.]فساد دارد. پس ولی فقیه باید با نیروی قابل اطمینانی کنترل شود که ملکه

قدرت در گفتمان والیت فقیه بدین صورت است که اگر ولـی فقیـه بـرای اعمـال      نقش عنصر عدالت به عنوان عامل تولید

ی وجود عدالت است. چنانچه ولی فقیه این ملکه را از دست بدهد، نه تنها مشروعیت قـدرت او  قدرت مشروعیت دارد، بواسطه

 نیز در گفتمان مذکور دارد. رود، بلکه ولی فقیه بودنش نیز جایز نیست. لذا عدالت نقش پشتیبان قدرت رااز بین می

 
 منکر از نهی و فومعر به امر

 بحـث  در ،اسـت  اسـالمی  گفتمان در قدرت تولیدمهم  عوامل از یکی که آنجا از منکر از نهی و معروف به امر یمساله ذکر

 [27].کنندمی دیا فقیه والیت ینظریه ساززمینه عنوان به منکر از نهی و فومعر به امر از. است توجه شایان تبارشناسی

ـ  تولیـد  متون تشیع گفتمان در ما .باشد فراهم قدرت شدن عملیاتی ربست و زمینه که کندمی ایجاد قدرت زمانی دانش  درتق

 بـه  امـر . باشـد  موجـود  قـدرت  شدن اجرایی برای بستری که شوندمی قدرت ایجاد به منجر زمانی متون این ولی داریم فراوان

 مهمتـرین  از یکی ،دارد نقش قدرت تولید در خود اینکه بر عالوه مقوله این. سازندمی فراهم را بستر این منکر از نهی و معروف
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 فراهم را قدرت و اعمال تولید تماعیاج سازوکارهای منکر از نهی و معروف به امر .رودمی شمار به نیز آن شدن اجرایی عوامل

 .کندمی
 جهاد و ایثار

ی شود و نقش فراوانی در تهییج روحیـه ن، از عناصر مهم فرهنگ سیاسی شیعی محسوب میجهاد به عنوان یکی از فروع دی

تواند داشته باشد و به عنوان یک پتانسیل و منبع حرکت بالقوه و همچنین عامل دفاع از سرزمین اسالمی در دیـن  گری میانقالبی

 [21تدارک دیده شده است.]

ی بسیار نزدیکی با جهاد شود. ایثار نیز رابطهدرت و شاخه انسانی آن مربوط مینقش جهاد در تولید قدرت، به بعد اجرایی ق

بندی این عنصر مهم در گفتمان والیت فقیه، بسـتر مناسـبی بـرای    دارد و در واقع جهاد یکی از بسترهای بروز ایثار است. مفصل

 کند. به گفتمان نقش مهمی ایفا می بخشیگری در جامعه ایجاد کرده و در عینتی مبارزه و انقالبیاحیاء روحیه

 
 مصلحت

اگرچه در سیر تاریخی اندیشه سیاسی شیعه شناسایی عنصر مصلحت و طرح آن به عنوان معیاری برای تنظـیم قـدرت نظـام    

سیاسی و مناسبات اجتماعی ممتنع نبوده است، ولی این نوع نگرش فرصتی برای ظهـور نیافتـه و در واقـع در ادبیـات و متـون      

 [ 21ها باقی مانده بود.]ی مسلمانان در قلمرو نااندیشیدهسیاس

ی فقه با نیازهای جدید و توانایی فقـه بـرای   خمینی)ره( مطرح گردید، برای مواجههتوسط امام« مصلحت»آنچه تحت عنوان 

 [31گویی به همه نیازهای زندگی که گفتمان اسالم سیاسی به آن تحقق بخشیده است، بود.]پاسخ

خمینی)ره( نیز از امور بسـیار  ی امامباشد و در اندیشههای سیاسی گفتمان والیت فقیه میت ازجمله مهمترین دالدال مصلح

جست. ایشان هنگام دسـتور تشـکیل   شود که در راستای پیشبرد اهداف نظام و تولید قدرت سیاسی از آن سود میمهم تلقی می

 د:گویمجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به مسئوالن می

چیز است و همـه  باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسالم مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر همه»

 [31«.]باید تابع آن باشیم

انـد  ای خود بکار گرفتهی قدرت سیاسی در نظام اندیشهخمینی)ره(، هردو، عنصر مصلحت را به عنوان مؤلفهماکیاولی و امام

بندی کرد و امام آن را حـول  وت بنیادین این دو در این است که ماکیاولی آن را حول دولت مدرن و قدرت مطلق مفصلاما تفا

کند و نقش اسـالم و  بندی کرد و اینجاست که اسالم، چهارچوب و حدود استفاده از آن را مشخص میدال مرکزی اسالم مفصل

شود. مصلحتی که در اندیشه ماکیاولی نابودی اخالق مشخص می یک گفتمانهای اهمیت آن در تعیین خطوط قرمز عناصر و دال

 شود. را در پی دارد، در اندیشه امام)ره( باعث حفظ نظام اخالقی می

ی زایش والیـت  خمینی)ره( زمینهدر اهمیت عنصر مصلحت بیان این نکته خالی از لطف نیست که این عنصر در گفتمان امام

 باشد.  بندی عنصر مصلحت میدر عنوان مذکور نتیجه مفصل« مطلق»ساخت و قید  مطلقۀ فقیه را فراهم

هـای گفتمـانی در   و نقش وقته قدرت تکوین شرایط بررسی تبارشناسی، در اصلی یمسأله ،کردیم اشاره نیز قبالً که همچنان

 بـا  کـه  اصلی عناصر از نمونه چند، به ذکر هفقی والیت گفتمان به مختصر چند هر ایاشارهبا  کردیم تالش اینجا در. باشدمیآن 

ـ کل بخـواهیم  اگـر  که گفت بایستی البته بپردازیم. اندهیدرسان یاریتولید قدرت سیاسی  به شیعی عقالنیت نظام در گرفتن قرار  هی
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 از کـه  شـود می مفصلی کتاب خود دهیم، قرار بررسی مورد فقیه والیت گفتمان تبارشناسی در را سازقدرت هایهمولف و عناصر

 ،گیـرد مـی  قـرار  ما جهوت کانون در حاضر پژوهش موضوع به توجه باو  شناسیتبار در هچآن لذا .است خارج نوشتار این مجال

   باشد.سیاسی در تمدن نوین اسالمی می قدرت با ی والیت فقیهگفتمان 1دقایق ارتباط

شـود، بلکـه   تمان والیـت فقیـه، در متـون خالصـه نمـی     های تولید قدرت در گفالبته ذکر این نکته ضروری است که مؤلفه

گفتارهای شفاهی و برخی کردارها و رفتارها نیز در تولید قدرت نقش دارند. به عنوان مثال، أعمال رهبری اسالمی در یک مورد 

ارتی ایجاد حکم بخصوص، با مطرح شدن به عنوان سیره و الگوی عملی، منجر به ایجاد یکسری قوائد سلبی و ایجابی و یا به عب

 شود.و به تبع آن ایجاد قدرت می

 

 «های تولید قدرتگزاره»های مبتنی بر ایدئولوژی؛ تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی، بر مبنای انسجام

ی مـتن  شود. برای اشاره به این مبحث، رابطهدیگر منبع مهم تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی، مربوط به متون گفتمانی می

 ایم.ایدئولوژی را با رویکرد فرکالف شرح دادهو 

ی داند که هنجارهای گفتمـانی ویـژه  آن را نوعی جامعه زبانی می« گفتمانی –بندی ایدئولوژیک صورت»فرکالف در توضیح 

هاسـت.  گفتمانی مسلط، توان آن در طبیعی کـردن ایـدئولوژی   –بندی ایدئولوژیک خود را دارد. از جمله خصایص یک صورت

[ بـه نظـر نگارنـده،    32غیر ایدئولوژیک، مقبولیت کسب کند.]« عقل سلیم»ها به عنوان مواردی از تواند برای ایدئولوژییعنی می

حکومت امام خمینی)ره( یعنی  یتوان نظریهگفتمانی در تمدن نوین اسالمی را می-بندی ایدئولوژیکترین و باالترین صورتمهم

 گفتمان والیت فقیه دانست. 

کند و نیز نشان تری برای نتایج و دستاوردهای پیشین فراهم میی محکمفرکالف معتقد است توجه دقیق به متون، گاه پشتوانه

 [33کند.]ها را خاطرنشان میها را بسط دهیم و یا اصالح کنیم و گاهی هم نادرستی آنتوانیم آندهد که چگونه میمی

و نحوه صدور قدرت از آن، به یک نمونه تحلیل صورت متن اشاره شده است. به برای کشف روابط قدرت و متون گفتمانی 

 این گزاره گفتمانی از امام خمینی)ره( توجه کنید:

های اینجانب بود. ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، بلکه بر خالف گفتهتعبیر به آنکه اینجانب گفته»

ی مفوّضه به نبی اسالم ب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و والیت مطلقهاگر اختیارات حکومت در چهارچو

ها باشد... حکومت که تواند ملزم به آنکس نمیکنم به پیامدهای آن که هیچمعنا و محتوا باشد و اشاره میی بی)ص( یک پدیده

لیه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه ای از والیت مطلقه رسول ا... )ص( است، یکی از احکام اوشعبه

تواند هر امری را، به عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف اسالم است، از آن مادامی کـه چنـین اسـت    و حج است... می

 [34«.]جلوگیری کند

است. یعنی « طبیعی شده»بازنمودهای ایدئولوژیک در برگیرنده « اسالم ». دال . است و« اسالم»ای در متن مذکور دانش زمینه

 آیند.  غیر ایدئولوژیک به نظر می« عقل سلیم»ی آن دسته از بازنمودهای ایدئولوژیک که بصورت در برگیرنده

 های انسجام مبتنی بر ایدئولوژی در این متن عبارتند از:نمونه
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 « تواند....هیچ کس نمی»

 ...«. پیامدهای آن»

 «ام اولیهیکی از احک»

 «تواند هر امری رامی»

 «مقدم بر تمام احکام»

ای متفاوت است. فرکالف بـا بیـان   های زمنیهشود که از دیگر دانشای مربوط میها، به نوع خاصی از دانش زمینهاین گزاره

کنـد  ایم، پیشنهاد میقبول شدهگرایی غیر قابل تصور کنیم متهم به تقلیل« دانش»ها را اگر از مفروضات ذیل اینکه این نوع گزاره

 [31بنامیم.]« های ایدئولوژیکگزاره»که این گزاره را 

هـای تولیـد   گـزاره »تـوان  های خاص متون گفتمانی والیت فقیه، مـی ها را، با توجه به ویژگیبه نظر نگارنده این نوع گزاره

کنند و انحصار آفریننـد.  هایی هستند که تولید مرز میگزارهو...« هر امری را»، «تواندکس نمیهیچ»هایی مثل نامید. گزاره« قدرت

های جامعه را کنند که کل کنشها قدرتی انحصاری تولید میهای قدرت هستند. این گزارهانحصار آفرینی و مرزبندی از ویژگی

کند. بنابراین، قدرت درمتون گفتمانی بروز پیدا می« والیت فقیه»گیرد. قدرتی بسیار فراگیر که در یک نظام گفتمانی به نام فرا می

 شود.  والیت فقیه مدام تولید و بازتولید می

های مهم متون گفتمانی والیت فقیـه تولیـد قـدرتی فراگیـر اسـت و      خواهیم ادعا کنیم که یکی از ویژگیما با این بحث می

شـود و  رد و همان قدرت باعث تولید متن مـی گیفراگیری این قدرت بقدری زیاد است که خود متون تولیدکننده را نیز دربر می

شود. بنابراین ادعا، گفتمان والیـت  وار در این نظام وجود دارد که دائم باعث قدرتمند شدن آن میاین تولید و باز تولید زنجیره

شود و ندتر میشود، بلکه در جهت عکس آن بصورت مداوم قدرتمهاست نمیهای گفتمانفقیه، نه تنها دچار تزلزل که از ویژگی

گـر  کند و لذا طبیعی است که میشل فوکو، بنیانگذار و تحلیلگـر گفتمـان، وقتـی نظـاره    یک خط سیر صعودی قدرت را طی می

ها حاصـل  زده شده و با تعجبی که از مقایسه گفتمان انقالب اسالمی با سایر گفتمانهژمونی گفتمان انقالب اسالمی است، حیرت

ی تعجب ناظران امروزی است. چیزی که نه در چین، نـه  وز در رویدادهای ایران چیزی هست که مایهامر»نویسد: شده است می

 [31«.]توان یافتدر ویتنام و نه در کوبا می

 

 بحث و نتیجه گیری
 «قدرت همساز با توسعه تمدنی»الگوی قدرت در تمدن نوین اسالمی؛ معرفی 

سازی است و در این میان قدرت سیاسـی  ی نظری و گفتمانقویت پشتوانهت توسعه تمدن و فراگیر شدن آن مستلزم توسعه و

سازی دارد. الگوی قدرت سیاسـی کـه   از طریق فرایند طبیعی کردن و توسعه پارادایم مورد نظر گفتمان، نقش بسزایی در گفتمان

ی الهـی،  تی است بـا پشـتوانه  گیری تمدن نوین اسالمی نقش اساسی دارد، قدربخشی و هژمونی گفتمان درحال شکلدر عینیت

دهنده به نیکی و پاکی و بازدارنده از بـدی و پلیـدی، مشـوق از خودگذشـتگی و     متکی به دانش، امیدساز، عدالت محور، سوق

فداکاری و همچنین منعطف و قابل تطبیق با مقتضیات بشری و همساز با توسعه تمدن نوین اسالمی. الگوی قـدرت مـذکور بـه    

های پیشین ذکر گردید، انطباق کاملی با فطرت بشری دارد و چنانچه در معرض هر اندیشـه  هایی که در بخشسبب داشتن مؤلفه
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ی تمدن نـوین اسـالمی، قـدرت سیاسـی بطـور      شود و لذا همزمان و همساز با توسعهو عقل سلیمی قرار گیرد، مقبول واقع می

بخشد. الگوی قدرت همساز با توسعه تمدنی، بـه  تمدن را سامان می مشروع و مقبول توسعه پیدا کرده و سایر سازوکارها و ابعاد

گیری و هژمونی گفتمان تمدن نوین اسالمی را تسریع خواهد بخشید. همچنین به سبب اتکـاء  های زیر، شکللحاظ داشتن ویژگی

سـازی  ته باشد. لذا در گفتمـان ای در شکوفایی تمدنی داشتواند نقش برجستهبه ایدئولوژی قوی و مبتنی بر دانش و عقالنیت می

 شود:های بخش پیشین استنباط شده است، توصیه میهای قدرت سیاسی، که از یافتهتمدن نوین اسالمی، تأکید بر این ویژگی

 «قدرت همساز با توسعه تمدنی»های ویژگی

 

 امتزاج با دانش

ست. این قدرت صرفاً در بسـتر دانـش و اندیشـه    امتزاج آن با دانش ا« قدرت همساز با توسعه تمدنی»ی مهمترین مشخصه 

هـا عناصـری از   شود که همـه آن ی آن، مشخص میدهندههای تشکیلامکان بوجود آمدن، رشد و إعمال دارد. با تأمل در مؤلفه

یی فـراهم  کند، بواسطه همان نظام دانـا نظام دانایی اسالم هستند. همچنین مشروعیت این قدرت که امکان اعمال آن را فراهم می

 شود.  می

 

 ها از طریق تولید دانشتأثیرگذاری در اندیشه

ای، نفـوذ خـود را   ، با ایجاد دانش زمینـه «قدرت همساز با توسعه تمدنی»هاست. إعمال این قدرت از طریق نفوذ در اندیشه

ی قدرت را با طیب کنندهنظر إعمال کند تا رفتار مورددهد و افراد را وادار میها و افکار انجام میبصورت نامحسوس در اندیشه

قدرت را، نه در اشکال آشکار آن مثل نهادهای دولتی، ارتش، پلیس و غیره،  میل و به خواست خودشان انجام دهند. این ویژگی

 آن باید جست. 1بلکه در عاملیت

 تکیه بر عقل 

ی عطـف  شـود کـه نقطـه   ی در آن، مشخص مـی ی گفتمان والیت فقیه و بررسی فرایند تکوین قدرت سیاسبا نظر به دیرینه

گیری یـک  گیری این قدرت، هژمونی گفتمان اصولی در رقابت با گفتمان اخباریون است و این موضوع که حاکی از شکلشکل

 نظام عقالنیت است، بیانگر جایگاه مهم اصول عقلی در تکوین و اعمال قدرت سیاسی است.

 

 ذاری در دانش و تولید متونامکان باز تولید خود، از طریق تأثیرگ

ی دهنـده های تشکیلاگر چه محصول دانش است ولی با فراگیر شدن و گسترش در مؤلفه« ی تمدنیقدرت همساز با توسعه»

آن متون از منابع  های دیگر این قدرت، تولید متونی است که خودشود. از ویژگیگفتمان والیت فقیه، منجر به باز تولید خود می

 آیند.درت به شمار میتولید ق

که خود محصول گفتمان والیت فقیه است، عالوه بـر تنظـیم سـازوکارهای درونـی آن،     « ی تمدنیقدرت همساز با توسعه»

ترین نقش آن را گسترش قـدرت و هژمـونی   توان اصلیی حفظ و حراست و قدرتمند کردن گفتمان را بر عهده دارد و میوظیفه
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 ود دانست.گفتمان از طریق بازتولید خ

در هژمونی گفتمان والیـت فقیـه، نفـوذ در    « ی تمدنیقدرت همساز با توسعه»همچنان که اشاره شد یکی از مهمترین اثرات 

 گیری از قدرت نرم است. ها و احساسات و بهرهها و به خدمت گرفتن اندیشهذهن

دن گفتمان تمدن نوین اسالمی بلکـه در حفـظ و   نه تنها در هژمونیک ش« قدرت همساز با توسعه تمدنی»مهمترین تأثیری که 

استمرار آن خواهد داشت، مربوط به بازتولید خود از طریق گسـترش نظـام دانـایی و عقالنیـت اسـت. ایـن ویژگـی یکـی از         

 هم تزلـزل کند که آنخصوصیات برجسته و منحصر بفرد گفتمان والیت فقیه و به تبع آن، گفتمان تمدن نوین اسالمی را بیان می

 های مذکور است.ناپذیری گفتمان

 

 ی اثرگذاری قدرت سیاسیشمول فرا سرزمینی و فرا تمدنی حوزه

های الگوی قدرت سیاسی تمدن نوین اسالمی، تأثیر آن به سرزمینی خاص و داخل مرزهای معـین  ها و مؤلفهبه سبب ویژگی

ی منازعات بندی و استیال، در عرصهالمی پس از صورتتمدنی محدود نخواهد شد. همچنین گفتمان تمدن نوین اسو یا به حوزه

های موجود، تأثیر خود را بر آنها خواهد گذاشت. این ویژگی گفتمان تمدن نـوین اسـالمی   گفتمانی و در رقابت با سایر گفتمان

رگـذاری در  ناشی از خصوصیات عقالنی و متناسب با فطرت بشری الگوی قدرت سیاسی همساز با توسعه است که از طریـق اث 

 دهد.ها خود را بسط میاندیشه
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