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 چکیده 

ای خامنه اهللآیت مفاهیم علوی در اندیشۀ بررسیمقاله  هدف اصلی این
در خصوص الگوی قدرت سیاسی است. پژوهش با طرح این پرسش 

اهلل اندیشۀ آیتدر  قدرت علوی های الگویمولفهتا  است اصلی به دنبال آن
مورد نظر را ایضاح کند تا بتواند هندسۀ مناسبات سیاسی  ایخامنه
 ای بوده و مبنای قیاسرا بازسازی کند. رویکرد مدِّ نظر مقایسه ایشان

متنی بوده است.  مبادی و مبانی و اصل بینا ( قرابتcomparabilityِپذیری )
الگوی »ای مقاله به این نتیجه گیری رسیده که در این دو دیدگاه گونه

الگویی که قائل بر یدِ امانیِ حاکم در تصرف  ؛شودطرح می« قدرتِ امانی
ری همۀ با مشارکت و میداندا بر قدرت سیاسی است؛ قدرتی که الزماً

ای و ها کتابخانهگردد. روش جمع آوری دادهها محقق میمردم و گروه
نظری پژوهش  چارچوب ای بوده است.مقایسه-رویکرد مقاله توصیفی

 تکثر» ،«قدرت توزیع» ،«هااولویت و منافع» شاخص چهار استفاده از
است که برگرفته از تحلیل نقادانۀ  «نامرئی قدرت» و ،«قدرت کنشگران

 تیون لوکس از الگوهای قدرت است.اس
ای، نهج البالغه، قدرت، استیون لوکس، فلسفۀ خامنهاهلل آیت  کلیدواژه:

   .ساالری، حکمرانیسیاسی، مردم
 20/06/1399تاریخ تأیید   16/05/1399تاریخ دریافت 

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

« است. جدید مفهوم قدرت، مفهوم اساسی نظریۀ سیاسی»اند که درستی گفتهبه
های تواند ماهیّت یک نظام سیاسی، شیوههایی که میترین مولفه( یکی از جدّی88:1379لم،)عا

و مانند اینها را نشان دهد،  هاانسانمقتدرانۀ روابط جمعی اداره در آن جامعه، سازوکارهای تمشیت 
قدرت در معنا محصول رابطۀ سیاسی است )الگلین، . (12:1388)کلی، مفهوم قدرت است

ای باید جوهرۀ اساساً برای درک فلسفۀ سیاسی و اندیشۀ سیاسی هر جامعه(؛ از همین رو، 189:1391
آن را که همانا چگونگی درکش از مفهوم و مضمون قدرت است، تحلیل کرد و به واسطۀ چنین 

های کما اینکه تمام جنبشتحلیل و تبیینی پرتوی نوری بر تاریکخانۀ سیاست آن جامعه انداخت. 
ز باید تعریفی کاربردی از چگونگی استفادۀ از تعریف قدرت داشته باشند تا آن را مبنای سیاسی نی

شاید بتوان به جرات ادعا که تصوری (. 266:1399کنش سیاسی/مدنی قرار دهند)پیلچر و ولهان، 
است که  که یک نظام سیاسی از مفهوم قدرت دارد، آینه تمامی نمای همان فلسفه و اندیشۀ سیاسی

در کانونِ تحلیل الگوی  .دهدمیۀ فکری ساختار و نهادهای حکمرانی آن جامعه را تشکیل شاکل
قدرت، چارچوبی قرار گرفته که اضالع آن را پرسش از منشاءِ قدرت، مشروعیتِ آن، 

 . دهدمیسازوکارهای توزیع قدرت، و چگونگی انتقال آن، تشکیل 
تی که در تاریخِ فلسفه و اندیشۀ سیاسی در ترین سواالدر همین راستا، عموماً یکی از اصلی

شود این است که اسالم چه درکی از مفهوم قدرت دارد و در این رابطه چه جهان اسالم، طرح می
 . در ادامۀ همین پروبلماتیککندمینوعی از مناسبات قدرت را توجیه و تبیین و تئوریزه 

(problematic) به منزلۀ حکومتی برآمده از مبانی  توان پرسید که جمهوری اسالمی ایرانمی
دارد و فلسفۀ سیاسی خودش را بر کدامین   سیاسی/مدنیاسالمی چه درکی از قدرتِسیاسی اندیشۀ 
 های قدرت بنا کرده است. این مقاله همین سوال کلی را به اجزایی مشخص محدود کردهانگاره

 اهللآیت سیاسی قدرت الگوی در علوی مفاهیم بررسی و تاثیر است؛ لذا تمرکز خودش را بر
 شاخص سازی بوده است. لذا چهارای قرار داده است. تحقیق برای این منظور نیازمند شاخصخامنه

را به عنوان اضالع  «نامرئی قدرت» و ،«قدرت کنشگران تکثر» ،«قدرت توزیع» ،«هااولویت و منافع»
در نهایت پژوهش با  .کرده است استخراج لوکس استیون نقادانۀ تحلیل الگوی قدرت سیاسی از

ها کوشیده است تا پاسخی روشن و روشمند به پرسش مطروحۀ فوق همسنجی و مقایسۀ شاخص
 .الذکر داشته باشد

ای نیازمند یک مبنای معرفت شناختی است تا مقایسۀ میان دو رویکرد مقایسهاز سویی دیگر، 
مشخص گردد که مبنای قیاس پذیری  تر،مورد برگزیده را توجیه کند. یعنی به تعبیر روشن
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(comparability(چه بوده است )2009:36 Steffensmeier and Collier, این مبنا، در این .)
که اشاره به تولید معنا در وابستگی « بینامتنی»تحقیق، سوای از قرابت مبانی و مبادی فکر از اصل 

معنا که نه تنها ارجاعات درون متنی  اخذ شده است. بدین (Cuddon,1998:424متقابل متون دارد )
ای به سنت سیاسی علوی اهلل خامنهدر بیانات آیت (170:1389)پین،« هامُعرَّقی از نقل قول»و  بسیار

عزیزان با نهج » – اندداشته بر اهتمام بر مطالعۀ نهج البالغه ی کهشده است بلکه ایشان ضمن تاکید
خیلی بیدار کننده و هوشیار کننده و خیلی قابل تدبر است. در  البالغه انس پیدا کنید. نهج البالغه،

بیانات «)جلسات تان، با نهج البالغه و کلمات امیرالمؤمنین صلوات اهلل وسالمه علیه انس پیدا کنید.
 تا اند؛داشته اشتغال اسالمی، انقالب از پس و قبل مهم، این به نیز خود–( 1378/09/01مورخۀ 

ن بر نهج البالغه در سه جلد با عناوین: )جلد اّول( نبوّتها در نهج ایشا حشرو مجموعه که جایی
منشور حکومت علوی؛ و )جلد سوم( راه روشن مدیران منتشر شده است. این  البالغه؛ )جلد دوم(

در مشهد مقّدس؛ و  1353و  1352ای در سالهای اهلل خامنهالبالغۀ آیتهای نهجاثر شامل درس
؛ و 1359البالغه برای شاخۀ دانشجویی حزب جمهوری اسالمی در سال های شرح نهجکالس

بوده است.  مجلدات  1395تا  1372بیانات ایشان در دیدار با هیئت دولت در ماه رمضان از سال 
های ادارۀ جامعه دوم و سوم این کتاب مشخصاً درباب الگوی قدرت در نظام سیاسی علوی و شیوه

 ابل توجهی دارد.در حکمرانی علوی تأمالت ق
 چارچوب نظری: تئوری قدرت استیون لوکس

(. 265:1399)پیلچر و ولهان،« است پیچیده و سترگ بس کاری قدرت تعریف»به راستی که 
توانایی تحمیل اراده یک »شود که  عموماً به مفهوم یک رابطۀ علّی تعریف می  (power)قدرت

بنا بر تعاریف کالسیک نظام عمومی استیال را که  است« فرد بر دیگران، حتی برخالف میل آنها
، لذا به کندمی. این رابطه همواره در ارتباط با دیگری معنا پیدا (107:1394)فوکو،  دهدمیشکل 

ای است نامتقارن میان حداقل دو کنشگر. )بودون و عنوان کنش متقابل قدرت رابطه
های کالمی و فلسفی که آن را عریف( برای مثال، این تعریف از قدرت با ت528:1385بوریکو،

قدرت یک کیفیت نفسانى است که منشأ انجام »، کامالً متفاوت است: کندمیامری نفسانی تعریف 
کارى یا ترک آن خواهد شد، یعنى براى او امکان اقدام به کارى یا ترک آن به طور مساوى وجود 

است، در ترجیح یکى از آن دو، نیازمند  دارد، بنابراین، از آنجا که فعل و ترک آن براى او مساوى
« اى درونى است، زیرا ترجیح یک طرف بر طرف دیگر بدون مرجّح ممکن نیستانگیزه

شود، اساسًا (. پس بدین معنایی که در اینجا از مفهوم قدرت مُراد می268: ص1364)صدرالمتألهین،
یزیکی و هم شامل قدرت تواند هم شامل قدرت فقدرت یک مفهوم جامعه شناختی است که می
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» نویسد:برای نمونه رابرت دال می .کندمیسیاسی باشد و الزاماً در یک وضعیت اجتماعی بروز پیدا 
 الف تا آنجا بر ب قدرت دارد که بتواند ب را وادار به کاری کند که در غیر این صورت انجام

(، به عنوان شاید political powerگفت که قدرت سیاسی ) توانمی .(22:1393)لوکس،« داد.نمی
ترین تجلی همۀ اَشکال قدرت، آن نوعی از قدرت است که یک فرد یا گروه در درون جامعه عمده

 ها دارا است. برای تأثیرگذاری و کنترل زندگی سایر افراد و گروه
 درباۀ ماهیت قدرت سیاسیو  عموماً و غالباً در همۀ متون سیاسی مورد توجه بوده تعریف قدرت

که حتی در حالت افراطی آن در اندیشۀ پساساختارگرایی فرانسوی های مختلفی مطرح شده دیدگاه
استیون . »(1399به تعمیم قدرت به همۀ پدیدارهای حیات اجتماعی منتهی شده است )اسکروتن 

( درصدد 1982« )قدرت، نگرشی رادیکال»گران سیاسی، در کتاب به عنوان یکی از تحلیل« لوکس
بندی و تحلیلِ نقادانۀ جامعی از نظریات مختلف بپردازد. در این زمینه، او سه ه تا به جمعبرآمد

« طلبانهاصالح»)دیدگاه تک بُعدی(، « گراییکثرت»نگرش کلی به قدرت سیاسی را در چارچوب 
از قدرت « دیدگاه سه بعدی»یا « نگرش رادیکال»)دیدگاه دوبعدی( و آن چه که وی خودش آن را 

(. انتخاب الگوی تحلیلی لوکس، 1384واند، موردی بررسی قرار داده است )اشرف نظری،خمی
زند و آنها سوای از جامعیتِ، از آن روی بوده که او بحث قدرت را با نظام ارزشی جامعه پیوند می

داری به قدرت جزء آن دسته از مفاهیمی است که به طور ریشه» داند: را دارای وحدت پنهان می
ها وابسته است. یعنی هم تعریف و هم چگونگی کاربردش، همین که تعین یافت، به صورت ارزش

های ارزشی گره خورده است ای از )و احتماالً ناآگاهانۀ( پیش فرضغیرقابل تفکیکی با مجموعه
( جمع بندی لوکس از سه 47:1393)لوکس،« .کندمیکه دامنۀ کاربرد تجربی آن را از پیش تعیین 

 بدین صورت است: کندمیای که طرح گانههای سههومی در پارادایمنقشۀ مف
ها نه این دیدگاه بر این باور است که تعداد و تنوع گروه: (pluralism) گراییدیدگاه کثرت

تنها یکی از واقعیات زندگی سیاسی است بلکه باید و مطلوب نیز آن است که چنین باشد 
های دخیل در امور عمومی منظر هستی شناسی سیاسی گروه (. یعنی هم از386:1377)فوالدوند، 

این دیدگاه پلورالیستی که متکثرند، و هم از منظر تجویزی و هنجاری بایستی که متکثر باشند. 
چه کسی حکومت »خواند، و شاخص آن کتاب می« دیدگاه یک بُعدی قدرت»لوکس آن را 

مطالعۀ تصمیم »یم گیران سیاسی تمرکز کرده لذا از رابرت دال است، عموماً بر رفتار تصم« ؟کندمی
خودش قلمداد کرده است. از نظر آنها کثرتی از تصمیم گیران « گیری را به عنوان وظیفۀ اصلی

هستند. « هاستیز اولویت»اند و در پیگیری این منافع نیز دارای « ستیز منافع»وجود دارند که دارای 
که خودِ کلیدی قلمداد کردن آنها تابعی از  کنندمیطرح را « مسائل کلیدی»ای از آنها مجموعه
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و البته نه عموم و یا جمهور مردم است، چرا که فرض بر این است « نخبگان»های منافع و اولویت
های نخبگان مواردی دالّ بر تصمیمات سیاسی کلیدی وجود داشته باشد و در آن اولویت»که 

(. در این چارچوب 25:1393)لوکس،« ر در تقابل باشد.های هر گروه محتمل دیگحاکم با اولویت
-21: 1393ای وجود دارد که قابل رصد و بررسی تجربی است)لوکس،ستیز آشکار و قابل مشاهده

28).  
بچراچ و براتز  –های دو منتقدِ شاخص کثرت گرایی دیدگاه دو بعدی قدرت: لوکس دیدگاه

. از نظر آنها قدرت دو چهره دارد که یکی کندمی بندی نظریۀ دو بعدی قدرت طرحرا ذیل دسته –
گیرد و کامالً در قدرت در مجموع شکل می»ها بوده است: از آنها مورد توجه پلورالیست

« شودتصمیمات انضمامی یا در فعالیتی که مستقیماً مرتبط با اتخاذ تصمیمات است، منعکس می
شناسی از ود دارد که در طیفی از گونهاما چهرۀ مغفولی از قدرت نیز وج .(29:1393)لوکس،

 گونه هیچ بدون»و  شودقدرت، شامل اجبار، نفوذ، اقتدار، زور و قدرت نامرئی متجلی می
. شکلی از اجبار وجود (266:1399)پیلچر و ولهان،« پردازدمی موقعّیت کنترل به اعطایی مشروعیت

ی در فرآیند تصمیم گیری مشارکت های اجتماعدهد برخی از گروهنمی دارد که اساساً اجازه
نامند، می« هاگیریسازمان جهت»ای سیستماتیک، که بچراچ و براتز آن را کنند، چرا که به شیوه

ها، عقاید، ای از ارزشمجموعه»ها یعنی: گیریاند؛ سازمان جهتاز چرخۀ قدرت حذف شده
 محرویت بهای به –یافته و پایدار ظام مناسک، و فرایندهای نهادینه )قواعد بازی( مسلط که به طور ن

  .(30:1393)لوکس،« ها استدر خدمت برخی اشخاص و گروه  – دیگران
رسند که نه تنها فرایند تصمیم گیری با این تحلیل، بچراچ و براتز، به این نکتۀ حائز اهمیت می

رای رفع نواقص که مورد توجه کثرت گرایان بوده است باید در تحلیل قدرت لحاظ شود، بلکه ب
های ها نیز توجه کنیم، یعنی آنجا که برخی از بخش«عدم تصمیم گیری»الگوی آنان، ما باید به 

قبل از »ی خودشان را طرح کنند چرا که «هااولویت»و « منافع»اند جامعه اساساً به هر دلیلی نتوانسته
راتز هم بر معیارهایی همچون مانده است. پس اگرچه بچراچ و ب« استماع در نطفه خفه شده یا مخفی

، ولی ما را به چهرۀ پنهان قدرت در یک کنندمیستیز منافع و اولویتها در تحلیل قدرت توجه 
ها برخی از منافع گردند که با سازماندهی به جهت گیریساختار به ظاهر دموکراتیک رهنمون می

: 1393دهد. )لوکس، نمی ل بروزو به آنها مجا کندمیها را به نحویی سیستماتیک حذف و اولویت
29-38 ) 

خواهد که دیدگاه رادیکال: این دیدگاه نقد دو بُعدی را ناکافی دانسته و با فرا رفتن از آن می
«  مانع از تبدیل شدن تقاضاها به مسائل سیاسی»زوایای پنهان نظام قدرتی را آشکار کند که اساساً 
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اعمال سخت افزارانۀ قدرت، رویکردی نرم اعمال . در اینجا به جای (66:1393)لوکس،شوندمی
دهد تا افراد بتوانند نمی های افراد، اساساً اجازهشود که با تغییر در نرم افزار مطالبات و خواستهمی

شان است بیندیشند، چه رسد به این که  بر سر آن مبارزه کنند: هایبه آن چه که منافع و اولویت
ل قدرت نیست که دیگران را وادار کنید که تمایالت شما را داشته باشند؟ آیا واقعاً این نهایت اعما»

به عبارت دیگر، با مهار تمایالت و تفکراتشان، رضایتشان تضمین شده باشد؟ کنترل فکری از طریق 
« شود؛ از جمله کنترل اطالعات، وسائل ارتباط جمعی و فرآیند جامعه پذیریگوناگونی اعمال می

در واقع شکلی از اِعمال قدرت وجود دارد که فرد از درون مصادره شده  .(42:1393)لوکس، 
و نمایندگانی دارد،  دهدمیو رای  کندمیاست. او در فرآیند دموکراتیک در انتخابات شرکت 

« تقاضاهایی را به مسائل سیاسی»ای سیستماتیک ذهناً کانالیزه شده تا صرفاً ولی در واقع او به شیوه
توان گفت از جهاتی نفوذان اجتماع است. در اینجا میخواست اصحاب قدرت و ذی تبدیل کند که

 شود.ها نزدیک میلوکس به نظرات متفکرانی مانند فوکو و برخی از پسامدرن
های اصلی تحلیل قدرت سیاسی در یک جامعه را بر مبنای جمع حال اگر بخواهیم شاخص

هایی که هر یک وانیم آنها را به صورت پرسشتبندی و نقد استیون لوکس داشته باشیم، می
 به شرح زیر فهرست کنیم: کنندمیشاخص معینی را تولید 

آنها در چارچوب حقوقی « اولویت بندی»های مختلف و مشروع گروه« منافع»آیا امکان طرح 
 هاو اولویت منافع شاخص ←و سیاسی نظام حکمرانی مستقر وجود دارد؟ 

رآیند تصمیم گیری و اعمال قدرت حاضرند و یا این که  تنها قلیلی از مردم در ف« جمهور»آیا 
 توزیع قدرت شاخص ←؟ کنندمیاین فرآیند را مدیریت « نخبگان»

نفعان درگیر است و یا تنها یک گروه غالب آیا فرآیند مدیریت قدرت تابعی از حضور همۀ ذی
 سی کنشگران سیاتکثرِ شاخص←؟ دهدمیاِعمال قدرت را انجام 

آیا سازوکارهای نرم افزاری جامعه )نظام ارزشی، فرآیند جامعه پذیری، ارتباطات و رسانه و 
های اجتماعی و اقشار مختلف و متفاوت را فراهم ها و مطالبات گروهمانند اینها( اجازۀ بیان خواسته

 رئیشاخص قدرت نام ←؟کنندمیو یا این که  به نحوی سیستماتیک آنها را سرکوب  کنندمی

توان از ای عام است و میدلیل انتخاب الگوی لوکس از این جهت بوده که اوالً قدرت پدیده
؛ دهدمیالگوهای غیربومی نیز استفاده کرد؛ در ثانی، وجه نقادانۀ آن ضعف الگوهای غربی را نشان 

دیدار ها در تفکرات اسالمی، غنای تمدنی اسالم التفات پجویی همین شاخصو در نهایت، با پی
سازی امکانات تمدنی اسالم و تواند گشایندۀ راهی باشد که با استخراج و برجستهشده و می

در ادامه با بررسی این چهار های بومی آشکار گردد. لذا همسنجی با الگوهای غربی قدرت تئوری
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الگوی قدرت  شاخص )منافع و اولویتها، توزیع قدرت، تکثرِ کنشگران سیاسی، قدرت نامرئی(
اش از با ایضاح آن، چگونگی تاثیرپذیریتا  قرار گرفتهپژوهش  مورد ایاهلل خامنهآیتمورد نظر 

 .های علوی برجسته گردددیدگاه
 هامنافع و اولویت 

ترجمه « حق»منافع مشروع افراد و اقشار اجتماعی در ادبیات نهج البالغه و کالم امام علی به 
 being right orحق بودن )»و (« having a rightحق داشتن )»شود که دقیقاً به هر دو معنای می

just »)،(. حق به منزلۀ تجلی اصلی 177:1393آمده است و هر دو بعد را در بر گرفته است )راسخ
در داللتِ « سلطۀ اعتباری»که متناظر با معنای  منافع جایگاهی ویژه در دیدگاه امام علی )ع( دارد

حضرت خطاب به مالک اشتر  53. برای نمونه، در نامۀ (110:1391فقهی از حق است )فیرحی، 
کار حق را به صاحب حق، هرکس که باشد، نزدیک یا دور، بپرداز و در این »چنین فرموده است:

شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگذار؛ گرچه اجرای حق، مشکالتی برای نزدیکانت 
که (. 745: 1372)نهج البالغه، « اد قیامت بر خود هموار ساز.فراهم آورد. تحمل سنگینی آن را به ی

این بیان امام علی نمونۀ اعالی التفات به حقوق شهروندی و مبنا قرار دادن مردم در تئوری قدرت 
است که تحقق آن در غرب تقریباً در قرن بیستم به صورت کامل رخ داده است. به تعبیر استاد 

 ی قدرت علوی تابعی از حقوق ذاتی مردم است و نه نگاه تیماردارانه:مطهری نگاه به مردم در الگو
 توده به دیدی چه با حکومت که است این دارد، بستگی بدان عموم رضایت که چیزهایی از یکی»

 اختیار صاحب و مالک خود و مملوک و برده آنها که چشم این با ؟کندمی نگاه خودش و مردم
 صورت در نماینده؟ و امین و وکیل تنها خود او و اند حق احبص آنها که چشم این با یا است،

 انجام خویش حیوان برای حیوان یک مالک که است تیماری نوع از دهد انجام که خدمتی هر اول،
 حکومت اعتراف.  دهدمی انجام صالح امین یک است خدمتی نوع از دوم صورت در و دهدمی
 شرایط از باشد، آنها حاکمیت نفی بر مشعر که عملی نوع هر از احتراز و مردم واقعی حقوق به

 (.84:1358)مطهری،  «است آنان اطمینان و رضا جلب اولیه
که حقوق و منافع افراد به ویژه محرومانی که  دهدمیسیر حکمرانی امام علی )ع( نشان 

است؛ بوده  دسترسی به قدرت ندارند در حکومت ایشان اهمیت خاصی داشته و مورد توجه ویژه
ضمن این که  ثروتمندان و صاحبان قدرت جامعه در برابر فقرا مسئول بوده و باید به آنها کمک 
نمایند. به هر حال حکمرانی عادالنه، باید شرایط زندگی متعارف و خردمندانه را برای همه 

ران، شهروندان فراهم کند و حقوق و منافع محرومین را تامین نماید )اسماعیل پور نیازی و همکا
(. به نحویی که منافع همۀ افراد جامعه تامین شود و منافع و اولویتهای محرومین و 131، 1393
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قدرتان در اولویت قرار بگیرد. در این نظام حکمرانی، بانک اطالعاتی وجود داشته )به نام دیوان بی
جامعه در آنجا فهرست که برخی معتقدند به تقلید از شیوۀ اداری ساسانیان بوده( و منافعِ همۀ افراد 

منافعِ مشروع همۀ افراد جامعه مورد توجه قرار نهج البالغه آمده  67شده است. در نامۀ و توزیع می
گیرد و اولویت نیز با نیازهای واقعی افراد باشد که همانا تقریباً همان ضرورتهای باالیی هرم مازلو 

سخت دقت و مراقبت کن و آنان را به  المال که در نزدت گِرد آمده است،در اموال بیت»است: 
کن عائله داران و گرسنگان که نامشان در دیوان نیازمندان است،  بپرداز تا فقر و نیاز در جامعه ریشه

آگاه باش! که حق مسلمانانی که در نزد تو و ما به سر » فرماید: حضرت می 53در نامۀ « شود.
 گیرندمیآیند و آن را گرفتن حق خود نزد من می برند، از این غنیمت یکسان است؛ آنان برایمی

 «گردند.و باز می
، برخالف نگاه ماکیاولی در شهریار که اساس قدرتِ حاکم را بر در ادامۀ همان نامه حضرت 

(، و توصیه دارد 58:1394داند )مِنان، و نظم سیاسی را زاییدۀ ترس از ترس می دهدمیترس قرار 
(، با 145:1389)ماکیاولی، « ن، بهتر آن که قدرت مستقر ترس انگیز باشدمهرانگیز بود»که به جای 

بدان بهترین چیزی که حسن ظن »فرمایند: می بر نیکی و محبت، شهروند_حاکمابتنای رابطۀ 
شود، نیکی کردن حکمران است در حق مردم و کاستن از حکمران را نسبت به مردمش سبب می

آن گاه  شان به انجام دادن کارهایی است که بدان ملزم نیستند.نکردنبار رنج آنان و به اکراه وادار 
اند و سزاوار است که حکمران آنان را به بخشش خود صنف فرودین، یعنی نیازمندان و مسکینان

و تو را در »معیار اولویت بندی نیز بر اساس حق است:  علویدر دیدگاه « .بنوازد و یاریشان کند
ثابت و حقی است معلوم؛ و نیز مسکینان و ناتوانان و بینوایان با تو  این صدقه نصیبی است، 

نهج  26)نامۀ  «پردازم، تو نیز حق آنان را به تمامی بپردازاند. من  حق تو را به تمامی میشریک
 البالغه(.

طرح « عدالت اجتماعی»ای، ذیل مقولۀ اهلل خامنهتوجه به منافع مشروع افراد در اندیشۀ آیت
 گوهرین پیوندى عدالت و قدرت میان»گوید: اصوالً همان گونه که ناصیف نصار میست. شده ا
عدالت  و قدرت میان گوهرین پیوند این و نیست؛ حق بر دیگر بگسلدعدالت  از قدرت اگر. است
باید به آن »فرماید:می ایشان( 1376)نصار، « است غلبه و قدرت میان بنیادین تمایزهاى از یکى

ا پابند بود، باید دنبال عدالت اجتماعی بود، دنبال حمایت از محرومین بود، دنبال حمایت هآرمان
از مظلوم بود، با ظالم و مستکبر باید مقابله کرد، زیر بار او نرفت، اینها همه مطالبات اسالمی است، 

باشد؛  جور نیست که فقط یک محاسبۀ عقالئی و انسانیاسالم اینها را از ما خواسته است؛ این
( تاکید بر عدالت اجتماعی یعنی این که  الگوی 1395/03/14)بیانات مورخۀ « تکلیف دینی است.
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به تعبیری  های آحاد جامعه را بشنود و آنها را برآورده سازد.قدرت مستقر مطالبات و خواسته
رودستان خواهد حتی نسبت به ضعفا و فای از عدالت جُبرانی  که میتوان گفت گونهارسطویی می

های قدرت مسلط مطالبات آنها را نادیده تبعیض مثبت رواداشته باشد تا اجازه ندهد کانون
طرفدار عدالت  به معنای واقعی کلمه امام»گوید:در فرازی ایشان می .(226:1391)فورکوش،بگیرند

. کردمی، بر پرهیز کردن از اسراف تأکید کردمیالمال تأکید اجتماعی بود؛ بر مصرف درست بیت
این هم یکی از خطوط اساسی است. مسئلۀ عدالت اجتماعی، طرفداری از محرومان و دوری از 

 ( 1394/03/14بیانات مورخۀ «)گرایی و عمل در این جهت.خوی اشرافیگری و خوی تجمّل
، (شودهای مشروع همۀ اقشار شنیده میکه در آن منافع و اولویت)نقطۀ مقابل عدالت اجتماعی 

های قدرت و است که حلقه« رانتخواری»وهای قدرتِ غیرعلوی، همانا پدیدۀ مذموم در الگ
با تامین منافع گروهی خودشان و  تا کنندمیهای فاسد در درون نظام اداری کشور ایجاد الیگارشی

که دقیقاً الگوی  کنندهای دیگر را حذف های گروهدر اولویت قراردادن آنها، عمالً منافع و اولویت
قض مناسبات رقابتی است که در آن هر کسی بنا بر توان و شایستگی خودش از کیک قدرت ن

. امام علی )ع( که نظام رانتخوار عثمان را مشاهده کرده بود (1388شود )خیرخواهان، مند میبهره
آورد که نه تنها دست گیرد و فریاد بر میدر خطبۀ پانزدهم نهج البالغه علیه آن موضع می

در مورد »گرداند:اران را کوتاه خواهد کرد بلکه اموال غارت شده را به بیت المال باز میرانتخو
برگشت دادن زمینهایی که عثمان بیجا بخشیده بود:به خدا سوگند، اگر این امالک، کابین همسران 

گردانم، که در عدالت گشایش است، و و بهای کنیزکان هم گشته باشد، آن را به بیت المال برمی
 « به فریاد آید.« بیداد»بر او سخت آید، از « داد»آن کس که 

در جامعه « هابرابری فرصت» را نفی کرده و بر ۀ رانتخواریای صراحتاً پدیداهلل خامنهآیت
منابع »مندی از امکانات موجود را داشته باشند و تاکید دارند به نحویی که همۀ اقشار امکان بهره

؛ چرا که انحصار منابع موجب نابودی فرصتهای برابر ای خاص نباشدهدر انحصار حلقه« قدرت
 :که طاغوتی است و غیرعلوی کندمیشده و در نهایت با زوال عدالت الگویی از قدرت را حاکم 

حاال عدالت  فلسفۀ وجودی ما، عدالت است. رشد اقتصادی باید همپای عدالت پیش برود؛»
ها، دادن فرصتهای برابر، تشویق درستکار و مهار : کم کردن فاصله]عدالت یعنی[چیست؟ 

ها، اظهار عزل و نصبها، قضاوت–متجاوزان به ثروت ملی، عدالت را در بدنۀ حاکمیتی رایج کردن 
مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن، منابع مالی کشور –نظرها 

ین منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها و مورد اتفاقهای عدالت را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک ا
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 بیانات مورخۀ)«است که باید انجام بگیرد. بنابراین، عدالت یک اصل است و نیازمند قاطعیت
2/3/1385) . 

« استیثار»ای علیه اهلل خامنهتوان گفت که الگوی قدرت علوی مورد نظر آیتی میبه تعبیر
 اما ،باشدمی خود منافع بر دیگران منافع داشتن مقدم و گذشتگی خود زا معنای به «ایثار». است

 نوع هر به یابیدست اندیشه و خواهی زیاده و گرفتن نظر در خود برای ویژه حق معنای به «استیثار»
 و عمومی اموال که کسانی: دیگر عبارت به. باشدمی است، دیگران اختیار در که سودی و امتیاز

 اهل سازند، خود نزدیکان و خود ویژه است، همگانی برداریبهره برای که را یخداداد امکانات
 (.1379؛ دلشاد تهرانی، 198:1394استیثاراند )سروراخالقی، 
 شاخص توزیع قدرت

 concentration ofکه نقطۀ مقابل تمرکز قدرت ) (distribution of power) توزیع قدرت

power ،و به طریق  شناسیسفه و اندیشۀ سیاسی تابعی از انساندر هر فل(، 85:1395( است )زمزم
نهج  53آن نظام فکری است.  در نامه  (Political Anthropologyاولی انسان شناسی سیاسی )

مردم یا برادر دینی تواَند یا همانند تواَند »البالغه، درباره منشا برابری مردم چنین روایت شده است: 
های یادآور فلسفه (. این نگاه برابر به شأن و کرامت انسانی که721: 1372)نهج البالغه،« در آفرینش

به غلط ادعا شده صرفاً در  انسانگرایی مانند اصل کانتی انسان همچون غایتی فی نفسه است، و
تواند مبنای توزیع قدرت دموکراتیک باشد، در های سکوالر غربی وجود دارد و میدموکراسی

نوعی ارتباط ادعا کردند[ ]»مبنایی دارد. به تعبیر شهید مطهری:  الگوی قدرت علوی جایگاهی
تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حق حاکمیت تودۀ مردم از طرف دیگر برقرار 

جانشین  اهللشد. مسؤولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسؤولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق 
  –برپا ساخته« عدل»و به « حق»ه جهان را به ک–ه ذات احدیت حق الناس گشت. ایمان و اعتقاد ب

به جای اینکه زیربنا و پشتوانۀ اندیشۀ حقوق ذاتی و فطری تلقی شود، ضد و مناقض آن شناخته شد 
(. استاد مطهری با نقد این 18:1354)مطهری، « خداییو بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی

ند که مبنای قدرت و مشروعیت آن در اندیشۀ اسالمی برآمده از دهتئوری قدرت غربی نشان می
در » مردم و پاسداری حقوق آنهاست و اینها اتفاقاً نه غیردینی بلکه عمیقاً وامدار تفکر دینی است:

نهج البالغه از حقوق واقعی تودۀ مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این که  مقام 
در منطق این کتاب شریف،  ه،امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشدواقعی حکمران 

امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست؛ از این دو )حکمران و 
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مردم( اگر بناست یکی برای دیگری باشد، حکمران برای تودۀ محکوم است نه تودۀ محکوم برای 
 (. 18 :1354)مطهری، « حکمران

خاستگاه قدرت »این نوع تفسیر از قدرت، همانی است که در نظریۀ سیاسی غربی با مبنای 
( شرح و بیان شده که با بسط و گسترش بدل به الگوهای 245:1391)الگلین، « اندسیاسی مردم

مبنای حقوقی این دیدگاه در تئوری حقوق عمومی اسالمی قدرت دموکراتیک جدید شده است. 
که اساساً قدرت امانتی است در دست امانتداری به نام حاکم که به جای آن که برای او این است 

خدا » :است . مطهری به درستی آن را ایضاح کردهکندمیقدرتی ایجاد کند، تکالیفی را بر او بار 
ه کنید، بشان برگردانید و در وقتی که میان مردم حکم میها را به صاحبانکه امانت دهدمیفرمان 

ها است. اعم مقصود مطلق امانت»آمده: [58]نسا، در مجمع البیان ذیل این آیه .عدالت حکم کنید
اند، خداوند با تعبیر که مخاطب حکمراناناز الهی و غیر الهی، و اعم از مالی و غیرمالی؛ دوم این

که چرا »گوید:سپس می« که به رعایت مردم قیام کنند دهدمیلزوم اداء امانت حکمرانان را فرمان 
اند که امر خدا و رسول و والۀ امر را اطاعت مردم موظف شده فرمایدبعد از این آیه بالفاصله می

)مطهری، « کنند، در آیه پیش حقوق مردم و در این آیه متقابالً حقوق والۀ امر یادآوری شده
19:1354 .) 

این آیات هم چیزی غیر از تاکید دهند که تفاسیر ائمه اطهار از شهید مطهری در ادامه نشان می
از ائمه )ع( روایت رسیده که از این دو آیه »بر الگوی امانی قدرت و اصالت مردم نبوده است: 

یکی مال ماست )مبین حقوق ما بر شماست( و دیگری مال شماست )مبین حقوق شما بر ماست(. 
است، از جمله امانتها این است که  امام باقر فرمود: اداء نماز و زکوۀ و روزه و حج از جمله امانات

به والۀ امر دستور داده شده که صدقات و غنائم و غیر آنها را از آنچه بستگی دارد به حقوق رعیت 
بر امام الزم است  :کندمیاز درالمنثور از علی)ع( روایت ، ذیل این آیه، در المیزان .تقسیم نمایند

ند دستور آن را فرود آورده و امانتی که خداوند که آنچنان حکومت کند در میان مردم که خداو
به او سپرده ادا کند، هرگاه چنین کند بر مردم است که فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و 

 .(19:1354)مطهری،« دعوتش را اجابت کنند
 26خطوط فکری در کالم امام علی به راحتی قابل ردگیری است؛ برای نمونه، در نامۀ  همین

و به این بهانه که بر آنان امارت دارد، روی از ایشان بر متابد، زیرا آنان برادران دینی »فرمایند: می
پردازم، تو نیز حق آنان او و در گرفتن حقوق خداوند یاران او هستند... من  حق تو را به تمامی می

ای، ز آن برخوردار شدهاگر قدرتی که ا»همچنین در فرازی دیگر آمده است: « را به تمامی بپرداز.
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شماری، بزرگی حکومت پروردگار را که برتر از آورد و خود را بزرگ مینخوتی در تو پدید می
 (. 49: 1372)نهج البالغه « توست بنگر

یابد که اساسًا در الگوی حکمرانی علوی، ساخت اجتماعی با حضور اقشار مختلف قوام می
شود )ابن که بعداً در جریان فلسفۀ مشا نیز بر آن تاکید می یک تقسیم کار اجتماعی را نیز رقم زده

کنند؛  های جمعی مداخلهگیریاند تا در تصمیمحق،در نتیجه همۀ اقشار ذی(350:1390سینا،
هایی است که کارشان جز به یکدیگر اصالح رعیت را صنف»فرماید: حضرت به مالک اشتر می

یا عام  اند و صنفی، دبیران خاصنفی از ایشان لشکرهای خداینیاز نباشند. صنشود و از یکدیگر بی
اند که باید در کار خود انصاف و مدارا را به و صنفی قاضیان عدالت گسترند و صنفی، کارگزاران

اند ند، چه ذمی و چه مسلمان و صنفی بازرگاناناگزارانکار دارند و صنفی جزیه دهندگان و خراج
ین که حاجتمندان و مستمندان باشند. هر یک را خداوند سهمی معین و صنعتگران و صنفی فرود

کرده و میزان آن را در کتاب خود و سنت پیامبرش)ص( بیان فرموده و دستوری داده که در نزد 
 «شود.ما نگهداری می

ای نیز قدرت به معنای امانی آن فهم شده که باید امانتدار بر تکالیفی اهلل خامنهدر کالم آیت
عدل به خرج بدهید؛ قسط و عدل و انصاف در همۀ » ناشی از این امانتداری است، عمل کند:که 

در امانت خیانت نکنید. امانت فقط پولی نیست که شما  ]فرموده[اند؛ یا امور زندگی را دستور داده
گر دست بنده دارید؛ مقامی هم که، مسئولّیتی هم که به وسیلۀ شما به من داده شده امانت است. ا

بدیهی  .(1399/02/6)بیانات مورخۀ« چنانچه این امانت را درست عمل نکنم، خیانت در امانت است
 دهدمیاست که فهمِ امانی از قدرت برسازندۀ الگویی خواهد بود که اجازۀ سواستفادۀ از آن را ن

شهای تواند کنها می. یکی از این سواستفادهچرا که خیانت در امانت هم گناه است و هم جرم
های سیاسی انحصارگرایانه باشد که عمالً به معنای عدم توزیع قدرت و انباشت آن در حلقه

الگارشیک است که نماد همان طاغوتی است که به دست انقالب اسالمی سرنگون شده تا قدرت 
ای در الگوی قدرتِ اُمویِ پهلوی به کنشگران در بین مردم عادالنه توزیع شود و آنها از حاشیه

مردم، قبل از پیروزی انقالب »صلی در الگوی قدرت امانی علویِ جمهوری اسالمی تبدیل شوند:ا
اند؛ انقالب اسالمی آمد و مردم را از حاشیه هیچ نقشی در مدیریّت کشور و تعیین مدیران نداشته

 . برخی از پژوهشگران برای(12/5/1396)بیانات مورخۀ « به متن آورد؛ مردم شدند صاحب اختیار
زمامداران؛  انتخاب گیری؛رأی گرایی؛سنجش الگوی توزیع قدرت از هشت شاخصِ قانون

حاکمه نام  هیئت مندیفره پذیری؛ و نبودمحاسبه مدنی؛ جامعۀ قوت آزادی؛ اصلی؛ قوای استقالل
( که برخی از آنها مشخصاً با نظرات مطروحۀ باال همپوشانی دارد. کاًل 175:1384اند )حقیقت، برده
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ر شاخص توزیع قدرت، اوالً اصل بر برابری همۀ افراد است. در ثانی اصالت در منشاء قدرت و د
 است. ای از امانتمشروعیت آن با مردم است. و ثالثًا، ماهیت قدرت گونه

 تکثِر کنشگران سیاسی

تصور عمومی و ناصواب بر این است که چون در تئوری قدرت اسالمی امام یا نائب او در 
های اجتماعی داده نخواهد شود، لذا اجازۀ فعالیت به گروهیره به قدرت الهی متصل مییک زنج

شد و باید کنش سیاسی و اِعمال قدرت از یک کانون انجام شود و اصوالً این الگوی قدرت 
، مثالً پذیرای تکثر کنشگران سیاسی نیست. ولی بر خالف این ادعا، سنت سیاسی علوی چنین نبود. 

را بابت  ایشاننهج البالغه، به دعاوی واهی او که  28سخ به معاویه، در نامۀ حضرت در پا
شان به کشتن عثمان متهم کرده بود، اش به تحریک مخالفان و برانگیختنهای سیاسیمشارکت

که قصدی جز اصالح امور سیاست و خالفت که به راه انحراف رفته بود، نداشته و  دهدمیپاسخ 
آید ز نهج البالغه )برای نمونه در تصریح بر حقوق مردم و حاکم( هم بر میاز فرازهای دیگری ا

سپس »دانسته است: اش میکه این کار را جز حقوق سیاسی اّمت اسالمی در الگوی قدرتِ برگزیده
باشى. راستى کدام کار مرا با عثمان به یاد آوردى، تو باید پاسخ دهى که از خویشاوندان او مى

اش با عثمان بیشتر بود و راه را براى کشندگانش فراهم آورد آن کس که به او ىیک از ما دشمن
یارى رساند، و از او خواست به جایش بنشیند، و به کار مردم رسد یا آن که از او یارى خواست و 
دریغ کرد و به انتظار نشست تا مرگش فرا رسد؟ خداوند باز دارندگان از جنگ را در میان شما 

خوانند، و جز لحظه هاى کوتاهى در و آنان را که برادران خود را به سوى خویش مىشناسد، مى
هاى عثمان، بر او عیب نمى گرفتم، نکوهش نبرد حاضر نمى شون. من ادّعا ندارم که در مورد بدعت

مى کردم و از آن عذر خواه نیستم، اگر گناه من ارشاد و هدایت اوست، بسیارند کسانى که مالمت 
بى گناه اند. و بسیارند ناصحانى که در پند و اندرز دادن مورد تهمت قرار گیرند. من قصدى  شوند و

و توفیقات را جز از  و موفّقیت من تنها به لطف خداست جز اصالح تا نهایت توانایى خود ندارم،
 «.خدا نمى خواهم، بر او توکل مى کنم و به سوى او باز مى گردم

ر جغرافیای کنش سیاسی امری واجب و برخاسته از الگوی ، مشارکت دایشاندر دیدگاه 
های واهی از توان آنها را به بهانهقدرتِ مُختار ایشان و از حقوق انکارناپذیر مردم بوده لذا نمی

دخالت در تعیین سرنوشت خودشان محروم کرد و یک الگوی قدرت مبتنی بر کنشگرانِ سیاسی 
بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور داراى  این حق آحاد ملت است که»محدود ساخت:

از نظر ایشان حضور فراگیر مردم نه تنها مشروع و مُحقّانه  .(1/1/1384نقش باشند. )بیانات مورخۀ 
( در الگوی تکثر کنشگران 31/6/1399)بیانات مورخۀ « مدلسازی جدید»تواند یک است بلکه می



 رهبریاز منظر یاسیقدرت س یدر الگو یعلو میمفاه نییتب                                                 16

آورند که با حضور مثال را از هشت سال دفاع مقدس می اجتماعی نیز باشد. ایشان شاهد-سیاسی
و مشارکت آحاد مردم انجام شد و مُدلی جدید از مشارکتِ مستقیم و فراگیر را رقم زد که قابل 

های و اقسام گروه ]همۀ اقشار[» نیز هست: سیاسی و اجتماعیهای حیات تعمیم به دیگر عرصه
دمی ]دفاع مقدس[ حضور پیدا کنند؛ این یک مُدل جدید توانستند در این شبکۀ عظیم مرمردمی می

ایم. نمونۀ چنین بسیج مردمی عظیمی اصالً وجود ایم و نشنیدهاش را[ نخواندهجا ما ]نمونههیچ .بود
توانستند سازی جدید که همه میتوانستند همکاری کنند، همه میندارد. این مدل جدید بود؛ مدل

  .(1399/06/31بیانات مورخۀ «)دادندمیافزایی کنند همه ]کمک[هم
که اساس و  کنندمییاد « مردمساالری دینی»ای از این حضور فراگیر ملت به اهلل خامنهآیت

ساالری را به جای آن ]رژیم طاغوت انقالب اسالمی[ بنای مردم»]بنیاد الگوی قدرت در ج.ا. است:
یعنی چه؟ یعنی از اوّل، تعیین نظام با رأی  ساالرساالر. مردمپهلوی[ گذاشتند و کشور شد مردم

 -مردم؛ تعیین آن کسانی که باید بنشینند قانون اساسی را تنظیم کنند ــ ]یعنی[ خبرگان قانون اساسی
با رأی مردم؛ بعد که قانون اساسی تنظیم شد به وسیلۀ منتخبین مردم، خود آن قانون اساسی باز در 

ای، با رأی مردم؛ اهلل خامنهۀ اجرائیّه، شوراهای گوناگون، خود آیتمعرض رأی مردم؛ قوّۀ مقنّنه، قوّ
ای را ]انتخاب اهلل خامنه، آنها آن وقت یک آیتکنندمیای را مردم معیّن اهلل خامنهخبرگان آیت

گردد به رأی مردم؛ این ]جور[ ادارۀ کشور، معنای حکومت مردمی [؛ یعنی همه چیز برمیکنندمی
 . (16/11/1398مورخۀ )بیانات « است

 قدرت نامرئی

همان گونه که ذکرش رفت، در تعریفِ مُختار ما از قدرت، به تبع استیون لوکس، هر الگویی 
ای از ارزشها برساخته شده که ماهیت آن را شکل اش از منظومهاز قدرت در زیرالیۀ متافیزیکی

اش، سازی انسان از ماهیتِ انسانی، با بیگانهتوان با تغییر در تنظیماتِ این ارزشها. بنابراین میدهدمی
صنعِت فرهنگ و ایدئولوژی و ایسمهای ریز و درشت و )به تعبیر آدورنو و هورکهایمر( با 

ند ولی ی دارآزاد توهمی ازهای مختلف، قدرتی نامرئی ایجاد کرد که در درون آن افراد گفتمان
های واقعی خودشان «حق»دهند آنها به نمی ازهدر واقع در تارهای نامرئی قدرتهایی اسیرند که اج

ها ظاهر ستیزی در منافع و اولویتبهکنند. در این شرایط « مطالبه»آگاهی پیدا کنند و متعاقباً آنها را 
ولی در واقع شکلی نهادینه از سرکوب سازمان یافته به واسطۀ ابزارهای ناپیدا وجود  دهدمیرخ ن

نامرئی، طبق نکات فوق الذکر، این است که سازوکارهایی دارد. پس منظور از شاخص قدرت 
وجود داشته باشد که اساساً امکان بیان مسائل و مشکالت را به مردم ندهد و فراتر از آن با دستکاری 

خودشان که « حقوق طبیعی»افکار عمومی جهالتِ سیستماتیک را به جامعه تزریق کند تا آنان از 
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ان متحقق شده است، بی خبر بشوند و از سوی دیگر جرأت پیگیری شذیل بیعت با امام عصر برای
آن را نداشته باشند.  در حالی که در سنت سیاسی علوی غالباً توصیه شده تا اوالً مردم نسبت به 
حقوقشان آگاه شوند و در ثانی به راحتی به ابزارهای مطالبۀ آن دسترسی داشته باشند. برای نمونه 

اما بعد، حج را براى » :فرماینددر مکه می خودشانغه، حضرت خطاب به عامل نهج البال 67در نامۀ 
اهلل را به یادشان آور و هر بامداد و شامگاه برایشان به مجلس بنشین و کسى مردم بر پاى دار و ایام

یام میان تو و مردم، پ .را که در امرى فتوا خواهد، فتوا ده. نادان را علم بیاموز و با عالم مذاکره کن
در این فراز، « رسانى جز زبانت و حاجبى جز رویت نباشد. هیچ نیازمندى را از دیدار خود باز مدار.

مبنای تئوری قدرت علوی آشکار شده که چیزی جز تبیین، توصیف، و در نهایت تأمین حقوق 
سانی شان از حقوقی انبتوانند بر مبنای شأن و کرامت ذاتی هاانسانواقعی مردم نیست. این که 

 برخوردار باشند و آنها را با عّزت نفس مطالبه کنند.
 – درباب نظریات غربیلوکس  نقادانۀای ای نیز با اشاره به همان نکتهاهلل خامنهدر بیانات آیت

ها شکلی از قدرت نظام قدرت ماهیت ارزشی دارد و زورمندان و قلدران با دستکاری نظامِ ارزش
تصریح  –اساساً امکان بیان مطالبات حقیقی مردم وجود نداشته باشد  تا کنندمینامرئی را اعمال 

ها را شده که آزادی بیان واقعی جایی است که کسی نخواهد )همانند وضع فعلی غرب( ارزش
آزادی محسوب شود ولی در همان حال امکان « همجنسبازی»چنان دستکاری کند که برای نمونه 

امروز در بسیاری »وکاست یا مانند آن وجود نداشته باشد: یک پرسش علمی از حقیقت تاریخی هول
الحال هولوکاست را زیر سؤال ببرد. در از کشورهای غربی کسی جرأت ندارد که واقعۀ مجهول

بازی چیزی شناسی بخواهند علیه همجنسآمریکا اگر کسانی با تکیه به مبانی روانشناسی و جامعه
و در ادامه نشان « اند؟بود، اینها چطور ملتزم به آزادی بیان بنویسند و منتشر کنند، قادر نخواهند

دهند که تمام ادعای حقوق انسانی افراد در جوامع غربی صرفاً بازیچۀ منافع قدرتمندان می
های ها و نسلآنجایی که پای سیاستهای خبیث صهیونیستی در میان است که باید اخالق ملّت»است:

و حق ندارد در  کندمیآنجا آزادی بیان معنا ندارد و کسی جرأت ن جوان به فساد کشیده بشود، در
 -ای مثل هولوکاست یا در قبال مسئله -آلود و رذیالنه چیزی منتشر کند مقابل این سیاست خباثت

امّا برای اهانت به مقدّسات اسالمی و به خیال خودشان برای سبک کردن این مقّدسات در چشم 
 ( 1391/06/27)بیانات مورخۀ « چرا.جوانان کشورهای اسالمی 

در جایی دیگر تصریح دارند که آزادی در تمام ابعاد آن بحثی مبنایی در ج.ا. است و بسیار 
تاکتیکی  اعتقاد ما به آزادی یک مسئلۀ»است:  طرح و دنبال شده های غربی آزادیفراتر از شیوه

، که آن، به نظر ما کنندمیها تعریف معنائی که غربینه به ]البته[ واقعی است. نیست؛ یک مسئله
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انحراف است. آنجائی که باید آزادی باشد، نیست؛ آنجائی که باید محدودیت باشد، قیدها گسسته 
است و آزادی هست! آن را ما مطلقاً قبول نداریم. ما آزادی را با همان مفهوم اسالمی خودش قبول 

)بیانات مورخۀ « آزادی فکر هست وان، آزادی رفتار،داریم، که البته در آن، آزادی بی
که « جامعه ماهیت ارزشی الگوی قدرت حاکم بر»یعنی آنکه دقیقاً همان نکتۀ  .(1388/06/08

نیز  متاثر از آن، در اندیشۀ رهبری و در دیدگاه علوی،، کندمیلوکس در تحلیل و تعریفش مطرح 
ذات »با دستکاری این نظام ارزشی اجازۀ بروز و ظهور توانند هست، و این که  قدرتهای نامرئی می

را ندهند و برای مثال برهنگی و انحرافات جنسی را حق شهروندان قلمداد کند، ولی « راستین آدمی
های استثماری مسلط بر جامعه را به پرسش بگیرد )اخیراً در همزمان به او اجازه ندهد تا سیستم

های نظام سرمایه ( تردید در پیش فرض2020سپتامبر  27مدارس انگلیس، به گزارش گاردین )
 داری ممنوع شده است!( 

 نتیجه گیری

 اهللآیت اندیشۀ در علوی قدرت الگوی هایمولفه و تبیین پژوهش بررسی اصلی پرسش
تحقیق با  .کند بازسازی را ایشان نظر مورد سیاسی مناسبات هندسۀ بتواند برای آنکه ای بود؛خامنه

ها؛ ب( توزیع قدرت؛ ج( تکثرِ کنشگران سیاسی؛ و چهار شاخص الف( منافع و اولویت برساختن
های مختلف د( قدرت نامرئی؛ که همگی مستخرج از الگوی تحلیلی استیون لوکس از پارادایم

اهلل تعریف و تحلیل قدرت بود، کوشید آنها را در سنت سیاسی علوی و اندیشۀ سیاسی آیت
با توجه به نکاتی که از منابع در دسترس استخراج و در متن مقاله نقل شد  ای دنبال کند.خامنه

کاماًل  ایرانای در ج.ا.اهلل خامنهتوان گفت که الگوی قدرت سیاسی در سیرۀ سیاسی آیتمی
. در این الگوی سیاسی بایستی هندسۀ مناسبات قدرت به برگرفته از الگوی قدرت علوی است

ها و اقشار و آحاد مورد توجه های مشروع تمامی افراد و گروه«ولویتمنافع و ا»نحوی باشد که 
مندی برای آنها وجود داشته باشد. همچنین نوعی تبعیض مثبت به نفع قرار گرفته و امکان بهره

در الگوی غربی « دولت رفاه»محرومین و بی قدرتان غالباً مورد توجه واقع شده که تسامحاً مشابه 
شود سطوح معینی از اشتغال، درآمد، آموزش، که در آن حکومت متعهد میسیستمی »است. یعنی 

)عالم، « کمک بهداشتی، تامین اجتماعی و مسکن را برای همۀ شهروندان خود فراهم کند.
اصل بر توزیع عادالنۀ قدرت بوده تا جایی که از تمرکز قدرت « توزیع قدرت»( از منظر 1379:376

نعت به عمل آمده است؛ در همین راستا، و برای تحقق همین در دست فرد یا گروهی خاص مما
 تاکید مردم جمهور اکثریت و ملت اقشار تمامی حضور بر دائماً – قدرت عادالنۀ توزیع –مولفه 

های که شاید تنها در دموکراسی« مدل سازی جدید» –ای اهلل خامنهآیت تعبیر به – نوعی. است شده
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، دیده شده باشد. و در نهایت شاخص دهدمیونهای سوئیس رخ مستقیمی مانند آن چه در کانت
هایی نرم و ناپیدا از طرح کوشد تا  به شیوهکه طبق تعریفِ استیون لوکس می« قدرت نامرئی»سلبی 

های خواسته و مطالبات بر حق مردم جلوگیری کند و اساساً مانع تبدیل شدن تقاضاها به خواسته
ای اهلل خامنهبشود. در هر دو الگوی قدرت علوی و سیرۀ سیاسی آیتسیاسی و مبارزه بر سر آنها 

های مختلف باید امکان بر نفی این شاخص تاکید شده و عموماً توصیه شده است که مردم و گروه
لکنت »نهج البالغه  53شان را داشته باشند و به تعبیر امام علی در نامۀ ها و مطالباتطرح خواسته

گردد که در آن حق ناتوان بدون لکنت زبان از توانمند فقط امتی پاکیزه می»شد: ی در کار نبا«زبان
هر شکلی قدرتان بر سر صاحبان قدرت بلند باشد. ؛ بلکه برعکس بایستی صدای بی«بازستانده شود

و (« constituted powerقدرت موسَّس یا قدرت تاسیس شده )»از قدرت متشکل از دو بُعد 
(. آنجا که 153:1391)الگلین، (« (constituent powerدرت تاسیس کننده قدرت موسِّس یا ق»

اصالت با مردم باشد و مردم ولینعمتان حکومت باشند و اصل بر شیفتگی خدمت باشد و نه تشنگی 
است که مبنای تکوین و تداوم الگوی قدرت سیاسی آن جامعه قرار « قدرت موسِّس»بر قدرت، 

الگوی » را رهبریتوان الگوی قدرت مورد نظر به نکات فوق الذکر می باتوجهگیرد. بنابراین، می
که برگرفته از مبانی فکری علوی است. الگویی که با اذن مالک  نامگذاری کرد« قدرتِ امانی

( و امین در صورت تعدی و 417:1388گیرد )کاتوزیان،]مردم[ در اختیار امین ]حاکم[ قرار می
 (. لذا اساساً در حکومت اسالمی قدرتِ سیاسی93:1389داماد، تفریط در آن ضامن است )محقق

صرفاً امانتی است از جانب عموم و جمهور مردم در دست امانتداران قدرت که مالک آن نیستند 
اند که بایستی توسط صاحبان امانت )مردم( نسبت به اصل امانت )قدرت( بازخواست بلکه پاسبانانی

 شوند.
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