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Abstract 

 

One of the central issues in any country is the legitimacy of the political system. 

Especially in the future, which are historical and cultural historical and powerful 

sources are legitimizing. According to the history of Iran is very advanced and has 

been a powerful cultural system, multidimensional constitutional resources have 

continued. Religion has become a tradition in the new legal age. The central question 

and purpose of this study is the reasons for the continuity of multiple sources in Iran 

and especially the power of religious legitimacy in Iran. In analyzing this question 

and using analytical-explanatory method to various issues, the role of religion in the 

history of Iran, reproduction and increase of religion in politics with the arrival of 

Islam in Iran and creating religious support for modern governments in Iran and 

adapting religion to democracy In the sources of the legitimacy of the government in 

Iran in the past and in the third millennium is the reproduction of the religion and 

tradition of Iranshahri and Farah Izadi, individualism, divine approval and 

extraterrestrial as well as the application of traditional elements with the new system 

of knowledge of the rule of law and people's rule. 
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 ایران در حکومت نهاد با سیاسی مشروعیت و سنت تعامل
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 چکیده

شورهای که از  صوص در ک ست. بخ سی  ا سیا شروعیت نظام های  شور م ضوعات محوری در هر ک یکی از مو

ست.با توجه به  شروعیت بخش متعدد ا ستند منابع م سابقه تاریخی و فرهنگی تاریخی و قدرتمندی برخوردار ه

تمندی برخوردار بوده اسییتنمنابع مشییروعیت چند انه اینکه تاریخ ایران بسیییار الوینی  و از نظام فرهنگی قدر

تاکنون ادامه داشته است. در واقع نهاد حکومت در ایران همواره با اقتدار دینین سنتی در عصر جدید قانونی  معنا 

شیییده اسیییت. سیییواح و هدی محوری ایال ل وهش دیین تداوم منابع چند انه در ایران و بخصیییوص قدرت 

تبیینی  به –اسیییت. در ته یه و تح ین ایال سیییواح و با بهره  یری از رول تح ی ی  مشیییروعیت دینی در ایران

موضوعات مخت ف همچون نقش دیال در تاریخ باستانی ایرانن بازتولید و اف ایش دیال در سیاست با ورود اسالم 

شتوانه دینی برای دولت های مدرن در ایران و تطبیق دیال با دموکرا شده به ایران و همچنیال ایهاد ل سی لرداخته 

سنت همچون  سوم  بازتولید دیال و  شته و در ه اره  شروعیت بخش دولت در ایران  ذ ست. در واقع منابع م ا

ایرانشییهری و فره ای دین فردمحورین تایید الهی و  فرازمینی بودن  و همچنیال تطبیق عنا ییر سیینتی با منظومه 

 معرفتی مشروعیت نویال همچون قانون و حاکمیت مردم است.

 
 

 قانون سنتن دولتن مشروعیتن ایرانن ک ید واژ ان:
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 مقدمه .1

شمندان فالسفهن توجه باز دیر از آن مبانی و حکومت مشروعیت بحث  به را شناسانجامعه و ع وم سیاسی دان

   و تحقیقات کانون در همواره سیییاسییی ف سییفه تریال مباحثاسییاسییی از یکی عنوانبه و داشییته معطوی خود

ست.  قرار کالسیک هایل وهش شان تا بوده لایه ایال بر تحقیقات محور نی  عمدتًا رفته ا  چه بر حاکم دهند؛ ن

 قرار مورد لذیرل را حق ایال مهوزی چه با مردم و کرده لیدا سیییاسییی قدرت اعماح و مبنائی حق حکومت

 را خود مشروعیت منشا و منبع از کدامیال حاکم که اندبوده لرسش ایال به لاسخگویی لی در عبارتیبه و اندداده

 بستگی سیاسی نظام یا و حکومت هر دوام و بقا ا ویً که مهم است جهت ایال از موضوع است. ایال کرده اخذ

 داشت. خواهد و داشته نظام آن می ان مشروعیت و کیفیت به تام

 و مخت ف خصییو یییات حاکمانی با با  ونا ون هایشیییوه به حکومتها اقسییام و انواع تاریخ الوح در ا رچه

 نکته اما اندنکرده اتخاذ مردم بر حکمرانی را برای متنوعی هایرول و اندآمده کار سییر بر متفاوت اهدافی

شترک ست که توجیهی هانآن همه در م شته ابراز خودن قدرت اعماح برای ا  حکومت تا کردندمی تالل و دا

 بعضاً متفاوت و یکدیگر با هاحکومت از کدام هر بیال در مشروعیت عامن چه ا ر دهند؛ مشروع ج وه را خود

شروعیت متعارض حتی ست. م شأهای و مبانی مخت فن هایحکومت ن د ا شته مخت فی من ضی و دا  دارد. بع

 و غ به و زور و عقالنیت عامه مردمن لذیرل روهمیال از و اندمشروعیت برای انسانی منشأ به قائن هاحکومت

 برای فراانسییانی منشییأ به قائن دیگر بعضییی و شییمارندبر می مشییروعیت منابع از را توارث و کاری ما حتی

 حکومتند.  مشروعیت
 

 لیشینه .2

 : باشد می زیر موارد شامن آنها مهمتریال که یافت توان می را زیادی منابع سیاسی مشروعیت مورد در

دوم و  یدر دو دوره له و یاسیمشارکت س یقیتطب یبررس»در مقاله  (1393ک وری) جعفرلور و سروی خواجه 

مورد توجه جامعه شناسان  یاسیاز ابعاد مهم فرهنگ س یکیبه عنوان  یاسیمشارکت س راننیا یاسالم یجمهور

سیس ست.البعاً ا یا شورها الیبوده ا ست.اما آن چه که به  کدر یمخت ف یمخت ف به  ونه ها یمفهوم در ک شده ا

 الیآن در ا یو نحوه بر  ار تیفیک  یدر انتخابات و ن یاسیبرداشت ها مشارکت س الیعنوان فصن مشترک همه ا

 کشورها بوده است. 

ضرورت  یمختصر درباره  ی:لس از بحث و بررستیو مساله مشروع ینید یدر مقاله مردم سایر (ن1383)حائری

سالم رامونیبحث ل شروع نیموضوع و ضرورت حکومت ا شا م س تیبه مبحث من و  براحیل یحکومت در دموکرا

 عهیاهن سنت و ش یفقها هاز نگا یحکومت در نظام و دولت اسالم تیمنشا مشروع  یمردم در آن و ن یرا گاهیجا

 .لرداخته شده است هیامام

 هیو نظر ینیحکومت د تیبه مشروع ی: با نگاهیاسیدر مشارکت س تیانواع مشروع ریدر مقالهن تاث (ن1380)تقوی

شروع ی ذار ریبه تاث هیفق تیوی یها س یعنی گریمهم د میاز مفاه یکیدر  تیم شارکت  سیم منتظر قرار  رفته  یا

در  میبه الور مسییتق تیمشییروع یها هیظرنکته برده اسییت که انواع ن الیا الییدر تب قنتاللیالر الیاسییت و در ا

 باشند.  یم ر ذاریتاث یاسیو سطح مشارکت س تیفینکیچگونگ
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 نظام در مسیییاله ایال تح ین برای نظری تمهیدی «مشییروعیت مسییاهله به نگاهی» در مقاله(ن 1373حهاریان )

سالمی جمهوری ست ایران ا شروعیت مفهومی محدوده تعییال مقاله هدی .ا ست راههای از بحث و م  به یابی د

 میان که است مقالهنتفوتی ایال مهم نتایج از .است توسعه فرآیند با آن ارتباط و آن در بحران لیدایش شرایط آنن

 . ذرد می یابی مشروعیت و مشروعیت
 

 نظری چارچوب .3

 مشروعیت -3.1

 با انطباق معنای به و یافته تغییراتی تاریخ الوح در اما است؛ بودن قانون البق یا بودن قانونی معنای به مشروعیت

 مشروعیت عام یک تعریف در"(. 105: 1398) عالم ؛  است رفته کار به نی  ...و رضایت اساسین قانون هان سنت

 باورهای و نظریه با جامعه زمامداران و قدرت رسیییدن رهبران به چگونگی بودن یگانه و یکی به توانمی را

 دادن فرمان حق لذیرل باورن ایال نتیهه که دانسییت مکان معیال و یک زمان در جامعه مردم اکثریت یا همگان

 در مخت فی رویکردهای اسییت. البته شییهروندان یا جامعه برای اعضییای بردن فرمان وظیفه و کهن رهبران برای

 بودن قانونی به مط ق الوربه را مشییروعیت دارد. برخی قدرت وجود اعماح حق عقالنی توجیه ایال تعریف

ساس بر بقا  یری وشکن در ا ر حکومتی لذا اندنکرده تعریف ضع قوانیال ا  بوده قانونی هنهارهای یا شده و

 در را حقانیتمالک  دیگر رویکردی (. در1389:27 حاتمی؛(بود خواهد مشییروعیت لشییتوانه دارای باشییدن

شد ایهاد در حکومت توانمندی صادی ر شروعیت و میدانند امنیت و رفاه و اقت  قاالعیت و کارآیی حا ن را م

 .میکنند تعریف درازمدت در سیاسی نظامن

 که هنهاری قضییاوت به عنایت با وی ه به امر یک حقانیت و اجتماعی لذیرل از اسییت عبارت مشییروعیت

یکال ناز جم ه  ی فتمان هینظر (.544: 1381 نوذرین( کنند  می اعالم آن قباح در امر آن تابعان یا لذیرند ان

شروع سامدرن در مقوله م ست تیمباحث ل ست از نظر یکال مبارزه و  س یم تیهو هیزم  یا شد و  ستیبا برای  ا

ست یس طه م هادیا شد که  صومت و الرد و عدم حذی  ییزمه هر متال  فتمان یو مباحثه  فتمان  یبا ست و خ ا

 مشروعیت الرح در. (Norris, A, 2006, 126)شود  یم سریم کاحیراد یعام دموکراس رلیدر لذ بیکامن رق

سط دموکراتیک ه مونی دارد تقدم اجماع بر ایدئولوژیکی تفاوتهای حفظ و مباحثه یکال   روههایی یا  روه تو

سب ست به برتری عمومی حوزه در مباحثه با و بوده برنامه  احب که شود می ک  ,Laclau, E)آورند می د

1977, 167) . 

 و موازیال با مطابقت معنای به مشییروعیت اسییتن شییده لذیرفته اسییالمی فقه نگاه در که دیگری رویکرد در"

سالمی شریعت آموزههای ست شده نهاده بنا ا شروعیت ذاتی منبع نگاهن ایال در .ا  متعاح خداوند حقانیت و م

 ایال مگر نداردن حاکمیت حق دیگری بر شخصی هیچ و دارد اختصاص او به ذاتاً وییت که چرا میشودن دانسته

سنی؛( کند لیدا مردم بر حاکمیت اعماح حق و  ردد وییت دارای تعالی حق جانب از که  "(.5-4: 1394 ابوالح

شروعیت توانمی مهموع در ست واقعیتی را م  دیگران بر  روه یا فرد جامعهن یک یک در  رددمی باعث که دان

سطه ایال به بتوانند و  ردند برخوردار حاکمیت اعماح حق از ست به که حقی وا  عمومین لذیرل با آورندمی د
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 و دلین چه به حق ایال متفاوتن هایارزل اساس بر و ایجامعه هر در که از ایال فارغ نمایند؛ حکومت به اقدام

  ردد. اعطا  روه یا فرد به مبناییچه  با

 نی. به نظر وداندیم ریلذو منافع مشترک امکان یباور به منافع عموم طیرا تنها در شرا تیمشروع ستوننیا دیوید"

 تیمنظر مشروع الیاز ا"( Gilley, 2006, p. 502. )ارهاستیمع الیآن در تحقق ا تیموفق امدیدولت ل تیحقان

مد کارآ به  لت عمالً  لت و برآوردن ن یدو مدت دو ند هایب  (؛ Lipset, 1993, p.8) خوردیم  رهمردم  یاز

 شیفرسا توانندیاستفاده از مقامن مو سوء یمنافع خصو  بیتعق ایچون شکست در عم کرد و  یعوام  النیبنابرا

 یداد وستدمنظرن رابطه قدرت و االاعتن  الی( از ا171ن ص1382 تهامنیرا باعث شوند. )ب یاسینظام س تیمشروع

سود  یو مبتن یماد سبه  شهروندان به مثابه موجودات یکه ال شودیم یت ق انیز وبر محا سبه یآن   رن عاقن و محا

دولت در  یکارکردها شی. با توجه به اف اکنندیم افتیرا در یو در مقابن منافع فروشییندیاالاعت را به حاکمان م

شروع الیبه ا نیدوران مدرن و غ به مدح دولت رفاه شد؛ به  ونه ترشیب  ین تینوع م از غ به  یکه برخ یاتوجه 

 (Peters, 2011, P.110. )ندی ویسخال م دیکارکردها در دوران جد ای جیبر نتا یمبتن تِیمشروع

 مشروعیت های نظریه  -3.2

اوقات تعهدات  یو  اه یاسیمردم در مورد اقتدار س یشودن به باورها ریتفس یفیبه  ورت تو  تیمشروع ا ر

ارائه کرد که هر ونه  تیاز مشروع ر ذاریتأث اریبس یخود   ارش یاشاره دارد. ماکس وبر در جامعه شناس یاسیس

شروع بودن  دهیعقبه  . کند یرا حذی م یهنهار یارهایتوسن به مع سیس میرژ کیوبرن م ست  یمعن الیبه ا یا ا

شرکت کنند ان در آن اعتقادات  ساس هر نظام اقتدارن و به تبع آن هر   یخا  مانیا ایکه  در رابطه با آن دارند: ا

)وبر  «بخشندیاعتبار م کنندنیکه اقتدار اعماح م یکه به موجب آن به افراد یباورن باور کیبه االاعتن  نینوع تما

اقتدار  رللذی هم که – کندیم  یرا از هم متما تیمشروع یوبر سه منبع ا   منیدانی(. همانطور که م382: 1964

داشته  مانیخاص ا یاجتماع ای یاسینظم س کیبه االاعت از دستورات آن است. مردم ممکال است به  ازیو هم ن

به  نکهیا نیبه دل ای(ن  مایبه حاکمان )کار مانیا نیوجود داشته است )سنت(ن به دل یمدت الوین یبرا رایباشندن ز

 کیرا به عنوان  تی(. وبر مشیییروع1964ون اعتماد دارند. )وبر . قان تیحاکم تیعقالن  هیبه و -بودن آن  یقانون

را  یخاصن قواعد اجتماع یبه نظم اجتماع مانیا رایکندن ز یم یمعرف یع وم اجتماع یمهم برا یحیمقوله توضییی

ص ییاز آنها دارتریکند که لا یم هادیا شخ ست که از دنباح کردن منافع  ش الیاز قوان یرویل ای یا  یم یمعموح نا

 .(124: 1964شود )وبر 

شروع قیتحق یمتفاوت برا یو مفهوم ینظر یکردهایرو  یهادارند اما در جنبه یادیز یهاشباهت تیدر مورد م

 دیتأک« شناختال تیبه رسم یبرا یاسینظام س کی یستگیشا»همه آنها بر  ترنقیمتفاوت هستند. به الور دق  یمهم ن

ساس ینگران کیادعا متفاوت هستند.  الیا یامدهایاما با توجه به ل کنندنیم  ایشود که آ یم یسؤاح ناش الیاز ا یا

به  دیبا ایآ نکهیا ایشییود  یدر درجه اوح( مفهوم سییاز یحت ای)  ین یمفهوم هنهار کیبه عنوان  دیبا تیمشییروع

 تیمشروع گرنیشود. به عبارت د نیشودن تح  یاتیو عم  یریاندازه   یتواند به الور تهرب یکه م یعنوان مفهوم

 یمفهوم هم دارا الیوجود دارد که ا یرسیید توافق  سییترده ا یامروزهن به نظر م ؟یارزل خنث ایبار ارزل دارد 

 .شود یاتیعم  یبه  ورت تهرب دیارزل است و هم با
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 1960است که در اواسط دهه  میاز رژ ستونیا تیبر مفهوم حما یعمدتاً مبتن تیدر مورد مشروع یکم قاتیتحق

خاص از  تی( تا حمامی سییترده )رژ تیاز حما وسییتاریل کیبه عنوان  تیحما نی. از لحاظ مفهومافتیتوسییعه 

 تیمشییروع قاتیتم اسییتاندارد در تحقیآ کیبه  یاز دموکراسیی تیشییود. رضییا یدرک م یفرد گرانینهادها و باز

 یچند بعد دهیلد کی تیعاشاره کرده اند که مشرو ی( به درست2003و اکمال ) ندیحاحن ل الیشده است. با ا نیتبد

ست  شروع ندهیل دهیبه عق .ا شامن حما تیو اکمالن م س تیحداقن  سا ساز دمو یا هنهار و  کیبه عنوان  یکرا

و اکمال  ندهیدارد. همانطور که ل ستمیاز عم کرد س یمثبت یابیارز الیشکن حکومت استن اما همچن الیبهتر یادعا

 دهیناد یهنهار آحدهیا کیرا به عنوان  یاز دموکراسییی تیاما حما بردیاز بعد عم کرد بهره م دهندنینشیییان م

  هنیوجود دارد. به و نهیزم الیدر ا قیآشیییکار به توسیییعه و تحق ازی رفت که ن ههیتوان نت یم الی. بنابراردی یم

توسط شهروندان است.  کیدموکرات ریغ یها میرژ یابیمشکن ساز در ارز اریمفهوم بس کی یاز دموکراس تیرضا

کرده است که بر جهت  رییتغ سینور پایتوسط ل یمفهوم او به الور اساس ستوننیساح لس از ا یحدود س النیبنابرا

 .کند یخود تمرک  م استیتک تک شهروندان نسبت به س یها یری 

س یع م یهاوجود دارد که در بحث تیدو مفهوم مشروع حداقن سیدرباره حکومت  ست. مهموعه یا  یاحاکم ا

که مشموین دستورات آن به  یمشروع هستندن در  ورت یشناختجامعه ای یفیتو  یبه معنا یاسیس یاز نهادها

شند که از حق اخالق ست. به عنوان م یالور  سترده معتقد با ماکس وبر به الور معروی  ثاحنحکومت برخوردار ا

 یمصیی حت یها  هیانگ یاز رو"سییت حداقن به الور موقت دولت ممکال ا کیکه  یکند که در حال یاسییتدیح م

موافقت  "شییده اسییت یکه رفتار مربواله عاد تیواقع الیا قیاز الر یکامالً عرف یمبنا کیبر اسییاس " ای "محض

ساس ا سات بر ا س س»شوند.  یم تیحما یمبان الیکندن مؤ ست که از اعتبار یاز نظم دارتریلا اریب برخوردار  یا

ست که ال ام آور ت ق ست ب انیشودن  یا شروع»شودن از اعتبار  انیهمانطور که ممکال ا ست. در  «تیم برخوردار ا

 تیحاکم یمشییروع هسییتندن ا ر در واقع از حق اخالق یهنهار ای ی یتهو یاز نهادها به معنا یامقابنن مهموعه

سان شند.  یمدع که یبر ک ستندن برخوردار با شان ه شوندن و  یم بیبا هم ترک یبه راحت یمعان الیا رچه ااقتدار

مشروع  تیحاکم یهنهار طیاز شرا یکی یجامعه شناخت یدر معنا تیا رچه ممکال است مع وم شود که مشروع

  یمفهوم متما کی در تیباشییند و مشییروع  یمتما یدو مفهوم از نظر مفهوم الیجامع( اسییتن مهم اسییت که ا ای)

شد. معنا شروع یا طالح به الور خودکار به معنا الیا یبا دوم که بر   یشود. تما ینم یت ق گرید یبه معنا تیم

 یدر آن به معنا تواندیم الیمع یاسییییاقتدار سییی کیاسیییت که  یمربوط به حوزه خا ییی  ذردنیاوح م  یتما

شد . برا یهنهار ای یشناختجامعه شروع با ست که ادعا  ینیسرزم یهادولت یهای  یاز و یکیال یمثاحن ا یم ا

که در داخن  یقانون( نسییبت به کسییان یحق اجرا ای)مانند حق االاعت  یاز حقوق اخالق یااز مهموعه کنندیم

ضا ستند و مدع کنندیم یخود زند  ییحوزه ق ستند. حقوق اخالق یامهموعه جدا انه یبرخوردار ه )مانند  یه

کنند. ممکال است  یم یآنها زند  یاسیس یاز مرزهاکه خارج  یاز مداخ ه( بر کسان یاز اشکاح خا  ییحق رها

شورها شود ک ستند  یحقوق اخالق یکه دارا یی فته  صور م ایمربواله ه  یحقوق اخالق یکه دارا شودیعموماً ت

سان ضا یمربوط به ک ستند که در حوزه ق شروع کنندیم یآنها زند  ییه که  یدر حال ندنبرخوردار یداخ  تیاز م

آنها قرار دارند  ییهستند که در خارج از حوزه قضا یمهموعه حقوق مربواله در مورد عوام  یکه دارا ییهادولت

دوباره  نهایبرخوردار است. در ا یخارج تیشود از مشروع یآن هستند.  فته م یکه دارا شودیعموماً تصور م ای
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 یبرخ قیاز الر ایباشند  داشته یعمن با هم ارتباط تنگاتنگ رممکال است د تیمشروع یو خارج یداخ  یهاجنبه

ساد  یاز لحاظ هنهار شتریمقدمات ب ضر به  شند. نکته در حاح حا ست که ه الیا یبه هم مرتبط با  یارتباال چیا

 .وجود ندارد تیمشروع دهیتوسط خود ا یمفهوم ای یمنطق

 یاسیس تیکارکرد مشروع -3.3

شروع کندیم انیرا ب یمخت ف یهابخش راه الیا به  تواندیم شودنیدرک م یکه به  ورت هنهار تنیکه در آن م

 .شود دهید یاسیاجبار و تعهدات س نیاسیعنوان مرتبط با اقتدار س

اقتدار مرتبط است. کارکرد  هیاغ ب با توج یاسیس تیمشروع یمفهوم هنهار ؛یاسیاقتدار س هیو توج تیمشروع

شروع یا   سیس تیم ساس ا نیا س الیبر ا شروع  ایاقتدار  رفاً مؤثر  الیتفاوت ب الییتب رنیتف بالفعن و اقتدار م

ست. ا شروع اریمع الیا ست: ا یمنف تیم ض اریمع الیا شروع  یکه چه زمان دهد یرا ارائه م یحیتو اقتدار مؤثر م

فراتر رودن  یعیقانون الب یاز مرزها ایخود را ج ب کند  تینتواند رضییا یاسیییمقام سیی کیکه  ی. هنگامسییتین

االاعت از دسییتورات آن وجود ندارد. از نظر  یبرا یال ام گرید النیدهد و بنابرا یمخود را از دسییت  تیمشییروع

 .تواند مط ق باشد ینم یاسیاقتدار س -برخالی هاب   -یک 

س هادیقدرت و ا هیتوج -2 سیاقتدار  سیس تیکه مشروع یکسان ؛یا  کنندنیاقتدار مرتبط م هیرا به مشکن توج یا

س نیتما سیدارند اجبار  ست از آن برا یقانون یهابدانند که دولت یا هیرا تنها وس یا اقتدار خود  الیتأم یممکال ا

 یکننده را زمان تیو تقو هیثانو یها  هیانگ یاجبار یدهایتهد»: دی و یم الی ر یاسیییتفاده کنند. همانطور که ل ل

س سیکه نظم  شکست م تیهدا یعنیخود  یا   یهنهار کیدر تکن یا  الی) ر« کند یم هادیخوردن ا یمقتدرانه 

ساس دوم75: 1988 است. در  یقدرت قهر هیتوج قاًیدق تیمشروع یمهمن در مقابنن کارکرد ا   ریتفس الی(. بر ا

س شکن ا   یمبتن یرهایمورد تف شروع یبر اجبارن م ست ا تیکه مفهوم م ست که چگونه  الیبه دنباح حن آن ا ا

است که  الیا شهیاند الیا ریتسخ یهااز راه یکیاز اجبار  ری.  یاسیاستفاده درست از قدرت س صیتشخ یبرا

ستفاده درست از قدرت س شودیمربوط م یاوهیبه ش تیمشروع هاند اهید الیبر اساس ا اقتدار  نیاسیکه در آن ا

  .دهدیم نیتشک ای هادیرا ا یاسیس

شروع  -3 سیس تیم س یا سیو تعهدات  س الیغالب ا د اهید نیخیاز لحاظ تار ؛یا ست که اقتدار  سیبوده ا  یا

س ست  م تعهدات  شروع م سیم ست. به عنوان مثاحن یک م یا سان»: سدینو یا  یبرا گرانیبا موافقت با د نیهر ان

 میتصم میکند که تس  یم م  ماز آن جامعه  کیحکومتن خود را در برابر هر  کیتحت  یاسیبدنه س کی نیتشک

سط آن به نت تیاکثر شد و تو سد.  ههیبا  گرانیکه به موجب آن او با د هنیقرارداد اول الی ورتن ا الیا ریدر غ ;بر

شد و تحت ه ییمعنا چیه شودنیجامعه  نهانده م کیدر  شتن و ا ر او آزاد با از قبن  ریغ یوندیل چینخواهد دا

 (.52.. : 1990)یک « نخواهد بود یقرارداد چیه ردنیقرار نگ یعیالب تیدر وضع
 

 ایران در سیاسی مشروعیت منابع  -4.3

 ایران دارد. در بستگی جامعه آن اجتماعی تعارضات هایشکای به ایجامعه هر در سیاسی الگوهای  یریشکن

 آمده وجودبه مخت فی اجتماعی هایشییکای هانبحران و حوادث تاریخی فرهنگین هایوی  ی به توجه با نی 

 است.
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شروعیت منبع سه ایران در همواره سی مهم م ست )منبع بوده میان در سیا سرزمینی ا سالمی  منبع ایرانین م ی(  ا

سنتی م80-79: 1397مدرنیته( )م کی؛  از کارکردی )متأثر و مدرن منبع و اسالم( از )بعد ی تیشروع(. مشروعیت 

ست سنّت ها و بر ن یکه متک ا سترده به  سنّت ها اعماح اقتدار  یبه االاعت از رهبران ازیبر اعتقاد   شد که البق  با

معتبر بوده اند و وراثتن  میاسییت که از قد ییبر تقدس و احترام سیینّت ها یمبتن یسیینت تیکنند. مشییروع یم

کهال  تنینوع مشییروع الیاعتقاد ماکس وبر ا بهاز آن جم ه اسییت.  ییابوّتن خونن ن اد و نخبه  را تنیخوخیشیی

 است. تینوع مشروع الیتر

ش منبع ایال شه از روعیتم ستان ایران هایاندی شاهی حکومت و با شکن لاد ست. بر  رفته موروثی  مبنای ایال  ا

بود  خدا از نافرمانی شییاهن از نافرمانی و خدا؛ شییاهن االاعت بود. االاعت زمیال در خدا ینماینده شییاه منبعن

شد )شعبانی؛ می ختم شاه به هاقدرت یهمه و بود س س ه مراتب مبتنی بر (. نظام حکومتی75: 1390؛ اسانیور)

(. 55: 1395شد )رجایی؛ نگریسته می وحی همانند او فرمان و بود خدا  یده و خدازاده فردی (. شاهن142: 1389

 بود. اقتدار را و متمرک  بستهن ساختاری شخصین سیاسین ساختار مشروعیتن منبع ایال برمبنای

  ین یو س س ه اشکان نیاله دییتأ انیو هم در س س ه ساسان انیهم در س س ه هخامنش تیمشروع یاز آنها که مبنا

ستن قاعدتاً مبنا الیا انیدر م شته ا س ه قرار دا س  شروع یدو  ست.در دوره  یاله دییهمان تأ  یآنها ن تیم بوده ا

سان ست و د یشاه بعد یکننده ا   الییتع انیسا موافق  گریبا نظر دو تال د یکه نظر و ی ورت رموبد موبدان ا

را به ق ب موبد موبدان الهام کند.  یبه در اه خداوند برود و با تضییرع و دعا بخواهد تا لادشییاه بعد دینباشییدن با

ب که  ستیامرن انتخاب او ن الیکند که ا یم حیکندن تصر یرا معرف یخواهد شاه بعد یهم که موبد موبدان م یزمان

ستان ب الیا"کرده است.  تیاز جانب خداوند هدا دیمؤفرد  صیخداوند او را به تشخ  ینشان م یدیترد چیه یدا

س شد که مورد تأ یم یدهد که در نظر آنها ک شاه با شاه از جانب خداوند  دییتواند لاد شد. حاح که لاد خداوند با

شانه ا دیمنصوب استن با شته با دییبر تأ یمبن ین که مردم  ییآن معنا. البته نه به شداو از جانب خداوند وجود دا

شانه م امبرانیاز ل ست ن شاهان درست  یدرخوا سع ایکرده اند. اما لاد و  دییکردند القا کنند که مورد تأ یم یغ ط 

نشانه  ی. فر شاهیبه نام فرِّ شاه میشو یآشنا م یبا مفهوم یما در دوران ساسان نیدل الیهستند. به هم ینصرت اله

ست. )خ  د از جانب خداوندییبر تأ یمبن یا صرت از جانب او مطرح بوده ا ستان ی یو ن -81. 1395. بهار و تاب

104)" 

 الیاما ا".  کردیقدرت عمن م یکانون متعال کیکه به مثابه   رفتیحوح محور س طان قرار م رانیا ی فتمان سنت

 ینیع یهاهمراه بود که به منازعه ییهایشییده با ناسییازوار رفتهیلذ یکه با عه ه و بدون تأمالت جد دینظام جد

سرانهام به همراه دخالت سترده دامال زد و  شرواله هم یناکام گانهنیب یها  شد. م شرواله را باعث   یچنان دولتم

 مانستیم یاهیس  یبه کن نینییو به قوح نا شدیداده م تیکه از سر اضطرار به آن رضا رفتی ر به شمار مستم

در  یرانیمخت ف ا یها حکومت ".(79ن 1382 نینییوشو دهد. )ناال را شستاند تا دستان آلودهکه وادارل کرده

ستان ن با توجه به اهم یدوره  سئ ه مشروع تیبا صر : د دهیکوش تیم ب ن به عنوان مبان الیاند تا از دو عن سه  یو نه

 . رندیقدرت خود بهره بگ میو عوامن تحک تیمشروع

 الین ا دیآ دیلد انهیدر م یاست هر اه شکاف الیشیاو با لادشاه ل ینسب یشاوندیهر لادشاه در  رو خو تیمشروع"

شنگ رابه   یهارا برمال م یشاوندیخو سب هو ش دونیمردنفر ویسازند: مثالً ن ن  رجین منوچهررا به ا دیرا به جم

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
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 یرسانند ن دارا را لسر بهمال م یمکواذ  یکواذ را به منییییییییییییوچهر ن لهراسب رابییییییییه ک یزاب را به نوذرنک

شکان سفند نییییواد انرا  انیدانندنا ست یانیک یدارا یلالکان نواده  ریخوانند و اردش یکواذ م یک ای اریدارا ن ا  )ا

داشتند  ین سع یمذهب تیاز مشروع یلس از برخوردار. همچنیال  شاهان قاجار ".) 514ی  515:  1373شاالرن اری

کردند  یجهت آن ها سع الینکنند به هم هیتک شهیخود هم تیکه تنها به عنصر مذهب به عنوان تنها منبع مشروع

شاه تا لسر  یلسران فتحع  یتوان  فت که نام ها یادعا م الیا دییهم برخوردار شوند در تأ یم  تیکه از مشروع

ست در حال یو عرب ین کالً ترک ستمیب سام یا س یو یسر بعدچهن ل یکه ا ست .  یغالباً فار  یم بیترت الیبدا

با مشییاهده  الیفرزندان شییاه مورد توجه قرار داد عالوه بر ا یرا در نام  ذار کردیرو رییتغ الیاز ا ییتوان ر ه ها

شباهت فراوان یقاجار ن م انیفرمان روا یو لباس ها انیدربار یچهره ها صاو الیرا ب یتوان  سانه  ریت شاهان اف لاد

 (.59-57. 1389قیصری.  )و لادشاهان قاجار مشاهده کرد .  یا

 اسالم در سیاسی مشروعیت   -5.3

 گرید یو از سو کسویمردم از خود از  تیحما رلیهان نهاد قدرت جهت لذها و در همه مکانر همه زماند

اند. در دوران قدرت بوده تیمشیییروع یمبان رلیمردم هم جهت اعتماد به نهاد قدرتن در یییدد الرح و لذ

دو  الیو ا شییودیختم م تیبه مذهب و م  تیمشییروع یدارد مبان یالوین یموسییوم به عصییر سیینت که قدمت

ند مردم هم لذبخش نهاد قدرت بوده تیو خاسیییتگاه مشیییروع یمبان الیترمفهوم مهم و االاعت از  رلیا

 شیاز ل شیب یحکومت یهاخاندان کردیاند. رومحور دو انه برخود واجب و مس م داشته الیحکومت را برهم

ست که در واقع ب هیتک صر مذهب بوده ا صر م  شیبر عن  تیبه مذهب عنا تنیتوجه و اعتنا به م  ای تیاز عن

 یهاکومتح الیتربرجسته توانیرا م یو  فو یساسان یحکومت یهاس س ه نهیزم الیاند. در اداشته یخا 

 یتا مبان دیکوشییییم رانیجامعه درحاح  ذار ا تنیدانسیییت. از دوره مشیییروال یمذهب تیبر مشیییروع یمبتن

 یقانون تیمشروع یسنت بییییییود بییییییه مبنا صررا کییییییه مربوط به ع تیدو انه مذهب و م  تیمشروع

حکومت  ی ذارو نام تیدوره مشروال یقانون اساس میدر تنظ توانینگاه را م الی( سوق دهد که اکی)دموکرات

 .مشرواله مشاهده کرد یبه س طنت

شروع حکومت" ست م ست مردم فرمانروایی بر و حاکمیت حق دارای که حکومتی ا  مقابن در همواره و ا

 آن کاذب نوع وی هبه و یابیمشروعیت مسأله حتی"(. 28: 1389 رفته است)حاتمی؛  جای غا ب حکومت

سره و سره درآمیختال یعنی ستالو  نا سالم در حق به زینت باالن حکومت آرا  البالغهنهج در و بوده مطرح ا

 درنیامی دن حق با باالن ا ر»فرماید: حضییرت ع ی )ع( می که آنها اسییت شییده اشییاره به آن نوعین به نی 

سد را جو آنحقیقت شمنان نگردد آمیخته باالن به حق ا ر و داندن و شنا  نماند. لیکال زدن العنه مهاح را د

ست و درآمی ند هم با و  یرند آن از اندکی و ایال از اندکی  بر تا برانگی د و حی ت فر ت شیطان که اینها

از  لرسش یعنی مشروعیت مسئ ه اسالم در حاح هر به "(.43: 1392)شهیدی؛ « یابد استیال و چیره خود افراد

 ع وم مباحث میان در را خود برجسییتگی و یابدمضییاعف می اهمیت زمانی« فرمانروایان حاکمیت حق»

 و دیگری تس ط بر هیچکس که کندمی اقتضا اولی بشرن ا ن ابنای تساوی دلین به که دهدنشان می سیاسی

 است ا  ی ایال و باشد دیگران برحذر سیاسی و شئون اجتماعی و سرنوشت در دخالت از و نداشته وییت

 فرمانروایانن و زمامداران . لذا"(41: 1398) درا؛  باشدنی  می شرع تایید و حمایت مورد عقنن بر عالوه که
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سبت بودن محق اثبات برای  و عقالنی توجیه باید دیگران بر سیاسی قدرت اعماح حکومت و امر به خود ن

 باشد. دانسته مأذون و تأیید را آن مقدس شرع و باشند داشته مردم وحیانی برای

 مشروعیت و عدالت

سی غرب به  سیا سفه  ست ولی در هر دوره ای بعد خا ی از عدالت مورد  رچه در ف  شده ا عدالت توجه 

ستم عدالت اجتماعی  سده بی سی و در  سیا سیک عدالت از بعد  ست چنانکه در دوره کال تاکید قرار  رفته ا

  واقتصادی مورد توجه قرار  رفتند.به الور ک ی انواع ک ی عدالت عبارتند از؛

از امکانات  یافراد در برخودار یعدالت عبارتند از : برابر الیا یاز شییاخصییه ها ی: برخ یعدالت اقتصییاد -

شکالت و هم تیاز م  یو برخوردار یعموم  تیثیح هیمنظور از امور اول هیدر امور اول یالور برابر الیها و م

ست . حق برخوردار یشرافت اجتماع ص یعموم یاز ثروتها یا هر فرد به خود  یدیتول وحتع ق  رفتال مح

و  یشیییغ  تیامن یامکانات آموزشییی یبرابر ایعادینه آموزل و  عیثروت و درآمد توز یآن فرد توازن نسیییب

 .مردم الیدر ب یاقتصاد ین فقدان دغدغه ها یسایر ستهیاشتغاح برابرن شا کارانیاز ب تیحما ای یاقتصاد

آنهاست ارسطو در  یآنها موکوح به تحقق ذهن یتحقق خارج یاسیو عدالت س یدموکراس : یاسیعدالت س -

 ییها یسییودمند ییبهره ها دیدسییتان و بای دسییتان با ریز الیاعتقاد اسییت که ب الیبر ا یاسیییعدالت سیی انیب

ود که  یم هادیافراد جامعه ا انیاست که م یتعال یاسیوجود داشته باشد در واقع عدالت س یبصورت تصاعد

 یتعادح وجود  نداشته باشد و حاکمان بخواهند وجود آن را در جامعه ادعا کنند آن عدالت استعاره ا الیا ر ا

همگان در  یتساو  یاسیاز نشانگان عدالت س .falsafeh.com)  ""22/5/1390خواهند بود. )مولی آکیال . 

 الیها و کردارها و همدارد رفتار تیآنچه که اهم یاسیییعدالت سیی گرید ییاز سییو تاسیی الیبرابر مهموع قوان

ن  یخود را در ساختار نظام حکومت دیجامعه با کیدر  یاسیحاکمان است . عدالت س یفرد یالور اخالق ها

 دالتع شیبا اتکا به نهادها یاسیخود را نشان دهد نظام س یو جامعه مدن یاسیس یروهاین ن الینهادها ن قوان

سیس سان را ممکال م یو آزاد یا س یان سیسازد اما عدالت  س یشک  الیتام ی ری به معنا یا و  یدموکرا

 الیارتباط ب انگریمسیییئ ه ب الیمتعدد  خواهد کرد ا یجامعه را دچادر چالش ها یو اجتماع یفرد یها یآزاد

اسارت محرمان  یعنی یبدون عدالت اجتماع یاست چنانکه آزاد یاسیو عدالت س یو عدالت اجتماع یآزاد

بتوان  فت که  دیشیا دیخواهد انهام یکتاتوریبه د یاسییبدون عدالت سی یعدالت اجتماع گرید یو از سیو

س سیعدالت  ست  رچه برخ یشرط تحقق عدالت اجتماع شیل یا شرط عدالت  شیرا ل یعدالت اجتماع یا

سیس ستمالچین  یم یا س"(1383انگارد )د سی. در مهموع عدالت  ضم انگریب یا افراد در مقابن  یبرابر الیت

میان قدرت سیاسی و عدالت لیوند نا سستنی وجود دارد؛ زیرا ا ر قدرت سیاسی از عدالت . باشد ین مقانو

دور بماندن دیگر بر حق نیسییت و مشییروعیت خود را از دسییت خواهد داد. از تفاوت های اسییاسییی قدرت 

ه ظ م و ستم مشروع و ظ م ایال است که قدرت مشروع تنها با عدالت ایهاد می شود و ایال در حالی است ک

 .بر لایه عدالت نیست و به حسب مقتضای عدح عمن نمی کند

در  یا ییطالح عدالت اجتماعالبته بیشییتریال ارتباط مشییروعیت و عدالت به عدالت اجتماعی باز می  ردد.   

از جامعه  یبرخ ". افتی یرواج  سترده ا  ستمیشد  رچه در سده ب جیجامعه شناسان را الیو در ب 19سده 

عدالت  انگریب گرید یبرخ یول ردی  یانواع عدالت ها را در بر م یهمه  یشناسان معتقدند که عدالت اجتماع
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در وجدان  دیقواعد حاکم بر افراد را با یبود که تمام الیاز عدالت ا یتماعاج یاسیییت . منظور ع ما یعیتوز

و  یحق فرد الیتناسییب ب تیاسییت . از رعا یعدالت اجتماع یعواعد حقوق یجسییتهو کرد و مبنا یعموم

از  یکی یشیییود . عدالت اجتماع یم الیخود تام یواقع یبه معن یاسیییت که عدالت اجتماع یمنافع عموم

آن عبارت  هیفرض اول شیاست که  ل یستیالیمکاتب سوس ایها ننهضت ها  یدئولوژیا ههم یا   یشعارها

ست از برابر صور اتم ایافراد جامعه  یهمه  یا و  وندی ونه ل چیاز اجتماع که ه یشده اتکهتکه ایشده   هیت

رغم  یع ""(. 24-27:  1376شده جامعه وجود ندارد )بشیریه و غنی ن اد ن  نیافراد تشک انیم یس س ه مراتب

سئ ه با الیا شعار و مقبوح تر یبنا ری فت که ز دیم ست  یا ن اخالق الیتر جیو را الیعدالت  آنچه را  یعنیا

روامدار .نظریات مخت فی در باره عدالت اجتماعی وجود دارد که می   ین گرانید یبرا  یلسندیکه برخود نم

ستحقاقی "توان به نظریه شاره کرد )حسینین  "برابر هایفر ت "دیوید می ر و نوزیک و "ا : 1387جان رال  ا

40-34.)  " 

اندن با آن حا ن فاجعه است که بدان فکر کرده یتنها عدالت ”یعدالت اجتماع” هایک بر ایال اعتقاد است که"

سندیم یری ههینت الیبار بد ست. بد ر ضمون ا شان داده الیکه هر نوع عدالت فاقد م ام که لحاظ درآن کتاب ن

است که تالل  یضرور  انیهمان مآزاد به یهاانسان  یحفظ اجتماع   ح آم یبرا یقواعد رفتار عادینه فرد

اسیییت.عدالت تنها در خصیییوص رفتار  یاجامعه الیدر تناقض با چن ”یعدالت اجتماع” قرار کردن بر  یبرا

قاعده  چیکنندن ه یکای و خدمات عرضییه م گریدکه در اقتصییاد بازار بهم یکسییان یدارد؛ برا یمعن یانسییان

 قیآن موجه باشیید رقعادینه خواندن نا ایکه عادینه  نهامدیب یعیچنان توزکه به سییتیقابن تصییورن یرفتار

ضمون وظا  یشدن نا ر شخا  ی یما ن آن چ فیم شان م یاخالق یبا حس قو یبود که ا . اما دیآیاز آن بد

 یداشتن که با نظمن بازده یاتیح تیآن  روه کوچک اهم یهمبستگ یبقا یاست که برا یاز نوع فیوظا الیا

سانها رو   ح د دنیتول شکن از ان ست. تمام یجامعه ب رگ مت ساز ا ست که تحت  الیا یآزاد ناهم مطالبات ا

تواند  یبدهد که م ی هائیبما چ دی ذارد که با یدر برابر دولت م یاخالق یهاشرط شیل ینام عدالت اجتماع

نان باز یاز آ ما موفق یکه در  ندبازار از  تا باز سییی به قهر  ند  یت  فتگ "تر بود -gofte . و)هایک ن سیییا

goo.com)" 
 دایتسیی ط ل گریکدیق مروها بر  دینبا دیعدالت نبا یبرقرار یاعتقاد اسییت که برا الیبر ا انیجامعه  را مکتب

باشیید که با  یبه  ونه ا دیبا یاز عدالت در هر جامعه ا ریقائن شیید و تفسیی کیق مروها تفک الیب دیکنند و با

شها گرید ساز ار یارز ستگیو ل یآن جامعه  شد بنابرا یو شته با عدالت وجود  یبرا یجهان یک  اریعم الیدا

که هر کدام از  نسیییتیب که ا سیییتین د اههای یییرفا تفاوت د میتفاوتها در مفاه رینتایندارد.به  فته مک ا

با توجه  ی(. به الور ک 27-30: 1377از تعقن بنا نهاده شده است)حسینین  یو مکاتب بر نوع خا  د اههاید

و  یاساس یشدن جهان بخصوص جهان غرب با چالشها ریدر  و ته ذش یهایها و تئور شهیاند یبه ناکارآمد

س برالهایل یناتوان سو سخگو یستهایالیو  شکالت برخ ییمعا ر در لا از متفکران همانند جان رال  ن  یبه م

 الیکردند ب یسیییع یلرداختند و به  ونه ا یآرمان یها شیییهین وال ر ن هابرماس به الرح اند کیرابرت نوز

. هابرماس اورندیبوجود ب یمناسب بیترک یاجتماع یو همبستگ یبرابر نیآزاد الیو ب سمیالیو سوس سمیبرالیل

 تیکنند و موقع الیتدو یجهان آرمان کیدر مورد  یمهرد و جهان شیییمول یووال ر تالل کردند که تئور
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سان ب الینماد نیستیآل دهیا نیمثال سو اورندیاز کنش و تفکران سان به   یزادعدالت و آ یکه محور حرکت ان

 باشد.

سعادت افراد جامعه و بسط  یاست. ا ر حکومت برا یاسیمنشأ ال ام س نیاخالق یعدالت و بسط ارزل ها"

 یعدالت از سییو ی دهیا نیخیشییود. از نظر تار یدر جامعه بکوشییدن مشییروع ق مداد م یاخالق یارزل ها

شد و به البقه بند ضه  سطو ل ینتهاز حکومت ها در آن زمان م یو یافالالون عر شت. ار صالح  یری  ی  م

کرد. از نظر ارسییطو  یحکومت ق مداد م تیمشییروع یبرا یاریرا مع یمشییترک در قباح مصیی حت شییخصیی

ا ر  ههیخارج نشییود و در نت یدوام دارد که حکومت از مرز عدالت و درسییت یحکومت تا زمان تیمشییروع

را  ی. افالالون قانونستیمشروع ن نشودنلاس داشته   تیو فض یشود و در آن درست دهیحکومت به فساد کش

 یمانیعدالت در جامعه باشد و حاکم مط وب را حک هادیداند که قادر به رفع مشکالت جامعه و ا یمشروع م

 ن(1380 ن)قم: استنیس یف سفه  نیداشته باشند.) محمد جواد نوروز یداند که به قانون خوبن دست رس یم

118( ." 

شربه  فته برخی متفکران " ست و ا ر حاکمی حتی با ه ار آیه و روایت هم بر م وعیت حکومت به عدالت ا

سر کار بیاید ولی عدالت نداشته باشدن مشروعیت ندارد. ایال استاد و محقق دانشگاه با بیان ایال که اسالم در 

کندن ا ر بخواهیم تعریف روشیینی از اسییالم ج وه می“ اسییالم حقیقت“و “ اسییالم هویت“دو نوع ا یی ی 

اسییت. یعنی آنها از اسییالم اسییتفاده “ اسییالم هویت“ها ارائه کنیمن باید بگوییم که اسییالم آنها دامنتالیسییتفان

کنند تا هویت بیابند و به دیگران بگویند ما هم کسییی هسییتیم و از آنهایی که هویت ها همواره باهم سییر می

تن اسییالمی اسییت که آدمی به خاالر ها اهن تفاهم هم نیسییتند. اما اسییالم حقیقجنگ دارندن فاندامنتالیسییت

ها همواره همنشییییال شیییود. اسیییالم حقیقت اهن تفاهم اسیییت. چرا که حقحقیقی بودنش به آن ن دیک می

سالم هم در درجه ستی ه ندارند. لیامبر ا سالم حقیقت“ی اوح یکدیگرند و با هم  را به مردم عرضه کردن اما “ ا

سعادت در "(.29/5/1379)سرول . ایسنا. ه اسالم هویت شد. به الور تاریخی تبدین ب“ اسالم حقیقت“ایالن 

شد. چنیال قدرتی  سی باید در خدمت ایال آرمان با سیا ستن لذا قدرت  سالمن آرمان آدمی ا سی ا سیا شه  اندی

سازدن زیرا در ایال  ورتن قدرت  سعادت نمی تواند روابطی ناعادینه در جامعه برقرار  ست یابی به  برای د

 طه و در جهت خالی مص حت انسان تبدین می شود و مشروعیت خود را از دست می مشروع به غ به و س

 (.66 -88ن 15و  14اخوان کاظمین شماره ) دهد.

 نیاز  فتمان سیینت یریرلذیبا تأث هاالیدارند. همه ا  ین ییهاشییباهت ارنیبسیی یهاتفاوت رغمیع  هاهینظر الیا

س سیساخت  سخال د نندیبیرا فردمحور م یا شخص حاکم و به  شروع گریو بر  کردهن  دیتأک یفاع  تیبر م

و  یرهبر یری شییکن هیعموماً به مراحن اول النیعالوه بر ا کنندنیسییطح محدود م الیرا در هم تیمشییروع

س ایانتخاب حاکم و  ستیس یو محتوا هاهیدولت توجه نموده؛ به رو سیتأ حکومت توجه  یهاو کارکرد هاا

 تیمشیییروع یمبنا دیهمواره از دولت االاعت کنندن با رودیکه ا ر از مردم انتظار م یندارند. در حال یچندان

کارکردها  هاناستیس یکه به محتوا میهست یعوام  ازمندین تیمشروع الییدر تب النیتداوم داشته باشد. بنابرا  ین

 تیمشروع الیچنهم هاهینظر الیا "ند.عرضه ک یابیارز یدائم برا یاریو مع دیتوجه نما  یو اهدای حکومت ن

س یرا امر سنت د یخودن به بخش یاثبات مدعا یبرا کیکردهن هر یت ق یبعدو تک طیب  کنندیم هیتک ینیاز 
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ش ش گرید یو بخ شت بیترت الیو بد رانندیم هیرا به حا شروع ریعام و فرا  یاز ارائه بردا ناتوانند. به  تیاز م

سدینظر م شت عدالت ر شروع ادیبنبردا صور جامع تنیاز م ست خواهد داد و امکان  دهیلد الیاز ا یترت به د

ت ظر یآشییی م یهییاهییین هم  فرا نوع را  ت م بهییار .آوردیمتضییییاد و نصیییوص  نی زاده.  ی . 1395)حسییی

 "(shiitestudies.comسایت

 

 

 رول تحقیق .4

 شده است وآوری االالعات در زمینه ادبیات و لیشینه تحقیق استفاده ای برای جمعرول کتابخانه در ایال مقاله از

 آوریهای دیگر ل وهشگران و جستهو در اینترنتن االالعات مورد نظرن جمعها و تحقیقهان مقالهبا مطالعه کتاب

  . ردید و جمع بندی
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  یری نتیههبحث و  .5

شان سیاسی مشروعیت  و االاعت برای مردم و دارد مهوزی چه قدرت اعماح برای حاکم که است ایال دهنده ن

 قدرت نهاد ن ها مکان ی همه در و ها زمان ی همه در .میدهند ارائه شرعی و عق ی توجیه چه حاکم از لیروی

  دد در ن قدرت نهاد به اعتماد جهت دیگر سوی از هم مردم و سو یک از خود از مردم حمایت لذیرل جهت

شروعیت مبانی لذیرل و الرح صر به موسوم دوران در اند بوده قدرت م  مبانی دارد الوینی قدمتی که سنت ع

 نهاد بخش مشروعیت خاستگاه و مبانی تریال مهم مفهوم دو ایال و شود می ختم م یت و مذهب : به مشروعیت

 اند داشته مس م و واجب برخود دو انه محور برهمیال را حکومت از االاعت و لذیرل هم مردم اند بوده قدرت

شته تاریخی قدرتمند فرهنگ و چند انه اجتماعی ساختار که کشورهایی که  فت توان می ک ی الور به .  اند دا

شروعیت از  ایران در کنونی ایران در حکومت که  فت توان می بنابرایال اند بوده برخوردار چند انه یا مرکب م

 یک در مشروعیت موضوع نباید که  فت باید دیگر سوی از .است برخوردار چند انه مشروعیت لشتوانه از نی 

 دیگر سوی از .دارد متفاوتی سیاسی سنت و فرهنگ کشور هر که چرا داد تعمیم دیگر کشورهای به را کشور

 در سیاست در دیال ورود و است بوده قدرتمند بسیار دولت نهاد در دیال ایران تاریخ در که کرد نشان خاالر باید

 از نویال عنا ییر و متفاوت چارچوب با ولی ایران در تاریخی های دولت بازتولید ای  ونه به اخیر دهه چند

 .است فقیه وییت بر مبتنی دینی مشروعیت جم ه
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