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 دهيچک

هاي سياسي به هاي ناشي از ادبيات دوگانه ساز رژيمدر اين مقاله، با توجه به آسيب
دو سنخ ديکتاتوري و دمکراتيک، تالش شده است چارچوبي براي توصيف و فهم 

کشورهاي اسالمي، به ويژه در ايران تمهيد شود. در هاي سياسي در وضعيت نظام
هاي پيوندي فرض بر اين است که بخش مهمي از اين زمينه با تکيه بر الگوي رژيم

ناشي از نهادها و  ت عيشروکشورهاي جهان در دنياي امروز، عالوه بر پذيرش م
ي و مناسبات دمکراتيک مدرن، در عين حال از مشروعيت ناشي از بسترهاي فرهنگ

هاي پيوندي قرار برند و به اين معنا، در شمار نظامتاريخي خود نيز بهره مي
ايم با کاوش در بستر فکري گيرند. با توجه به اين مفروضات، تالش کردهمي

هاي الگوي ها و محدوديتايرانيان باستان و سنت انديشه سياسي اسالمي، ظرفيت
 شناسايي کنيم. وعيت را در بستر فرهنگي ايران رپيوندي مش

 ک يند دمکراتي، فراياسيت سي، مشروعيونديپ يهاميرژ :هاد واژهيکل
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 (sanazkarami77@yahoo.com) طباطبائيدانشگاه عالمه  دانشجوي کارشناسي ارشد انديشه سياسي اسالم .1
 

mailto:javadkashi@gmail.com


 يپژوهفصلنامه دولت    871

 

 مقدمه

ساز، کشورهاي جهان هتا يکي دو دهه پيش، ادبيات سياسي با يک منطق دوگان
کرد. کشورها اگر به بندي ميرا به دو گروه دمکراتيک و غيردمکراتيک طبقه

گرفتند، با ديکتاتوري هم جاي نميکلي دمکراتيک نبودند، و ذيل عنوان 
دمکراتيک دمکراتيک، يا شبهعناويني نظير وضعيت دوران گذار، يا نيمه

 هشدند تا گوياي فرايندي خطي از حرکت در ميان همان دوگانگذاري مينام
بندي، اقتصاد آزاد و سيستم ديکتاتوري و دمکراسي باشد. مبناي اصلي اين طبقه

جهان،  ساز، فرايند تحوالت سياسي درين الگوي دوگانهانتخاباتي بود. با هم
بندي شد. آخرين آن، ايده موج حول و حوش امواج گسترش دمکراسي طبقه

پردازي شد. پس از ايده 2442سوم دمکراسي بود که توسط هانتينگتون در سال 
فروپاشي اتحاد شوروي و امواجي که اين فروپاشي در کشورهاي اروپاي 

آمريکاي التين و آفريقا برانگيخت اين تصور شايع شد که جهان با شرقي، آسيا، 
بندي کشورها بر زماني تقسيم اي از دمکراتيک شدن مواجه است.موج تازه

 شوديم مشاهده واقع به اما آنچه. اساس نوع رژيم مستقر در آن کار آساني بود
 به و است هشد دشوارتر قبل دهه دو به نسبت کشورهاي بندميتقس که است نيا

 ادامه هاميرژي بندطبقهي برا انيپايبيي گو و گفت ،ينوع به ب،يترت نيهم
 و مداقه موردي اسيس علوم دري مفهوم مسائل ازي برخ رياخي هادهه در. دارد

 چهي دموکراس که نيا مورد در مسائل نيا و اندگرفته قراري شتريبي موشکاف
 و هستندي دموکراس هاميرژ کدام که نيا اي و باشد،ينم ستين چه و هست
 شدن زهيدموکرات سومِ موجاز  قرن ربع که است نيا مهم نکته بلکه ستند،ين کدام

 چيه هنوزما  وتجديد حياتِ مطالعات تطبيقي دموکراسي گذشته است  و
ي برا تالش در هنوز و ميندار شوديمي تلقي دموکراس آنچه سر بري اجماع
  (.Diamond,21 :2002 ) ميهست مبهمي مهايرژي بندطبقه
جهان  يهادر سراسر قاره يتحوالت شگرف ياتحاد شورو ياگرچه با فروپاش 
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جه با آنچه ينمود، اما نت يرو ـ ياتحاد شورو ياقمار يژه در کشورهايبه وـ 
 ين کشورها از ساختار حزبيپنداشتند متفاوت بود. ايموج سوم م يهانيسيتئور
نظران، صاحباز  ياک نشدند. پارهيفاصله گرفتند اما لزوما دمکرات يستيکمون

که در  ياتيبا واقع يهستند، اما برخ ين کشورها، منتظر دمکراسيهنوز هم در ا
ک يدمکرات يهايدر تئور يکنند به ضرورت بازنگرين کشورها مشاهده ميا

ن، ين متفکريظر ااند. به نل شدهيمتما يدر مقوله دمکراس يشدن و اساسا بازنگر
نکه تا کنون کمتر به يد توجه کرد. نخست اينه باين زميبه دو نکته در ا

 ينسبت موقعيتهر در  يتوجه شده است. دمکراس يدمکراس يفرهنگ يبسترمند
ابد. ييم يکند و چهره متفاوتيخود برقرار م يو فرهنگ يسنت يبا بسترها

و  يساده دمکراس يسازهاي متفاوت از دمکراسي، دوگانههرش چهريپذ
هاي ضرورت تجديد نظر در روايتکند. نکته دوم، يف ميرا تضع يکتاتوريد

ين، ن گروه از متفکرياست. به نظر ا يگريبه سمت د يکيحرکت از  يخطتک
خاص  ير کرد که الزاماً به سمت دمکراسيرا تصو يانيم يهاتيتوان وضعيم

ک را يدمکرات يسهم خود، نهادها مناسبات مدرن به يرود. گاهيش نميپ يغرب
و  يرند که به طور سنتيگيقرار م يين نهادها، در کنار نهادهايکنند و ايد ميتول

 دارند. يمعتبر و پا يفرهنگ
مواجه  ياتازه يهايگذاردهد با ناميساز، اجازه موگانهخروج از منطق د 
ا دورگه ي( Hybrid regime)يونديپ يهان نظامين عناوياز ا يکيم. يباش

 يم که با الگوهايمواجه ييبات و نهادهاي، با ترتيونديپ يهادر نظم است.
ن يدر هم .کنندز آراء مردم کسب مشروعيت ميک انطباق دارند و ايدمکرات

 يخيو تار يد فرهنگيخورند که از سنت و عقايز به چشم مين ييحال، نهادها
 دري حت. ستندين ديجدي دهايپدي ديبريهي هاميرژکنند. يت کسب ميمشروع

 يهمراه با نهادها اماي انتخاباتي چندحزبي و هاميرژ 2496 و 2406 يسالها
 نيالتي کايآمر و اروپا در ي،خيتار لحاظ از. داشتند وجود کيردموکراتيغ

 است داشته وجود محدودي را حق و احزاب محدود رقابت ازي متعدد موارد
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(2002: 23,Diamond .)کيدمکرات ينهادها نه تنهان سنخ کشورها، يدر ا ،
از  يدر درک اجتماع قتصادي و ژئوپولتيک همخ، فرهنگ و عوامل ايتار بلکه

 (.Akkoyunlu, 2014: 15ت موثر است )يت، اقتدار و مشروعيهو

ن کشورهاست که ياز ا يکي، ياسالم يران پس از انقالب و نظام جمهوريا 
ن است که يفرض بر ا شود.يگفته م روز از آن سخن ياسيات سيدر ادب

ستند، بلکه اصوالً مشخصات يگذار ن يهاتين سنخ، در وضعياز ا ييکشورها
شان، ياسيد نظم سيمالحظات مربوط به بازتول يو حت يو اجتماع يفرهنگ
 يهاان ذکر است که مقوله نظامياست. شا يان ساختار دوگانهيچن يمقتض

 يميشود بلکه از جمله مفاهيراجع نم يرامونيپ ي، صرفاً به کشورهايونديپ
ز به کار بسته يافته نيتوسعه  يتازه در کشورها يهاتيموقع ياست که برا

 . (McMahon, 2013) ه اروپايمنجمله اتحاد ،شوديم
است که در هر  ين باور متکي، بر ايونديپ يهاات مرتبط با مقوله نظامينظر 
 يمتک يرا با نهادها و هنجارها يبر را يمتک يان نهادهايد نسبت ميت، بايموقع

با اين رويکردها، مورد مطالعه قرار داد. مطابق  يو فرهنگ يخيتار يبر بسترها
 يفرهنگ يهاتيرش ظرفي، و پذيکتاتوريو د يدمکراس يسازخروج از دوگانه

ن دست از يشتر به ثبات و توسعه اي، بيبر را يمتک يوند با نهادهايپ يبرا
مطالعاتي که نقش عوامل فرهنگي، و مذهبي و ميراث کند. يکمک مها نظام

کند اثبات کننده اين مدعاست. ديني و تاريخي را در ظهور توسعه بررسي مي
(Menocal, 2008: 29.)يونديپ يهانظام از منظرِ وشيمکمي ،در اين مقاله ،

 يهاتيک و ظرفيدمکرات يان نهادهايم وندِيمعطوف به پ ياسيت سيمشروع
 مطالعه کنيم. را  يو فرهنگ يخيموجود در عرصه تار

 طرح مساله

اند. در ظاهر شده ر اين ديار نهادهاي متکي بر رايک قرن است که ديش از يب
برخاسته از  يک و نهادهايدمکرات يان نهادهاي، نسبت مينسبتاً طوالن ن مدتِيا
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 يطدر ازعات ن منيعت، موضوع منازعات حاد بوده است. سنخ ايسنت و شر
 ،اخير و با استقرار جمهوري اسالمي شدت بيشتري هم پيدا کرده استسه دهه 

ن ياز مضام يکيرا در مخاطره افکنده است.  يت و وحدت مليچندانکه گاه امن
ت نظام بوده است. يت و اسالميان جمهورينسبت م ،نهين زمياظهار شده در ا
 يم، نهادهايمستق يقوله راه صرف بر ميت، معموالً با تکيمدافعان جمهور

ت يک نظام را به تبعيدئولوژيا يادهايبن يبازنما يا نهادهايت ياسالم يبازنما
ت يو نقش و مرجع يرا يبرا برخي مدافعان اسالميتدر مقابل،  .خوانندمي فرا

 2.ستنديقائل ن يمردم وجاهت چندان

ل شده يتبدز ين ير فکريناپذه يک شکاف عظيم و آشتيمنازعات مذکور، ب 
مردم را در  يم که اصوالً راياز حکومت مواجه يريک سو با تفاسياست. در 

ان ين نهادها سخن به ميف و حذف اياز تضع يکنند و حتير ميه تفسيحاش

 يتيه بر روايکنند که با تکيم يينمااز سوي ديگر، تفاسيري خود 1.آورنديم

 يکتاتوريا ديک تام يدمکراتان دوگانه يبرال، حکومت را در معرض انتخاب ميل
 يکسب را يندهايت نسبت به فرايها هرگونه محدودتين روايدهند. ايقرار م

انقدر کنند. دوگانه مذکور، هميقلمداد م ياسيت نظام سيرا نشانگر تنزل مشروع
ز به ين يرند، در سطع عمليگيروزافزون م فاضلهکه در سطح فکري از هم 

 ند. رويش ميسمت تنازعات حاد پ
 يکير است. يناپذدو افق آشتيارو کردن يدر منازعه فوق، رو يمعضل اساس 

افق خواست  يگريک، و ديدئولوژيو ا ينيافق وابسته به نصوص و اصول د
 تِيمشروع تِياولو ،ين دوگانگيل ايتقل ک راهِيمردم.   دهروزآمد و تحول يابن

                                                                                                    
رويکردهاي متفاوت نسبت به جمهوريت و اسالميت در جمهوري »در اين زمينه رجوع کنيد به: محسن پاليزيان،  .2

 .296-229، ص. 2900(، پائيز 22)پياپي  9، شماره 94، فصل نامه سياست، سال «اسالمي ايران

نگاهي گذرا به نظريه واليت فقيه، مرکز انتشارات موسسـه آموزشـي و    نگاه کنيد به: مصباح يزدي، محمد تقي، .1
 .224-229، ص 2990پژوهشي امام خميني، قم، 
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اين ک به آن است. يدئولوژيا اي ينيد تِيمشروع لِيل و تحويک و تقليدمکرات
گر، يند. راه ديگوينظام از آن سخن م تِيجمهور انِيکه مدع است يخواست

ان يوند ميپ يبرا ينياديامکان بن ييآنهاست. گو ينقش مردم و را ييحذف نها
باور  وجه الينحل اين منازعهت بخش وجود ندارد.  ين دو کانون مشروعيا

نظران مردم، سياستمداران و حتي صاحبوم ان عمياست که در م ينادرست
ه و يک پاي يت مفهوميبر آنکه، مشروع يدا کرده مبنيت پيعموم يدانشگاه

ت، انسجام که يوم مشروعهن برداشت از مفيک کانون است. در ايبر  يمتک
 ۀهر ايد رشِياست، با خواست حل مساله که شرط پذ يشرط صدق کالم نظر

اين منظر معموالً از رويکردهاي  ،به عالوه شود.يمعطوف به عمل است، خلط م
ا آموزش است ير اقتصاد ينظ ييبر نهادها يکه مبتن يدمکراس ييگراجهانشمول

کند. يغفلت م ياد دمکراسيبنفرهنگ يکردهايکند و از رويت ميتبع
ن فرهنگ و يمعنادار ب يبه همبستگ ياد دموکراسيبنرويکردهاي فرهنگ

 فرهنگ از برخوردار جوامع دري دموکراس تحقق اشاره دارد و يدموکراس
ثابت و کارآمد در هر  يفرهنگ يوجود مبان .دانديم ديبعي امر را کيردموکراتيغ

مذکور، که  يکردهايرواست.  يبهتر دموکراس ينه ساز تداوم و بقايزم يکشور
 ت باوريکند، به کثرت منابع مشروعيخود را بارز م يونديپ يهاميدر انگاره رژ

د ضرورت حضور يرا مو يدر مناسبات فرهنگ يشه داشتن دمکراسي، و ررددا
 داند. يت ميد مشروعيدر تول يخيو تار يفرهنگ يبسترها

  ياسيت سيو کثرت منابع مشروع يونديپ يهانظام

توان مورد مالحظه يرا در دو بستر م يونديپ يهاات مرتبط با مقوله نظاميادب
 ياسيس يهاشدن نظام يدمکرات يندهايمربوط به فراات يقرار داد: نخست در ادب

شتر يکرد نخست بي. روياسيشه سينه انديدر زم ،دومو ن الملل، يدر عرصه ب
م سياسي است و مويد ات علوير در جهان ادبيدهه اخ ات سه چهاريانگر واقعيب

 يبخشبندي مشروعيتياسي چند پايه. رويکرد دوم، صورتس يهايبندصورت
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تا  ياسيشه سيدهد که انديکند و نشان مين مييچندگانه را تب يساختارهان يبه ا
 يسروکار داشته است، همواره تابع الگوها ياسيات سيکه با واقع ييجا

 بوده است.  ياديچندبن

 ياسهياست مقايات سيدر ادب يونديپ يهانظام

ه جهان، تا اواخر ده يشدن کشورها يدمکرات يندهايات مربوط به فرايادب
فشرد. يم يپا يدر خصوص بسط دمکراس يخط يکردي، همچنان بر رو2446

 ير جهانيناپذده اجتنابيک پدي ين مبنا استوار بود که دمکراسيات بر اين ادبيا
 يکسو و آموزش از سوياز  يه دارياست که همراه با بسط اقتصاد بازار و سرما

ن باور يحوزه، عموماً بر ان يدا خواهد کرد. متفکران ايگر، بسط و توسعه پيد
فتح نشده  ي، قلمروهايخيدر امواج گوناگون تار يبودند که گسترش دمکراس

ن مقوله، به کتاب پر ارجاع يت از اين رواين و معتبرتريرا فتح خواهد کرد. آخر
ش يمقصود از موج، افزا .تعلق دارد يموج سوم دمکراسنگتون تحت عنوان يهانت
سقوط  معکوسِ ندِيفرا شورها، در مقابلِک شدن کيدار دمکراتيمعن

ي يه بر آمار کشورهايبا تک ي. و( (Huntington, 1991: 15هاستيدمکراس
ن موج يدهد که سومي، نشان ماندکراتيک شدهدم هفتاد ههکه پس از اواخر د

 يامد کشورهايبعدها با توجه به پ آغاز شده است. تصوير هانتينگتون يدمکراس
اول اينکه بسياري از  ک نقد و نقض شد.يدمکرات يوارد شده در جرگه کشورها

برخي از اين کشورها در اين که ک ماندند. دوم يدمکرات اًموقت اين کشورها
 ياسيو مفاسد س يداخل يهاک، با خشونتيت دمکراتيورود به وضع جهنتي

است که  ييت کشورهايوضع اما آنچه به اين مقاله مربوط استمواجه شدند. 
ت يتثب ي بينابينتيدر وضعکم و بيش  ،پس از خروج از وضعيت غيردمکراتيک

و مجلس، به  ير رايک نظيدمکرات يس نهادهايبا تاس ،ييشدند. از سو
ن و مناصب معتبر و يدا کردند، اما نهادها، قوانيک شباهت پيدمکرات يکشورها
چندان سازگار  يبک غرين دمکراتيز حضور داشتند که با موازين يقدرتمند
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 نبود. 
ر دوره ينظ ينيشمندان، با عناوياز اند ين، توسط برخينابيب يهاتين وضعيا 

با نقد  ياکرد تازهيج رويشد. اما به تدر ين طبقه بندينابيب يهاتيا وضعيگذار 
متعارف  يکردهاين روين منتقديدا کرد. به نظر اينگتون ظهور پيمنظر هانت

به  بر اين، عالوهاست. استوار  ياقتصاد يرهايحد بر متغش از يشدن، ب يدمکرات
ن نکته غفلت يکردها از اين رويبند است. ا يک شدن پايدمکرات مدل آمريکايي
 قهز هر چيز بر پيشينه فرهنگي و طبش ايپ ييکايآمر يدمکراس يدارند که الگو

 نظران، دخالت دادنِيکا استوار است. به باور اين صاحبخاص آمر متوسطِ
ک شدن، يند دمکراتيل در فرايدخ عواملِ سايرِ لِيدر کنار تحل ير فرهنگيمتغ
نسبت با  يتوانند بدون برقراريک، نميدمکرات ين نکته است که نهادهايد ايمو

ز بدون يکا نيخاص، برقرار بمانند. چنانکه در آمر يخيو تار يفرهنگ يهاسنت
ک شدن آن را درک کرد. يند دمکراتيتوان فرايکا نميآمر يسنت پروتستان

 ين معناست که نهادهايخود به ا يبه خود يفرهنگ يرهايت به متغيتوجه و عنا
کرد، يد ميش از حد بر آن تاکينگتون بيکه هانت يک همانند صندوق رايدمکرات
خورد و يوند ميت پيخاص در هر موقع يهابر سنت يمبتن ير نهادهايبا سا

شناخته  يونديم پيکه تحت عنوان رژم است. يخاص از رژ ييحاصل الگو
 (. Bogaards, 2009: 399-423) شوديم

است که تالش کرده است مقوله  يشمندانينو، در زمره انديلئوناردو مورد 
. او در (Mardino, 2008) قرار دهد يرا موضوع بررس يونديپ يهاميرژ

« در حال گذار؟ يهاميا رژي يونديپ يهاميرژ»تحت عنوان  يامقاله
را  يکتاتوريک و ديدمکرات يهايسازههاي پيشين در زمينه دوگانکاستي

 يمفهوم يونديپ يهاميرسد که رژيجه مين نتيکند و سرانجام به ايم يبررس
ن يش از ايرا که پ ييجهان منجمله کشورها ياز کشورها ياست که بخش مهم
شود. يشدند شامل ميم يک صرف طبقه بنديدمکرات يدر زمره کشورها

 يونديپ يهاميواقعا موجود را در زمره رژ کِيدمکرات ينو، اغلب کشورهايمورد
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ک يدمکرات يهاآنها قائل است. او نظام يبرا يمتفاوت يهادهد. اما سنخيم يجا
ت يحما يهايدهد که عبارتند از: دمکراسيم يک سه گانه جايرا در  يونديپ

 Limited) محدود يهاي، دمکراس(Protected democracy) شده

democracy) قانون يب يهايو دمکراس (Democracy without law) به .
ن سه سنخ ياز ا يکيگوناگون، به  يهانهيشيبا پ ياسيس يهانو، نظامينظر مورد

ن يرا در ا يفرهنگ يهانهيشيتوان نقش سنت و پيشوند. ميک مينزد يدمکراس
 مشاهده کرد.  يطبقه بند

 (Mardino,11,2008)نوياز نظر مورد يونديپ يهاميانواع رژ

 
 يونديک نظام پيخود  ينو، دمکراسيت مورديشود که در روايمالحظه م

، يو فرافرهنگ يو فرامکان يبا مدل عام و فرازمان يک دمکراسي ياست. به جا
 يونديتوجه کرد که همگان از سنخ پ يمدل دمکراسد دست کم به سه يبا

نهادها و  از يگوناگون حاصل تنوع يفرهنگ يشوند و در بسترهايمحسوب م
 اند. تيمنابع مولد مشروع

ن و قواعد يه نهادها و قوانيشتر از زاويرا ب يونديپ يهامباحث فوق، نظام 
 يمد نظر قرار داده است. به عبارت ياسيک نظام سيت يسامان دهنده به مشروع

ک جهان دارد. اما يدمکرات يهادر خصوص نظام يفيتوص يشتر منظريگر، بيد

 هاي حمايتيدمکراسي
 هاي محدوددمکراسي

 دمکراسي بدون قانون
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را مشروع قلمداد  يونديپ يهااز نظام ين سنخيتا چه حد چن ياسيفلسفه س
 يبرا ييهاتي، چه ظرفياسيشه سينه انديراث موجود در زميکند؟ ميم

 دارد؟  يدونيپ يهابه نظام يت بخشيمشروع

  ياسيدر فلسفه س يونديپ يهات نظاميمشروع

 يرش از سويآن، مستلزم پذ يو قانون يبات حقوقيو ترت ياسيات نظم سيح
ت را تابع يکند و تبعيرش ميت آنان است. آنچه نظم را قابل پذيعموم و تبع

ک و گاه يلسوفان گاه يشود. فيبخش خوانده مالقي، مرجع مشروعيتهنجار اخ
رند. انسجام و يگيبه خدمت م ياسيبه نظم س يت بخشيمرجع را در مشروعچند 

بخش، مشروعيتک مرجع ي، در پرتو يت فلسفيک رواي ينظر يساختارمند
در  روايت يک فيلسوفقرار است ، اما هنگامي که دارد يشتريجاذبه ب
ک کانون يبه کار بسته شود، ارجاع به  ينيت عيک وضعيبه  يت بخشيمشروع
ت واحد، لزوماً به ياز مرجع يناش يگر، انسجام نظريد يشود. به عبارتيم دشوار

که  يتا هر حد ياسيکند. فلسفه سيکمک نم ياسيه سيک نظري يکاربست عمل
 شود. يظاهر م يونديخورد، از سنخ پيوند ميپ ياسيات سيبا واقع

 ياسيسشه يم، در انديبه شمار آور ياسيادگذار فلسفه سياگر افالطون را بن 
است. اما  ياسيات سيگانه حيلسوف، مرجع يو به تبع آن ف يقت فلسفياو، حق

نه فاضله خود يمد يبند است که به طراح يکرد پاين رويبه ا ييافالطون تا جا
بسپارد قانون و  ينيات عيکه قرار است تن به واقع يدلمشغول است و اال هنگام

)لطفي،  نشانديلسوف ميف اراده يگوناگون را به جا يهااز گروه يانجمن
ت، يد مشروعينه مرجع بازتولين همه افالطون در زمي. با ا(1104: 2906

يت فيلسوف همزمان ت قانون و مرجعيهمچنان وحدت گراست، چرا که مرجع
کند. ينقش م يفايلسوف ايقانون تنها در هنگام فقدان ف ؛موضوعيت ندارند

 ـ است، و از سه منبع مشروعيتيي شهره گراز که به کثرتيارسطو ن يحت
 ياجامعه يک را برايد، هر يگويسخن مـ  ت يده و اکثريت برگزي، اقليفرد
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در  يونديپ يهانظام يبرا يهيتوان توجيکمتر م ،ن معنايداند. به ايده ميد فايمف
 .(Frank, 1940,) دآنان جستجو کر ياسيفلسفه س

تعلق دارند، اما  يوناني، همه به دوران انحطاط تمدن يونانيلسوفان بزرگ يف 
رم  يدر دوران اوج امپراتور ياسيت سيکه در عمل، موجه کننده مرجع يافلسفه

شه يخ انديگرا در تارتترين الگوي مشروعيت کثرپيچيده ن وياست، نخست
لسوفان ياست. ف يونديپ يهارود و تماماً از سنخ فلسفهيبه شمار م ياسيس

، يونانيلسوفان يف يو جمهور يراسکستوي، اري، بر اساس سه گانه پادشاهيقروا
زد. يوند ميگر پيکدين هر سه را به يساختند و در عمل اعمال کردند، که ا يمدل

ل يسائقه و م يت، دارايد مشروعيبازتول يک از الگوهايون، هر يبه باور رواق
، يبه استبداد فردل شدن يدر مخاطره تبد يسقوط و زوال است.  پادشاه

در مخاطره سقوط به  يو جمهور يگارشيدر مخاطره سقوط به ال يراسکستويار
ب آنها دانستند. به ين سوائق زوال را، در ترکي. آنها تنها راه کنترل ايدمکراس

 يت بخشيشنهاد کردند که سه منبع مشروعيپ ياسياز نظم س ييب، الگوين ترتيا
ت ي، مشروعيلت فردياز خرد و فض يناش تيکرد: مشروعيب ميرا در هم ترک

از اراده و خواست مردم. امپراتور،  يت ناشيده و مشروعياز گروه برگز يناش
ن مراجع را بر عهده ياز ا يکي يندگيک نمايمجلس سنا و مجلس عوام، هر 

  .(Rowe, 2000: 401-415) داشتند
نبود،  يمدن د ساختن نظميت در قيحيکه مس ي، تا زمانيدر دوره قرون وسط 

بود، خداوند  يويقدرت دن يت از آلودگيحيبلکه در صدد پاک کردن دامن مس
 ياسيت سيتنها موقع يشمرد. ملکوت الهيبرم ياسيت سيرا تنها مرجع مشروع

 يامت کبرين و قيکه در بهشت آغاز يتيت تام دارد. وضعياست که مشروع
به واسطه نقش آنها  صرفا ً يويحاکمان دن يت نسبيبرقرار خواهد شد. مشروع

طي، و دقيقا در ت در زمانه قرون وسيحيدر ممانعت از هرج و مرج است. اما مس
 يت رويگردد، به کثرت مراجع مشروع ياسينظم س يمتول زماني که قرار شد

است.  يونديپ يهاقرون وسطا از سنخ فلسفه ياسين معنا فلسفه سيآورد. به ا
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 يتيد و روايگر نشانيکديت بخش را در کنار يعمالً سه منبع مشروع آکوئيناس
از  يت ناشي، مشروعيت الهيکرد: مشروع يت نظم ساماندهياز مشروع يحيمس

ه، نماد گانن سهيک از ايت مردم. هر ياز رضا يت ناشيو مشروع يعيحقوق طب
خداوند، عقل و خواست مردم است که  يهاگانهمشارکت و حضور يکي از سه

فرض گانه بر اين پيشد. اين الگوي سهکنيم ياه تجلپادش ير عمليدر تدب
بشر، با  يويطه دنيخداوند، و ح يو معنو يطه ملکوتياستوار است که قلمرو و ح

ان وساطت ين ميدارند. آنچه در ا ييهايها و ناسازگاريگر سازگاريکدي
 . (105-154: 2949)مککلند،  است يعيبه حقوق طب يکند، عقل متکيم

وحدت گرا از نظم را  يته، تالش کردند الگوين مدرنيآغاز لسوفانيف 
د يرا از تول ين الهيناس کنند. دامان قوانيآکوئ يگراکثرت ين الگويجانش

االمکان خرد  يکوتاه کردند و تالش کردند حت ياسيت در عرصه سيمشروع
ت کنند. يد مشروعيگر بازتولين همه صور ديت مردم را جانشيو رضا يعموم

ن يآغاز ياسيس يهات مردم، فلسفهيانه به خواست و رضايدت گراه وحيتک
 ييهايدستخوش ناسازگار يث عمليو هم از ح يث نظريته را هم از حيمدرن

ت يبه عقالن يه وافر به فرد، و اصالت بخشيساخت. به باور هابرماس، تک
ن ين را با ايآغاز ۀهمه فيلسوفان مدرنيت، يمعطوف به هدف در حوزه اقتصاد

را چگونه با  يت وافر فرديبر مرجع يمبتن يامواجه کرد، که فلسفه يدشوار
ن، يآغاز ياسيس يهاشهين جهت، انديوند بزنند. به هميت دولت و نظم پيمرجع

آوردند که دولت و حکومت را قادر مطلق يدر م سر ياتان هابزيا از لوي
ک شبان يدولت را به ز را به فرد واگذار کرد و يا از بنتام که همه چيساخت يم

. هگل را بستر تعامل و گفتگو (00-59: 2900)محمدي،  ل داديشبگرد تقل
اند. در مدرن شناخته ياسيشه سيگوناگون و ناسازگار اند يهاانيان جريم

افته، بستر تنازع ي يتجل يخيچنانکه در بستر تار ياسي، نظم سيت هگليروا
در  .(944: 2949)بيزر،  دولتت است: فرد و يان دو مرجع اعمال مشروعيم

ت، دولت را يگر، فرديد يطيل برده است و در شرايت را تحليدولت فرد يمواقع
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، دو يخيت خاص تاريالواقع در هر موقع يل کرده است. فيگانه تبديک بيبه 
ن دو يوند ايکنند. پيت همزمان عمل ميد مشروعيد و بازتوليسائقه ناسازگار تول

است  يتيت، وضعيد مشروعيت واحد بازتوليک مرجعي با يد نظميمرجع و تول
 دهد.يخ احاله ميان تاريکه هگل به پا

توان ين ميش از ايرا ب تيدوگانه مرجع يمدرن، الگوها ياسيشه سيدر اند 
ت يو مشروع يت معطوف به آزاديگر، مشروعيک نمونه ديب کرد. يتعق

ک شکاف يت بخش، سرچشمه يمشروع ين دو الگويمعطوف به عدالت است. ا
 يلسوفانيبرال و چپ شد. اما سرانجام با فيل ياسيشه سيان دو سنخ انديم ميعظ

بر بازار آزاد و  يمتک سمِيبراليل يعمل يامدهايجه پيم که در نتيمواجه
 يرفاه يهادولت يعمل يانتخاب کردند. الگوها ياانهي، راه ميسم دولتياليسوس
ادي و پناه آوردند که آز ييبه الگو رالزياي شبهوهها به شيوسيال دمکراسيو س

ان يکردند بدون آنکه بتوانند مميبخش قلمداد عدالت را دو الگوي مشروعيت
 جهينت يگريرا از د يکيبرقرار کنند و  يمنطق يونديت ناسازگار، پين دو غايا

ت واصل شدند که يمولد مشروع يگرا. به اين معنا، به روايت کثرتبگيرند
ن سنخ از يا يها تجليال دمکراسياست. سوس يونديپ يهااز نظام يمولد سنخ

 اند. ياسيشه سياند
ن شاخه از يجه گرفت که ايتوان نتيم ياسيشه سيخ اندياز مرور کوتاه تار 

که  يات نظريلت حياز فلسفه است، از فض يکه بخش ييتا جا يشه بشرياند
 ينيت عيبا واقع يمحض آنکه نسبت کند اما بهيت ميانسجام و وحدت است تبع

ر مشترک يق در تحقق خيکه همانا توف يات عمليلت حيکند، از فضيبرقرار م
 تهفرض ناگفآورد. يم يرو يونديپ يکند و به الگوهايت مياست تبع يبشر

ها و تيبا کثرت موقع ياسيات سي، حيعمل ۀاين عبارت آن است که در عرص
است. حل مساله در بستر کثرات ناسازگار، جز با ان آنها مواجه يم يناسازگار

 سر نخواهد شد. يق نکنند ميها را تصدين ناسازگاريشه که اياز اند ييالگوها
هاي صرفا عمل را با فلسفهدر  ياسيس يهاکه فلسفه ياز جمله موارد 
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ي از راس و ت ناشيان مشروعيوند ميپ يکند، ماجرايز ميمتما نظرورز
مشروعيت سياسي اصوالً بر است.  ياسيهرم جامعه س دهقاعمشروعيت ناشي از 

ميان  ۀرابط ۀرابطه ميان حکومت و مردم تمرکز دارد. الگوي نظري موجه کنند
تابعان و فرمانبران است. في  ۀنظم، و مردم به منزل اعمالِ مرجعِ حکومت به منز

ند صرفاً تواالواقع حاکم و مردم در مواضعي متفاوت قرار دارند. مشروعيت مي
ف يمشروع تعر حاکم سياسي را شامل شود و مردم صرفاً در نقش تابعان حاکم

ت خود را يتواند به مردم تعلق داشته باشد و حاکم مشروعيت ميشوند. مشروع
تواند به يت ميت از خواست مردم کسب کند. مشروعيبه شرط خدمت و تبع

ت ير دو به شرط تبعرد و حاکم و مردم هيک عنصر واسط مثل قانون تعلق گي
 ن عنصر واسط مشروع قلمداد شوند. ياز ا

و  ياسيو پنهان صحنه س يتوان حضور ضمنيم فوق، ۀگاندر صور سه 
 تِيمشروع فِمعرّ ينظر يدر آن را مشاهده کرد. الگوها يمنازعات جار

از  يکيشوند. يمتنوع ساخته م يهاان گروهياز تنازع م ينيع ي، در بسترياسيس
ت يتبع يهاطه و حدود قدرت حاکم و حدود و امکانيمنازعه ح ياصل يمحورها

ات يجامعه به اعتبار غا يريپذفرمطالب  حاکم به اعتبار نقش خودمردم است. 
طلبد و يخود را م يهايآزاد ،طهيز در بسط حيمتصور خود است و جامعه ن

 کند.يافت ميکه از حکومت در يت و رفاهيامن ينه براين هزيخواهان کمتر
 قلمروِ يسازموقعيت متمايزند که منطق حداکثر دو شهروندي و حکومت 

انجامد. يم يگريد قلمروِ يبه محدودساز يخيتار ۀيکي، در عمل و تجرب
 يرا در سازگار يعمل ين ناسازگاريکنند تا اي، تالش وافر مياسيلسوفان سيف

 هاي تکوينِنطفه مان نخستيناز ه ين ناسازگاريخود جبران کنند. اما ا ينظر
د، به واسطه يکه سقراط نوش يقابل مشاهده است. جام شوکران ياسيس شهاندي

آنچه سقراط سقراط بود.  يو شخص يان خرد حکومت و خرد فرديعدم انطباق م
ان سازگار نبود. سقراط به يونانيمطلوب  ياسيبا نظم س ،تشپنداحقيقت مي

قت يچگاه از آنچه حقياما هيد ن در داد و جام شوکران را نوشقانون آتن ت
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قلمرو  يحل ناشدن يانگر ناسازگاريسقراط ب يد. ماجرايپنداشت دست نکشيم
 حاکم و قلمرو تابعان است. 

ن دو يان ايم يز و ناسازگاريانگار، تماهاي سياسي با منطق يگانهفلسفه 
تماماً ت را يانگار، مشروعشناسند. اگر فيلسوف يگانهيت نميت را به رسميموقع

از خارج  ،اختصاص داده باشد، هر گونه ابراز وجود تابعان ياسيبه راس هرم س
ت تام انتظار دارد. اما اگر يکند و تبعيرا نامشروع قلمداد م ،قلمرو مجاز حاکم

ت حاکم يت را به مردم اختصاص داده باشد، حکومت، قانون و موجوديمشروع
کرد يکند. رويل ميمردم تحل ۀشوندخدمت خواست و لذت جا به جا  را تماماً در

را مصداق  يفشرد که هر خواست مردميم يپا ياسيلت سينخست چنان بر فض
است که امر  يکرد دوم چنان به خواست مردم متکيشمرد. رويشرارت بر م

 دهد.يل ميتقل يزودگذر عموم يهارا تماماً به لذت ياسيس
ت است که يد مشروعيبازتول يونديرش منطق دوگانه و پيتنها به شرط پذ 

 يهامذکور ممانعت به عمل آورد. منطق يکرد افراطيتوان از دو رويم
 ۀومت و مردم دارند و فلسفان حکيناسازگار م که باور به دو قلمروِ يادوگانه
اند، عمالً مذکور به کار بسته يناسازگار لِيتعد جهتِدر خود را  انگارِدوگانه

ان يتنها به ناسازه م يون روميقطب مذکورند. رواق يو سواز هر د ييقادر به رها
ن ناسازه افزودند و آن يز به اين يمردم و حکومت بسنده نکردند بلکه عنصر سوم

گانه بر ن سهيک از ايهر  يبرا يتين موقعييلت بود. آنها با تعيت صاحب فضياقل
ن سه، ياان يم ير کردن جامعه با ناسازگاريدرگ ين فرض بودند که به جايا

 يفضائل عموم يبرا يانهيند و نقطه بهيافزايگر بيکديگانه را بر فضائل اين سه
ت ياست، در روا يمدرن که برگرفته از مدل روم ياسيشه سيند. انديبگشا

 ب کردند. يش همان هدف را تعقير هگل و رالز، کم و بينظ يلسوفانيف

 انيرانيا يراث فرهنگيو م يکراسودم

 ۀيابندناشي از راي تحول تِيان مشروعيوند مين مقاله، پيامساله مورد نظر 
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ک است. مباحث يدئولوژيو ا يث استوار سنتياز موار يت ناشيمردم، و مشروع
ن دو و ياز ا يکيار ياخت يتالش برا ين نکته را مدلل ساخت که به جايا ينظر

ن يبه ام. در عمل، يشيانديوند آنان بياست به پ يز آن، ضروريمتما يهامنطق
ث يعالم، با موار يک در هر کجايدمکرات يم که نهادهايضرورت اشاره کرد

توان به يوند مين پياند و تنها در صورت اوند برقرار کردهيم مقصد، پياقل يسنت
د که يشينظرورزانه اند ييد به الگوهايز، بايد بست. در نظر نيآن ام يماندگار

ت فراهم کند. سنت يمتکثر مشروعچندگانه و  يالگوها يستيهمز يبرا يبستر
 يهمان بستر فرهنگ يراث گرانبار دوران باستان و دوران اسالمي، با دو ميرانيا

با آن برقرار کنند.  يد نسبتيک در عمل و در نظر بايدمکرات ياست که نهادها
دوران  ـ ان يرانيراث ايت در دو افق ميد مشروعيبازتول ينه الگوهايابتدا در زم

 ينظر يهام پرداخت و پس از آن به امکانيخواه ـ  يباستان و دوران اسالم
 م پرداخت.  يخواه ين دو بستر فرهنگيک با ايدمکرات تِيمشروع وندِيپ

 ران باستانيحکومت و مردم در دوران ا ياسيت سيمشروع

ه بر يتک يم داد، به جايانجام خواه ين بخش مشابه با آنچه در دوره اسالميدر ا
در  ياسيشه سياند ياز دور به روح کل يلسوف خاص، نگاهيآراء متفکر و ف

ي از طور کل يمدل داريمنه صرفاً قصد ين زميم. در ايران باستان داريا
ب و يسه، ترکيمقا يبرا يامکان عرضه کنيم تا ياسيشه سياند يبندصورت
ران يسنت ا . درفراهم شود يرانيا يراث فکرينهفته در م يهاامکان گشودنِ

و  ياسيشه سياند يبندره، و درک ابعاد آن، به فهم صورتباستان، مفهوم ف
 رساند. يان خدا، انسان و مردم مدد مينسبت م

 ران باستانيا ياسيشه سيفر در اند

ران بوده است. يخ ايز در تاريبرانگحکومت يکي از موضوعات مهم و بحث حق
هاي دوران مادها و ويژگي لي( به اوايزدي)فر ا يد الهييتوجه به فرمان و تا
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امنشي و ساساني وجود دارد، بر دوران هخ يها و نمادهااي که در کتيبهبرجسته
کسب لطف  يک پادشاه براياست که  ييهادهنده ويژگيگردد. فرّ نشانمي

ها حکومت شاه نامشروع خواهد بود. دون اين ويژگيد داشته باشد، بيبا يزديا
اي دور سر شاه اي عرفاني يا هالهبا وجود هاله ، داشتن فرّ يزرتشتر يدر تصاو

 ينشان دادن معنا يبرا يميان ابراهيشد، که بعدها توسط ادنشان داده مي
 (.Akkoyunlu, 2014: 57ت به کار گرفته شد )يقدوس
 ۀفر و نقش محوري پادشاه در انگار ۀود که ايدشين پنداشته ميعموماً چن 

در حاليکه ادبيات کند. يد ميت توليه از مشروعيپاستان، الگويي تکايرانيان با
ت يدر پوشش و حما زاسياسي اين دوره نشانگر کثرت منابع مشروعيت

 يايران باستان، گويا ياسيشه سيان باستان است. فر در انديرانيک ايزيمتاف
است.  يانسانان باستان اهوامزدا با جهان يرانير ايا به تعبيان خداوند ينسبت م

 يار محدود است و کار گسترده ايموضوع فرّ و انواع آن بس يپژوهش ها بر رو
ن موضوع انجام يطلبد. آن چه تاکنون در ارتباط با ايرا در جهت شناخت آن م

 يژگيل آن ويو پادشاه بوده است و ذ يزديفرّه ا يبر رو يشتريد بيشده تاک
 يت، فره مفهومين رواياست. در ا مورد مالحظه قرار گرفته يشاه آرمان يها
يکسويه و منطبق با خواست و  تيعنا جهنحصر به پادشاهان است که در نتيم

نه ين زميدر ا است که در حالياين شود. يعطا م يمختار اهورامزدا به فرد ۀاراد
 د توجه کرد. ير بايبه دو نکته ز

است. ژاله  ياز صور فر در متون کهن فارس يکيتنها  يانيک نخست آنکه فر 
کند و آن ها را يان ميران بيانواع فر را در فرهنگ کهن ا يآموزگار گونه شناس

و  يامبريو پ ي، فرّ موبديرانيا اي يياي، فرّ اريا شاهي ياني، فرّ کيزديبه فرّه ا
 ر. نکته دوم در زمينه مفهوم ف(2946)آموزگار،   کند يم ميفره همگان تقس

دا يفر اختصاص پ يفه شناسيجه تالش و وظيآن است. فر در نت يوجه کسب
ر يدر اساط يپژوهش»کند و قابل انکار است. به قول مهرداد بهار در کتاب يم
به  يشکاريکه بر اثر خو ه معناي سعادت، شکوه و درخشش استفرّه ب« رانيا
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به  يعنيورزد  يشکاريد. اگر هرکس، هر طبقه و هر قوم خويآ يدست م
گردد و به  يش و وظائف طبقه و قوم خود عمل کند، فرهمند ميوظائف خو

و  يانيدو سنخ ک ي. بررس(250: 2990)بهار،  رسد يسعادت و خواسته م
 دو کانونِ از خداوند از خاللِ يناش تِيمشروع ارتباطِ انگر ساختارِيفر، ب يرانيا
 است.  ـپادشاه  و مردم ـ ت يمشروع مولدِ گرِيد

 يانيل: فر کاو

شاهان است و فقط در شاهان خوب و برحق  يت آرزوينها يانيداشتن فر ک
ن يشود و اجايگزين مي ،انديي که به خواست اهورامزدا شاه شده، آنهايرانيا

 ک بخت باشند.يک کنند و نين يآورد که کارهابه وجود ميرا در آنان  ييتوانا
است.  يافتنينايراني نيستند دستاي اين فرّ براي کساني که از سلسله

که د يآ يم در يراثيدارند که به صورت م يارمانروايان نامي فرّه شناخته شدهف
خسرو برسد. يشود تا به ک يگر شاهان داده ميبه هوشنگ و جم و کاووس و د

)آموزگار،  دارد ياز به نگاهبانين که خود نگاهبان است نيز با اين فره نيا
گر شاهان يآن است که با هوشنگ و جم و کاووس و د ياني. فر ک(959: 2946

. فرّ کياني (290: 2990)بهار،  ز از او رفتيان نيوندِ کيده شده است و پيآفر
فره  يبه جا يگاه يزديهمان فروغ سلطنت و فرّ ايزدي است. فره ا يبه نوع

شود ميکوتاه سخن گفته  ،يانيو ک يزديرود اما در تفاوت فر ا يبه کار م يانيک
مختص پادشاهان  دگار يکتا و فر کياني يا پادشاهيمختص پرور يزديکه فر ا

 است. کوکار ين
ر يدون و سايد، بعد به فرياز هوشنگ به تهمورث، بعد به جمش يانيفرک 

گشتاسپ نزد  يک يافتن پادشاهيان يد و با پايرس يانيو ک يشداديپادشاهان پ
ده و جهان را پر از يانس رسيان به سوشن جهيان ايماند تا در پا يخداوند باق

ا يکه گناه مرتکب شده و  ياز پادشاهان يپادشاه فر د.يعدل و داد و آرامش نما
د که خود را خدا خواند و دستور خوردن يشود )جمشورزيدند جدا مي کفر
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ادشاهان غاصب و مستبد )ضحاک( چ وقت هم به پيگوشت گاو را داد( و ه
 ش شده است. يمختلف اوستا هم ستا يدر بندها يانيرسد. فرّ کنمي
ک مرد است.  از قباد در يدادگر و ن يوپادشاه يانين پادشاه کيقباد نخست 

کي، غرور و اد شده است. فر در صورت گناه کردن، ناپاياوستا  24و  29شت ي
جدا  ين فرّ از ويد ايشود، همانطور که پس از گناهِ جمش... از پادشاه جدا مي

زردشت بود، تعلق  يگشتاسب که حاميو ک يانيت به شاهان کيدر نهاشد و 
 گرفت.

اد يفرّ کياني است. در زام در کتاب اوستا، زامياديشت، موضوع بسيار مهمْ 
رسانِ  ياريو جانوران پنجگانه و  يرانيا يروهايپناهِ ن ياني، فرّ ک04شت، بند ي

،  فرّ کياني برتر از 20 است. همچنين در بند ين مزداپرستياَشون مردان و د
بار به  91ساير آفريدگان و فرّي از آن امشاسپندان است. در اين يشت واژه فرّ 

بار به عنوان فرّ کياني و مابقي نيز در مفهوم و بدل از اين  24کار رفته که 
 عبارت است.

ار ستوده، زبردست، يم؛ آن فر بسييستا يده را ميمزدا آفر يانيفرّ ک 
)دوستخواه،  دگان استيگر افريکارآمد و چاالک را که برتر از دزگار، يپره

2941 :900) 

و جانورانِ پنجگانه دانسته شده و  يرانيپناه اقوام ا يانيفر ک ،شتدر زاميادي 
همچون هوشنگ،  يده به شاهانيمزدا آفر يانين آمده است که:  فر کيچن

به گرشاسب پهلوان  نکرده بودند( و ييکه خودستا يد )تا زمانيتهمورث، جمش
 يآرش، ک يکاووس، کيقباد، کيک يانيتعلق گرفت و سپس به پادشاهانِ ک

 ز آمده:يدر بندهش ن(592: 2999)عفيفي،  ديگشتاسب رس يخسرو و ک
ده شده يگر شاهان آفريآن است که با هوشنگ و جم و کاووس و د يانيفرهّ ک»

، بند 22، بخش 264: 2946)بندهش، « ز از او رفت.يان نيوند کياست و پ
201) 
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 يرانيا اي ييايدوم: فر آر

زدي است که تنها به يرا دارد. نيروي ا« آفريده اهورا مزدا»فرّ ايراني صفت 
اند يا زاده خواهند شد. که زاده شده ييتعلق دارد. به همه ايراني ها، آن ها ايراني

ن يگرداند و بر ايرا سرکوب و ايرانيان را بر بد پيروز م ياين فرّ دشمنان ايران
بخشد. هيچ يک از شاهان ايراني و پهلوانان بزرگ بدون  يم ين خرميسرزم

بود و پيروزي نخواهند ياري فرّه ايراني در نگهباني اين سرزمين موفق نخواهند 
هايي وجود دارد که خشايار شاه در يونان از فرّه باستاني ايراني قولداشت. نقل

م سپاهيانش را در مقابل اسکندر با توسل به فرّه خواهد و داريوش سوياري مي
 يرانيز فر اي(. در بندهش ن959: 2900)آموزگار،  راند يش ميايراني به پ
 يراني. فر ا(592: 2999)عفيفي،  اد شده استيان يرانيده از آنِ اياورمزد آفر

که  ينيشود حلقه روشن و زر يگفته م يکو سرشت است. حتيان نيرانيمختص ا
ده يسر فرشتگان و درگذشتگان مومن د يدوره رنسانس بر باال يها ياشدر نق

ان شده فر آزادگان آن است يز بيان است! در بندهش نيرانيشود، همان فر ا يم
 ن داده است. يران زمين فرّ را به ايان را است. خداوند ايرانيکه ا
نام  است.« ، عدالتيدرست» يبه معن يياَرشتات اوستا يَشتاد صورت پهلو 

امده يشت نين ين واژه در متن ايا يست و حتيشت با مطالب آن مناسب نين يا
گوناگون و  يوهايو غلبه آن بر د يرانيدرباره فره ا 1و  2 ياست. بندها

ش ياهونَوَر ستا يدعا 0و در بند  9و  9 ياست. در بندها يرانير ايغ يکشورها
رد. اهورامزدا به يپذيان ميپا يرانيش مجدد فره ايشت با ستايشده است و 

 تمان زرتشت گفت:يسپ
دم که از ستور برخوردار، خوب رمه و فره مند است؛ يافريرا ب يرانيمن فرّ ا 

خوب فراهم آمده بخشد؛ آز را در هم شکند و دشمن  ييده و دارايک آفريخرد ن
منِ پر گزند را شکست دهد؛ بوشاب خواب آلوده را ياهر يرانيرا فروکوبد. فرّ ا

د؛ اپوش ديو را شکست دهد؛ خبندان در هم فسرده را شکست دهيشکست دهد؛ 
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 (902: 2941)دوستخواه،  را شکست دهد يرانيان يهاسرزمين
شت نهم يدر کرده پنجم از  ز هست.يمن نياهر ۀرّ ايراني شکست دهندف 

 يتيخسرو شخصيسرو آورده شده است. کخيک ياز پادشاه يز مثالياوستا ن
 دهند.و فضايل زيادي را به او نسبت مي برجسته بود

 ۀکشور، در کران ۀهاي ايراني و استوار دارندکيخسرو، پهلوان سرزمين 
درياچه ژرف و پهناور چيچست، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند، او را 

ن ! مرا يتواناتر يک ! اين يا درواسپ ! يخواستار شد: ا پيشکش آورد و چنين
 (994: 2941)دوستخواه،  دار  يارزان يابيکام

انسه فرو رفت ياچه کياب سه بار به دريشت، آمده است که افراسدر زاميادي 
 را به دست آورد:  يرانيتا فرّ ا

م اکنون و از که ه ي، فريفر ناگرفتن ياب به آرزوين بار افراسيپس سوم» 
و زردشت اشون است، جامه از تن برگرفت و  يرانيا يهااين پس، از آن تيره

فر شتافت. فر تاختن  يفراخ کرت جست و شناکنان در پ يايبرهنه به در
 .« (940: 2941)دوستخواه،  گرفت و از دسترس او به در رفت

آباداني و  ن موجباتيده است و اين بخشيران زميرا به ا ييايخداوند فرّ آر 
ف خود را به يکند وظاکند. اين فر به انسان کمک ميبزرگي آن را فراهم مي

 يش را به درستيداشته باشد. اگر فرد کارها يشکاريانجام دهد و خو يدرست
اينان شود، ور ميشود بلکه فقط ددهد فر از او به طور کلي جدا نميانجام ن

ن فر را به خود يسته دوباره ايشا يت و انجام کارهايتوانند با ترک معصمي
 ان است.يرانير ايه غبامتياز ايرانيان نسبت  بازگردانند. فرْ

است.  يانيبر فر ک يرانيت و تقدم فر اينه، اولوين زمينکته قابل توجه در ا 
. به اين ترتيب، است يانيک فرِّ لِيتحص متِيعز ۀنقط فر ايراني بستر و در واقع،

و فر  يرانياوند، فر ات خديمشروع مولدِ يان سه الگوينسبت م ۀزمين توان درمي
 سخن گفت:  يارتباط عمود يک الگويتوان از يمـ  يانيک
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ساز در دستگاه فکري وجود دو سنخ ايراني و کياني فر، نظام مشروعيت 

سازد. مشروعيت در اساس از ناحيه خداوند تامل مي ۀايران باستان را شايست
با واسطه پادشاهان واسطه نيست بلکه شود. اما اين مشروعيت بيحادث مي
نه عبارت از آن ين زميرد. نکته قابل تامل در ايپذيمردم صورت م برگزيده و

ت دارد. چرا که يج و اولويان ترحيانين دوگانه بر فر کيان در ايرانياست که فر ا
ن شده و با  يک امر تضمياست،  يخيو تار يو مل يکه صفت قوم ييفر تا جا

ان به صفت يرانيخاص دور شود اما از ا يرانيا کيدوام است. فر ممکن است از 
در معرض آزمون  مچون هر فرد ديگر ايرانيه پادشاهاما شود. يک قوم جدا نمي

را از دست  يزدانيخاص، فر  ياخالق يهااز ارزش يبه محض دورو مدام است 
 خواهد داد. 

 تين رواي، ممکن است ايانينسبت به فر ک يرانيح فر ايبا توجه به ترج 
مدرن  يايک در دنيت دمکراتيران باستان، با روايت ايمقبول واقع شود که روا

ت، و مشروط بودن يح مردم به منزله کانون مولد مشروعيسازگار است. ترج
چون جان  يت متفکرانيرا مشابه روا يران باستانيت ايت پادشاه، روايمشروع
نه دو ين زميدر ا ل کرد. دست کميد تعجينه نباين زميکند. اما در ايالک م

ان، با فهم يرانيان باستان از ايرانيتفاوت عمده وجود دارد. نخست آنکه درک ا
مدرن،  يايبر اصالت فرد دوران مدرن در تعارض آشکار است. در فهم دن يمبتن

ند، محل توجه است. در هست اديبنخودان افراد يکه جمع م نيمردم به واسطه ا

اهورامزدا

فر ايراني

فرکياني
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و کل نگرانه  يک مفهوم جمعي فرهي يک قوم ،ران باستانيت ايکه در روايحال
ت استوار يجهانشهرگرا از مفهوم مشروع يبر فهم روايت مدرننکه ياست. دوم ا

عام و جهانشمول از حقوق و  يشه مدرن، فهمياست. جان الک متاثر از روح اند
کسب  ين فهم جهانيک ملت و دولت خاص، در پرتو ايدارد.  يت فرديمرجع

انه از يخاص گرا يران باستان، از فهميت ايکنند. اما روايت مشروط ميمشروع
يشه ايراني يک انديشه به غايت الواقع اند يان خداوند و مردم دارد. فينسبت م

د با ين معنا نبايگر ساخته شده است. ايز با اقوام پست ديگراست و در تماقوم
 يکي هدمفهوم مدرن از مفهوم ملت چنانکه در زبان متفکران مدرن ظاهر ش

 قلمداد شود. 

  ياسالم ياسيشه سيت بشر در انديخدا و هدا

دا کرد، يپ يرانيمفهوم فر ا يبرا ييهاليتوان بديم يشه اسالمياگرچه در اند 
ک يت با دوام خداوند از يفر و عنا ي، نه بر مبنايشه اسالمياالصول اند ياما عل

ت که در نسبت با يت استوار است. هدايقوم و فرد بلکه بر مفهوم عام هدا
با مفهوم فر دارد و به سهم خود  يزات مهميرد تمايپذيصورت م يدعوت اله

ن يکند. اجماال به ايد ميت توليمفهوم مشروع يدر صورت بند يزات مهميتما
 م. يکنيزات اشاره ميتما

وانات را در يح يعام گراست و نوع بشر و حت يت مفهومياول: مفهوم هدا 
فرد و  ينيآفرهدف گرفتن نوع بشر، به معناي نقشت هدف گرفته است. ينها

ا يکند.  يک قوم گمراه زندگيتواند در يافته، ميوجدان فردي است. فرد هدايت
ک يت ينکه هدايتواند مشتمل بر افراد گمراه باشد. اجماالً ايافته ميت يقوم هدا

ت، ارتباط يهدا يعموم ن سنخيست. ايت شده نيش موجود و تثبيشاپيپشتوانه پ
امکان  يو نژاد يز از هر تعلق قوميان فرد و خداوند را به نحو متمايخاص م

يافتگي از پشتيباني خداوند  تيتواند به شرط هدايم يکند. هر فردير ميپذ
 4ه يونس آيان باستان واجد فر باشد. در سوره يرانيمند باشد وبه اصطالح ابهره
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 يکسان») «مانِهِمْيهِمْ رَبُّهُمْ بِإيهْدينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ يإِنَّ الَّذ»م: يخوانيم
ها را در پرتو سته انجام دادند، پروردگارشان آنيشا يآوردند و کارها مانيکه ا

 .«(کنديت ميمانشان هدايا

يافتگي، مفهومي هدايت جهنتي خداوند در يبانيت و پشتيدوم: عنا 
ه خالف مفهوم ب يافتگيبنده است. به عبارتي ديگر، هدايتايفزونييابنده يا زوال

تواند از دست يست، بلکه ميت نيو محروم يمندبهره نهفر تابع منطق دوگا
 ا بر آن افزوده شود. يبرود، زائل شود و 

داده است. همانقدر که  يرا در بطن خود جا ياز برابر يت، مفهوميسوم: هدا
ي ميان پادشاهان ز سرشتيکند، تمايو قوم را بالموضوع م بر نژاد يزات مبتنيتما

 کند.يمعنا مو مردم را نيز بي
شود که بر همه کائنات احاطه تام دارد. در يصادر م يت از مرجعيسوم: هدا 
 فرْ در واقع،است و  يان احاطهيشود که فاقد چنيصادر م يکه فر از مرجعيحال

ت اهورا مزدا در مقابل قلمرو يبسط مرجع يخاص برا ياز گروه يمدد خواه
 من است. ياهر

 يز کند اما به نحويتما دِيت، به سهم خود قادر است توليچهارم: هدا 
مند از فر، فر و پذير استوار است. قوم بهرهتيبر جوانب رو مفهوم فر متفاوت.
طره ياست. قدرتمند است و جهان در س ير هم دارد. مستوليدارپذيشکوه د

است.  يجهانپذير و اينهدايت دروني و فاقد نشانگان رويت. اما مفهوم اوست
 يبنددايت تکويني و هدايت تشريعي طبقهبه دو سنخ ه يت در کالم اسالميهدا

ءٍ خَلْقَهُ يکُلَّ شَ يأَعْط يم: قلَ رَبُّنَا الَّذيخوانيم ،ستيه بيآ ،شود. در سوره طهيم
، آنچه را ياست که به هر موجود يما همان کسگفت: پروردگار »)« يثُمَّ هَد

 ،ه دويآ ،و در سوره بقره«(. ت کرده استينش او بوده داده سپس هدايالزمه آفر
است  يآن کتاب با عظمت»)« نَيلِلْمُتَّق يهِ هُديبَ فيذلِکَ الْکِتابُ ال رَ»م: يخوانيم

ان مسلمان متکلم .«(زکاران استيت پرهيه هدايکه شک در آن راه ندارد و ما
 يعيا بعضاً تشريت خاص يو سنخ دوم را هدا ينيت تکويسنخ نخست را هدا
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 ،ز هست. در سوره اسراءين يسازحتي هدايت مشتمل بر مفهوم گمراهاند. خوانده
ضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ يهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يوَ مَنْ »م: يخوانيم ،ه نود و هفتيآ

است و هر  يافته واقعيت يت کند، هدايهر کس را خدا هدا»)« اءَ مِنْ دُونِهِ..يأَوْلِ
. «(افتي ياو نخواه ير خدا برايغ يان و سرپرستانيکس را گمراه سازد، هاد

استوار  يت الهيبر رو يت تا چه حد بر جوانب متکيشود که هدايمالحظه م
 است. 

ي در سنت اسالمي تلقي کنيم، ابييتمشروع فهوم هدايت را الگوي عامِاگر م 
شود. يم ي، دستخوش تحوالت شگرفياسيس ۀعرصبندي مشروعيت در صورت

 از جمله آنکه: 
به عرصه  يم و استدالالتيت، به خالف فر، با وساطت مفاهياول: مفهوم هدا 

دا کند و يپ ياسيستواند تفسيري کامالً غيردايت ميشود. هيمرتبط م ياسيس
 ناظر به رابطه خاص مومن و خداوند باشد. 

تواند از منظر تابعان به پرسش گرفته يست. هر آن ميت شده نيدوم: تثب 
، ند دال بر گمراهي او قلمداد شودتوايست حاکم ميشود. هر عمل و گفتار ناشا

گناهان حاکم و مشروع  ه حولِيدر قرون اول ينيفرق د نِيخون يهاچنانکه جدال
 او تمرکز داشت.  ا نامشروع بودنِي

ت را داراست که ين ظرفي، مشابه با مفهوم فر، ايت الهيمفهوم هدا ،نهمهيبا ا 
م شود. يتقس ،ت مردميو مشروع ياسيت ناظر به حاکم سيک دوگانه، مشروعيبه 

  .دهيموع بررسي قرار مين دو را جداگانه موضيا

 ياسيت حاکم سياول: مشروع

جستجو  يانياس با فر کيقابل ق يتيم مشروعياگر خواسته باش ،يدر سنت اسالم
ان خداوند و بندگان يم ين نسبتيانگر چنيب يم، نبوت و امامت تا حديکن

مسلمانان و امام در اعتقادات خاص  يدر اعتقاد عموم يده او هست. نبيبرگز
خداوند رستگار و از گناه  يبانيت و پشتيهستند که با عنا يدگانيان، برگزيعيش
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ن معتبر و سنت ياقوال و رفتار آنان نزد مسلم ،ن جهتيو خطا به دور اند. به هم
اما اين شيوه از حاکميت مشروع به دوران خاص قابل ارجاع و اتکاء است. 

امامت نزد شيعيان. ن يو دوران مع يات محدود نبيدوران ح: وابسته است
يک  ۀهاي متعارف به منزلياسي در دورهس حاکم مشروعيتِ ۀمسالبنابراين 

 مانده است.  يات مسلمانان باقيخ حيز در تاريانگپرسش مساله
پس از رحلت نبي، بر اساس تفسير مسلمين از دوران پس از پيامبر و  

بخش همزمان مرجعيت يافته است. جانشيني ايشان، چهار منبع مشروعيت
 ـگروهي که همچنان به تداوم حاکميت معنوي پس از رحلت نبي قائل بودند 

باور به امامت و واليت، مرجعيت سياسي را به امام سپردند. گروهي  با ـ شيعيان
 ـباور داشتند  ،در حد تداوم سنت او، که به حاکميت معنوي پس از رحلت نبي

فت را برگزيدند و خليفه رسول خدا ايفا گر تداوم ايده خال ـاهل تسنن 
هر  ۀحاکميت نبي شد.  واقعيات سياسي طي قرون متمادي به سلطان به منزل

حاکم صاحب قدرتي که بتواند نظم را برقرار کند، در سنت اسالمي مرجعيت 
مشروع پذيرفته شد. سرانجام  يکي از صور حاکميتِ ۀبخشيد و به منزل

مرجع صدور مشروعيت معنوي در حاکميت خلفا و حکومت  هلروحانيون به منز
شد. نزد شيعيان نيز، روحانيون در مشروعيت دانسته مي مکملِ شوکت منبعِذي

 دوران غيبت و حاکميت سالطين قدرتمند منبع حاکميت معنوي بودند.
که واجد قدرت و  يان باستان، اغلب و نه البته الزاما شخصيرانيدر سنت ا

 يتواند خود را به منزله الگويشود و حاکم ميز دانسته ميواجد فره ن الست،ياست
، دوران پس از وفات يوانمود کند. اما در سنت اسالم ياسيت سيحاکم يآرمان

قاً معکوس دارد. پادشاهان، يدق يتيان، وضعيعيبت در سنت شيو دوران غ ينب
ده يمنزله حاکمان استند خود را به يقادر ن يچ رويبه ه ياسيخلفا و حاکمان س

ک با يبه سبب نسبت نزد يحاکمان عباس ين امکان برايآل نمودار کنند. اگر ا
اي دوره هاي بعدي اين حد از سر بود، بريم يامبر تا دورانيخاندان پ

 بودند. يزدانياالصول فاقد فره  يز ناممکن شد و حاکمان علين يگذارنسبت
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 ت مردميدوم: مشروع

ز از آنچه يمتما يمندند. اما به نحوت بهرهيز از مشروعين، مردم يدر سنت اسالم
مردم به ان باستان، يرانيم. در سنت ايان باستان مشاهده نموديرانيدر سنت ا

چنانکه مشاهده  ،ياند. اما در سنت اسالميت و فر الهيمند از عناصفت قومي بهره
 يبه نحو کلمان خود يبه سبب ا يچ قوميگرا حاکم است. هکرديم، نگاهي عام

که  يست. )گرچه در عمل، افراد و اقواميت خداوند نيو عنا يواجد فره
گر ينسبت به اقوام د يلت و برتريفض يمان آورندگان بودند دعوين اينخست

ن ما در سنت ينه است.( بنابراين زميش نمونه مشخص در ايعرب داشتند. قر
و  يجمع مومنان به نحو کلت خداوند نسبت به ي، با عنايفره قوم يبه جا ياسالم

ت و يم. اما نقش مردم در صدور مرجعيمواجه يقوم يهايبدون مرزگذار
 دار شده است. يپد يز در سنت اسالميت در دو بستر متمايمشروع

 يفه بنين و انصار در سقيمهاجر اجتماع بزرگانِ ۀبه فلسفنخست  يالگو 
ن حاکم ييامبر و تعيپ ينينخست جانش يشود. مطابق با الگويساعده مربوط م

نه سکوت کرده است. ين زميامبر در اين سپرده شده و پيمشروع به خود مومن
 يتيت دارند. رواين حاکم مشروع مرجعيين در تعين الگو، مومنيمطابق با ا

ن سنخ است. پس يا يايشود گويخالفت عمر مربوط م يز که به ابتداين يخيتار
خ کرد و گفت ياهلل خواند عمر او را توبفه ياو را خل» ياز مرگ ابوبکر، مرد

فه رسول اهلل خواند عمر گفت او يامبر بوده است. مرد او را خليفه اهلل داوود پيخل
فه رسول اهلل يفه خليز ابوبکر بود که اکنون در گذشته است. پس مرد او را خلين

د پس تو را يخواهد بود. مرد پرس يح است اما طوالنين صحيخواند. عمر گفت ا
تم. ر شما هسيد و من اميم؟ عمر پاسخ داد شما مومن هستيچه گونه خطاب کن

 (.49: 2990)لوئيس، « پس مرا اميرالمومنين بخوانيد
ن ين حاکم مشروع در ايين در خصوص تعيت مومنياست که مرجع يهيبد 

ين مقاله است، تمايز دارد. که مطلوب ا ييت مردم در الگويسنخ، با مرجع
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و شريعت  مان به خداوندين و دائرمدار آن ايوابسته به سرزميرمومنين مفهومي غ
واگذاري تعيين حاکم از سوي خداوند راه را بر چنان  ۀاست. اما نفس ايداسالم 

تاريخي سقيفه نشان از سنتي داشت  لتفاسيري خواهد گشود. در عين حال تجرب
هايي دارد. سرانجام در سقيفه قبيله قريش که با سنت فره ايرانيان باستان قرابت

به اين واسطه که خويشان پيامبرند و نخستين ايمان  آورندگان، بر ساير قبايل 
آورندگان با ايده اولويت پيدا کرد. نسبت خانوادگي و امتياز نخستين ايمان

فره ايراني قرابت بيشتر دارد تا ايده حاکميت مردم به معناي مدرن  ۀيانگراخاص
  آن.

توان يت مردم ميبه مرجع يکه مطابق با آن در سنت اسالم يين الگويدوم 
ن در يسه با نامسلمانان دارند. مسلمين در مقاياست که مومن ياشاره کرد، حقوق

ن يتند و به سبب همت داشي، اولوياسالم يخلفا يو حقوق ياسيبات سيترت
ن سنخ از ياست ا يهيآنها سخن گفت. بد يت جمعيتوان از مرجعيت مياولو

جستجوگر  ياسين مقاله در نسبت با حاکم سيکه ما در ا يتيت با مشروعيمرجع
ان يبات مياست که در ترت يتيمشروع موضوع مقاله ماز است. يم، متمايآن هست

 است.  يحاکم و مردم جار

   يونديک مدل پيرامون يمقومات تامل پ

از خواست روزآمد مردم و  يناش تِيان مفهوم مدرن مشروعينسبت م يبرقرار
م قرن است موضوع مناقشه و يک و نياز سنت، دست کم  يناش تِيمشروع

اند که حل مساله بوده يتا کنون، روشنفکران يبحث و گفتگوست. از دوره ناصر
کنند يقلمداد م ين به حوزه خصوصيرا منوط به رانده شدن د ياسيت سيمشروع
از  يت ناشيمشروع يراننيز در مقابل، به حذف و يا حاشيهان حوزه سنت يو متول

ن هر دو موضوع، يق ايشند. عدم توفيانديخواست روزآمد عوام مردم م
ن دو مرجع يان ايوند ميآورد که قادر به پيان ميرا به م ييضرورت طرح الگو

 ل دهد. يتقل يبه کل يگريرا به د يکيآنکه  يت بخش باشد بيمشروع
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ک معضل يتوان به ي، ميران اسالميران باستان و اياز مطالعه دو سنت ا 
ن در حوزه يه بردن ديبرد. به حاش يدر خواست روشنفکران غربگرا پ ياساس

و خواست عموم مردم،  ياز را يناش يت جمعياست، و اتکاء صرف به عقالنيس
از خواست خداوند هم در  يت ناشيست. مشروعيهمساز ن ن بستر و سنتيبا ا

ن کننده ييقدرتمند و تع يحضور يان باستان وهم در سنت اسالميرانيسنت ا
 يک کاستيز نشانگر ين يو اسالم يرانين حال، مطالعه سنت ايدارد. در هم

ت قائل يمشروع ياسيمردم مستقل از حاکم س ي، برايرانيبزرگ است. سنت ا
دارد. بنابراين در بستر انديشه مدرن انه و نژادپرستانه يخاص گرا ياست اما وجه

قادر به دفاع اخالقي از خود نيست. سنت اسالمي به ويژه سنت شيعي، از نحوي 
مردم  مستقلِ هاي خود براي مشروعيتِمند است، اما از ظرفيتگرايي بهرهعام

ها تيمحدود اين ۀدر کنار مشروعيت حاکم سياسي، بهره نبرده است. در منظوم
ران امروز يدر ا يونديت پيمشروع يبرا يد به مدليهاست که باو فرصت

 د. يشياند
ها براي توليد ترين تالشاز مشروطه به اينسو، نخستين و در عين حال مهم 

يک نظريه پيوندي ميان دو قلمرو حکومت و مردم، توسط روحانيون عصر 
ساکن در  ميان روحانيون مشروطه خواهِ توجه به شکاف مشروطه اتفاق افتاد. با

اي مقيم در ايران، بستر ظهور نظريه خواهِمشروعه ۀنجف و روحانيون مشروط
 ۀچهره برجسته مشروط ۀشود. شيخ فضل اهلل به منزلپيوندي حاصل مي

خواه، براي مجلس مشروعيتي قائل نيست چرا که نماينده مردم است و مشروعه
جعيتي براي صدور قوانين در کشور اسالمي ندارند. او مردم عوام از نظر او مر

تعدياتي که به مجلس  شود. در مقابلِيورش به مجلس مي ۀکنندمروج و موجه
رزا يو م ي، مازندرانيآخوند خراسان ـخواه شود، روحانيون مشروطهدر تهران مي

شوند. ينده مردم مينما ۀي مجلس به منزله شرعيدر صدد توج ـ   ين تهرانيحس
شود يمنتشر م يو مازندران ينه توسط آخوند خراسانين زميکه در ا يدستخط

ق آنچه ضرورت مذهب است، که حکومت يدر تحق »...ان توجه است. يشا
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ن است، فروگذار يبت صاحب الزمان، با جمهور مسلمين در عهد غيمسلم
. (26: 2999، به نقل از آباديان، 256: 2901)شريف کاشاني،  «نخواهند کرد

شود و ين دوره ظاهر ميات اياست که در ادب يامفهوم تازه ايده جمهور مسلمين
بار از مشروعيت مستقل مردم مسلمان حکايت دارد. الگوي ن ينخست يبرا

ايراني ايرانيان باستان همساز  بخشي به مردم در اين مدل، با مدل فرّمشروعيت
  ا همراه خود داشته باشد.ايران باستان ر ۀگرايي ايداست بي آنکه خاص

ت خداوند يمرجع ين، در بستر کليان ذکر است که جمهور مسلميشا 
و  يعرف ان دو قلمروِيک ميون مذکور با تفکيکند. روحانيدا ميت پيموضوع

را به عموم مردم و خرد  يخداوند، قلمرو عرف تِيمرجع يدر بستر کل يشرع
ن يون نسبت دادند. بنابرايرا به روحان يندگان آنها، و قلمرو شرعينما يجمع

 مصرحاتِ که ناقضِ ييخواه، تا جاون مشروطهيمصوبات مجلس از نظر روحان
 مند است. بهره يت ذاتينباشد، از وجاهت و مشروع يشرع
گر يکدير ناسازگار با يمستعد دو تفس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

مالحظه  يت شرعيرا بر مرجع يمردم تيت مرجعيتوان اولويم ياست. از جهات
ردم تفسير کرد. همين قانون از اراده م يرا ناش يت مراجع شرعيکرد و مشروع

مردم در قانون و  دهمستعد اين تفسير نيز هست که اران حال يدر ع اساسي
مرجع از کند. ميل به الگويي تکي تجلي ميم مراجع قدسيعت و تصميشر

ن کرده است اما خود محل ياست که انسجام در نظر را تام ياتفاق مشروعيت
مردم ـ ن دو مرجع  يان ايز ميرش تمايرسد پذيمناقشه در عمل است. به نظر م

ت طراحي مدلي تواند مقوماي، ميت الهياز حاکم يکل يدر بستر ـ  عت يو شر
را  يعو شر يمان مردمأتا در پرتو آن بتوان مشروعيت تو آوردپيوندي را فراهم 

 فراهم ساخت.
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