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چکيده
در اين مقاله ،با توجه به آسيبهاي ناشي از ادبيات دوگانه ساز رژيمهاي سياسي به
دو سنخ ديکتاتوري و دمکراتيک ،تالش شده است چارچوبي براي توصيف و فهم
وضعيت نظامهاي سياسي در کشورهاي اسالمي ،به ويژه در ايران تمهيد شود .در
اين زمينه با تکيه بر الگوي رژيمهاي پيوندي فرض بر اين است که بخش مهمي از
کشورهاي جهان در دنياي امروز ،عالوه بر پذيرش مشروعيت ناشي از نهادها و
مناسبات دمکراتيک مدرن ،در عين حال از مشروعيت ناشي از بسترهاي فرهنگي و
تاريخي خود نيز بهره ميبرند و به اين معنا ،در شمار نظامهاي پيوندي قرار
ميگيرند .با توجه به اين مفروضات ،تالش کردهايم با کاوش در بستر فکري
ايرانيان باستان و سنت انديشه سياسي اسالمي ،ظرفيتها و محدوديتهاي الگوي
پيوندي مشروعيت را در بستر فرهنگي ايران شناسايي کنيم.
کليد واژهها :رژيمهاي پيوندي ،مشروعيت سياسي ،فرايند دمکراتيک
 .2استاديار علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبائي )(javadkashi@gmail.com
 .1دانشجوي کارشناسي ارشد انديشه سياسي اسالم دانشگاه عالمه طباطبائي )(sanazkarami77@yahoo.com
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مقدمه
تا يکي دو دهه پيش ،ادبيات سياسي با يک منطق دوگانهساز ،کشورهاي جهان
را به دو گروه دمکراتيک و غيردمکراتيک طبقهبندي ميکرد .کشورها اگر به
کلي دمکراتيک نبودند ،و ذيل عنوان ديکتاتوري هم جاي نميگرفتند ،با
عناويني نظير وضعيت دوران گذار ،يا نيمهدمکراتيک ،يا شبهدمکراتيک
نامگذاري مي شدند تا گوياي فرايندي خطي از حرکت در ميان همان دوگانه
ديکتاتوري و دمکراسي باشد .مبناي اصلي اين طبقهبندي ،اقتصاد آزاد و سيستم
انتخاباتي بود .با همين الگوي دوگانهساز ،فرايند تحوالت سياسي در جهان،
حول و حوش امواج گسترش دمکراسي طبقهبندي شد .آخرين آن ،ايده موج
سوم دمکراسي بود که توسط هانتينگتون در سال  2442ايدهپردازي شد .پس از
فروپاشي اتحاد شوروي و امواجي که اين فروپاشي در کشورهاي اروپاي
شرقي ،آسيا ،آمريکاي التين و آفريقا برانگيخت اين تصور شايع شد که جهان با
موج تازهاي از دمکراتيک شدن مواجه است .زماني تقسيمبندي کشورها بر
اساس نوع رژيم مستقر در آن کار آساني بود .اما آنچه به واقع مشاهده ميشود
اين است که تقسيمبندي کشورها نسبت به دو دهه قبل دشوارتر شده است و به
همين ترتيب ،به نوعي ،گفت و گويي بيپايان براي طبقهبندي رژيمها ادامه
دارد .در دهههاي اخير برخي از مسائل مفهومي در علوم سياسي مورد مداقه و
موشکافي بيشتري قرار گرفتهاند و اين مسائل در مورد اين که دموکراسي چه
هست و چه نيست نميباشد ،و يا اين که کدام رژيمها دموکراسي هستند و
کدام نيستند ،بلکه نکته مهم اين است که ربع قرن از موج سومِ دموکراتيزه شدن
و تجديد حياتِ مطالعات تطبيقي دموکراسي گذشته است و ما هنوز هيچ
اجماعي بر سر آنچه دموکراسي تلقي ميشود نداريم و هنوز در تالش براي
طبقهبندي رژيمهاي مبهم هستيم (.)Diamond, 2002: 21
اگرچه با فروپاشي اتحاد شوروي تحوالت شگرفي در سراسر قارههاي جهان
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ـ به ويژه در کشورهاي اقماري اتحاد شوروي ـ روي نمود ،اما نتيجه با آنچه
تئوريسينهاي موج سوم ميپنداشتند متفاوت بود .اين کشورها از ساختار حزبي
کمونيستي فاصله گرفتند اما لزوما دمکراتيک نشدند .پارهاي از صاحبنظران،
هنوز هم در اين کشورها ،منتظر دمکراسي هستند ،اما برخي با واقعياتي که در
اين کشورها مشاهده ميکنند به ضرورت بازنگري در تئوريهاي دمکراتيک
شدن و اساسا بازنگري در مقوله دمکراسي متمايل شدهاند .به نظر اين متفکرين،
به دو نکته در اين زمينه بايد توجه کرد .نخست اينکه تا کنون کمتر به
بسترمندي فرهنگي دمکراسي توجه شده است .دمکراسي در هر موقعيت نسبتي
با بسترهاي سنتي و فرهنگي خود برقرار ميکند و چهره متفاوتي مييابد.
پذيرش چهرههاي متفاوت از دمکراسي ،دوگانهسازي ساده دمکراسي و
ديکتاتوري را تضعيف ميکند .نکته دوم ،ضرورت تجديد نظر در روايتهاي
تکخطي حرکت از يکي به سمت ديگري است .به نظر اين گروه از متفکرين،
ميتوان وضعيتهاي مياني را تصوير کرد که الزاماً به سمت دمکراسي خاص
غربي پيش نميرود .گاهي مناسبات مدرن به سهم خود ،نهادهاي دمکراتيک را
توليد ميکنند و اين نهادها ،در کنار نهادهايي قرار ميگيرند که به طور سنتي و
فرهنگي معتبر و پايدارند.
خروج از منطق دوگانهساز ،اجازه ميدهد با نامگذاريهاي تازهاي مواجه
باشيم .يکي از اين عناوين نظامهاي پيوندي( )Hybrid regimeيا دورگه
است .در نظمهاي پيوندي ،با ترتيبات و نهادهايي مواجهيم که با الگوهاي
دمکراتيک انطباق دارند و از آراء مردم کسب مشروعيت ميکنند .در همين
حال ،نهادهايي نيز به چشم ميخورند که از سنت و عقايد فرهنگي و تاريخي
مشروعيت کسب ميکنند .رژيمهاي هيبريدي پديدهاي جديد نيستند .حتي در
سالهاي  2406و  2496رژيمهاي چندحزبي و انتخاباتي اما همراه با نهادهاي
غيردموکراتيک وجود داشتند .از لحاظ تاريخي ،در اروپا و آمريکاي التين
موارد متعددي از رقابت محدود احزاب و حق راي محدود وجود داشته است

 811فصلنامه دولت پژوهي

( .)Diamond,2002: 23در اين سنخ کشورها ،نه تنها نهادهاي دمکراتيک،
بلکه تاريخ ،فرهنگ و عوامل اقتصادي و ژئوپولتيک هم در درک اجتماعي از
هويت ،اقتدار و مشروعيت موثر است (.)Akkoyunlu, 2014: 15
ايران پس از انقالب و نظام جمهوري اسالمي ،يکي از اين کشورهاست که
در ادبيات سياسي روز از آن سخن گفته ميشود .فرض بر اين است که
کشورهايي از اين سنخ ،در وضعيتهاي گذار نيستند ،بلکه اصوالً مشخصات
فرهنگي و اجتماعي و حتي مالحظات مربوط به بازتوليد نظم سياسيشان،
مقتضي چنين ساختار دوگانهاي است .شايان ذکر است که مقوله نظامهاي
پيوندي ،صرفاً به کشورهاي پيراموني راجع نميشود بلکه از جمله مفاهيمي
است که براي موقعيتهاي تازه در کشورهاي توسعه يافته نيز به کار بسته
ميشود ،منجمله اتحاديه اروپا (.)McMahon, 2013
نظريات مرتبط با مقوله نظامهاي پيوندي ،بر اين باور متکي است که در هر
موقعيت ،بايد نسبت ميان نهادهاي متکي بر راي را با نهادها و هنجارهاي متکي
بر بسترهاي تاريخي و فرهنگي مورد مطالعه قرار داد .مطابق با اين رويکردها،
خروج از دوگانهسازي دمکراسي و ديکتاتوري ،و پذيرش ظرفيتهاي فرهنگي
براي پيوند با نهادهاي متکي بر راي ،بيشتر به ثبات و توسعه اين دست از
نظامها کمک ميکند .مطالعاتي که نقش عوامل فرهنگي ،و مذهبي و ميراث
ديني و تاريخي را در ظهور توسعه بررسي ميکند اثبات کننده اين مدعاست.
(.)Menocal, 2008: 29در اين مقاله ،ميکوشيم از منظرِ نظامهاي پيوندي،
مشروعيت سياسي معطوف به پيوندِ ميان نهادهاي دمکراتيک و ظرفيتهاي
موجود در عرصه تاريخي و فرهنگي را مطالعه کنيم.

طرح مساله
بيش از يک قرن است که در اين ديار نهادهاي متکي بر راي ظاهر شدهاند .در
اين مدتِ نسبتاً طوالني ،نسبت ميان نهادهاي دمکراتيک و نهادهاي برخاسته از
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سنت و شريعت ،موضوع منازعات حاد بوده است .سنخ اين منازعات در طي
سه دهه اخير و با استقرار جمهوري اسالمي شدت بيشتري هم پيدا کرده است،
چندانکه گاه امنيت و وحدت ملي را در مخاطره افکنده است .يکي از مضامين
اظهار شده در اين زمينه ،نسبت ميان جمهوريت و اسالميت نظام بوده است.
مدافعان جمهوريت ،معموالً با تکيه صرف بر مقوله راي مستقيم ،نهادهاي
بازنماي اسالميت يا نهادهاي بازنماي بنيادهاي ايدئولوژيک نظام را به تبعيت
فرا ميخوانند .در مقابل ،برخي مدافعان اسالميت براي راي و نقش و مرجعيت
مردم وجاهت چنداني قائل نيستند2.

منازعات مذکور ،به يک شکاف عظيم و آشتيناپذير فکري نيز تبديل شده
است .در يک سو با تفاسيري از حکومت مواجهيم که اصوالً راي مردم را در
حاشيه تفسير ميکنند و حتي از تضعيف و حذف اين نهادها سخن به ميان
ميآورند 1.از سوي ديگر ،تفاسيري خودنمايي ميکنند که با تکيه بر روايتي
ليبرال ،حکومت را در معرض انتخاب ميان دوگانه دمکراتيک تام يا ديکتاتوري
قرار ميدهند .اين روايتها هرگونه محدوديت نسبت به فرايندهاي کسب راي
را نشانگر تنزل مشروعيت نظام سياسي قلمداد ميکنند .دوگانه مذکور ،همانقدر
که در سطح فکري از هم فاضله روزافزون ميگيرند ،در سطع عملي نيز به
سمت تنازعات حاد پيش ميروند.
معضل اساسي در منازعه فوق ،رويارو کردن دو افق آشتيناپذير است .يکي
افق وابسته به نصوص و اصول ديني و ايدئولوژيک ،و ديگري افق خواست
روزآمد و تحول يابنده مردم .يک راهِ تقليل اين دوگانگي ،اولويتِ مشروعيتِ
 .2در اين زمينه رجوع کنيد به :محسن پاليزيان« ،رويکردهاي متفاوت نسبت به جمهوريت و اسالميت در جمهوري
اسالمي ايران» ،فصل نامه سياست ،سال  ،94شماره ( 9پياپي  ،)22پائيز  ،2900ص.296-229 .
 .1نگاه کنيد به :مصباح يزدي ،محمد تقي ،نگاهي گذرا به نظريه واليت فقيه ،مرکز انتشارات موسسـه آموزشـي و
پژوهشي امام خميني ،قم ،2990 ،ص .224-229
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دمکراتيک و تقليل و تحويلِ مشروعيتِ ديني يا ايدئولوژيک به آن است .اين
خواستي است که مدعيانِ جمهوريتِ نظام از آن سخن ميگويند .راه ديگر،
حذف نهايي نقش مردم و راي آنهاست .گويي امکان بنياديني براي پيوند ميان
اين دو کانون مشروعيت بخش وجود ندارد .وجه الينحل اين منازعه باور
نادرستي است که در ميان عموم مردم ،سياستمداران و حتي صاحبنظران
دانشگاهي عموميت پيدا کرده مبني بر آنکه ،مشروعيت مفهومي يک پايه و
متکي بر يک کانون است .در اين برداشت از مفهوم مشروعيت ،انسجام که
شرط صدق کالم نظري است ،با خواست حل مساله که شرط پذيرشِ هر ايدۀ
معطوف به عمل است ،خلط ميشود .به عالوه ،اين منظر معموالً از رويکردهاي
جهانشمولگرايي دمکراسي که مبتني بر نهادهايي نظير اقتصاد يا آموزش است
تبعيت ميکند و از رويکردهاي فرهنگبنياد دمکراسي غفلت ميکند.
رويکردهاي فرهنگبنياد دموکراسي به همبستگي معنادار بين فرهنگ و
دموکراسي اشاره دارد و تحقق دموکراسي در جوامع برخوردار از فرهنگ
غيردموکراتيک را امري بعيد ميداند .وجود مباني فرهنگي ثابت و کارآمد در هر
کشوري زمينه ساز تداوم و بقاي بهتر دموکراسي است .رويکردهاي مذکور ،که
در انگاره رژيمهاي پيوندي خود را بارز ميکند ،به کثرت منابع مشروعيت باور
دارد ،و ريشه داشتن دمکراسي در مناسبات فرهنگي را مويد ضرورت حضور
بسترهاي فرهنگي و تاريخي در توليد مشروعيت ميداند.

نظامهاي پيوندي و کثرت منابع مشروعيت سياسي
ادبيات مرتبط با مقوله نظامهاي پيوندي را در دو بستر ميتوان مورد مالحظه
قرار داد :نخست در ادبيات مربوط به فرايندهاي دمکراتي شدن نظامهاي سياسي
در عرصه بين الملل ،و دوم ،در زمينه انديشه سياسي .رويکرد نخست بيشتر
بيانگر واقعيات سه چهار دهه اخير در جهان ادبيات علوم سياسي است و مويد
صورتبنديهاي سياسي چند پايه .رويکرد دوم ،صورتبندي مشروعيتبخشي
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به اين ساختارهاي چندگانه را تبيين ميکند و نشان ميدهد که انديشه سياسي تا
جايي که با واقعيات سياسي سروکار داشته است ،همواره تابع الگوهاي
چندبنيادي بوده است.
نظامهاي پيوندي در ادبيات سياست مقايسهاي
ادبيات مربوط به فرايندهاي دمکراتي شدن کشورهاي جهان ،تا اواخر دهه
 ،2446همچنان بر رويکردي خطي در خصوص بسط دمکراسي پاي ميفشرد.
اين ادبيات بر اين مبنا استوار بود که دمکراسي يک پديده اجتنابناپذير جهاني
است که همراه با بسط اقتصاد بازار و سرمايه داري از يکسو و آموزش از سوي
ديگر ،بسط و توسعه پيدا خواهد کرد .متفکران اين حوزه ،عموماً بر اين باور
بودند که گسترش دمکراسي در امواج گوناگون تاريخي ،قلمروهاي فتح نشده
را فتح خواهد کرد .آخرين و معتبرترين روايت از اين مقوله ،به کتاب پر ارجاع
هانتينگتون تحت عنوان موج سوم دمکراسي تعلق دارد .مقصود از موج ،افزايش
معنيدار دمکراتيک شدن کشورها ،در مقابلِ فرايندِ معکوسِ سقوط
دمکراسيهاست ) .)Huntington, 1991: 15وي با تکيه بر آمار کشورهايي
که پس از اواخر دهه هفتاد دمکراتيک شدهاند ،نشان ميدهد که سومين موج
دمکراسي آغاز شده است .تصوير هانتينگتون بعدها با توجه به پيامد کشورهاي
وارد شده در جرگه کشورهاي دمکراتيک نقد و نقض شد .اول اينکه بسياري از
اين کشورها موقتاً دمکراتيک ماندند .دوم اين که برخي از اين کشورها در
نتيجه ورود به وضعيت دمکراتيک ،با خشونتهاي داخلي و مفاسد سياسي
مواجه شدند .اما آنچه به اين مقاله مربوط است وضعيت کشورهايي است که
پس از خروج از وضعيت غيردمکراتيک ،کم و بيش در وضعيتي بينابين تثبيت
شدند .از سويي ،با تاسيس نهادهاي دمکراتيک نظير راي و مجلس ،به
کشورهاي دمکراتيک شباهت پيدا کردند ،اما نهادها ،قوانين و مناصب معتبر و
قدرتمندي نيز حضور داشتند که با موازين دمکراتيک غربي چندان سازگار
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نبود.
اين وضعيتهاي بينابين ،توسط برخي از انديشمندان ،با عناويني نظير دوره
گذار يا وضعيتهاي بينابين طبقه بندي شد .اما به تدريج رويکرد تازهاي با نقد
منظر هانتينگتون ظهور پيدا کرد .به نظر اين منتقدين رويکردهاي متعارف
دمکراتي شدن ،بيش از حد بر متغيرهاي اقتصادي استوار است .عالوه بر اين ،به
مدل آمريکايي دمکراتيک شدن پاي بند است .اين رويکردها از اين نکته غفلت
دارند که الگوي دمکراسي آمريکايي پيش از هر چيز بر پيشينه فرهنگي و طبقه
متوسطِ خاص آمريکا استوار است .به باور اين صاحبنظران ،دخالت دادنِ
متغير فرهنگي در کنار تحليلِ سايرِ عواملِ دخيل در فرايند دمکراتيک شدن،
مويد اين نکته است که نهادهاي دمکراتيک ،نميتوانند بدون برقراري نسبت با
سنتهاي فرهنگي و تاريخي خاص ،برقرار بمانند .چنانکه در آمريکا نيز بدون
سنت پروتستاني آمريکا نميتوان فرايند دمکراتيک شدن آن را درک کرد.
توجه و عنايت به متغيرهاي فرهنگي به خودي خود به اين معناست که نهادهاي
دمکراتيک همانند صندوق راي که هانتينگتون بيش از حد بر آن تاکيد ميکرد،
با ساير نهادهاي مبتني بر سنتهاي خاص در هر موقعيت پيوند ميخورد و
حاصل الگويي خاص از رژيم است .که تحت عنوان رژيم پيوندي شناخته
ميشود ( .)Bogaards, 2009: 399-423
لئوناردو موردينو ،در زمره انديشمنداني است که تالش کرده است مقوله
رژيمهاي پيوندي را موضوع بررسي قرار دهد ( .)Mardino, 2008او در
مقالهاي تحت عنوان «رژيمهاي پيوندي يا رژيمهاي در حال گذار؟»
کاستيهاي پيشين در زمينه دوگانهسازيهاي دمکراتيک و ديکتاتوري را
بررسي ميکند و سرانجام به اين نتيجه ميرسد که رژيمهاي پيوندي مفهومي
است که بخش مهمي از کشورهاي جهان منجمله کشورهايي را که پيش از اين
در زمره کشورهاي دمکراتيک صرف طبقه بندي ميشدند شامل ميشود.
موردينو ،اغلب کشورهاي دمکراتيکِ واقعا موجود را در زمره رژيمهاي پيوندي
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جاي ميدهد .اما سنخهاي متفاوتي براي آنها قائل است .او نظامهاي دمکراتيک
پيوندي را در يک سه گانه جاي ميدهد که عبارتند از :دمکراسيهاي حمايت
شده ( ،)Protected democracyدمکراسيهاي محدود ( Limited
 )democracyو دمکراسيهاي بي قانون ( .)Democracy without lawبه
نظر موردينو ،نظامهاي سياسي با پيشينههاي گوناگون ،به يکي از اين سه سنخ
دمکراسي نزديک ميشوند .ميتوان نقش سنت و پيشينههاي فرهنگي را در اين
طبقه بندي مشاهده کرد.
انواع رژيمهاي پيوندي از نظر موردينو()11,2008,Mardino

مالحظه ميشود که در روايت موردينو ،دمکراسي خود يک نظام پيوندي
است .به جاي يک دمکراسي با مدل عام و فرازماني و فرامکاني و فرافرهنگي،
بايد دست کم به سه مدل دمکراسي توجه کرد که همگان از سنخ پيوندي
محسوب ميشوند و در بسترهاي فرهنگي گوناگون حاصل تنوعي از نهادها و
منابع مولد مشروعيتاند.
مباحث فوق ،نظامهاي پيوندي را بيشتر از زاويه نهادها و قوانين و قواعد
سامان دهنده به مشروعيت يک نظام سياسي مد نظر قرار داده است .به عبارتي
ديگر ،بيشتر منظري توصيفي در خصوص نظامهاي دمکراتيک جهان دارد .اما
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فلسفه سياسي تا چه حد چنين سنخي از نظامهاي پيوندي را مشروع قلمداد
ميکند؟ ميراث موجود در زمينه انديشه سياسي ،چه ظرفيتهايي براي
مشروعيت بخشي به نظامهاي پيوندي دارد؟

مشروعيت نظامهاي پيوندي در فلسفه سياسي
حيات نظم سياسي و ترتيبات حقوقي و قانوني آن ،مستلزم پذيرش از سوي
عموم و تبعيت آنان است .آنچه نظم را قابل پذيرش ميکند و تبعيت را تابع
هنجار اخالقي ،مرجع مشروعيتبخش خوانده ميشود .فيلسوفان گاه يک و گاه
چند مرجع را در مشروعيت بخشي به نظم سياسي به خدمت ميگيرند .انسجام و
ساختارمندي نظري يک روايت فلسفي ،در پرتو يک مرجع مشروعيتبخش،
جاذبه بيشتري دارد ،اما هنگامي که قرار است روايت يک فيلسوف در
مشروعيت بخشي به يک وضعيت عيني به کار بسته شود ،ارجاع به يک کانون
دشوار ميشود .به عبارتي ديگر ،انسجام نظري ناشي از مرجعيت واحد ،لزوماً به
کاربست عملي يک نظريه سياسي کمک نميکند .فلسفه سياسي تا هر حدي که
با واقعيات سياسي پيوند ميخورد ،از سنخ پيوندي ظاهر ميشود.
اگر افالطون را بنيادگذار فلسفه سياسي به شمار آوريم ،در انديشه سياسي
او ،حقيقت فلسفي و به تبع آن فيلسوف ،مرجع يگانه حيات سياسي است .اما
افالطون تا جايي به اين رويکرد پاي بند است که به طراحي مدينه فاضله خود
دلمشغول است و اال هنگامي که قرار است تن به واقعيات عيني بسپارد قانون و
انجمني از گروههاي گوناگون را به جاي اراده فيلسوف مينشاند (لطفي،
 .)1104 :2906با اين همه افالطون در زمينه مرجع بازتوليد مشروعيت،
همچنان وحدت گراست ،چرا که مرجعيت قانون و مرجعيت فيلسوف همزمان
موضوعيت ندارند؛ قانون تنها در هنگام فقدان فيلسوف ايفاي نقش ميکند.
حتي ارسطو نيز که به کثرتگرايي شهره است ،و از سه منبع مشروعيت ـ
فردي ،اقليت برگزيده و اکثريت ـ سخن ميگويد ،هر يک را براي جامعهاي
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مفيد فايده ميداند .به اين معنا ،کمتر ميتوان توجيهي براي نظامهاي پيوندي در
فلسفه سياسي آنان جستجو کرد (.),Frank, 1940
فيلسوفان بزرگ يوناني ،همه به دوران انحطاط تمدن يوناني تعلق دارند ،اما
فلسفهاي که در عمل ،موجه کننده مرجعيت سياسي در دوران اوج امپراتوري رم
است ،نخستين و پيچيدهترين الگوي مشروعيت کثرتگرا در تاريخ انديشه
سياسي به شمار ميرود و تماماً از سنخ فلسفههاي پيوندي است .فيلسوفان
رواقي ،بر اساس سه گانه پادشاهي ،اريستوکراسي و جمهوري فيلسوفان يوناني،
مدلي ساختند و در عمل اعمال کردند ،که اين هر سه را به يکديگر پيوند ميزد.
به باور رواقيون ،هر يک از الگوهاي بازتوليد مشروعيت ،داراي سائقه و ميل
سقوط و زوال است .پادشاهي در مخاطره تبديل شدن به استبداد فردي،
اريستوکراسي در مخاطره سقوط به اليگارشي و جمهوري در مخاطره سقوط به
دمکراسي .آنها تنها راه کنترل اين سوائق زوال را ،در ترکيب آنها دانستند .به
اين ترتيب ،الگويي از نظم سياسي پيشنهاد کردند که سه منبع مشروعيت بخشي
را در هم ترکيب ميکرد :مشروعيت ناشي از خرد و فضيلت فردي ،مشروعيت
ناشي از گروه برگزيده و مشروعيت ناشي از اراده و خواست مردم .امپراتور،
مجلس سنا و مجلس عوام ،هر يک نمايندگي يکي از اين مراجع را بر عهده
داشتند (.)Rowe, 2000: 401-415
در دوره قرون وسطي ،تا زماني که مسيحيت در قيد ساختن نظم مدني نبود،
بلکه در صدد پاک کردن دامن مسيحيت از آلودگي قدرت دنيوي بود ،خداوند
را تنها مرجع مشروعيت سياسي برميشمرد .ملکوت الهي تنها موقعيت سياسي
است که مشروعيت تام دارد .وضعيتي که در بهشت آغازين و قيامت کبري
برقرار خواهد شد .مشروعيت نسبي حاکمان دنيوي صرفا ً به واسطه نقش آنها
در ممانعت از هرج و مرج است .اما مسيحيت در زمانه قرون وسطي ،و دقيقا در
زماني که قرار شد متولي نظم سياسي گردد ،به کثرت مراجع مشروعيت روي
آورد .به اين معنا فلسفه سياسي قرون وسطا از سنخ فلسفههاي پيوندي است.
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آکوئيناس عمالً سه منبع مشروعيت بخش را در کنار يکديگر نشانيد و روايتي
مسيحي از مشروعيت نظم ساماندهي کرد :مشروعيت الهي ،مشروعيت ناشي از
حقوق طبيعي و مشروعيت ناشي از رضايت مردم .هر يک از اين سهگانه ،نماد
مشارکت و حضور يکي از سهگانههاي خداوند ،عقل و خواست مردم است که
در تدبير عملي پادشاه تجلي ميکند .اين الگوي سهگانه بر اين پيشفرض
استوار است که قلمرو و حيطه ملکوتي و معنوي خداوند ،و حيطه دنيوي بشر ،با
يکديگر سازگاريها و ناسازگاريهايي دارند .آنچه در اين ميان وساطت
ميکند ،عقل متکي به حقوق طبيعي است (مککلند.)105-154 :2949 ،
فيلسوفان آغازين مدرنيته ،تالش کردند الگوي وحدت گرا از نظم را
جانشين الگوي کثرتگراي آکوئيناس کنند .دامان قوانين الهي را از توليد
مشروعيت در عرصه سياسي کوتاه کردند و تالش کردند حتي االمکان خرد
عمومي و رضايت مردم را جانشين همه صور ديگر بازتوليد مشروعيت کنند.
تکيه وحدت گرايانه به خواست و رضايت مردم ،فلسفههاي سياسي آغازين
مدرنيته را هم از حيث نظري و هم از حيث عملي دستخوش ناسازگاريهايي
ساخت .به باور هابرماس ،تکيه وافر به فرد ،و اصالت بخشي به عقالنيت
معطوف به هدف در حوزه اقتصادي ،همه فيلسوفان مدرنيتۀ آغازين را با اين
دشواري مواجه کرد ،که فلسفهاي مبتني بر مرجعيت وافر فردي را چگونه با
مرجعيت دولت و نظم پيوند بزنند .به همين جهت ،انديشههاي سياسي آغازين،
يا از لوياتان هابزي سر در ميآوردند که دولت و حکومت را قادر مطلق
ميساخت يا از بنتام که همه چيز را به فرد واگذار کرد و دولت را به يک شبان
شبگرد تقليل داد (محمدي .)00-59 :2900 ،هگل را بستر تعامل و گفتگو
ميان جريانهاي گوناگون و ناسازگار انديشه سياسي مدرن شناختهاند .در
روايت هگلي ،نظم سياسي چنانکه در بستر تاريخي تجلي يافته ،بستر تنازع
ميان دو مرجع اعمال مشروعيت است :فرد و دولت (بيزر .)944 :2949 ،در
مواقعي دولت فرديت را تحليل برده است و در شرايطي ديگر ،فرديت ،دولت را
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به يک بيگانه تبديل کرده است .في الواقع در هر موقعيت خاص تاريخي ،دو
سائقه ناسازگار توليد و بازتوليد مشروعيت همزمان عمل ميکنند .پيوند اين دو
مرجع و توليد نظمي با يک مرجعيت واحد بازتوليد مشروعيت ،وضعيتي است
که هگل به پايان تاريخ احاله ميدهد.
در انديشه سياسي مدرن ،الگوهاي دوگانه مرجعيت را بيش از اين ميتوان
تعقيب کرد .يک نمونه ديگر ،مشروعيت معطوف به آزادي و مشروعيت
معطوف به عدالت است .اين دو الگوي مشروعيت بخش ،سرچشمه يک شکاف
عظيم ميان دو سنخ انديشه سياسي ليبرال و چپ شد .اما سرانجام با فيلسوفاني
مواجهيم که در نتيجه پيامدهاي عملي ليبراليسمِ متکي بر بازار آزاد و
سوسياليسم دولتي ،راه ميانهاي انتخاب کردند .الگوهاي عملي دولتهاي رفاهي
و سوسيال دمکراسيها به شيوهاي شبهرالزي به الگويي پناه آوردند که آزادي و
عدالت را دو الگوي مشروعيتبخش قلمداد ميکردند بدون آنکه بتوانند ميان
اين دو غايت ناسازگار ،پيوندي منطقي برقرار کنند و يکي را از ديگري نتيجه
بگيرند .به اين معنا ،به روايت کثرتگراي مولد مشروعيت واصل شدند که
مولد سنخي از نظامهاي پيوندي است .سوسيال دمکراسيها تجلي اين سنخ از
انديشه سياسياند.
از مرور کوتاه تاريخ انديشه سياسي ميتوان نتيجه گرفت که اين شاخه از
انديشه بشري تا جايي که بخشي از فلسفه است ،از فضيلت حيات نظري که
انسجام و وحدت است تبعيت ميکند اما به محض آنکه نسبتي با واقعيت عيني
برقرار ميکند ،از فضيلت حيات عملي که همانا توفيق در تحقق خير مشترک
بشري است تبعيت ميکند و به الگوهاي پيوندي روي ميآورد .فرض ناگفته
اين عبارت آن است که در عرصۀ عملي ،حيات سياسي با کثرت موقعيتها و
ناسازگاري ميان آنها مواجه است .حل مساله در بستر کثرات ناسازگار ،جز با
الگوهايي از انديشه که اين ناسازگاريها را تصديق نکنند ميسر نخواهد شد.
از جمله مواردي که فلسفههاي سياسي در عمل را با فلسفههاي صرفا
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نظرورز متمايز ميکند ،ماجراي پيوند ميان مشروعيت ناشي از راس و
مشروعيت ناشي از قاعده هرم جامعه سياسي است .مشروعيت سياسي اصوالً بر
رابطه ميان حکومت و مردم تمرکز دارد .الگوي نظري موجه کنندۀ رابطۀ ميان
حکومت به منز مرجعِ اعمالِ نظم ،و مردم به منزلۀ تابعان و فرمانبران است .في
الواقع حاکم و مردم در مواضعي متفاوت قرار دارند .مشروعيت ميتواند صرفاً
حاکم سياسي را شامل شود و مردم صرفاً در نقش تابعان حاکم مشروع تعريف
شوند .مشروعيت مي تواند به مردم تعلق داشته باشد و حاکم مشروعيت خود را
به شرط خدمت و تبعي ت از خواست مردم کسب کند .مشروعيت ميتواند به
يک عنصر واسط مثل قانون تعلق گيرد و حاکم و مردم هر دو به شرط تبعيت
از اين عنصر واسط مشروع قلمداد شوند.
در صور سهگانۀ فوق ،ميتوان حضور ضمني و پنهان صحنه سياسي و
منازعات جاري در آن را مشاهده کرد .الگوهاي نظري معرّفِ مشروعيتِ
سياسي ،در بستري عيني از تنازع ميان گروههاي متنوع ساخته ميشوند .يکي از
محورهاي اصلي منازعه حيطه و حدود قدرت حاکم و حدود و امکانهاي تبعيت
مردم است .حاکم به اعتبار نقش خود طالب فرمپذيري جامعه به اعتبار غايات
متصور خود است و جامعه نيز در بسط حيطه ،آزاديهاي خود را ميطلبد و
خواهان کمترين هزينه براي امنيت و رفاهي که از حکومت دريافت ميکند.
شهروندي و حکومت دو موقعيت متمايزند که منطق حداکثرسازي قلمروِ
يکي ،در عمل و تجربۀ تاريخي به محدودسازي قلمروِ ديگري ميانجامد.
فيلسوفان سياسي ،تالش وافر ميکنند تا اين ناسازگاري عملي را در سازگاري
نظري خود جبران کنند .اما اين ناسازگاري از همان نخستين نطفههاي تکوينِ
انديشه سياسي قابل مشاهده است .جام شوکراني که سقراط نوشيد ،به واسطه
عدم انطباق ميان خرد حکومت و خرد فردي و شخصي سقراط بود .آنچه سقراط
حقيقت ميپنداشت ،با نظم سياسي مطلوب يونانيان سازگار نبود .سقراط به
قانون آتن تن در داد و جام شوکران را نوشيد اما هيچگاه از آنچه حقيقت

الگوي پيوندي مشروعيت دولت818 ...

ميپنداشت دست نکشيد .ماجراي سقراط بيانگر ناسازگاري حل ناشدني قلمرو
حاکم و قلمرو تابعان است.
فلسفههاي سياسي با منطق يگانهانگار ،تمايز و ناسازگاري ميان اين دو
موقعيت را به رسميت نميشناسند .اگر فيلسوف يگانهانگار ،مشروعيت را تماماً
به راس هرم سياسي اختصاص داده باشد ،هر گونه ابراز وجود تابعان ،خارج از
قلمرو مجاز حاکم ،را نامشروع قلمداد ميکند و تبعيت تام انتظار دارد .اما اگر
مشروعي ت را به مردم اختصاص داده باشد ،حکومت ،قانون و موجوديت حاکم
را تماماً در خدمت خواست و لذت جا به جا شوندۀ مردم تحليل ميکند .رويکرد
نخست چنان بر فضيلت سياسي پاي ميفشرد که هر خواست مردمي را مصداق
شرارت بر ميشمرد .رويکرد دوم چنان به خواست مردم متکي است که امر
سياسي را تماماً به لذتهاي زودگذر عمومي تقليل ميدهد.
تنها به شرط پذيرش منطق دوگانه و پيوندي بازتوليد مشروعيت است که
ميتوان از دو رويکرد افراطي مذکور ممانعت به عمل آورد .منطقهاي
دوگانهاي که باور به دو قلمروِ ناسازگار ميان حکومت و مردم دارند و فلسفۀ
دوگانهانگارِ خود را در جهتِ تعديلِ ناسازگاري مذکور به کار بستهاند ،عمالً
قادر به رهايي از هر دو سوي قطب مذکورند .رواقيون رومي تنها به ناسازه ميان
مردم و حکومت بسنده نکردند بلکه عنصر سومي نيز به اين ناسازه افزودند و آن
اقليت صاحب فضيلت بود .آنها با تعيين موقعيتي براي هر يک از اين سهگانه بر
اين فرض بودند که به جاي درگير کردن جامعه با ناسازگاري ميان اين سه،
فضائل اين سهگانه را بر يکديگر بيافزايند و نقطه بهينهاي براي فضائل عمومي
بگشايند .انديشه سياسي مدرن که برگرفته از مدل رومي است ،در روايت
فيلسوفاني نظير هگل و رالز ،کم و بيش همان هدف را تعقيب کردند.

دموکراسي و ميراث فرهنگي ايرانيان
مساله مورد نظر اين مقاله ،پيوند ميان مشروعيتِ ناشي از راي تحوليابندۀ
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مردم ،و مشروعيت ناشي از مواريث استوار سنتي و ايدئولوژيک است .مباحث
نظري اي ن نکته را مدلل ساخت که به جاي تالش براي اختيار يکي از اين دو و
منطقهاي متمايز آن ،ضروري است به پيوند آنان بيانديشيم .در عمل ،به اين
ضرورت اشاره کرديم که نهادهاي دمکراتيک در هر کجاي عالم ،با مواريث
سنتي اقليم مقصد ،پيوند برقرار کردهاند و تنها در صورت اين پيوند ميتوان به
ماندگاري آن اميد بست .در نظر نيز ،بايد به الگوهايي نظرورزانه انديشيد که
بستري براي همزيستي الگوهاي چندگانه و متکثر مشروعيت فراهم کند .سنت
ايراني ،با دو ميراث گرانبار دوران باستان و دوران اسالمي همان بستر فرهنگي
است که نهادهاي دمکراتيک در عمل و در نظر بايد نسبتي با آن برقرار کنند.
ابتدا در زمينه الگوهاي بازتوليد مشروعيت در دو افق ميراث ايرانيان ـ دوران
باستان و دوران اسالمي ـ خواهيم پرداخت و پس از آن به امکانهاي نظري
پيوندِ مشروعيتِ دمکراتيک با اين دو بستر فرهنگي خواهيم پرداخت.

مشروعيت سياسي حکومت و مردم در دوران ايران باستان
در اي ن بخش مشابه با آنچه در دوره اسالمي انجام خواهيم داد ،به جاي تکيه بر
آراء متفکر و فيلسوف خاص ،نگاهي از دور به روح کلي انديشه سياسي در
ايران باستان داريم .در اين زمينه صرفاً قصد داريم مدلي از طور کلي
صورتبندي انديشه سياسي عرضه کنيم تا امکاني براي مقايسه ،ترکيب و
گشودنِ امکانهاي نهفته در ميراث فکري ايراني فراهم شود .در سنت ايران
باستان ،مفهوم فره ،و درک ابعاد آن ،به فهم صورتبندي انديشه سياسي و
نسبت ميان خدا ،انسان و مردم مدد ميرساند.
فر در انديشه سياسي ايران باستان
حق حکومت يکي از موضوعات مهم و بحثبرانگيز در تاريخ ايران بوده است.
توجه به فرمان و تاييد الهي (فر ايزدي) به اوايل دوران مادها و ويژگيهاي
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برجستهاي که در کتيبهها و نمادهاي دوران هخامنشي و ساساني وجود دارد ،بر
ميگردد .فرّ نشاندهنده ويژگيهايي است که يک پادشاه براي کسب لطف
ايزدي بايد داشته باشد ،بدون اين ويژگيها حکومت شاه نامشروع خواهد بود.
در تصاوير زرتشتي ،داشتن فرّ با وجود هالهاي عرفاني يا هالهاي دور سر شاه
نشان داده ميشد ،که بعدها توسط اديان ابراهيمي براي نشان دادن معناي
قدوسيت به کار گرفته شد (.)Akkoyunlu, 2014: 57
عموماً چنين پنداشته ميشود که ايدۀ فر و نقش محوري پادشاه در انگارۀ
ايرانيان باستان ،الگويي تکپايه از مشروعيت توليد ميکند .در حاليکه ادبيات
سياسي اين دوره نشانگر کثرت منابع مشروعيتزا در پوشش و حمايت
متافيزيک ايرانيان باستان است .فر در انديشه سياسي ايران باستان ،گوياي
نسبت ميان خداوند يا به تعبير ايرانيان باستان اهوامزدا با جهان انساني است.
پژوهش ها بر روي موضوع فرّ و انواع آن بسيار محدود است و کار گسترده اي
را در جهت شناخت آن ميطلبد .آن چه تاکنون در ارتباط با اين موضوع انجام
شده تاکيد بيشتري بر روي فرّه ايزدي و پادشاه بوده است و ذيل آن ويژگي
هاي شاه آرماني مورد مالحظه قرار گرفته است .در اين روايت ،فره مفهومي
منحصر به پادشاهان است که در نتيجه عنايت يکسويه و منطبق با خواست و
ارادۀ مختار اهورامزدا به فردي عطا ميشود .اين در حالي است که در اين زمينه
به دو نکته زير بايد توجه کرد.
نخست آنکه فر کياني تنها يکي از صور فر در متون کهن فارسي است .ژاله
آموزگار گونه شناسي انواع فر را در فرهنگ کهن ايران بيان ميکند و آن ها را
به فرّه ايزدي ،فرّ کياني يا شاهي ،فرّ اريايي يا ايراني ،فرّ موبدي و پيامبري و
فره همگان تقسيم مي کند (آموزگار .)2946 ،نکته دوم در زمينه مفهوم فر
وجه کسبي آن است .فر در نتيجه تالش و وظيفه شناسي فر اختصاص پيدا
ميکند و قابل انکار است .به قول مهرداد بهار در کتاب «پژوهشي در اساطير
ايران» فرّه به معناي سعادت ،شکوه و درخشش است که بر اثر خويشکاري به
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دست مي آيد .اگر هرکس ،هر طبقه و هر قوم خويشکاري ورزد يعني به
وظائف خويش و وظائف طبقه و قوم خود عمل کند ،فرهمند مي گردد و به
سعادت و خواسته مي رسد (بهار .)250 :2990 ،بررسي دو سنخ کياني و
ايراني فر ،بيانگر ساختارِ ارتباطِ مشروعيتِ ناشي از خداوند از خاللِ دو کانونِ
ديگرِ مولدِ مشروعيت ـ پادشاه و مردم ـ است.
اول :فر کياني
داشتن فر کياني نهايت آرزوي شاهان است و فقط در شاهان خوب و برحق
ايراني ،آنهايي که به خواست اهورامزدا شاه شدهاند ،جايگزين ميشود و اين
توانايي را در آنان به وجود ميآورد که کارهاي نيک کنند و نيک بخت باشند.
اين فرّ براي کساني که از سلسلهاي ايراني نيستند دستنيافتني است.
فرمانروايان نامي فرّه شناخته شدهاي دارند که به صورت ميراثي در مي آيد که
به هوشنگ و جم و کاووس و ديگر شاهان داده مي شود تا به کيخسرو برسد.
اين فره نيز با اين که خود نگاهبان است نياز به نگاهباني دارد (آموزگار،
 .)959 :2946فر کياني آن است که با هوشنگ و جم و کاووس و ديگر شاهان
آفريده شده است و پيوندِ کيان نيز از او رفت (بهار .)290 :2990 ،فرّ کياني
به نوعي همان فروغ سلطنت و فرّ ايزدي است .فره ايزدي گاهي به جاي فره
کياني به کار مي رود اما در تفاوت فر ايزدي و کياني ،کوتاه سخن گفته ميشود
که فر ايزدي مختص پروردگار يکتا و فر کياني يا پادشاهي مختص پادشاهان
نيکوکار است.
فرکياني از هوشنگ به تهمورث ،بعد به جمشيد ،بعد به فريدون و ساير
پادشاهان پيشدادي و کياني رسيد و با پايان يافتن پادشاهي کي گشتاسپ نزد
خداوند باقي ماند تا در پايان اين جهان به سوشيانس رسيده و جهان را پر از
عدل و داد و آرامش نمايد .فر پادشاهي از پادشاهاني که گناه مرتکب شده و يا
کفر ورزيدند جدا ميشود (جمشيد که خود را خدا خواند و دستور خوردن
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گوشت گاو را داد) و هيچ وقت هم به پادشاهان غاصب و مستبد (ضحاک)
نميرسد .فرّ کياني در بندهاي مختلف اوستا هم ستايش شده است.
قباد نخستين پادشاه کياني وپادشاهي دادگر و نيک مرد است .از قباد در
يشت  29و  24اوستا ياد شده است .فر در صورت گناه کردن ،ناپاکي ،غرور و
 ...از پادشاه جدا مي شود ،همانطور که پس از گناهِ جمشيد اين فرّ از وي جدا
شد و در نهايت به شاهان کياني و کيگشتاسب که حامي زردشت بود ،تعلق
گرفت.
در کتاب اوستا ،زامياديشت ،موضوع بسيار مهمْ فرّ کياني است .در زامياد
يشت ،بند  ،04فرّ کياني پناهِ نيروهاي ايراني و جانوران پنجگانه و ياري رسانِ
اَشون مردان و دين مزداپرستي است .همچنين در بند  ،20فرّ کياني برتر از
ساير آفريدگان و فرّي از آن امشاسپندان است .در اين يشت واژه فرّ  91بار به
کار رفته که  24بار به عنوان فرّ کياني و مابقي نيز در مفهوم و بدل از اين
عبارت است.
فرّ کياني مزدا آفريده را مي ستاييم؛ آن فر بسيار ستوده ،زبردست،
پرهيزگار ،کارآمد و چاالک را که برتر از ديگر افريدگان است (دوستخواه،
)900 :2941
در زامياديشت ،فر کياني پناه اقوام ايراني و جانورانِ پنجگانه دانسته شده و
چنين آمده است که :فر کياني مزدا آفريده به شاهاني همچون هوشنگ،
تهمورث ،جمشيد (تا زماني که خودستايي نکرده بودند) و به گرشاسب پهلوان
تعلق گرفت و سپس به پادشاهانِ کياني کيقباد ،کيکاووس ،کي آرش ،کي
خسرو و کي گشتاسب رسيد (عفيفي)592 :2999 ،در بندهش نيز آمده:
«فرهّ کياني آن است که با هوشنگ و جم و کاووس و ديگر شاهان آفريده شده
است و پيوند کيان نيز از او رفت( ».بندهش ،264 :2946 ،بخش  ،22بند
)201
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دوم :فر آريايي يا ايراني
فرّ ايراني صفت «آفريده اهورا مزدا» را دارد .نيروي ايزدي است که تنها به
ايراني تعلق دارد .به همه ايراني ها ،آن هايي که زاده شدهاند يا زاده خواهند شد.
اين فرّ دشمنان ايراني را سرکوب و ايرانيان را بر بد پيروز ميگرداند و بر اين
سرزمين خرمي مي بخشد .هيچ يک از شاهان ايراني و پهلوانان بزرگ بدون
ياري فرّه ايراني در نگهباني اين سرزمين موفق نخواهند بود و پيروزي نخواهند
داشت .نقلقول هايي وجود دارد که خشايار شاه در يونان از فرّه باستاني ايراني
ياري ميخواهد و داريوش سوم سپاهيانش را در مقابل اسکندر با توسل به فرّه
ايراني به پيش مي راند (آموزگار .)959 :2900 ،در بندهش نيز فر ايراني
اورمزد آفريده از آنِ ايرانيان ياد شده است (عفيفي .)592 :2999 ،فر ايراني
مختص ايرانيان نيکو سرشت است .حتي گفته مي شود حلقه روشن و زريني که
در نقاشي هاي دوره رنسانس بر باالي سر فرشتگان و درگذشتگان مومن ديده
مي شود ،همان فر ايرانيان است! در بندهش نيز بيان شده فر آزادگان آن است
که ايرانيان را است .خداوند اين فرّ را به ايران زمين داده است.
َشتاد صورت پهلوي اَرشتات اوستايي به معني «درستي ،عدالت» است .نام
اين يشت با مطالب آن مناسب نيست و حتي اين واژه در متن اين يشت نيامده
است .بندهاي  2و  1درباره فره ايراني و غلبه آن بر ديوهاي گوناگون و
کشورهاي غير ايراني است .در بندهاي  9و  9و در بند  0دعاي اهونَوَر ستايش
شده است و يشت با ستايش مجدد فره ايراني پايان ميپذيرد .اهورامزدا به
سپيتمان زرتشت گفت:
من فرّ ايراني را بيافريدم که از ستور برخوردار ،خوب رمه و فره مند است؛
خرد نيک آفريده و دارايي خوب فراهم آمده بخشد؛ آز را در هم شکند و دشمن
را فروکوبد .فرّ ايراني اهريمنِ پر گزند را شکست دهد؛ بوشاب خواب آلوده را
شکست دهد؛ يخبندان در هم فسرده را شکست دهد؛ اپوش ديو را شکست دهد؛

الگوي پيوندي مشروعيت دولت817 ...

سرزمينهاي انيراني را شکست دهد (دوستخواه)902 :2941 ،
فرّ ايراني شکست دهندۀ اهريمن نيز هست .در کرده پنجم از يشت نهم
اوستا نيز مثالي از پادشاهي کيخسرو آورده شده است .کيخسرو شخصيتي
برجسته بود و فضايل زيادي را به او نسبت ميدهند.
کيخسرو ،پهلوان سرزمينهاي ايراني و استوار دارندۀ کشور ،در کرانۀ
درياچه ژرف و پهناور چيچست ،صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ،او را
پيشکش آورد و چنين خواستار شد :اي درواسپ ! اي نيک ! اي تواناترين ! مرا
کاميابي ارزاني دار (دوستخواه)994 :2941 ،
در زامياديشت ،آمده است که افراسياب سه بار به درياچه کيانسه فرو رفت
تا فرّ ايراني را به دست آورد:
«پس سومين بار افراسياب به آرزوي فر ناگرفتني ،فري که هم اکنون و از
اين پس ،از آن تيرههاي ايراني و زردشت اشون است ،جامه از تن برگرفت و
برهنه به درياي فراخ کرت جست و شناکنان در پي فر شتافت .فر تاختن
گرفت و از دسترس او به در رفت (دوستخواه».)940 :2941 ،
خداوند فرّ آريايي را به ايران زمين بخشيده است و اين موجبات آباداني و
بزرگي آن را فراهم ميکند .اين فر به انسان کمک ميکند وظايف خود را به
درستي انجام دهد و خويشکاري داشته باشد .اگر فرد کارهايش را به درستي
انجام ندهد فر از او به طور کلي جدا نميشود بلکه فقط دور ميشود ،اينان
ميتوانند با ترک معصيت و انجام کارهاي شايسته دوباره اين فر را به خود
بازگردانند .فرْ امتياز ايرانيان نسبت به غير ايرانيان است.
نکته قابل توجه در اين زمينه ،اولويت و تقدم فر ايراني بر فر کياني است.
در واقع ،فر ايراني بستر و نقطۀ عزيمتِ تحصيلِ فرِّ کياني است .به اين ترتيب،
ميتوان در زمينۀ نسبت ميان سه الگوي مولدِ مشروعيت خداوند ،فر ايراني و فر
کياني ـ ميتوان از يک الگوي ارتباط عمودي سخن گفت:
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فر ايراني

فرکياني

وجود دو سنخ ايراني و کياني فر ،نظام مشروعيتساز در دستگاه فکري
ايران باستان را شايستۀ تامل مي سازد .مشروعيت در اساس از ناحيه خداوند
حادث ميشود .اما اين مشروعيت بيواسطه نيست بلکه با واسطه پادشاهان
برگزيده و مردم صورت ميپذيرد .نکته قابل تامل در اين زمينه عبارت از آن
است که فر ايرانيان در اين دوگانه بر فر کيانيان ترحيج و اولويت دارد .چرا که
فر تا جايي که صفت قومي و ملي و تاريخي است ،يک امر تضمين شده و با
دوام است .فر ممکن است از يک ايراني خاص دور شود اما از ايرانيان به صفت
يک قوم جدا نميشود .اما پادشاه همچون هر فرد ديگر ايراني در معرض آزمون
مدام است و به محض دوري از ارزشهاي اخالقي خاص ،فر يزداني را از دست
خواهد داد.
با توجه به ترجيح فر ايراني نسبت به فر کياني ،ممکن است اين روايت
مقبول واقع شود که روايت ايران باستان ،با روايت دمکراتيک در دنياي مدرن
سازگار است .ترجيح مردم به منزله کانون مولد مشروعيت ،و مشروط بودن
مشروعيت پادشاه ،روايت ايران باستاني را مشابه روايت متفکراني چون جان
الک ميکند .اما در اين زمينه نبايد تعجيل کرد .دست کم در اين زمينه دو
تفاوت عمده وجود دارد .نخست آنکه درک ايرانيان باستان از ايرانيان ،با فهم
مبتني بر اصالت فرد دوران مدرن در تعارض آشکار است .در فهم دنياي مدرن،
مردم به واسطه اين که جمع ميان افراد خودبنياد هستند ،محل توجه است .در
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حاليکه در روايت ايران باستان ،فرهي يک قوم يک مفهوم جمعي و کل نگرانه
است .دوم اينکه روايت مدرن بر فهمي جهانشهرگرا از مفهوم مشروعيت استوار
است .جان الک متاثر از روح انديشه مدرن ،فهمي عام و جهانشمول از حقوق و
مرجعيت فردي دارد .يک ملت و دولت خاص ،در پرتو اين فهم جهاني کسب
مشروعيت مشروط ميکنند .اما روايت ايران باستان ،از فهمي خاص گرايانه از
نسبت ميان خداوند و مردم دارد .في الواقع انديشه ايراني يک انديشه به غايت
قومگراست و در تمايز با اقوام پست ديگر ساخته شده است .اين معنا نبايد با
مفهوم مدرن از مفهوم ملت چنانکه در زبان متفکران مدرن ظاهر شده يکي
قلمداد شود.
خدا و هدايت بشر در انديشه سياسي اسالمي
اگرچه در انديشه اسالمي ميتوان بديلهايي براي مفهوم فر ايراني پيدا کرد،
اما علي االصول انديشه اسالمي ،نه بر مبناي فر و عنايت با دوام خداوند از يک
قوم و فرد بلکه بر مفهوم عام هدايت استوار است .هدايت که در نسبت با
دعوت الهي صورت ميپذيرد تمايزات مهمي با مفهوم فر دارد و به سهم خود
تمايزات مهمي در صورت بندي مفهوم مشروعيت توليد ميکند .اجماال به اين
تمايزات اشاره ميکنيم.
اول :مفهوم هدايت مفهومي عام گراست و نوع بشر و حتي حيوانات را در
نهايت هدف گرفته است .هدف گرفتن نوع بشر ،به معناي نقشآفريني فرد و
وجدان فردي است .فرد هدايتيافته ،ميتواند در يک قوم گمراه زندگي کند .يا
قوم هدايت يافته ميتواند مشتمل بر افراد گمراه باشد .اجماالً اينکه هدايت يک
پشتوانه پيشاپيش موجود و تثبيت شده نيست .اين سنخ عمومي هدايت ،ارتباط
خاص ميان فرد و خداوند را به نحو متمايز از هر تعلق قومي و نژادي امکان
پذير ميکند .هر فردي ميتواند به شرط هدايت يافتگي از پشتيباني خداوند
بهرهمند باشد وبه اصطالح ايرانيان باستان واجد فر باشد .در سوره يونس آيه 4
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ميخوانيم« :إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ يهْديهِمْ رَبُّهُمْ بِإيمانِهِمْ» («کساني
که ايمان آوردند و کارهاي شايسته انجام دادند ،پروردگارشان آنها را در پرتو
ايمانشان هدايت ميکند»).
دوم :عنايت و پشتيباني خداوند در نتيجه هدايتيافتگي ،مفهومي
زواليابنده يا فزونييابنده است .به عبارتي ديگر ،هدايتيافتگي به خالف مفهوم
فر تابع منطق دوگانه بهرهمندي و محروميت نيست ،بلکه ميتواند از دست
برود ،زائل شود و يا بر آن افزوده شود.
سوم :هدايت ،مفهومي از برابري را در بطن خود جاي داده است .همانقدر که
تمايزات مبتني بر نژاد و قوم را بالموضوع ميکند ،تمايز سرشتي ميان پادشاهان
و مردم را نيز بيمعنا ميکند.
سوم :هدايت از مرجعي صادر مي شود که بر همه کائنات احاطه تام دارد .در
حاليکه فر از مرجعي صادر ميشود که فاقد چنين احاطهاي است و در واقع ،فرْ
مدد خواهي از گروهي خاص براي بسط مرجعيت اهورا مزدا در مقابل قلمرو
اهريمن است.
چهارم :هدايت ،به سهم خود قادر است توليدِ تمايز کند اما به نحوي
متفاوت .مفهوم فر بر جوانب رويتپذير استوار است .قوم بهرهمند از فر ،فر و
شکوه ديدارپذير هم دارد .مستولي است .قدرتمند است و جهان در سيطره
اوست .اما مفهوم هدايت دروني و فاقد نشانگان رويتپذير و اينجهاني است.
هدايت در کالم اسالمي به دو سنخ هدايت تکويني و هدايت تشريعي طبقهبندي
ميشود .در سوره طه ،آيه بيست ،ميخوانيم :قلَ رَبُّنَا الَّذي أَعْطي کُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ
ثُمَّ هَدي» («گفت :پروردگار ما همان کسي است که به هر موجودي ،آنچه را
الزمه آفرينش او بوده داده سپس هدايت کرده است») .و در سوره بقره ،آيه دو،
ميخوانيم« :ذلِکَ الْکِتابُ ال رَيبَ فيهِ هُدي لِلْمُتَّقينَ» («آن کتاب با عظمتي است
که شک در آن راه ندارد و مايه هدايت پرهيزکاران است») .متکلمان مسلمان
سنخ نخست را هدايت تکويني و سنخ دوم را هدايت خاص يا بعضاً تشريعي
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خواندهاند .حتي هدايت مشتمل بر مفهوم گمراهسازي نيز هست .در سوره اسراء،
آيه نود و هفت ،ميخوانيم« :وَ مَنْ يهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ
أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ«( »..هر کس را خدا هدايت کند ،هدايت يافته واقعي است و هر
کس را گمراه سازد ،هاديان و سرپرستاني غير خدا براي او نخواهي يافت»).
مالحظه ميشود که هدايت تا چه حد بر جوانب متکي بر رويت الهي استوار
است.
اگر مفهوم هدايت را الگوي عامِ مشروعيتيابي در سنت اسالمي تلقي کنيم،
صورتبندي مشروعيت در عرصۀ سياسي ،دستخوش تحوالت شگرفي ميشود.
از جمله آنکه:
اول :مفهوم هدايت ،به خالف فر ،با وساطت مفاهيم و استدالالتي به عرصه
سياسي مرتبط ميشود .هدايت ميتواند تفسيري کامالً غيرسياسي پيدا کند و
ناظر به رابطه خاص مومن و خداوند باشد.
دوم :تثبيت شده نيست .هر آن ميتواند از منظر تابعان به پرسش گرفته
شود .هر عمل و گفتار ناشايست حاکم ميتوا ند دال بر گمراهي او قلمداد شود،
چنانکه جدالهاي خونينِ فرق ديني در قرون اوليه حولِ گناهان حاکم و مشروع
يا نامشروع بودنِ او تمرکز داشت.
با اينهمه ،مفهوم هدايت الهي ،مشابه با مفهوم فر ،اين ظرفيت را داراست که
به يک دوگانه ،مشروعيت ناظر به حاکم سياسي و مشروعيت مردم ،تقسيم شود.
اين دو را جداگانه موضوع بررسي قرار ميدهيم.
اول :مشروعيت حاکم سياسي
در سنت اسالمي ،اگر خواسته باشيم مشروعيتي قابل قياس با فر کياني جستجو
کنيم ،نبوت و امامت تا حدي بيانگر چنين نسبتي ميان خداوند و بندگان
برگزيده او هست .نبي در اعتقاد عمومي مسلمانان و امام در اعتقادات خاص
شيعيان ،برگزيدگاني هستند که با عنايت و پشتيباني خداوند رستگار و از گناه
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و خطا به دور اند .به همين جهت ،اقوال و رفتار آنان نزد مسلمين معتبر و سنت
قابل ارجاع و اتکاء است .اما اين شيوه از حاکميت مشروع به دوران خاص
وابسته است :دوران حيات محدود نبي و دوران معين امامت نزد شيعيان.
بنابراين مسالۀ مشروعيتِ حاکم سياسي در دورههاي متعارف به منزلۀ يک
پرسش مسالهانگيز در تاريخ حيات مسلمانان باقي مانده است.
پس از رحلت نبي ،بر اساس تفسير مسلمين از دوران پس از پيامبر و
جانشيني ايشان ،چهار منبع مشروعيتبخش همزمان مرجعيت يافته است.
گروهي که همچنان به تداوم حاکميت معنوي پس از رحلت نبي قائل بودند ـ
شيعيان ـ با باور به امامت و واليت ،مرجعيت سياسي را به امام سپردند .گروهي
که به حاکميت معنوي پس از رحلت نبي ،در حد تداوم سنت او ،باور داشتند ـ
اهل تسنن ـ ايده خالفت را برگزيدند و خليفه رسول خدا ايفا گر تداوم
حاکميت نبي شد .واقعيات سياسي طي قرون متمادي به سلطان به منزلۀ هر
حاکم صاحب قدرتي که بتواند نظم را برقرار کند ،در سنت اسالمي مرجعيت
بخشيد و به منزلۀ يکي از صور حاکميتِ مشروع پذيرفته شد .سرانجام
روحانيون به منزله مرجع صدور مشروعيت معنوي در حاکميت خلفا و حکومت
ذيشوکت منبعِ مکملِ مشروعيت دانسته ميشد .نزد شيعيان نيز ،روحانيون در
دوران غيبت و حاکميت سالطين قدرتمند منبع حاکميت معنوي بودند.
در سنت ايرانيان باستان ،اغلب و نه البته الزاما شخصي که واجد قدرت و
استيالست ،واجد فره نيز دانسته ميشود و حاکم ميتواند خود را به منزله الگوي
آرماني حاکميت سياسي وانمود کند .اما در سنت اسالمي ،دوران پس از وفات
نبي و دوران غيبت در سنت شيعيان ،وضعيتي دقيقاً معکوس دارد .پادشاهان،
خلفا و حاکمان سياسي به هيچ روي قادر نيستند خود را به منزله حاکمان ايده
آل نمودار کنند .اگر اين امکان براي حاکمان عباسي به سبب نسبت نزديک با
خاندان پيامبر تا دوراني ميسر بود ،براي دوره هاي بعدي اين حد از
نسبتگذاري نيز ناممکن شد و حاکمان علي االصول فاقد فره يزداني بودند.
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دوم :مشروعيت مردم
در سنت اسالمي ،مردم نيز از مشروعيت بهرهمندند .اما به نحوي متمايز از آنچه
در سنت ايرانيان باستان مشاهده نموديم .در سنت ايرانيان باستان ،مردم به
صفت قومي بهرهمند از عنايت و فر الهياند .اما در سنت اسالمي ،چنانکه مشاهده
کرديم ،نگاهي عامگرا حاکم است .هيچ قومي به سبب ايمان خود به نحو کلي
واجد فرهي و عنايت خداوند نيست( .گرچه در عمل ،افراد و اقوامي که
نخستين ايمان آورندگان بودند دعوي فضيلت و برتري نسبت به اقوام ديگر
عرب داشتند .قريش نمونه مشخص در اين زمينه است ).بنابراين ما در سنت
اسالمي به جاي فره قومي ،با عنايت خداوند نسبت به جمع مومنان به نحو کلي و
بدون مرزگذاريهاي قومي مواجهيم .اما نقش مردم در صدور مرجعيت و
مشروعيت در دو بستر متمايز در سنت اسالمي پديدار شده است.
الگوي نخست به فلسفۀ اجتماع بزرگانِ مهاجرين و انصار در سقيفه بني
ساعده مربوط ميشود .مطابق با الگوي نخست جانشيني پيامبر و تعيين حاکم
مشروع به خود مومنين سپرده شده و پيامبر در اين زمينه سکوت کرده است.
مطابق با اين الگو ،مومنين در تعيين حاکم مشروع مرجعيت دارند .روايتي
تاريخي نيز که به ابتداي خالفت عمر مربوط ميشود گوياي اين سنخ است .پس
از مرگ ابوبکر ،مردي «او را خليفه اهلل خواند عمر او را توبيخ کرد و گفت
خليفه اهلل داوود پيامبر بوده است .مرد او را خليفه رسول اهلل خواند عمر گفت او
ني ز ابوبکر بود که اکنون در گذشته است .پس مرد او را خليفه خليفه رسول اهلل
خواند .عمر گفت اين صحيح است اما طوالني خواهد بود .مرد پرسيد پس تو را
چه گونه خطاب کنيم؟ عمر پاسخ داد شما مومن هستيد و من امير شما هستم.
پس مرا اميرالمومنين بخوانيد» (لوئيس.)49 :2990 ،
بديهي است که مرجعيت مومنين در خصوص تعيين حاکم مشروع در اين
سنخ ،با مرجعيت مردم در الگويي که مطلوب اين مقاله است ،تمايز دارد.
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مومنين مفهومي غيروابسته به سرزمين و دائرمدار آن ايمان به خداوند و شريعت
اسالم است .اما نفس ايدۀ واگذاري تعيين حاکم از سوي خداوند راه را بر چنان
تفاسيري خواهد گشود .در عين حال تجربل تاريخي سقيفه نشان از سنتي داشت
که با سنت فره ايرانيان باستان قرابتهايي دارد .سرانجام در سقيفه قبيله قريش
به اين واسطه که خويشان پيامبرند و نخستين ايمان آورندگان ،بر ساير قبايل
اولويت پيدا کرد .نسبت خانوادگي و امتياز نخستين ايمانآورندگان با ايده
خاصگرايانۀ فره ايراني قرابت بيشتر دارد تا ايده حاکميت مردم به معناي مدرن
آن.
دومين الگويي که مطابق با آن در سنت اسالمي به مرجعيت مردم ميتوان
اشاره کرد ،حقوقي است که مومنين در مقايسه با نامسلمانان دارند .مسلمين در
ترتيبات سياسي و حقوقي خلفاي اسالمي ،اولويت داشتند و به سبب همين
اولويت ميتوان از مرجعيت جمعي آنها سخن گفت .بديهي است اين سنخ از
مرجعيت با مشروعيتي که ما در اين مقاله در نسبت با حاکم سياسي جستجوگر
آن هستيم ،متمايز است .موضوع مقاله ما مشروعيتي است که در ترتيبات ميان
حاکم و مردم جاري است.

مقومات تامل پيرامون يک مدل پيوندي
برقراري نسبت ميان مفهوم مدرن مشروعيتِ ناشي از خواست روزآمد مردم و
مشروعيتِ ناشي از سنت ،دست کم يک و نيم قرن است موضوع مناقشه و
بحث و گفتگوست .از دوره ناصري تا کنون ،روشنفکراني بودهاند که حل مساله
مشروعيت سياسي را منوط به رانده شدن دين به حوزه خصوصي قلمداد ميکنند
و متوليان حوزه سنت نيز در مقابل ،به حذف و يا حاشيهراني مشروعيت ناشي از
خواست روزآمد عوام مردم ميانديشند .عدم توفيق اين هر دو موضوع،
ضرورت طرح الگويي را به ميان ميآورد که قادر به پيوند ميان اين دو مرجع
مشروعيت بخش باشد بي آنکه يکي را به ديگري به کلي تقليل دهد.
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از مطالعه دو سنت ايران باستان و ايران اسالمي ،ميتوان به يک معضل
اساسي در خواست روشنفکران غربگرا پي برد .به حاشيه بردن دين در حوزه
سياست ،و اتکاء صرف به عقالنيت جمعي ناشي از راي و خواست عموم مردم،
با اين بستر و سنت همساز نيست .مشروعيت ناشي از خواست خداوند هم در
سنت ايرانيان باستان وهم در سنت اسالمي حضوري قدرتمند و تعيين کننده
دارد .در همين حال ،مطالعه سنت ايراني و اسالمي نيز نشانگر يک کاستي
بزرگ است .سنت ايراني ،براي مردم مستقل از حاکم سياسي مشروعيت قائل
است اما وجهي خاص گرايانه و نژادپرستانه دارد .بنابراين در بستر انديشه مدرن
قادر به دفاع اخالقي از خود نيست .سنت اسالمي به ويژه سنت شيعي ،از نحوي
عامگرايي بهرهمند است ،اما از ظرفيتهاي خود براي مشروعيتِ مستقلِ مردم
در کنار مشروعيت حاکم سياسي ،بهره نبرده است .در منظومۀ اين محدوديتها
و فرصتهاست که بايد به مدلي براي مشروعيت پيوندي در ايران امروز
انديشيد.
از مشروطه به اينسو ،نخستين و در عين حال مهمترين تالشها براي توليد
يک نظريه پيوندي ميان دو قلمرو حکومت و مردم ،توسط روحانيون عصر
مشروطه اتفاق افتاد .با توجه به شکاف ميان روحانيون مشروطه خواهِ ساکن در
نجف و روحانيون مشروطۀ مشروعهخواهِ مقيم در ايران ،بستر ظهور نظريهاي
پيوندي حاصل ميشود .شيخ فضل اهلل به منزلۀ چهره برجسته مشروطۀ
مشروعه خواه ،براي مجلس مشروعيتي قائل نيست چرا که نماينده مردم است و
مردم عوام از نظر او مرجعيتي براي صدور قوانين در کشور اسالمي ندارند .او
مروج و موجهکنندۀ يورش به مجلس ميشود .در مقابلِ تعدياتي که به مجلس
در تهران ميشود ،روحانيون مشروطهخواه ـ آخوند خراساني ،مازندراني و ميرزا
حسين تهراني ـ در صدد توجيه شرعي مجلس به منزلۀ نماينده مردم ميشوند.
دستخطي که در اين زمينه توسط آخوند خراساني و مازندراني منتشر ميشود
شايان توجه است ...« .در تحقيق آنچه ضرورت مذهب است ،که حکومت
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مسلمين در عهد غيبت صاحب الزمان ،با جمهور مسلمين است ،فروگذار
نخواهند کرد» (شريف کاشاني ،256 :2901 ،به نقل از آباديان.)26 :2999 ،
ايده جمهور مسلمين مفهوم تازهاي است که در ادبيات اين دوره ظاهر ميشود و
براي نخستين بار از مشروعيت مستقل مردم مسلمان حکايت دارد .الگوي
مشروعيتبخشي به مردم در اين مدل ،با مدل فرّ ايراني ايرانيان باستان همساز
است بي آنکه خاصگرايي ايدۀ ايران باستان را همراه خود داشته باشد.
شايان ذکر است که جمهور مسلمين ،در بستر کلي مرجعيت خداوند
موضوعيت پيدا ميکند .روحانيون مذکور با تفکيک ميان دو قلمروِ عرفي و
شرعي در بستر کلي مرجعيتِ خداوند ،قلمرو عرفي را به عموم مردم و خرد
جمعي نمايندگان آنها ،و قلمرو شرعي را به روحانيون نسبت دادند .بنابراين
مصوبات مجلس از نظر روحانيون مشروطهخواه ،تا جايي که ناقضِ مصرحاتِ
شرعي نباشد ،از وجاهت و مشروعيت ذاتي بهرهمند است.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مستعد دو تفسير ناسازگار با يکديگر
است .از جهاتي ميتوان اولويت مرجعيت مردمي را بر مرجعيت شرعي مالحظه
کرد و مشروعيت مراجع شرعي را ناشي از اراده مردم تفسير کرد .همين قانون
اساسي در عين حال مستعد اين تفسير نيز هست که اراده مردم در قانون و
شريعت و تصميم مراجع قدسي تجلي ميکند .ميل به الگويي تکمرجع از
مشروعيت اتفاقي است که انسجام در نظر را تامين کرده است اما خود محل
مناقشه در عمل است .به نظر ميرسد پذيرش تمايز ميان اين دو مرجع ـ مردم
و شريعت ـ در بستري کلي از حاکميت الهي ،ميتواند مقومات طراحي مدلي
پيوندي را فراهم آورد تا در پرتو آن بتوان مشروعيت توأمان مردمي و شرعي را
فراهم ساخت.
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