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Abstract  
The purpose of present study is to investigate the components of political legitimacy in 

the constitution of the Islamic Republic of Iran. In this research which had historical and 

analytical approach, the multiple aspects and components of legitimacy in the constitution 

of Islamic Republic of Iran were analyzed. The results of this study conducted by 

descriptive analysis revealed that to consolidate the components of political legitimacy in 

the constitution of the Islamic Republic of Iran and to sustain the political system, in 

addition to the legitimizing principles relevant to the time of foundation, the current 

stabilizing factors should also be taken into account so that we can both consolidate the 

power of political system and achieve more accurate criteria for evaluation. The 

constitution of the Islamic Republic of Iran has considered each of 4 components of 

legitimacy; however, the legitimizing elements of political power are emphasized more in 

practice compared to the rest of elements. Paying attention to this point necessitates serious 

retrospective measures in the evaluation of the performance of the Islamic Republic of Iran 

based on legitimacy criterion and suitable research plans for future in order to consolidate 

and sustain legitimacy. 
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 چکیده

بود. در این پژوهش با رویکرد تاریخی و های مشروعیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسالمی  هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه
های چندگانه مشروعیت در قانون اساسی جمهوری اسالمی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش که به شیوه  ابعاد و مولفه، تحلیلی

برای حفظ  های مشروعیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسالمی و نتایج نشان داد که برای تقویت مولفه، تحلیلی بوده –توصیفی 
عوامل پایدارکننده و تداوم بخش آن را نیز مورد ، ساز مربوط به زمان تاسیس باید عالوه بر مبانی مشروعیت، پایداری و دوام نظام سیاسی

تری برای ارزیابی عملکرد آن نیز به دست آورد. قانون اساسی  معیارهای دقیق، توجه قرار داد تا عالوه بر تحکیم قدرت نظام سیاسی
، اما آنچه در عمل بیشتر مورد تاکید واقع شده، جمهوری اسالمی ایران هر چهار عنصر سازنده مشروعیت را مورد توجه قرار داده است

ای که توجه به آن ضرورت بازنگری جدی در ارزیابی عملکرد جمهوری  اند تا دیگر عناصر. نکته ساز قدرت سیاسی بوده عناصر حقانیت
در راستای حفظ و تقویت ، های پژوهشی و عملیاتی مناسب برای آینده را شروعیت و طراحی برنامهاسالمی براساس شاخص م

 کند. ایجاب می، مشروعیت
 

 قدرت سیاسی.، نظام سیاسی، قانون اساسی ایران، مشروعیت سیاسی های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

ایت غالب از سیر توان رو قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران سندی است که در آن می

های آن و بایدها و نبایدهای پویایی و پایایی آن را جستجو کرد.  پیدایش انقالب اسالمی و ریشه

تری شد که شکل ملموس و مکتوب آن در  بر نظم قبلی شورید و مدعی نظم برتر و نوین، انقالب

می و تشکیل قالب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نمایان گشت. در فردای انقالب اسال

ترین مباحث  جمهوری اسالمی مسئله خاستگاه مشروعیت سیاسی به یکی از مهمترین و پردامنه

تدوین ، بسیاری را به خود اختصاص داد. دغدغه انقالبیون کشور تبدیل شد و گفتگوهای

ریزی  چارچوبی مدون و قانونی بود برای درج منابع مشروعیت تا براساس آن نظام سیاسی پی

های  ها و ارزش روابط میان دولت و ملت سامان یابد تا بستر مناسب تحقق عینی آرمان گردد و

جمهوری »کند که حکومت پیشنهادی ایشان برای آینده  انقالب نیز فراهم شود. امام اعالم می

متکی به آراء ، حکومت جمهوری»است که باید به آرای عمومی گذاشته شود و آن را « اسالمی

(. وی 144ص ، 1: ج1893، تعریف کرد )امام خمینی« متکی به قانون اسالم، عمومی و اسالمی

، «متکی به قانون اسالم است»نظام جدید را مشروط به تدوین قانون اساسی مناسب که ، همچنین

جمهوری اسالمی متکی به آرای »( و تأکید کرد که 131ص، 1: ج1893، دانست )امام خمینی

(. از آنجا که 924ص، 1: ج 1893، )امام خمینی« خواهیم کرد عمومی و قوانین اسالم برقرار

ها در قوانین  لذا اکثریت حکومت، مشروعیت توجیهی از حق فرمان دادن و اطاعت کردن است

روایی دارند و  ها حق فرمان ای از انسان پردازند که به چه دلیل عده اساسی خود به این توجیه می

در ، توان سواالتی مطرح کرد (. در همین رابطه می91: ص1833، دیگران وظیفه اطاعت )فیرحی

قانون اساسی چه نوع مشروعیتی را مطرح نموده است؟ قانون اساسی چه منابع ، جمهوری اسالمی

های چندگانه  سازی را در دل خود جای داده است؟ و آیا قانون اساسی به منابع و مولفه مشروعیت

واالتی اساسی در رابطه با نحوه اعمال قدرت جمهوری مشروعیت توجه نموده است؟ اینها س

 باشد. اسالمی می
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 1مفهوم مشروعیت .2

در زبان فارسی به معنی قانونی بودن و مطابق قانون بودن استفاده شده است « مشروعیت»واژه 

آنچه مطابق شرع بوده و شرع آن را روا و جایز »(. معنای لغوی آن به معنای 13: ص 1861، )ملکی

باشد. ولی در معنای اصطالحی باید توجه داشت که  ( می92646ص، 18: ج1811، )دهخدا« ندبدا

های هم  نباید آن را با معنای واژه، آید هرگاه سخن از مشروعیت در کارزار سیاست به میان می

و « شرع»هایی چون  که برگرفته از مفاهیم واژه« متشرعین»و « شارع»، «مشروع»اش نظیر  خانواده

زیرا مشروعیت در عرصه سیاست به ، (181: ص 1816، همسان پنداشت )نوروزی، است« دین»

شایستگی ، شود معنای این است که آیا یک سیستم سیاسی که توسط دولت یا حکومت اداره می

 اطاعت شدن توسط توده مردم را دارد یا خیر؟ 

تعاریف متعددی از  در تعریف اصطالحی مشروعیت اجماع نظری وجود ندارد و در این رابطه

سوی اندیشمندان ارائه شده و همین مسئله باعث پیچیدگی این عرصه گردیده است. همین الیه 

ای از  سازد. عده مضاعف پیچیدگی است که موضوع مشروعیت را بسیار مغشوش و درهم و آشفته می

دیگر آن را به توجیه یا ای  آور و ایجاد اقتدار سیاسی و عده محققان مشروعیت را به توجیه قدرت الزام

 .(The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017) دهند طرد اقتدار سیاسی موجود ربط می

بنیاد تعریف معنا و مفهوم مشروعیت در آن ، بینی و فلسفه فکری حاکم بر هر جامعه جهان

یت در قالب دو بندی مفهوم مشروع دهد. در دوران مدرن صورت جامعه و نظام سیاسی را شکل می

جریان عمده فکری رقیب شکل گرفته است که هر یک سرچشمه متفاوتی برای مشروعیت 

مشروعیت را بر پایه قرارداد و رأی و نظر اکثریت مردم ، مدار گرا و انسان های ماده اند. نگرش قائل

حاکمیت های دین و در طول  های مشروعیت را در آموزه پایه، مدار و خداباور های دین و نگرش

الهی ، در بینش اسالمی منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت»دهند.  خداوند مورد تحلیل قرار می

گونه والیتی  گیرد و اساساً هیچ بوده و از والیت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می

                                                           

1. Legitimacy. 
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در  (.193ص، 9: ج1813، )مصباح یزدی« یابد مشروعیت نمی، جز با انتساب به نصب و اذن الهی

و اعتبار رأى مردم تا وقتى ، شرعى ندارد ولى حجیت ، این دیدگاه رأى مردم جایگاه خود را دارد

(. در این نگرش پذیرش 193ص، 1: ج1831، است که با دین تنافى نداشته باشد )مصباح یزدی 

ت رو مقبولی ساز تحقق عینی حکومت و فعلیت بخشیدن به آن است. از این رأی و نظر مردم زمینه

ساالری غیر  مردمی شرط الزم و نه کافی برای تشکیل و استمرار حکومت دینی است. در مردم

بین آنها جدایی و انفکاک نیست. چون ، مقبولیت و مشروعیت عین هم هستند و بنابراین، دینی

مدار است. امام خمینی  )مشروعیت و مقبولیت( یک چیز و آن اندیشه انسان مبنای هر دو

لکن تولی امور »گذاری او دانسته و معتقدند:  ت را منوط به حاکمیت خدا و قانونمشروعیت حکوم

که در قانون اساسی هم از آن ، بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، مسلمین و تشکیل حکومت

: 1893، )امام خمینی« شده است یاد شده است و در صدر اسالم به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می

در اسالم آنچه ما به »ساالری دینی معتقدند:  با طرح نظریه مردم، ای یت اهلل خامنه(. آ416ص، 92ج

ساالری  مردم، ایم و امروز هم بنای کلّی این جامعه بر آن قرار دارد عنوان حاکمیت اسالمی شناخته

 ی مشروعیتِ رأی مردم در های رایج دنیا در بنیاد اختالف دارد. ریشه دینی است که با دموکراسی

ساالری اسالمی که ما به دنبال  های رایج دنیا اساساً با مشروعیت رأی مردم در نظام مردم دموکراسی

)امام « متفاوت است، آوریم آن هستیم و آن را حکومت اسالمی و حاکمیت اسالم به حساب می

ى  پایهى  نه همه، اند مشروعیت  یک رکن  در اسالم مردم»(. به نظر ایشان 18/19/1831، ای خامنه

ى اساسى دیگرى هم که  بر پایه، . نظام سیاسى در اسالم عالوه بر رأى و خواست مردم مشروعیّت

از تقوا و ، شود استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب می، شود تقوا و عدالت نامیده می

حکومت ، ومتاز نظر اسالم این حک، ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند همه، عدالت برخوردار نبود

(. رهبر انقالب با تاکید بر نقش عنصر کارآمدی در تداوم 99/6/1839، ای )خامنه« نامشروعى است

از بین خواهد   مشروعیّت، نباشد  هرجا کارآمدى»دارند:  مشروعیت حکومت اسالمی اظهار می

یر شرایطى ى مجلس و براى وز نماینده، جمهور رئیس، رفت. اینکه ما در قانون اساسى براى رهبر

مالک ، این شرایط، تواند انجام بدهد ایم این وظیفه را می ایم و با این شرایط گفته قائل شده
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بر عهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملّت به ما عطاء   مشروعیّت

ته روى رف، هایى که از آن منشعب است ى شعب و شاخه با همه، یعنى این حکم والیت، کند می

این مشروعیّت وجود ، محفوظ و موجودند، که این عناوین نه روى اشخاص. تا وقتى، این عناوین

هاى  ى مسئوالن در بخش چه از شخص رهبرى و چه از بقیّه، دارد. وقتى این عناوین زایل شدند

 (. 81/9/1838، ای )خامنه« آن مشروعیّت هم زایل خواهد شد، مختلف

، را مد نظر قرار داد که در بیشتر مباحث مربوط به مشروعیت از منظر اسالمالبته باید این نکته 

کند و اینگونه طرح مسئله سبب شده  سئوال مشروعیت حکومت به مشروعیت حاکم تقلیل پیدا می

است که این جریان فکری در پذیرش مردم به عنوان یکی از شروط مشروعیت دچار چالش باشند 

ساالری دینی  رسد با طرح مفهوم مردم ای که به نظر می (. کاستی118: ص1816، )خرمشاد و امینی

 برطرف شده است.

 های مشروعیت . مولفه3

مشروعیت دارای عناصر متعددی است. بعضی از عناصر در تأسیس و استقرار قدرت و برخی 

 در این نوشتار مشروعیت دارای چهار مولفه، در مرحله حفظ و تداوم آن حضور و بروز دارند

استقرار و دو مولفه  و کارآمدی است که دو مولفه اول در تأسیس و، مقبولیت، قانونیت، حقانیت

، استقرار، کنند. در واقع تأسیس دیگر در حفظ و تداوم بخشیدن به مشروعیت نقش اساسی ایفاء می

 .حفظ و تداوم مشروعیت یک نظام سیاسی وابسته به برآیند رابطه این عناصر در طول زمان است

بایستی از یک منبع معتبر سرچشمه بگیرد. این منبع معتبر ، قدرت برای این که توجیه شود

کند که چه کسانی از حق حکومت کردن بر دیگران برخوردارند و آنانی که به قدرت  مشخص می

(. در مورد این مولفه باید بر روی 88: ص 1839، رسند چه شرایطی را باید دارا باشند )بیتهام می

ولی در همه جوامع ، های مختلفی داشته باشد تواند منشاء ای می متمرکز شد. حق در هر جامعهحق 

، است. در رابطه با بحث مشروعیت« حق داشتن»مهم  های آن جامعه یکی از منابع انسانی ارزش
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کند حکومت کردن از آنِ  ها و اعتقادات یک جامعه است که در وهله اول مشخص می این ارزش

 1(. وبر32:ص 1861، باشد )ملکی ست و چه اعتقاداتی در این رابطه ساری و جاری میچه کسی ا

ولی ، گیرد نگرد و معتقد است مشروعیت از باور مردم ریشه می از همین دیدگاه به مشروعیت می

 :1839، شود )بیتهام های مشروعیت اصالً به باور مربوط نمی باید توجه نمود که برخی از جنبه

تعریف وبر از مشروعیت باعث شده که عناصری از مشروعیت که واقعاً ارتباطی به باور (. 99ص 

(. لذا در رابطه با مشروعیت نباید صرفاً به یک 91: ص 1839، نادیده گرفته شود )بیتهام، ندارند

باشد که در تأسیس حکومت اهمیت  مولفه تکیه نمود. چون این تنها یک عنصر از مشروعیت می

، کنند برای استقرار به صورت نهادی پایدار ها بعد از تأسیس تالش می رد. حکومتبسزایی دا

های سیاسی در فرایند  زنند. نظام قدرت خود را حقوقی کنند و دست به تدوین قانون اساسی می

جز آنکه ، ای ندارد های قدرت خود چاره ضمن نهادسازی و استحکام پایه، قانونی کردن قدرت

: 1834، آفرین حقوق است را نیز تحمل کنند )قاضی که ناشی از طبع نظمهایی را  محدودیت

کسب و اعمال قدرت باید متعلق و موافق با قانون مستقر باشد تا ، (. در این مولفه94ص

یا به ، شکنی بدست آید پذیر گردد. از این بعد قدرت در جایی نامشروع است که یا با قانون توجیه

ف یا ناقض قوانین باشد. در جایی که به طور مستمر قواعد زیرپا ای اعمال شود که خال شیوه

توان از یک وضعیت عدم مشروعیت مزمن سخن به میان آورد. البته باید مد  می، شوند گذاشته می

نظر داشته باشیم این مولفه نیز به مانند مولفه حقانیت جزئی از مشروعیت است و به تنهایی 

، هرچند در استقرار نهادهای قدرت نقش اساسی دارد، بیانجامد تواند به استمرار مشروعیت نمی

همیشه همراه و همگام نبوده و براساس قانون عمل کردن ، چون قانونی بودن با مشروعیت داشتن

 .فقط یک جزء مشروعیت است و نه همه آن

مقبولیت  های حقانیت و قانونیت باید از دو مولفه مقبولیت و کارآمدی غافل نشد. در کنار مولفه

متضمن رضایت آشکار و صریح مردم نسبت به رابطه قدرت معینی است که درگیر در آن هستند. 
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این مولفه پس از ورود اصل حاکمیت ملی به مباحث سیاسی اهمیت و اعتبار پیدا نمود و قبل از 

آن به دلیل خارج بودن مردم از صحنه سیاسی خیلی مطرح نبوده است. ولی امروزه نزد اکثر 

مشروع خواهد بود و ، اگر حاکمیتی مورد پذیرش و توافق شهروندان واقع شود، نویسندگان معاصر

 شود.  در غیر این صورت نامشروع محسوب می

مولفه دیگری هم باید مورد توجه قرار گیرد و آن کارآمدی و کارآیی ، در کنار مقبولیت

شود. این مفهوم بیانگر  آن مشروعیت میهای سیاسی است که باعث بازتولید مقبولیت و به تبع  نظام

قابلیت و توانایی نظام سیاسی در رسیدن به اهداف تعیین شده و حل مشکالت جامعه در 

ای معتقدند که مشروعیت سیاسی فرایندی برای نشان دادن چگونگی  های مختلف است. عده حوزه

ها برای تداوم  (. حکومتKurian, 2011: P. 946مردان به تقاضاهای مردم است. ) گویی دولت پاسخ

مشروعیت خود باید به نیازها و منافع عمومی جامعه توجه نموده و در این رابطه تالش نمایند 

کند و  (. عملکرد حکومت به مشروعیت حکومت کمک مهمی می196-112: ص 1839، )بیتهام

روزه این مولفه نیز (. امRothshild, 1997: P. 488دهد. ) یک عنصر الزم مشروعیت آن را تشکیل می

توان  نمی، به نحوی که از دید بسیاری از متفکران، در تبیین مشروعیت بسیار اساسی شده است

(. از این جهت است 143: ص1839، مشروعیت و کارآیی نظام قدرت را از هم تفکیک کرد )بیتهام

، دارد )ملکی های سیاسی و رضایت اکثریت تکیه که امروزه مشروعیت به کارکردی بودن دستگاه

ها برای جلب رضایت مردم از طریق تدارک مایحتاج  (. به نحوی که برخی رژیم16: ص1861

اند که مشروعیت  های دیگر مدعی بهداشت و برخی کمک، آموزش، مسکن، اولیه نظیر خوراک

 (.66: ص 1838، دارند )کامل السعید

مفهوم مشروعیت در شناسایی  کلید درک، توان اذعان نمود با توجه به مطالب گفته شده می

ها بر ترکیبی از  دولت، به نحوی که حتی در کشورهای اسالمی، خصلت چند بعدی آن است

(. مشروعیت Akbarzadeh, 2003:P.169کنند ) شان تکیه می فاکتورها برای بازتولید مداوم مشروعیت

عنصر ، متفاوتند دربرگیرنده چهار عنصر مشخص است که هر یک نسبت به دیگری به لحاظ کیفی

باشد.  یعنی برآمده از اعتقادات یک جامعه می، های یک جامعه است اول مربوط به باورها و ارزش
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کند حکومت کردن حق چه کسی است و چه کسی مدیریت جامعه را باید  این مولفه مشخص می

قانونی کسب و کند آیا قدرت به طور  عنصر قانونیت است که مطرح می، بر عهده بگیرد. مولفه دوم

ای با قواعد و مقررات مستقر سازگار و  شود و یا کسب و اعمال قدرت تا چه اندازه اعمال می

به رضایتمندی مردم آن جامعه گره ، منطبق است. مولفه سوم که در رابطه با حفظ مشروعیت است

باشند. در  به این نحو که آیا نهادهای سیاسی موجود مورد قبول اکثریت جامعه می، خورده است

روایان برای برآورده شدن نیازهای مردم صورت گرفته  نهایت اینکه چه اقداماتی از سوی فرمان

های خود را به نحو احسن انجام  است و آیا حکومت وظایفی در این رابطه دارد و آیا کارویژه

ر است که دهد که ما در این مولفه با بحث کارآمدی نظام حکومتی سروکار داریم. الزم به ذک می

کنند. این  چرا که همگی به مشروعیت کمک می، این عناصر قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند

قدرت نیز ، عناصر به طور پیاپی قدرت را مشروع کرده و به هر میزان که وجود داشته باشند

قدرت نیز مشروعیت خود را از دست خواهد ، ای که وجود نداشته باشند مشروع و به هر اندازه

 (.189: ص1839، تواند به طرق مختلف غیر مشروع شود )بیتهام قدرت می، داد. به همین دلیل

 . قانون اساسی4

(. 129: ص1861، توان از کشوری فاقد قانون اساسی یاد کرد )ایزدهی امروزه به ندرت می

عالی و مرجعیت نهایی نسبت به همه قوانین قرار دارد و یک  1قانون اساسی در جایگاه اتوریته

نامه همگانی و میثاقی عمومی بوده که به تأیید ملت رسیده است و در آن حقوق و حدود  پیمان

قوا و نهادهای داخلی ، ملت و ملت، قدرت و مسئولیت اختیارات و تکالیف متقابل دولت و ملت

قانون اساسی سرچشمه مشروعیت قدرت را تبیین ، شتهنظام مشخص شده است. از همه اینها گذ

ای اساسی است.  مشروعیت سیاسی مسئله، (. در همه قوانین اساسی11: ص 1836، کند )لطفی می

های کسب آنها به چه ترتیب است؟ از مواردی است  اینکه منابع مشروعیت سیاسی چیست؟ و راه

                                                           

1. Authority. 



111  99 ، بهار28شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

های آن را تعریف کند. قوانین  ه و چارچوبکوشد آن را توضیح داد که قانون اساسی معموالً می

قدرت را محدود و ، کنند گذشته از اینکه از اقدامات خودگزیده حاکمان جلوگیری می، اساسی

، های اعمال قدرت و منابع چگونگی کسب قواعد اصلی و بنیادی قدرت دولت را تنظیم و شیوه

بخش  ابع تشخیص عناصر مشروعیتکند؛ لذا یکی از مهمترین من حفظ و تداوم قدرت را معین می

  قوانین اساسی کشورها است.، هر نظام سیاسی

دهد که در بحث مشروعیت ترکیبی از  بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نشان می

چهار منبع مشروعیت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ند جانبه تعریف کرده و کوشیده است بدون اتکاء محض به یک مشروعیت سیاسی را به شکل چ

های مشروعیت را در کنار هم آورده و بر  همه عناصر و مولفه، عنصر در تعیین مشروعیت سیاسی

 سازگاری و رابطه مکمّلی میان آنها صحه بگذارد.

 های مشروعیت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران . مولفه5

اند تا منابع و عناصر مشروعیت را در قانون اساسی جای دهند و  ی کوشیدهخبرگان قانون اساس

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ، های مطرح شده در رابطه با مشروعیت در نتیجه همه مولفه

 ایران گنجانده شده است.

 در قانون اساسی 1. مولفه حقانیت5-1

توان  برجستگی خاصی دارد و می ،در جامعه دینی این منبع نسبت به منابع دیگر مشروعیت

کند. امامت از منظر شیعه  برتری و اولویت پیدا می، های مشروعیت گفت که بر سایر عناصر و مولفه

ریاست عامه در امور دینی و دنیوی دارد و منصبی است که حق حکومت کردن خود را از نصب 

رد که به این مولفه اشاره داشته توان پیدا ک گیرد. در قانون اساسی اصول متنوعی را می الهی می

اصول اعتقادی دین اسالم و مذهب تشیع که در ، است. در واقع براساس اصل دوم قانون اساسی
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گنجانده شده است که از منابع اصلی و عنصر مرکزی مشروعیت در ، عنصر حقانیت جای دارد

ینه مردم صورت جمهوری اسالمی است. تأسیس نظام جمهوری اسالمی بر پایه اعتقادات دیر

(. در اصل 11: ص1861، ادامه حیات آن نیز با همان مبانی اعتقادی میسر خواهد بود )وکیل، گرفته

اسالم به عنوان یک دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه ، چهارم در نظام جمهوری اسالمی ایران

، این اصل قانون اساسیکامل دارد و کلیه قوانین و مقررات بایستی براساس موازین اسالمی باشد. 

ها را از نظر ضرورت عدم مغایرت با موازین  ها و بخشنامه نامه  آیین، مقررات، تکلیف همه قوانین

، اجتماعی، اسالمی به صراحت روشن کرده است. اصل مذکور نه تنها بر پیوند دین با امور سیاسی

های مختلف زندگی  و ساحت بلکه رابطه میان دین، گذارد فرهنگی و جز آنها صحه می، اقتصادی

داند. در اصل پنجم با توجه به این عنصر آمده است:  ای سلسله مراتبی و عمودی می انسان را رابطه

مدیر ، شجاع، والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی آگاه به زمان، در زمان غیبت»

ظام سیاسی حقیقتاً منحصر به فرد را یک ن، و بر همین اساس جمهوری اسالمی ایران« و مدبر است

 (. 931: ص 1831، براساس حاکمیت فقیهی توانا ایجاد کرده است )میالنی

با توجه به رأی قاطع مردم به قانون اساسی و اصول مطرح شده در آن باید اذعان کردد که نظام 

تقادات و جمهوری اسالمی ایران نظامی مبتنی بر اصول اعتقادی اسالم است. از دل این اع

های عمومی و شریعت و در  به معنای ابتنای حکومت بر ارزش، عنصر حقانیت، های اسالمی ارزش

به عنوان نخستین عنصر مشروعیت نظام سیاسی تامین ، تداوم اصل امامت در شیعه دوازده امامی

شروعیت های دیگر م توانند صرفاً به این پایه تکیه زده و از مولفه ها نمی ولی حکومت، شود می

 غافل شوند.

 در قانون اساسی 1. مولفه قانونیت5-2

دهد که واگذاری قدرت به شخص یا گروه براساس قانون صورت پذیرفته  این مولفه نشان می

و اعمال سلطه آنها بر مبنای قانون استوار است. قانون چگونگی تصدی حاکمان و نحوه عمل آنان 
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بلکه از قانونی ، کنندگان نه از دارنده قدرت ت که اطاعتکند. نتیجه چنین نظری این اس را معین می

، مند کنند. قوانین اساسی با تبدیل حکومت به فعالیتی قاعده پیروی می، که جوهر نظر همه است

(. در همین رابطه است که موریس 919: ص1836، کنند )هیوود مشروعیت را به رژیم اعطاء می

(. بر 916: ص1836، بخشد )هاشمی ت مشروعیت میمعتقد است قانون به قدرت حکوم 1دوورژه

روایان که با قوانین  ای مشروعیت را به عنوان عملکرد مطابق قانون فرمان همین اساس عده

کنند حتی  ها سعی می در همین رابطه حکومت کنند. تعریف می، موضوعه مغایرتی نداشته باشد

د. چون قانون در تداوم و ثبات ساختارهای اعمال و رفتار غیر قانونی خود را هم قانونی جلوه دهن

(. اگر حاکمان بر طبق 193: ص1833، کند )پوچی ای ایفا می ها و استمرار آنها نقش عمده حکومت

در این رابطه  9دهند. آندره هیوود مبنای قانونی مشروعیت خود را از دست می، قانون عمل نکنند

اهیر شوروی بدان سبب بود که بسیاری از کند که علت عدم مشروعیت رژیم اتحاد جم بیان می

هرگز رعایت نشدند ، کردند بویژه آنها که بر حقوق فردی تصریح می، مقررات قانون اساسی

 (.918: ص1836، )هیوود

هایی که  به محدودیت، در قانون اساسی جمهوری اسالمی عالوه بر ساختارمندی نظام سیاسی

بیست و دوم   رعایت کند نیز اشاره شده است. در اصل قدرت در اعمال و رفتار خود باید آنها را

ها باید براساس  قید و شرط را ندارد و حکومت آمده است: هیچ فرد یا حکومتی حق حکمرانی بی

بپردازند. اگر دولتی این مسئله را رعایت نکند و مکرراً ناقض قانون  قوانین مدون به حکمرانی

حاکمیت باید براساس آن باشد را به مرور از دست خواهد مولفه قانونیت که اعمال ، انگاشته شود

این اصل نیز به مانند اصل قبلی ، باشد اصل بیست و پنجم می داد. اصل دیگری در همین رابطه

سری اعمال در رابطه با حقوق  ها را از یک دارد و دولت ها مقرر می هایی را برای دولت محدودیت

 کند.  شهروندان منع می
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ید براساس قانون مدون با شهروندان برخورد کنند و حریم قانون را محترم ها با حکومت

، توان جرم دانست و برای آن مجازات تعیین کرد شمارند. در اصل سی و ششم هیچ عملی را نمی

: 1836، آن عمل را جرم و برای آن مجازات تعیین نموده باشد )مجیدی، تر قانون مگر آنکه پیش

و   ها باید مستدل  دادگاه  احکام»کند:  یکصد و شصت و ششم بیان می  اصل(. در این رابطه 69ص 

و در تکمیل همین «  است  صادر شده  حکم  آن  براساس  باشد که  و اصولی  مواد قانون  مستند به

 کند که حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد. قاضی را موظف می 191اصل است که اصل 

بیان  41ر این مسائل به دارایی افراد جامعه نیز اهمیت داده و در اصل قانون اساسی عالوه ب

نموده که مالکیت اشخاص محترم است چون مالکیت از حقوق مسلمی است که اسالم برای همه 

گونه تبعیضی در نظر گرفته و حتی حرمت مال مومن را همچون خونش  افراد انسانی بدون هیچ

. قانون اساسی به این اکتفاء نکرده و در مورد اموال عمومی (39: ص 1836، دانسته است )مجیدی

ها به این اصول پایبندی خود را از  و نحوه هزینه آن هم قوانینی را مقرر نموده است. اگر دولت

که از عناصر مشروعیت است را از دست خواهند داد. ولی با همه ، مولفه قانونیت، دست بدهند

ولی ، باشد نوایی با قواعد تدوین شده شرط الزم مشروعیت می که همدوباره باید تأکید کرد ، اینها

 شرط کافی نیست.

 در قانون اساسی  1. مولفه مقبولیت5-3

حکومت باید به تداوم حاکمیت خود توجه نماید که ، پس از تأسیس و استقرار نظام حکومتی

ور و تکوین خود را غلبه هایی که سنگ بنای ظه کند. حکومت مولفه مقبولیت این مهم را تامین می

با مشکل پذیرش از سوی مردم تحت حکومت خود ، در ادامه حیات خود، اند و استیالء قرار داده

، هایی چون باید به شاخص، شوند. اگر بخواهیم مقبولیت را مورد بررسی قرار دهیم مواجه می

ر داشته باشیم. خواست مردم در مراحل تداوم نظام و مراحل بعد از آن نظ، رضایت، مشارکت

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در عین حال که نظام حکومت را مبتنی بر مبانی دینی بیان 

                                                           

1. –acceptance. 
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گذاری رأی مردم در اداره امور مملکت نیز  بر نقش مردم در ایجاد و ادامه حکومت و ارزش، کرده

: 1836، تصریح و تأکید کرده است و در اصول مختلف به این موضوع پرداخته است )لطفی

اند و  (. مردم در نظریه والیت فقیه از جایگاه قابل قبولی در عرصه مشارکت برخوردار بوده119ص

، های مناسبی برای جلب و توسعه مشارکت سیاسی آنها در نظر گرفته شده است )ایزدهی ظرفیت

 (.121: ص 1861

هرگونه استبداد  گر نفی قانون اساسی تضمین»در مقدمه قانون اساسی آورده شده است که: 

و سپردن ، باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می

در اصل اول به این مولفه از مشروعیت «. کند سرنوشت مردم به دست خودشان تالش می

ه گذاری شد حکومت جمهوری اسالمی با رأی مثبت ملت ایران پایه»دارد:  خوریم که بیان می برمی

در اصل ششم قانون اساسی نحوه این دخالت مردم در سرنوشت خویش مطرح گردیده «. است

(. این مولفه به قدری 126: ص 1861، باشد )ایزدهی است که انتخابات در موارد مختلف می

تغییرناپذیر « اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی»محتوای اصل ، 111اهمیت دارد که در اصل 

کند  است که بیان می 119ده است. از اصول دیگر قانون اساسی در این زمینه اصل قلمداد ش

  خویش  اجتماعی  را بر سرنوشت  انسان، او  و هم  خداست  از آن  و انسان  بر جهان  مطلق  حاکمیت»

فع فرد منا  کند یا در خدمت  سلب  را از انسان  الهی  حق  تواند این  نمی  . هیچ کس است  ساخته  حاکم

  اعمال، آید  بعد می  در اصول  که  خداداد را از طرقی  حق  این  قرار دهد و ملت  خاص  یا گروهی

، با آوردن این اصل تالش شده تا با نشان دادن اهمیت حاکمیت ملی، در قانون اساسی«. کند  می

ه خدای مانع استبداد فردی و گروهی شود. حق تسلط بر سرنوشت خویشتن حقی طبیعی است ک

ها عطاء فرموده و آنها را به مراقبت از این  به همه انسان، متعال آن را همانند دیگر حقوق طبیعی

 (.124: ص 1861، حق فراخوانده است )طالبی

جمهوری اسالمی از همین بابت دائماً خود را در معرض رأی و انتخاب مردم که حاکی از 

چون فعلیت یافتن حکومت به مقبولیت ، گذارد می، اعتقاد آن به این مولفه از مشروعیت است

بلکه از این ، (. ولی به این مولفه هم اکتفاء نکرده118: ص 1861، مردمی نیز نیازمند است )ایزدهی

تواند در افزایش این مولفه موثر باشند و  فراتر رفته و به عنصر دیگری نیز اشاره داشته است که می
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 آن عنصر کارآمدی است.

 در قانون اساسی 1کارآمدی. مولفه 5-4

های  یکی از مهمترین دغدغه، از دیرباز توجیه مشروعیت هر نظام سیاسی در سایه کارآمدی آن

(. اهمیت این بحث در 181: ص 1861، های سیاسی و حکومتی بوده است )گردشتی مدیران نظام

ه تبع آن بر مشروعیت برداران و ب این است که کارآمدی ارتباط مستقیم با مقبولیت و رضایت فرمان

نظام حکومتی دارد. خبرگان قانون اساسی نیز معتقد بودند که نظام اسالمی باید یک حکومت 

کارآمد باشد تا الگویی برای دیگر کشورها شود و در همین رابطه در اصول مختلف قانون اساسی 

ه ترسیم شده هایی برای کارآمدی مطرح گردید و اهدافی را برای دولت در همین رابط شاخصه

 است. 

 های آموزشی و فرهنگی . کارآمدی در حوزه5-4-1

دولت مکلف به ایجاد زمینه مناسب برای ، ام قانون اساسی در بند سوم اصل سوم و اصل سی

  آموزش  و تعمیم  و تسهیل،  سطوح  در تمام  همه  برای  رایگان  بدنی  و تربیت  و پرورش  آموزش      »

های  است. تشویق آحاد ملت به تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینهگردیده «  عالی

فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان از دیگر وظایف ، فنی، علمی

 دولت عنوان شده است.

های  از حوزه« نیاز به حمایت»مهمترین ویژگی مورد تأکید در این حوزه در قانون اساسی 

که در قانون اساسی به آنها ، موزشی و فرهنگی است. مهمترین کارکردهای دولت در این حوزهآ

ایجاد هویت و ، تطهیر فضای عمومی و اصالح جامعه، تربیت عمومی و اجتماعی کردن، اشاره شده

، روابط فردی، حوزه عمومی، استقالل ملی، های بیگانه انسجام ملی و مبارزه با ورود فرهنگ

 و هویت هستند. ها ارزش

                                                           

1. –Efficiency. 
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 های اقتصادی . کارآمدی در حوزه5-4-2

های حاکمان و مردم بعد از  موضوع اقتصاد و پیشرفت اقتصادی جامعه از مهمترین دغدغه

، انقالب بوده است. چون در جهان امروز کارآمد بودن عمدتاً به مفهوم توسعه اقتصادی است )قوام

دولتی است و اندیشه دولتی کردن اقتصاد در مشروح (. اقتصاد ایران یک اقتصاد 11: ص 1816

شود.  مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و به خصوص در اصول مختلف به وضوح دیده می

ای از همه  مبنای این نوع تفکر بر این اساس استوار بود که دولت برای پیشبرد اهداف توسعه

 دولت محور باشد. اقتصاد باید، تر است و لذا برای توسعه اقتصادی الیق

بر عهده دولت گذاشته شده است. در بند « انحصارطلبی»محو هرگونه ، در بند ششم اصل سوم

رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات »نه اصل مذکور یکی دیگر از وظایف دولت در همین رابطه 

بند دوازده  مد نظر قرار گرفته است. در« های مادی و معنوی در تمامی زمینه، عادالنه برای همه

  و رفع فقر و برطرف  ایجاد رفاه  جهت  ضوابط اسالمی  بر طبق  و عادالنه  صحیح  اقتصادی  ریزی  پی      »

جزء «  بیمه  و تعمیم  و کار و بهداشت  و مسکن  تغذیه  های  در زمینه  محرومیت  هر نوع  ساختن

در   خودکفایی  تأمین      »در بند سیزده به  هایی است که دولت باید در راستای آن تالش نماید. برنامه

اشاره شده است. در اصل بیست و « و مانند اینها  و امور نظامی  و کشاورزی  و صنعت  و فنون  علوم

برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای »هشت دولت موظف گردیده تا 

ن اصل به اصل بیست و نه باید اشاره نمود که بیان را فراهم کند و در کنار همی« احراز مشاغل

،  ازکارافتادگی،  پیری،  بیکاری،  از نظر بازنشستگی  اجتماعی  از تأمین  برخورداری»کند:  می

  های و مراقبت  و درمانی  بهداشتی  خدمات  نیاز به،  و سوانح  حوادث،  ماندگی  در راه،  سرپرستی  بی

  از محل  قوانین  طبق  است  موظف  . دولت همگانی  است  حقی،  و غیره  بیمه  صورت  به  پزشکی

را   فوق  مالی  های و حمایت  خدمات،  مردم  از مشارکت  حاصل  و درآمدهای  عمومی  درآمدهای

هر   حق، با نیاز  متناسب  مسکن  داشتن»در اصل سی و یکم «. کند  افراد کشور تأمین  یک  یک  برای

  به، نیازمندترند  آنها که  برای  اولویت  با رعایت  است  موظف  . دولت است  ایرانی  دهفرد و خانوا

و در اصل چهل و سوم نیز « کند  را فراهم  اصل  این  اجرای  زمینه  و کارگران  روستانشینان  خصوص
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 راهکارها و ضوابطی برای این اهداف مد نظر قرار گرفته است.

ارایی اقتصادی در قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی متمرکز با توجه به مطالب باال ک

گردیده است. تأمین این نیازها بر عهده دولت جمهوری اسالمی گذاشته شده است. اما هر دولت 

های اجرایی متفاوتی برای انجام این وظیفه انتخاب کند.  تواند روش های خود می متناسب با برنامه

، پوشاک، خوراک، م است دولت در برآوردن نیازهای اساسی شامل مسکناز منظر قانون اساسی الز

کار مناسب بیمه و ورزش از کارایی ، امکانات الزم برای تشکیل خانواده، بهداشت و آموزش

 (.68: ص 1864، برخوردار باشد )پیله فروش

 . کارآمدی در حوزه قضایی5-4-3

ای برخوردار  العاده رانی از اهمیت فوقهایی که برای کارایی و اثربخشی حکم یکی از مولفه

، باشد. الزم به تأکید است که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی دستگاه قضایی یک کشور می، است

عدالتی و استقرار قسط و عدل در جامعه همواره سرلوحه اهداف انقالب قرار  موضوع مبارزه با بی

و دینی و جلوگیری از رشد فساد در های مشروع  داشته است. احقاق حق و تضمین آزادی

سیاسی و اجتماعی مستلزم سازوکاری توانمند و عاری از ، های مختلف حقوق اقتصادی عرصه

زیرا این افراد منابع خود را در یک محیط ، نفوذ است های ذی اندازی افراد و گروه فساد و دست

از طرفی دستگاه قضایی که عامل کنند.  های بروکراتیک ناسالم جستجو می غیر شفاف در پیچ و خم

خود باید از ظرفیت و سالمت الزم در این زمینه برخوردار بوده تا بتواند ، مبارزه با این فساد است

 کارآمد باشد.

  و مرد و ایجاد امنیت  افراد از زن  جانبه  همه  حقوق  تأمین      »اصل سوم عنوان شده:  14در بند 

جزء وظایف حکومت است. در همین ، « در برابر قانون  عموم  و تساوی  همه  برای  عادالنه  قضایی

  حقوق  پشتیبان  که  مستقل  است  ای  قوه  قضائیه  قوه»کند:  رابطه اصل یکصد و پنجاه و ششم بیان می

دار وظایفی در این رابطه گردیده   و عهده  عدالت  به  بخشیدن  تحقق  و مسئول  و اجتماعی  فردی

تأثیرات شگرفی را در سایر قوای ، مند الی کارآمدی قوه قضائیه به صورت طبیعی و نظاماست. اعت

که از ، نهد. دیگر اینکه با شدت گرفتن احساس عدالت بین آحاد مردم کشور از خود بر جای می
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نوعی تلقی مثبت به ، گیرد مندی آنان نسبت به عملکرد مطلوب قوه قضائیه نشأت می درجه رضایت

گیرد و به تبع آن موجب  ل نظام جمهوری اسالمی ایران در اذهان عمومی شکل میعملکرد ک

ضعیف بودن ، شود و به همین ترتیب در روندی معکوس ارتقای سطح اعتماد عمومی جامعه می

درجه کارآمدی در قوه قضائیه پیامدهای نامطلوبی را هم بر قوه قضائیه و هم برای کل نظام 

 (.193: ص 1861، الدینی ی خواهد داشت )زینجمهوری اسالمی ایران درپ

 گیری . نتیجه5

تواند در دو مرحله  ای است که می مشروعیت دارای ابعاد و اضالع مختلف و به هم پیوسته

مورد بحث قرار گیرد. یکی در مرحله استقرار و تأسیس نظام سیاسی و مرحله دیگر در تداوم و 

ب در پرداخت مفهوم مشروعیت در دنیای مدرن شکل استمرار نظام سیاسی. دو دیدگاه اصلی رقی

رسد. طرح مفهوم  ساز به نظر می فضای بین آنها تخاصمی و ناهم، اند که در شکل اولیه خود گرفته

راه برون شدی از دوگانگی و تقابل میان این ، ساالری دینی در نظام جمهوری اسالمی ایران مردم

بخش مربوط به مراحل پیش از تحقق نظام  یتدو دیدگاه است که با تفکیک عناصر مشروع

یعنی مرحله تحقق عینی و ، گیری آن بخش مربوط به پس از شکل حکومتی و عناصر مشروعیت

به تجمیع و ترکیب این عناصر در یک طرح مفهومی جدید پرداخته است. ، استمرار حکومت دینی

نونیت و کارآمدی است که دو قا، مقبولیت، مشروعیت دارای چهار مولفه حقانیت، بر این اساس

گیری و تأسیس نظام و دو مولفه  مفهوم نخست به عنوان شرایط پیش از تاسیس حکومت در شکل

گیرند. حفظ مشروعیت یک نظام  دوم در مرحله حفظ و تداوم نظام سیاسی مورد تأکید قرار می

نحوی که برخورداری از به ، سیاسی در واقع بستگی به برآیند رابطه این عناصر در طول زمان دارد

حقانیت و قانونیت یک نظام سیاسی بیانگر چگونگی بالفعل شدن نظام سیاسی است و بیشتر در 

، گیری نظام سیاسی گیرد. ولی بعد از استقرار و شکل این مرحله مورد توجه و تأکید قرار می

ل حاکمیت و نیاز به عنصر مقبولیت و کارآمدی در جهت اعما، ها برای حفظ و تداوم حکومت

های محوله  چون در طول زمان نظام سیاسی باید بتواند کارویژه، های قدرت خود دارند تقویت پایه

بهترین ، تواند از حقانیت خود در استفاده از قدرت را انجام دهد و در طول زمان ثابت کند که می



 111 های مشروعیت سیاسی از منظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مؤلفه

به ، داشت که این تاکید برداری را برای رفع و رجوع مسائل کشور انجام دهد. البته باید توجه بهره

معنای کنار نهادن یا غفلت از سایر اجزای سازنده مشروعیت نیست و در هر مرحله از عمر یک 

توانند مشروعیت یک نظام سیاسی را تأمین و تداوم حیات  همه این عناصر با هم می، نظام سیاسی

م سیاسی جمهوری اسالمی آن را تضمین کنند. با توجه به مبانی دینی و الهی قدرت سیاسی در نظا

یکی از مشکالت همواره قابل مشاهده در مباحثات مربوط به مشروعیت در این نظام سیاسی ، ایران

شود با توسل به آنها  های گروه اول تاکید شده و تالش می آن است که عموماً بر مولفه

حفظ و تداوم قدرت تواند  های موجود و پیامدهای مربوطه توجیه شوند. این مساله می ناکارآمدی

 سیاسی را با مخاطرات جدی روبرو کند. 

تا از این زاویه به عملکرد خود ، مردان پژوهش حاضر در واقع تذکری است توأمان به دولت

صرفاً به مبانی ، هایشان تا در طراحی پژوهش، بنگرند و به محققان عالقمند به این موضوعات

بر  اکتفاء نکنند و عالوه، شود دینی و ارزشی انجام می حقانیت نظام سیاسی که با تاکید بر مبانی

تواند به حفظ و  های کارآمدی و به تبع آن رضایت عمومی را نیز که در طول زمان می مولفه، آنها

توجه کافی نمایند. نکته شایسته ، تداوم نظام سیاسی و در مجموع تأمین مشروعیت آن کمک کند

این است که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، اهده شدهمانطور که در پژوهش نیز مش، توجه

اما آنچه در عمل بیشتر مورد ، هر چهار عنصر سازنده مشروعیت را مورد توجه قرار داده است

ای که توجه به آن  اند تا دیگر عناصر. نکته ساز قدرت سیاسی بوده عناصر حقانیت، تاکید واقع شده

لکرد جمهوری اسالمی براساس شاخص مشروعیت و ضرورت بازنگری جدی در ارزیابی عم

در راستای حفظ و تقویت ، های پژوهشی و عملیاتی مناسب برای آینده را طراحی برنامه

 کند. ایجاب می، مشروعیت
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