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 چکیده

یکی از تعیین کننده ترین مؤلفه ها در ثبات یا زوال نظام های سیاسی، مشروعیت آنها، به معنی توجیه حقانیت اعمال 

ایرانیان، پس از صفویه به شمار قدرت توسط حکومت، می باشد. با توجه به اینکه مذهب تشیع، فعال ترین الیه هویتی 

می آید، مهمترین منبع تولید مشروعیت سیاسی نیز می تواند قلمداد گردد. در این پژوهش صورتبندی مشروعیت بخشی 

 اجتماعی -سیاسی آفرینی نقش تطور سیر از منسجم تاریخی درک دین به نظام سیاسی، در پنج قرن اخیر و با هدف کسب

 فرایند"مذکور، مورد بررسی قرار گرفته است و برای پاسخ به این سؤال که  روند از تحلیلی مدلی به آن و دستیابی

 چگونه اخیر، قرن پنج در تاریخی های فرود و فراز  علیرغم ایران، در سیاسی های نظام به دین بخشی مشروعیت

هار دوره تاریخی صفویه، افشاریه و زندیه، دوره های تاریخی پنج قرن اخیر را به چ "است؟ پیموده را روندی و صورتبندی

 نهاد متولی را خود سیاسی نظام صفویه ابتدای قاجاریه و پهلوی تقسیم نموده و در نهایت اینگونه به نظر می آید که در

 رشد سیاسی نظام حاشه در دین نهاد ادامه، در اما باشد، می نیز مشروعیت تولید منبع خود سیاسی، نظام و داند می نیز دین

 گردد می ساختارمند سیاسی، نظام از مستقل دین نهاد سپس. نماید می تصدیق و تأیید را سیاسی نظام مشروعیت و نموده

 تعارضات به ابتدایی نهاد دین و حکومت تعامالت دارد و پس از مدتی، سکوت موضع سیاسی، نظام مشروعیت به نسبت و

 دوره یک گردد و در سیر تکاملی خود طی می منجر دین نهاد توسط سیاسی نظام دینی مشروعیت نفی به و شده ختم

 و حاکم سیاسی نظام کل مشروعیت نفی به دین نهاد ایران، داخل در مجدد حضور و تشکیالتی و فکری ساختار تجدید

 .گردد می مسلط سیاست نهاد بر فقیه، والیت نظریه بر تکیه با و زند می دست سیاسی نظام تأسیس

 

 هویت ملی. -روحانیت -نظام سیاسی -دین -مشروعیت :واژه ها کلید 

 شش
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 پیشگفتار

یکی از مهمترین دالیل و عوامل ثبات، تداوم و بقای حکومت ها و نظام های سیاسی را می توان میزان و کیفیت 

تالش بر این است که در بستر تاریخی پنج قرن اخیر، از شکل گیری مشروعیت سیاسی آنها دانست. در این پژوهش 

،  و در محدوده جغرافیای ایران، موضوع مشروعیت یابی سیاسی 1357سلسله صفویه تا انقالب اسالمی مردم ایران در سال 

 حکومت ها و سلسله های مختلف را از منظری خاص مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.

اجتماعی از تحوالت سیاسی است که هر مقطع تاریخی را از دو زاویه مرتبط با  -رویکرد مورد اشاره، برداشتی تاریخی

یکدیگر مورد بررسی قرار می دهد. نخست، تالش شده از بطن تحوالت و کنشگری های تاریخی، نسبت و وضعیت میان 

ولیت عمومی و مشروعیت سیاسی حاکمیت فهم گردد که نظام سیاسی حاکم و جامعه استخراج شده و بر آن اساس مقب

البته در این بررسی، میزان مقبولیت و ثبات سیاسی حکومت وقت، نسبتی که میان رژیم حاکم و نهاد دین برقرار بوده و 

سیاسی  روند واگرایی و همگرایی نهاد دین و سیاست از یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه، سیر تطور اندیشه

دینی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی نیز تالش شده ضمن تکیه بر داده های تاریخی، از ورود به 

جزئیات و ظرائف اندیشه متفکران و علمای دینی تا حد ممکن اجتناب شود و سیر کلی تفکر دینی و سوگیری های سیاسی 

 راج گردد.استخ –و نه متن رسائل  –آن از متن تاریخ 

یک نظام سیاسی، که بر اساس « حقانیت»و یا « شرعیت»بر این اساس، مداقه تاریخی فوق، مشروعیت را نه بر اساس 

عینیت یافتن مقبولیت عمومی مورد بررسی قرار می دهد و نسبت میان نظام سیاسی و نهاد مذهب، به مثابه یکی از 

 موم جامعه را مورد توجه قرار می دهد.مهمترین منابع تولید مشروعیت سیاسی در اذهان ع
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از آنجا که تمرکز مباحث بر برداشت جامعه از حقانیت یا عدم حقانیت اعمال اقتدار توسط حاکم وقت، تحت عنوان 

مشروعیت سیاسی آن نظام سیاسی، قرار دارد؛ لذا ادراکات اجتماعی از مشروعیت سیاسی و رابطه بین االذهانی مردم در 

در مرکز توجه قرار می گیرد. از آنجه که مهمترین مؤلفه در شکل دهی به ادراک عموم جامعه در مورد خصوص حاکمیت، 

یک پدیده بیرونی و نسبتی که با آن بر قرار می کنند و همچنین میزان همگرایی و واگرایی، و همچنین کیفیت غیریت 

عه از خودش و ارزش های آن جامعه و به بیان سازی و موضع گیری عمومی نسبت به آن پدیده را می توان برداشت جام

دیگر، هویت ملی آن جامعه می باشد، چهارچوب نظری بحث، نظریه هویت ملی دکتر نجفی برگزیده شد که هم توان 

قابل قبولی در فهم مباحث اندیشه سیاسی دارد و هم اینکه خود نظریه در بستری تاریخی سامان داده شده و امکان تحلیل 

 نه تاریخی را به خوبی ممکن می سازد.روندنگارا

در فصول چهارگانه بعدی، هر دوره تاریخی که اساس سلسله های حکومتی تقسیم بندی شده است، مورد بررسی قرار 

اجتماعی جامعه در آستانه شکل گیری آن سلسله مورد بررسی تاریخی قرار  -می گیرد. در ابتدای هر فصل، فضای سیاسی

کل گیری، تثبیت و شکوفایی، و در نهایت، زوال آن خاندان با تکیه بر اهم وقایع تاریخی آن دوره گرفته و سپس روند ش

مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی مذکور، تالش بر این بوده که رفتار سیاسی حاکمان در برقراری نسبت خود با 

ار گرفته و میزان و کیفیت مشروعیت سیاسی نهاد دین و همچنین کنشگری های سیاسی علما و روحانیت مورد توجه قر

آن حکومت، با عنایت به مقبولیت عمومی و سرمایه اجتماعی آن، از توجه به واکنش های اجتماعی نسبت به حوزه سیاسی 

 بررسی گردد.

در بخش دوم هر فصل نیز، سیر تحول در اندیشه سیاسی دینی آن دوره و نسبتی که روحانیت شیعه با نظام سیاسی 

اکم بر قرار می کرده است مورد مطالعه قرار گرفته است. به دیگر سخن، سیر حرکت کلی اندیشه دینی و نسبتی که ح

 اندیشه دینی میان خود و نهاد سیاست، بر اساس مقتضیات زمانه، برقرار نموده است، مورد توجه بوده است.

ظام های سیاسی، تأثیر و تأثر آنها از نهاد دین به در پایان نیز تالش شده با عنایت به فراز و فرود های تاریخی ن 

عنوان اصلی ترین مؤلفه تولید مشروعیت سیاسی در جامعه ایرانی معاصر، روند نگاری شده و به شبه الگو ای از نسبت 

 میان مشروعیت سیاسی حکومت ها و نهاد دین ارائه گردد.
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 تحقیق و روش شناسی پژوهشفصل اول: کلیات 

 

 مسئله و موضوع پژوهش 1-1

در این پژوهش به دنبال این هستیم که طی بازه زمانی ای به وسعت پنج قرن، از تشکیل حکومت 

صفویان تا انقالب اسالمی ایران، علیرغم فراز و فرود های تاریخی و جابجایی سلسله های گوناگون، 

را در ایران مورد واکاوی قرار  وضعیت نهاد دین به عنوان منبع مشروعیت بخش به نظام های سیاسی

 دهیم.

به عنوان یکی از دغدغه های اصلی حوزه قدرت به حساب می آید که  سیاسیمسئله مشروعیت 

مورد توجه واقع  -باالخص در تاریخ معاصر ایران –این موضوع در بسیاری از رسائل و متون سیاسی 

متون و منابع مذکور تالش کرده اند تا کنشگری حکومت ها در خصوص  مؤلفانچراکه  ،شده است

لذا از این منظر  ،حکایت کرده و مورد واکاوی قرار دهندتری اجتماعی در بسمسائل مهم و اساسی را 
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چه در حوزه اندیشه سیاسی و چه در  ،می تواند به عنوان منبعی قابل وثوق برای تحلیل و پژوهش

 ه جامعه شناسی سیاسی به کار آید.حوز

یکی از عنوان  به ،دین و باالخص مذهب تشیع ،این در حالی است که طی پنج قرن اخیر در ایران

مطرح بوده است. گرچه در ادوار  به ساختار سیاسی مهمترین و اساسی ترین عوامل مشروعیت بخش

تغییر و با  ،مختلف و در سلسله های گوناگون، مدخلیت دین و مذهب در مشروعیت سیاسی حاکمان

نیز خط سیری  متعددی رو به رو بوده است و حتی در تطورات اندیشمندان و فقیهان شیعه تحول های

، اما همواره عاملی تعیین کننده و مهم محسوب گشته و در افقی یمیکدست و یکپارچه را شاهد نبوده ا

معنادار را طی کرده است که نقطه اوج آن را در رهبری انقالب اسالمی توسط یک بلند مدت، روندی 

زمین، انقالب اسالمی  حضرت امام خمینی )ره( مشاهده کرد. در تاریخ ایران -مرجع تقلید دینی

نخستین حرکت مردمی ای است که طی آن نه عصبیت قبیله ای و قومی و نه توان نظامی و ضرب 

شمشیر، بلکه یک قیام کامال فراگیر مردمی، آن هم نه منحصر به یک طبقه اجتماعی خاص نظیر کارگران 

عت شهرها وحتی روستاهای یا کشاورزان، بلکه طیف گسترده ای از آحاد مردم، در گستره ای به وس

مختلف کشور، منجر به فروپاشی سلسله ای گشته و ساختار سیاسی کشور را به طور کامل متحول 

 نموده است. 

در واقع، در بازه زمانی ای به درازای پنج قرن، از تشکیل سلسله صفویه که داعیه دار شیعی گری 

انقالب اسالمی که نقش روحانیون و علما و  بوده اند و از تبار روحانیون و صوفیان شیعه مذهب، تا

گروه های مذهبی در آن بی بدیل است، مذهب تشیع نقشی بی بدیل در تحرکات سیاسی ایفا نموده و 

با توجه به ارتباط وثیقی که با ریزبدنه های اجتماعی داشته، از توان قابل توجه هدایت سرمایه اجتماعی 
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ها برخوردار بوده است که بررسی این روند در بطن در راستای مقبولیت و مشروعیت حکومت 

تحوالت تاریخ سیاسی معاصر می تواند منجر به ایجاد فهمی دقیقتر از عوامل شکل دهنده به مشروعیت 

 نظام های سیاسی  و در نتیجه تحلیلی دقیقتر از روند ثبات یا زوال نهاد سیاست در ایران شود.

گیری نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر تعالیم دینی و حرکت پیروزی انقالب اسالمی ایران و شکل 

یکی از مهمترین شاخصه های دوره  ،به سمت برساختن تمدن نوین اسالمی و نیز  با توجه به اینکه

 تسیاس نهاددین و  نهادبرقراری نسبت مستقیم و قابل مالحظه میان   -دوره جمهوری اسالمی -حاضر

 -تداللی تاریخ چند قرن اخیر می تواند در روشن شدن روند سیاسیاست، لذا بازخوانی تحلیلی و اس

 اجتماعی ای که منجر به شکل گیری این پیوند شده است، مفید و روشنگر باشد.

البته الزم به تذکر است که گرچه در مقاطع پیش از صفویه نیز دین نقش بسزایی را در مشروعیت 

ا دوره صفویه را می توان نقطه عطفی در این سیر بخشی به نظام های سیاسی ایفا نموده است، ام

به نقطه بلوغی در انقالب  نهایتا ،تاریخی به شمار آورد که علیرغم فراز و فرود های مختلف در ادامه

 اسالمی ایران منجر می گردد.

بلکه در میان غالب کشور های اسالمی، طی سال ها و دهه  ،نه تنها در جغرافیای ایران موضوعاین 

بلکه در ابعاد  ،اخیر تکاپوی قابل مالحظه ای را شاهد بوده است . این تکاپو نه تنها در بعد نظری های

عملی نیز تبدیل به مسئله اصلی حوزه سیاسی و مشروعیت سیاسی گشته است. لکن عمده این تحوالت 

می و و تالش ها را می توان متأثر از ساخت نوین قدرت و مشروعیت بخشی سیاسی در ایران اسال

ن دانست که یا تأثیرپذیری مستقیم از این الگوی راتعریف جدیدی از نسبت میان دین و حکوت در ای

 ،آن. این موضوع نیز از منظری دیگر اثرپذیری غیر مستقیم ازحکومتی را به دنبال داشته است و یا 
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ن را یادآور اهمیت و ضرورت شناخت دقیق از روند شکل گیری مشروعیت بخشی سیاسی دین در ایرا

 می گردد .

تا کنون نیز پژوهش هایی که در این عرصه به انجام رسیده است یا برشی مقطعی از این روند به 

عموما یا صرفا  -هم پیوسته تاریخی را مورد توجه قرار داده و یا اینکه دارای دریچه نگاهی تک بعدی

ش هایی برای پاسخ به این سؤاالت انجام بوده است و یا اینکه اگر پژوه -تاریخی و یا صرفا اندیشه ای

گرفته است، همچنان احساس می شود که نیاز به تحقیق و تدقیق بیشتری وجود داشته و می توان پاسخ 

ها و نکات جدیدی را مطرح و بر  پژوهش های پیشین افزود.  لذا برای رسیدن به بینشی درست و 

ب اسالمی و تالش برای دستیابی به تمدن اسالمی، متکی بر واقعیات تاریخی در روند شکل گیری انقال

پیوسته و مبتنی بر واقعیات تاریخی را در پیوند میان دو حوزه اجتماعی  ای الزم است که روندنگاری

و سیاسی ارائه نمود تا تصویری صحیح از راه طی شده ترسیم گشته و با استفاده از آن بتوان سیری 

 ود.منطقی را برای ادامه راه مطرح نم

ساخت تفکر سیاسی به نظر با در این پژوهش تالش خواهد شد،  ،با عنایت به آنچه بیان گردید

، این اندیشه ها و تحوالت مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است در ادوار مختلف تاریخ سیاسیشیعه 

اجتماعی خاص خود  -زاییده تحوالت سیاسی که زمان و مکان بستر که اندیشه ها نمی توانند خارج از

روزآمدی قابلیت  اجتماعی، -در شرایط متفاوت سیاسیتفکر دینی نیز  قرار گیرد. بررسی مورد است،

دارد و تحول در دیدگاه های سیاسی علمای شیعه را نیز  و هماهنگ سازی با نیازمندی های زمانه را

 می توان از این زاویه بررسی نمود .
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در عصر  روحانیت شیعهغیرهای مستقل و متفاوتی چون تجربه بدون تردید مت ،در این ارتباط

مشروطیت، تکوین دولت سکوالر پهلوی و توسعه اندیشه های غیر دینی در طبقاتی از جامعه و 

جملگی بر اندیشه سیاسی  ،همچنین توسعه گفتمان تجددطلبانه روشنفکران و مواردی از این دست

به نظام سیاسی و یا سلب مشروعیت  مشروعیت بخشیی در اثرگذار بوده و نقش مؤثردینی در ایران 

 ایفا نموده است. از آن

بستر تحوالت در  نهاد دینو  قدرت میان حوزه  نسبت و تعامل درکلذا این پژوهش به دنبال 

سیاست ورزی نهاد متولیان بررسی هم زمان  ،می باشد. در واقع، هدف از انجام این تحقیق تاریخی

ارتباط  تالش به منظور فهمدر محدوده زمانی پنج قرن گذشته و با  احبان قدرت،دین و دین ورزی ص

دین و سیاست در دوره های گوناگون می باشد. این تحقیق به دنبال کسب فهمی صحیح از یک سیر 

متقابل میان فهم سیاسی از دین میان علما، حاکمان و  یتاریخ سیاسی است که در آن کنش و اندرکنش

، لذا به اندازه ای وارد بررسی های تاریخی می شود که در فهم این روند مؤثر وجود داردعموم جامعه 

 واقع گردد.

طی به بیان دیگر، هدف محقق نه بازخوانی تاریخی، بلکه تدقیق در نقاط عطف تاریخی است که 

و در  آن میزان مشروعیت سیاسی و مقبولیت عمومی نظام های سیاسی مورد قضاوت تاریخ قرار گرفته

 آن بستر، نقش دین و نهادهای دینی مورد بحث قرار گرفته است. 

 قلمرو پژوهش 1-2

 الف( قلمرو مکانی: 

 حوزه جغرافیایی ایران.
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 ب( قلمرو زمانی: 

 )حدود پنج قرن( از ابتدای صفویه تا انقالب اسالمی ایران.

 ج( قلمرو موضوعی:

تعارض میان نهاد دین و نظام سیاسی در بستر اجتماعی نسبت، تعامل و یا تاریخی  ابعادتحلیل در 

 ایران.

 اهمیت و ضرورت پژوهش 1-3

چون دولت سازی و ملت سازی  یقرار گرفتن در میانه مسیر نیل به تمدن اسالمی که از رهگذر

 عبور می کند، ما را بر  آن می دارد تا شناختی دقیق و تحلیلی از گذشته این راه به دست آوریم.

دوره آغاز و تثبیت حضور  ،ر صفوی تا انقالب اسالمی، علیرغم فراز و فرود های تاریخیاز عص

پررنگ دین در عرصه حکومت و سیاست است که نتیجه این سیر تحول و تطور را در پایان عصر 

پهلوی با انقالب شکوهمند اسالمی شاهد بوده ایم. بنا بر این، تالش جهت درک صحیح این مسیر، ما 

توصیفی از این دوره تاریخی داشته  -ن می دارد تا بازخوانی ای تحلیلی مبتنی بر رهیافت علیرا بر آ

باشیم و ظرائف و دقائق و آسیب های موجود در این روند را به قدر توان مورد اشاره قرار دهیم و این 

کمرنگ بودن عالوه بر این، فقدان و یا  پژوهش به دنبال دستیابی به تبیین چنین سیر منسجمی است.

نگاه دینی به تاریخ معاصر و تحلیل تاریخی مبتنی بر رویکرد دینی، ضرورت پرداختن به این موضوع 

 را هرچه بیشتر نمایان می سازد.
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ادراک  اجتماعی –از سوی دیگر، مؤلفه مرکزی در فهم سیاسی از دین را می توان در نمود سیاسی

شی سیاسی مورد بررسی قرار داد و لذا تحقیق در مشروعیت بخ جامعه نسبت به حقانیت حکومت، یا

خصوص مشروعیت سیاسی در پنج قرن اخیر می تواند منجر به ایجاد تبیینی روشن از مناسبات سیاسی 

گردد که عالوه بر کمک به بازشناسی تاریخ سیاسی  نسبت دین و سیاستو اجتماعی حول محور 

های تحلیلی و تطبیقی ای را در حوزه اندیشه معاصر از نظرگاه مناسبات دین و حکومت، دستاورد

 سیاسی به دنبال  داشته باشد.

البته باید توجه داشت که اهمیت پرداختن به این موضوع از منظری دیگر نیز قابل بررسی است، 

مشروعیت به عنوان یک راهکار عملی در مواجهه با  منابع تولیدهمواره از  نظام های سیاسیچراکه 

استفاده کرده اند. این بحران ها  که نیاز به سرمایه اجتماعی قابل مالحظه دارد، گونبحران های گونا

حاکمیت بوده است  زوالمقابله با تجاوز خارجی و یا  ،همبستگی ملیگسست اعم از مواردی چون 

که در بسیاری از موارد حکومت ها از ظرفیت مذهب و علمای مذهبی به عنوان عامل مشروعیت بخش 

آفرین جهت خروج از بحران های پیش آمده بهره جسته اند که این نیز مؤید دیگری بر   و انسجام

که فهم دقیق این نسبت  میزان نفوذ و توان دین برای نقش آفریینی در حوزه سیاست و حکومت است

 می تواند راهنمای سیاستگذاری های سیاسی و امنیتی باشد.

 اهداف پژوهش 1-4

اجتماعی دین در  -سیاسیتاریخی منسجم و روندمند از سیر تطور نقش آفرینی درک بدست آوردن  .1

 .پنج قرن اخیر
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بررسی تحوالت صورت گرفته در اندیشه سیاسی تشیع و نگرش علمای شیعه به امر سیاسی در دوره  .2

ملی شدن صنعت نفت و انقالب  ،های مذکور با تکیه بر نقاط عطف تاریخ معاصر نظیر نهضت مشروطیت

 می.اسال

 بی به مدلی تحلیلی از روند مذکور که امکان تبیین تحوالت تاریخی را دارا باشد.دستیا .3

 آسیب شناسی سیاست ورزی در شرایط فقدان مشروعیت دینی در ایران. .4

 سواالت پژوهش 1-5

 سؤال اصلی:

در های تاریخی  علیرغم  فراز و فرود دین به نظام های سیاسی در ایران،مشروعیت بخشی  فرایند

 را پیموده است؟ یروندصورتبندی و پنج قرن اخیر، چگونه 

 سؤاالت فرعی:

 ؟دین و مذهب چگونه به منبع تولید مشروعیت برای نظام های سیاسی تبدیل می گردد .1

 نظام های حکومتی در چه شرایطی و از چه طریقی اقدام به کسب مشروعیت از نهاد دین می نمودند؟ .2

مای شیعه به امر سیاسی در هر یک از مقاطع تاریخی مذکور چه اندیشه سیاسی تشیع و نگرش عل .3

 شکلی به خود گرفته است؟ 

فقدان مشروعیت سیاسی دینی چه تأثیری بر ایجاد بحران و زوال و یا ثبات نظام های سیاسی داشته  .4

 ؟است است
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 در دوره های مختلف مورد بحث چه صورتبندی ای داشته است؟ نسبت میان نهاد دین و نهاد قدرت .5

 فرضیه های پژوهش 1-6

 فرضیه اصلی:

سیاسی علیرغم فراز و فرودهای مقطعی، روندی تکاملی را طی  به نظاممشروعیت بخشی دین  -

 می گردد.م تجمهوری اسالمی خ أسیسنموده است که از تأیید سلطنت صفویه به ت

 فرضیه های فرعی:

ه علت اینکه در تاریخ معاصر، مهمترین عامل فرهنگی و هویت ساز در جامعه ایران بوده است، دین ب -

 نقش تعیین کننده ای در مشروعیت بخشی به نظام های سیاسی ایفا نموده است.

نظام های سیاسی غالبا در شرایطی که یا نیاز به سرمایه اجتماعی داشته اند، و یا فاقد توان  عبور از  -

 و تثبیت خود را داشته اند، اقدام به جذب مشروعیت از نهاد دین نموده اند. بحران ها

اندیشه سیاسی علمای دینی، طی پنج قرن اخیر از تلطیف، تحدید و همراه سازی نظام سیاسی به  -

 سمت تسلط بر نظام سیاسی و تشکیل حکومت تغییر نموده است.

سمت استبداد سوق داده یا با فروپاشی  فقدان مشروعیت سیاسی، صاحبان قدرت سیاسی را یا به -

 مواجه ساخته است.

نسبت میان نهاد دین و قدرت سیاسی، از صورتبندی انضمامی دوره صفویه، به نهادمند شدن دین در  -

 اجتماعی دوره پهلوی تغییر شکل داده است. -دوره قاجار و سپس به تقابل سیاسی
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 روش انجام پژوهش 1-7

 ایروش کیفی و بررسی مقایسه 

 به دلیل تاریخمند بودن موضوع و بنیادی بودن پژوهش.

 روش جمع آوری اطالعات 1-8

 مطالعه کتابخانه ای، شامل کتاب ها، اسناد و مقاالت.

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات 1-9

 تجزیه و تحلیل متون تاریخی و مطالعات اسنادی.
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 ادبیات موضوع پیشینه پژوهش وفصل دوم: 

 تعریف مفاهیم کلیدی 2-1

 مشروعیت سیاسی 2-1-1

مشروعیت را می توان یکی از مهمترین مفاهیم در علم سیاست به شمار آورد. مشروعیت در هر 

جایی که گروهی از مردم برای انجام عملی بر اسا نقش های اجتماعی خویش گرد آیند، طرح می شود 

 1زیر بنایی در شکل گیری حکومت است.و از جمله مفاهیم اساسی و 

یقینا یکی از مهمترین عوامل و مؤلفه های ثبات یا زوال نظام های حکومتی مختلف، میزان 

مشروعیت سیاسی آنان بوده است. در تعریف و تشریح مفهوم مشروعیت سیاسی، مطالب و نظرات 

ی نسبت به اعمال اقتدار از گوناگونی مطرح شده است که در واقع در پی توضیح نوعی رضایت عموم

سوی رژیم حاکم می باشد، تا آنجا که بسیاری از تئوری های جدید مشروعیت اقتدار حکومت را ناشی 

 2از رضایت عمومی می دانند.
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