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 )رابطه دانش و مشروعیت( مبانی مشروعیت جمهوری اسالمی ایران
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 چکیده

های سیاسی در طول تاریخ سعی داشته اند خود را متصف به آن  اره نظاممشروعیت یکی از مهمترین مفاهیمی است که همو

تر و جلب اطاعت  ها کسب مشروعیت بیشتر برای تداوم و پایداری طوالنی نمایند و به تبع آن مهمترین مسئله برای حکومت

یانی روان و حتی االمکان به اتباعشان به نحو رضایت بخش تر با هدف اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با جر

توان گفت  دور از خشونت بوده است. مفهوم مشروعیت هم در فلسفه سیاسی و هم در جامعه شناسی مطرح است و به جرات می

های سیاسی حاضر مسئله مشروعیت و میزان برخورداری از آن است. هدف مقاله  ترین و محوری ترین مسئله در نظام که اصلی

ابطه دانش و مشروعیت در نظام جمهوری اسالمی ایران می باشد و این مسئله را مطرح می کند که چه رابطه حاضر بازنمایی ر

ای میان مبانی مشروعیت جمهوری اسالمی ایران و دانش و آگاهی های مردم ایران وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش 

ر شناسانه فوکو به مبانی مشروعیت جمهوری اسالمی پرداختیم. در انتها به گفتمان و با استفاده از روش دیرینه شناسانه و تبا

مواجهیم که هریک از ” قانون“و  “سنت “، ”کاریزما“این نتیجه رسیدیم که در طول سه دهه از انقالب ما با سه منبع مشروعیت 

 شده است.”گرایی ونقان“ها از درون دیگری به وجود آمده است و نهایتاً منتیج به گفتمان  این گفتمان

 

 نظام های سیاسی گفتمان، دانش، مشروعیت،های کلیدی:  واژه
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