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 ويژة  بنيادين  قانون  اساسي   كارقآفرينش  وفا
 محسن  خليلي 

 
 :چكيده  

  چيست  ؟ق وفا-

  ؟ امري  معقول  و هنجاري  پذيرفتني  استق چرا وفا-

  به  دست  مي آيد؟ق چگونه  وفا-

 . هاست سي  يكي  از مهمترين  دستاوردهاي  انقالب     قانون  اسا 
 قوفا .  استق كارويژة  هر قانون  اساسي  آفرينش  وفا ترين اصلي

 ، منزلتي  و نقشي  قابل        ، شناختي ارزشي   ،به  پنج  نوع  ميثاقي    
براي  بررسي  محتوا و       اين  مقاله  تالشي  است      .  تقسيم  است 

در    ، تا جمهوري  اسالمي  ايران  مضمون  وفاقي  قانون  اساسي       
 ق ، داليل  معقوليت  و شيوه هاي  اكتساب  انواع  وفا        مورد ماهيت 

هاي  آتي     عام  و آغازين  بيايد تا مدخلي  براي  بررسي         هاي پاسخ
 .باشد
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 مقدمه  
ها هم  هويت  فردي  دارند و هم  صاحب  هويت  جمعي  هستند، اما آن                    انسان

انسان  به  واسطة  زندگي  جمعي  به  دست  مي آورد بسيار متفاوت  از               رهويتي  كه  ه  
ها  هر انساني  داراي  آزادي    .   صورت  فردي  از آن  برخوردار است       هويتي  است  كه  به   

از ديگر سو    .   است  كه  ناشي  از ماهيت  وجودي  اوست           اساسي  فردي  قو حقو 
اند و هر اجتماعي  صاحب  عينيت  و تشخص         خوگرفته   ها به  زندگي  جمعي  نيز     انسان

 ، جامعه  و   تا آنجا كه  امروزه  بيشتر از جمع          ،جداگانه اي  نسبت  به  فرد شده  است      
اما به  همين  دليل  هم  فرد و . واقع  مي شود اجتماع  سخن  گفته  و فرد كمتر مورد توجه 

هستند كه  ناشي  از     هايي    آزادي   و قهم  جمع  به  طرزي  متمايز صاحب  حقو         
  . هويت يابي  و تشخص  عيني  آنهاست

ها به  صورت  ذاتي  خواهان  جلب  بيشترين  منفعت  هستند،             از آنجا كه  انسان    
هاي  منفعت خواهانه  فردي  آلوده  مي سازند، با اين  حال           جمعي  را به  كشمكش     زندگي

 قيستي  ضمن  نگاهداشت  حوزة  حقو     فرد و نه  جمع  را فراموش  كرد؛ با         نمي توان  نه 
هايي  پديد آورد كه  با تمسك  به  آن  افراد با            ، معيارها و مالك   جمعيق  فردي  و حقو  

 . هاي  ديگر را به  رسميت  بشناسند  فردي  انسانق حقو يكديگر پيمان  ببندند كه

  و جمعي    جستجو براي  يافتن  شيوه اي  براي  سازش  ميان  دو حوزة  منافع  فردي            
 در اين  ميان  يكي  از مشهورترين  و        .  دغدغه اي  در تاريخ  انديشة  بشري  بوده  است       

 -  كارآمدترين  اين  شيوه ها متني  است  به  نام  قانون  اساسي  كه  برترين  هنجار حقوقي             
سياسي  يك  كشور محسوب  مي گردد و به  شكل  يك  معاهده  ميان  كلية  اعضاي                  

 ، انسجام  مي يابد و پيدايي  و تداوم  روابط             حول  محور حق  و تكليف        ،جامعه 
 اداره  كنندگان  جامعه  و      ق ، تكاليف  شهروندان  و حقو     شهروندانق  چهارگانة  حقو 
 .  جامعه  را تعيين  و تبيين  مي نمايد  كنندگان تكاليف  اداره
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 حقوقي  يك  كشور، با ترتيب        قانون  اساسي  به  عنوان  برترين  و واالترين  بايستة        
 ، در درون  خود التزامي  بنيادين  مي آفريند كه          منظم  فصول  و اصول  گوناگون      بندي 

بنابراين  قانون   .  به  گونه اي  برابرانه  و وفادارانه  به  آن  مقيد گردند             دولت  و ملت   
 برابر برخوردارند    يكسان  است  كه  همه  اصول  آن  از ارزش         اساسي  متني  يكدست  و   

برتري  نيست  و هيچ  كدام  نيز فروتر از ديگري  قرار               و هيچ  كدام  را بر ديگري       
 . نمي گيرد

پيدايش  قانون  اساسي  مبتني  بر يك  دليل  ساده  اما در عين  حال  مهم  بوده  و آن                   
 مقابل   هاي  فردي  در    اساسي  شهروندي  و آزادي     ق است  كه  بتواند از حقو       چنين

اين  نخستين  و   .   قدرت  آمرة  سياسي  يا دولت  حمايت  به  عمل  آورد          تجاوزگري  ذاتي 
اما بناچار بايد پذيرفت  كه  در قاعده مندي          .   قانون  اساسي  است    مهمترين  كارويژة 

وجود پيوند آمريت  و اطاعت  امري  حتمي  است  اما از آنجا             ذاتي  يك  جامعه  سياسي    
 ، اقتدار و توانمندي     گستردگي  طبيعي  حيطه  قدرت     لت  با توجه  به  پهناوري  و     كه  دو 

طلبي  دارد،   طرزي  ذاتي  گرايش  به  چيرگي  و افزون   ابزاري  براي  سلطه  و سركوب  به     
مرتبة  نخست  ساختار قدرت  سياسي  نتواند به            بايد چاره اي  انديشيده  شود تا در      

گسترش  و افزون سازي  حيطة  تكليف         چاره  كار در  .   عمل  كند  عنوان  ابزار سلطه   
بنابراين  هر چه     .   شهروندي  است   هاي  و آزادي  قدولت  از معبر گسترش  حوزة  حقو     

دولت  را مكلّفتر و مطيعتر        ،هاي  فردي  را تكريم  كنيم  و وسعت  دهيم         و آزادي  قحقو
  .نموده ايم

 
 قمفهوم  وفا

 هاي  در حال  همكاري  و تعاون      ان  شبكة  سازمان  يافته اي  از گروه     جامعه  را مي تو  
 ها در حال  انجام      دانست  كه  به  شيوه اي  منظم  و منطبق  بر مجموعة  قوانين  و ارزش            
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كارويژه هاي  خود هستند، به  همين  ترتيب  مي توان  جامعه  را سيستمي  ثابت  و متمايل              
  ،ست  كه  در آن  همه  عناصر از نامعقول  بودن  ستيزه هاي  مداوم           تعادل  و توازن  دان     به 

با .  هاي  معقوالنه  به  سازگاري  و نگاهداشت  ثبات  كلّي  و همگاني  يافته اند             گرايش
ها كه  به     وجود يك  پيش فرض  روان شناختي  در مورد شناسايي  ذات  انسان           به   توجه 

 اشاره  مي كند، مي توان  گفت  كه  مسئلة  نظم  يك       '' جلب  منفعت  بيشتر   - خودخواهي''
چگونگي  دوام  و   .   است  كه  همه  جوامع  به  نحوي  با آن  درگير هستند           مشكل  بنيادين 

 ، مسائل  مهمي  هستند كه  همة  جوامع  پايداري  و پيوستگي  نظم   حفظ  نظم  و چگونگي    
به  همين  دليل  براي  نيل  به  چنان        .  ز هستند بوده اند و همچنان  ني     انساني  با آن  درگير   

 ، نيازمند  هاي  كاركردي  عناصر مقومه  و متشكله  جامعه  است         تداوم  نظمي  كه  زيربناي  
آن  حل ّ اختالفات  به  طرزي  مسالمت آميز امري  ممدوح  و دامن             ذهنيتي  هستيم  كه  در   

 اين  ذهنيت  را مسامحتاً و دربادي  امر         . مذموم  تلقي  گردد    ها امري  زدن  به  اختالف  
هاي   هاي  ضمني  و دگرگوني     ، توافق هنجارهاي  مشترك    ناميد كه  بر   ''قوفا''مي توان   

 عبارت  است  از درون  ذهني  كردن  يا         ق ، وفا به  ديگرسخن .  سامانمند تكيه  مي كند  
چنين  ذهنيتي  بر   .   شودآنها كمتر ترديد روا مي      ملكه  ساختن  هنجارهايي  كه  در مورد     
 :سه  پايه  شكل  مي گيرد كه  عبارتند از

 ، نخست  همگان  بپذيرند     باور همگاني  شده  كه  طي  آن  پيش  از ارائه  راه  حل           -  1
معضل  و مسئله اي  وجود دارد و پس  از تشخيص  چنان  وضعيتي  است  كه                     كه 

 .هايي  ارائه  مي شود ل راجع به  آن  شكل  مي گيرد و راه ح باورهايي

 فشارهاي  ساختاري  كه  طي ّ آن  جامعه  زير فشار واقع  مي شود و مردم  تمايل               -  2
 . ، اختالفات  را حل ّ و فصل  كنندمي كنند كه  دور هم  جمع  شوند تا با مشورت پيدا

شد كه   گونه اي  با    انگيزش  اجتماعي  به  اين  معنا كه  ساختار اجتماع  بايد به            -  3
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چنان  رفتاري  مي تواند واكنشي  باشد      .  رفتار اجتماعي  ويژه  را برانگيزاند       يك  نوع  
هاي  پيشين  كه  مذموم  تلقي  شده  است  و يا كنشي                از وضعيت   نسبت  به  برخي   

 .ّآن  موقعيت  مطلوب  ويژه اي  خواسته  مي شود معطوف  به  آينده  باشد كه  طي 

 وبة  نرم افزاري  و سخت افزاري  است  كه  نرم افزار آن  به  شرايط نيازمند چارچقوفا
  ، و  نمون شناسي - ، باستان      ، اسطوره شناسي  ، جامعه شناختي  ويژه  روان شناختي 

سرگذشت شناسي  يك  اجتماع  بازگشت  مي كند و ريشه  در فرهنگ  به  معناي  عام ّ               
هاي  نمادين  همچون      برپاية  هويت  ق ، وفا دارد، بنابراين  در بخش  نرم افزاري       كلمه 

 ، سرنوشت  همانند و نشانه هاي  هم شكل        ، زبان  مشترك   ، روح  تاريخي  باستاني  گذشته 
 ، هايي  مقدم  بر پيدايي  قانون  اساسي  است       مي شود و البته  زايش  چنين  هويت       متبلور

 قچوبة  سخت افزاري  وفا  چار.   را شكل  مي دهد و قوام  مي بخشد         ولي  مسلماً آن  
  .گري  است  با كارويژه هاي  خاص  آن  و شيوة  حكومت عبارت  از ساخت  آمريت

 پديد مي آيد كه  بتوان  به  سه  پرسش         قدر عرصة  سياست  و حكومت  هنگامي  وفا      
  : مهم اساسي

  ؟شيوه هاي  مناسب  تصميم گيري  سياسي  چيست ) يك

 يادين  جامعه  كدامند؟مسائل  و معضالت  بن) دو 

 چگونه  بايد مشكالت  جامعه  را حل ّ كرد؟ ) سه

 در نگاه  نخست  فقدان   .  نظري  شهروندان  ارائه  كرد     ، براساس  هم  هاي  مناسب  پاسخ
  ، بي عدالتي  و وابستگي  اقتصادي  به  بيگانگان  مي توانند به          ، نبود امنيت  و آزادي     رفاه

 الت  همة  جوامع  محسوب  شوند، اما معبري  كه  مي تواند ميان            عنوان  بنياديترين  معض  
اداره  كنندگان  جامعه  و مردم  تعامل  و گفتگو بيافريند، همانا قانون  اساسي  است  كه                

[، تأليف  منافع  كاهش  اختالف  نظرها     ]گوناگوني  خواسته ها [حوزة  تصريح  منافع       در



 ١٢

 ، برابري]، اجراي  سياستها   [هايي  و قدرتمندانه    مديريت  و اجراي  ن    ]،سياستگذاري 
 گوناگوني  آراء و باورها دربارة          ]و قضاوت  بازخوراني    [انصاف و قانونمندي     

  . عقيده سازي  و مصالحه  است ها قائل  به  هم حوزة سياستگذاري  و اجراي  سياست

 دگرگون    هاي  انقالبي  جوامعي  كه  وضعيت  زيست  اجتماعي  خود را با كنش           
هاي  بيشتري  پاسخ  دهند كه        مجبورند به  پرسش   قدر دستيابي  مجدد به  وفا      مي كنند،

 به  طرد وضعيت  پيشين  و بخشي  از آن  به  وضعيت  پسين  مرتبط                    بخشي  از آن  
انقالبي  مدعي  نظم  نوين  و انتظام  هوشمندانه تر و عادالنه تري  نسبت             زيرا هر .  مي شود

 ، به  اين  معنا كه  هر انقالبي  در درون  خود يك  سري                   است  ضعيت  پيشين به  و 
پيدا و وضعيت      و يا مي خواهد كه  بين  وضعيت  نو        مدعيات  دارد كه  با آنها مي تواند     

نمود عيني  و زبان  جديد هر انقالب  عبارت           . و تمايزي  ايجاد كند    ققديمي  خط  فار  
 بر بنيادهاي  نظم  كهن  خط  بطالن          اسي  است  كه  در آن     از پديداري  يك  قانون  اس     

برنامه  منتظمي   )  1  ('' بيانيه هاي انقالبي''اين   .  كشيده  و دعاوي  جديد مطرح  مي شود     
فرهنگي  قابل  مالحظه  و       ، حقوقي  و   ، سياسي  ، مذهبي  ، اقتصادي از مدعيات  اجتماعي  

اما به  طور عام     .   مي گردند  جديد محسوب جديدي  هستند كه  درصدد پي ريزي  نظم        
 :ها، همانند مي توان  با تكيه  بر برخي  تعريف

  ، يعني  حل  تعارض  از راه  همكاري  و همدليقوفا) يك  

  ،تصميم  قاطع  اهل  حل  و عقد در مورد يك  مسئلة  معين) دو 

 ، به  صورت  تلويحي  نظر بين  اعضاي  يك  گروه  يا جامعه         ق  همرأيي  و اتفا  )  سه     
 نهان  وآشكار،

توافق  جمعي  بر سر مجموعه اي  از اصول  و قواعد اجتماعي  در يك                )  چهار  
  ،تعاملي  جمعي ميدان 
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  ،اشتراك  داوطلبانه  قواعد اجتماعي  مبتني  بر پيوستگي  عاطفي) پنج  

 : بر چند عنصر تكيه  داردقبه  اين  دستاورد رسيد كه  وفا

 رها يا معيارهاي  تثبيت  شده  براي  تنظيم  رفتار كه  مي تواند به  عنوان  يك         هنجا -  1
  تجويزي  عمل  كند؛ - مخرج  مشترك  آرامش بخش   به  شكل  تخديري

 توافق  متقابل  مبتني  بر نقش  فعاالنة  عامالن  عمل             -  مصالحه  يا مشاركت    -  2
  ؛اجتماعي

  ، شيوه يابي  براي  يافتن  ابزارهاي    هاي  مشترك  تعامل  به  شكل  جستجوي  نياز     -  3
 -  ، مشورت دهي   دستورپذيري  -  همانند در جهت  رفع  نيازها، دستوردهي            

  ؛خبرگيري  و خودتنظيمي  براساس  پيوند حق  و تكليف- آگاهي  ،مشورت پذيري

منتج  از  ، زبان  و نماد، توافق  و تفاهم  كه  پذيرش  هنجارهاي   اشتراك  در اراده- 4
 را تسهيل  مي كند؛ قانون 

) 2 ( ، همدلي  و همبختي    ، همگامي فكري  ياوري  به  ديگران  براي  وصول  به  هم       -  5
  .مبناي  منافع  و پيوند متقابل بر

  ، ميثاقيقوفا:  سخن  به  ميان  مي آيد كه  عبارتند ازقدر اين  مكتب  از پنج  نوع  وفا
پرسش   اين  كوشش  مي بايست  برپاية  پاسخ  به  سه  . و نقشي ،  ، منزلتي  ، شناختي ارزشي

 :ها صورت  پذيرد در مورد هر كدام  از وفاق

  ؟ چيست]... ، ، ارزشيميثاقي[ قوفا ) يك

 هنجاري  پذيرفتني  است  كه  بايد پديد       ]... ، ارزشي ق ، وفا  ميثاقي قوفا[چرا  )  دو
 پيوسته  تداوم  داشته  باشد؟ آيد و

  پديد مي آيد و تداوم  مي يابد؟]... ، ارزشيق ، وفا ميثاقيقوفا[ونه  چگ ) سه
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  ميثاقي قوفا ) يك
  ؟ ميثاقي  چيستق وفا‐ ١

 ، رضايت  و آزادي  و در منظر           گرايانه  امنيت    در منظر فرد     قهدف  حقو 
  ، با قواعد حقوقي  الزام آور، تنظيم كننده     .   ، صلح  و پيشرفت  است      نظم  جمع گرايانه

 اساسي  ساختماني  است  براي       قحقو.   و عمومي  هستند    ضمانت  اجرايي  و كلّي    
 بين  آزادي  فرد و قدرت  متشكل  جامعه  در چارچوب            استقرار همزيستي  آشتي جويانه  

 اجتماعي  عبارت  از     قميثا .  كشور و تلفيقي  بين  اقتدار وآزادي  است           - دولت
 و منظور از آن  قبول  مسئوليت           يك  جامعه  است    قراردادي  نانوشته  مابين  اعضاي   

 ، در حقيقت  عبارت     است  متقابل  افراد در مناسبات  خود، زير سيطرة  حاكميت  دولت         
بنابراين  )  3 .( عام  است  از حق  فرد يا گروه  براي  ورود و خروج  داوطلبانه  به  اجتماع            

سايه    ه  و تلفيقي  اقتدار و آزادي  در         گرايان   ميثاقي  عبارت  از پذيرش  پيمان      قوفا
  ، انصاف  و پيشرفت  نزد صاحبان  حق  و        ، عدالت  ، صلح  ، نظم  ، آزادي  ، رضايت امنيت

  .تكليف  است
 

آيد و پيوسته  تداوم        ميثاقي  هنجاري  پذيرفتني  است  كه  بايد پديد        ق چرا وفا  ‐  ٢

 داشته  باشد؟

 ، آزادي  و اقتدار و      ي توان  ميان  فرد و جمع     چون  تنها از آن  طريق  است  كه  م         
منفعت  آشتي  برقرار كرد، مي توان  ظرفيت  متقاعدسازي  را افزون  ساخت  و             امنيت  و 
 .محتواي  متقاعدسازي  را به  عامل  تداوم  همزيستي  فرد و جمع  تبديل  كرد روند و

 
 ؟ ميثاقي  پديد مي آيد و تداوم  مي يابدق چگونه  وفا‐ ٣

  ، ، قدرت  حقاني  مي شود و گزينش  اداره كنندگان  جامعه        با تدوين  قانون  اساسي   



 ١٥

از .  هاي  آنها شكل  مي گيرد    ها و محدوديت    ، مسئوليت كار و حوزة  وظايف     سازمان 
 به  قدرت  ثبات  و تداوم  مي دهد و گفت  و شنود را به  عنوان  بهترين                قحقو  ديگر سو 

 قدرت  سازمان  مي يابد و ساخت  قدرت        قبا حقو .   مي نماياند   حقيقت  راه  وصول  به  
 )4.(تر مي سازد زمامداران  طوالني سياسي  را از عمر

 

  ارزشي قوفا) دو 
  ؟ ارزشي  چيستق وفا‐ ١

بيني  و توافق  نسبت  به  اهداف  سياسي             ارزشي  عبارت  است  از خوش        قوفا
 )5 .(اري  و اساسي  مشترك  جامعههاي  هنج توافق  بر سر آرمان جامعه  و

 
 ارزشي  هنجاري  پذيرفتني  است  كه  بايد پديد آيد و پيوسته  تداوم              ق  چرا وفا   ‐  ٢

 داشته  باشد؟

هاي  اساسي  و متمايز نسبت   ها و ارزش چون  هيچ  اجتماعي  نمي تواند بدون  آرمان
 اضمحالل  هويتي  و      در غير اين  صورت    .  ديگران  زيست  خود را تداوم  دهد         به 

 .خودي  رخ  مي دهد انحالل  وجود
 

  ارزشي  پديد مي آيد؟ق چگونه  وفا‐ ٣

هاي  هنجارآفرين  و از طريق  گزينش  درست          و ارزش  قاز طريق  توافق  بر سر ميثا     
هاي  درون    برگيرندة  اكثريت  گروه    عاقالنه  نمادها، به  طرزي  كه  مورد نظر و در            و

 . ارزشي  پديد مي آيدقبه اين  طريق  وفا. د باش اجتماع

 
  شناختي قوفا) سه
  ؟ شناختي  چيستق وفا‐ ١

 ، احساس  و    شناختي  عبارت  است  از توافق  بر سر شيوه هاي  مشترك  ديدن           قوفا
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 ، نيز عبارت  است  از فرايند و نمود شناخت  كه  شامل ) 6 (عمل كردن  و ارتباط  داشتن
 . ، تفكر و بيان  زماني  مي شودريق  توجهمشكل گشايي  از ط

 
 شناختي  هنجاري  پذيرفتني  است  كه  بايد پديد آيد و پيوسته  تداوم              ق چرا وفا  ‐  ٢

 داشته  باشد؟

چون  اساس  پيدايي  و پيوستگي  همه  اجتماعات  منوط  به  ادراك  شيوه هاي                 
  . ، پيوند و ارتباط  است ، عمل ، احساسبينش مشترك 

 
  شناختي  پديد مي آيد و تداوم  مي يابد؟ق چگونه  وفا‐ ٣

ها و شيوه هاي  فهم  مشترك  و از طريق            ، ارزش قاز طريق  توافق  بر سر ميثا       
 درست  و عاقالنة  شيوه هاي  رفع  دردهاي  مشترك  و وصول  به  آمال                     انتخاب

  .هم انديشانه
 
  منزلتي قوفا) چهار

  ؟ منزلتي  چيستق وفا‐ ١

منزلت  پايگاهي  اجتماعي  است  كه  فرد در يك  گروه  و يا يك  گروه  در اجتماع                 
منزلت  اكتسابي  با كوشش  و لياقت  به  دست  مي آيد ولي  منزلت                .  مي كند  اشغال 

هاي   توافق  بر سر مجموع  توانايي    .  تولد به  يك  فرد اختصاص  مي يابد       انتسابي  از بدو  
ها يا   نتظار ساختار حقوقي  است  و نيز بر سر مجموعه  پاداش           ا  يك  فرد كه  مورد   

براي  هر فرد در پايگاهي  خاص  از حيث  اجتماعي  در نظر              هايي  كه  جامعه    مجازات
 . منزلتي  هستندقوفا  ، همگي  عبارت  ازگرفته  است

 
تداوم   منزلتي  هنجاري  پذيرفتني  است  كه  بايد پديدآيد و پيوسته              ق چرا وفا  ‐  ٢

 داشته  باشد؟
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هاي  اتخاذ شده  اثر مستقيم  دارد و معلوم              چون  در عملياتي  كردن  تصميم      
 و اختياراتي  دارد و از او چه           قكه  هر فردي  با چه  منزلتي  چه  حقو           مي گرداند

ديگر سو پيوستگي  اجتماعات  به  معلوم  بودن  پايگاه  افراد              از.  انتظاراتي  مي رود 
آفرين  هستند پديد      و مداخله  كه  مشكالتي  اغتشاش       ارد و بدون  آن  تزاحم    بستگي  د 
 .مي آيد
 

  منزلتي  پديد مي آيد و تداوم  مي يابد؟قه  وفان چگو‐ ٣

  ، از طريق  توافق  بر سر     ها و شناخت  مشترك    ، ارزش قاز طريق  توافق  بر سر ميثا     
هاي  فردي  و فراهم      اقالنه  منزلت ها و از طريق  انتخاب  درست  و ع         اولويت  منزلت 

  .امكانات  برابر براي  دستيابي  به  هر منزلت  قابل  اكتساب آوردن 
 
  نقشي قوفا ) پنج
  ؟ نقشي  چيستق وفا‐ ١

نقش  عبارت  از رفتاري  است  كه  از فرد داراي  يك  منزلت  معين  انتظار مي رود و               
يي  است  كه  يك  مقام  اجتماعي  در          مجموعه  صفات  رسمي  و قابل  پيشگو         نيز

هاي  شخصي  وي  يا هر فردي  كه  آن            بروز مي دهد و از خصلت       موقعيتي  خاص  
 نقشي  عبارت  است  از توافق  بر سر         قوفا.  تمايز دارد    ،موقعيت  و مقام  را داراست    

ار رفتار   حقوقي  از او انتظ    -كه  ساختار سياسي     (  ميزان  دخالت  يا مشاركت  يك  فرد     
  . متابعتي- طلبانه  و اعمال  آمريتي  مشاركت  در پيوندهاي) ويژه اي  دارد

 
 نقشي  هنجاري  پذيرفتني  است  كه  بايد پديد آيد و پيوسته  تداوم                ق چرا وفا  ‐  ٢

 داشته  باشد؟

 چنين  .  چون  انحراف  از رفتار مورد انتظار جامعه  به  معناي  دوري  از هنجار است            
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ي  نه  مي تواند عامل  پيدايي  تجمع  به  عنوان  شيوة  عاقالنة  زيست  انساني  باشد و              رفتار
 . مي تواند عامل  تداوم  آن  محسوب  گردد نه

 
  نقشي  پديد مي آيد و تداوم  مي يابد؟ق چگونه  وفا‐ ٣

هاي  معين  و از     ها، شناخت  مشترك  و منزلت     ، ارزش قاز طريق  توافق  بر سر ميثا     
معترف  به  امكان  بروز خطا از سوي         :   پرورش  شهرونداني  با صفات  گوناگون      ريقط

 ، همراه  با     ؛ خرده گير، با قدرت  انتقاد از عملكرد زمامداران          تجربي انديش  خود؛
 پذير، با آمادگي  قبول  تغيير        ؛ نرمش معقول  بي اعتمادي  و خرده گيري     نگاهداشت  حد 

كنندة     ؛ اهل  سازش  و رفع       در عمل  و چه  در قضاوت        چه    ؛ واقعگرا، و تحول 
 و قها و پذيرندة  صاد  ِمتضاد و عاليق ِ مختلف ِ انسان  ، با قدرت ِ درك ِ منافع    اختالفات

بدون  پيشداوري  رويدادها؛ بردبار، باتوان ِ تحمل  و تسامح  در برابر رفتارهاي                  
 )7.(جمعي  در حكومت  كردن  بر خود عدادِ ، با اعتقاد به  استناهمنوا؛ متكي  به  نفس

 
  ميثاقي  و قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  ايران قوفا :گفتار يك  

حقوقي  پيشين  مي پردازد و در       - به  نظر مي رسد هر انقالبي  به  طرد نظم  سياسي         
پس  از پيروزي  هر    .  حقوقي  جديد مي گردد    -  حال  مدعي  طرح  نظم  سياسي       همان

مي رسد انقالبيون  فرمانده  و انقالبيون  فرمانبر به  نوعي  دادوستد               نقالبي  به نظر ا
در چنين  فرايندي    .  پيمان  عمل  مي كنند    مثابة  هم   مي زنند و به    حقوقي  دست    - سياسي

پيشين  و بنياد افكندن  نظام  جديد توافقي  حاصل  مي شود           بر سر مردود دانستن  نظام     
قانون  اساسي  نمود عقد و      .   در عمل  آنها مستتر است      ذهن  انقالبيون  و هم   كه  هم  در    

 ، و شرط  ضمني  عقد، پايبندي  به         ، همه پرسي  آن  عهد است  و شيوة  آغاز پايبندي  به      
 نيز از يك  سو ناشي  از طرد و رفض  نظم              انقالب  اسالمي  .  تمامي  اصول  آن  است   



 ١٩

- از توافق  بر سر ايجاد نظام  سياسي         از ديگر سو ناشي     حقوقي  سلطنتي  و    - سياسي
در اين    .  جمهوري  اسالمي  است    حقوقي  جديد به  شكل  و محتواي  قانون  اساسي  و         

 عبارت  از   ق مادون  و مافو    روند نمودار ابزاري  و محتوايي  عقد و عهد انقالبيون          
 به  معاهده  عبارت  از      ندي  آغازين قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  ايران  و شيوة  پايب       

 ، و همه  پرسي     ش.  هـ1358همه  پرسي  دهم  و يازدهم  فروردين         :  دو همه پرسي  است  
ديگري  قانون     دهم  و يازدهم  آذرماه  همان  سال  كه  در يكي  جمهوري  اسالمي  و در             

 مكتوب  و مدون      ه  متن در مقدمة  قانون  اساسي  آمده  است  ك      .  اساسي  بنياد افكنده  شد   
 است كه  طي ّ آن     ]وجهه  ايجابي  [قانون  اساسي  انعكاس  خواست  قلبي  امت  اسالمي          

 . در هم  شكسته  شد]وجهه  سلبي [استبداد داخلي  و سلطة  خارجي  متكي  بر آن  

ل  اصل  يكم  قانون  اساسي  نيز اعتقاد ديرينة  ملت  ايران  را به  حكومت  حق  و عد               
 مبناي  انقالب  اسالمي  دانسته  و جمهوري  اسالمي  تأييد شده  در همه پرسي  را               قرآن

بنابراين  هم  ساخت  و محتواي  انقالب  اسالمي  و         .  ايران  قلمداد كرده  است     حكومت 
هاي  آغازين  بر سر     برگزار شده  مي تواند بيانگر آن  باشد كه  در گام          پرسي  هم  دو همه  

 بسته ايم  ق ، ميثا ، به  شيوه اي  مكتوب  و نامكتوب و نمي خواسته ايم كه  مي خواستهآنچه  
ترين  خواسته هاست  و     ميثاقي  نشانه اي  از اساسي    قوفا .  يافته ايمق  و بر سر آن  هم  وفا     

 ، زندگي  جمعي  توأم  با حق  و عدل  و           ، استبدادگريزي عدالتخواهي  از ياد نبريم  كه    
و آزادگي  همواره  بنياديترين  خواسته هاي  ايرانيان  بوده  كه  هم             سلطه ناپذيري   ،انصاف

 در نهضت  ملي  شدن  نفت  و هم  در انقالب  اسالمي  ظهور              ، هم در انقالب  مشروطيت  
 . ميثاقي  را تغيير دادقماية  وفا  نمي رود بتوان  اساس  و درون گمان . و بروز يافته  است

 
  ارزشي  و قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  ايران قوفا : گفتار دو

 ها كه  به  عنوان  هنجارهاي  برترين  و بنيادين  محسوب  شده اند، از اين برخي  آرمان



 ٢٠

 ، حاكميت  انسان     مساوي  مردم  ايران   قدر حوزة  فردي  و انسان شناختي  حقو     :   قرارند
  ، ، در حوزة  زندگي  جمعي جامعه  بشريسرنوشت  خويش  و سعادت  انسان  در كل  بر

  ، در حوزة  اجتماعي   اعتقاد ديرينه  به          خانواده  و زندگي  گروهي  قداست  خانواده      
 ، حكومت  اسالمي  و بنيادهاي  آن  و پذيرش  دين  و رهبري  براي  تقنين  و زمامداري               

 ، دفاع  از    ارضي   ، حفظ  استقالل  و تماميت     حوزه  سياست  خارجي   نفي  سلطه        در
متحارب  و كوشش  در       ، عدم  تعهد، روابط  صلح آميز با دول  غير         مسلمانانق  حقو

 ، ريشه كن    ، در حوزة  اقتصاد استقالل  اقتصادي     جهت  اتحاد ملل اسالمي  و امت سازي    
 ، و در    ، طرد معامالت  باطل  و منع  اسراف         ، امكان  فراغت  شغل  كردن  فقر، ايجاد  

هاي  ارزشي     ، مردمي  و فداكار، همگي  وفاق        ، مكتبي  اسالمي  ظامي  ارتش حوزة  ن 
هايي  را   چنين  ارزش .  جمهوري  اسالمي  و قانون اساسي  ناشي  از آن  محسوب  شده اند        

گري  تلقّي  كرد كه  در صورت         جدايي ناپذير فن ّ حكومت    مي توان  به  عنوان  اجزاء   
داشت  كه  جامعه اي  قويم  و سالم  همراه  با شهرونداني            تظارپياده سازي  آنها مي توان  ان   

 . مصلحت  سنج  و مقبول  پديد آيد درست  كردار و زمامداراني
 

  شناختي  و قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  ايران قوفا : گفتار سه
   ، همگامانه  عمل  كردن  و همبختانه      ، همدالنه  حس  كردن   شيوه هاي  مشترك  ديدن  

 شناختي  است  كه  در قانون  اساسي  جمهوري          قداشتن  از جمله  بنيادهاي  وفا      پيوند
ها،   فردي  آزادي  قدر حوزة  حقو  .  هاي  گوناگون  يافت  مي شود     ايران  به  شكل    اسالمي
ها؛ در حوزة  بن مايه ها تكريم  آراء عمومي  و          ها و محدوديت   ممنوعيت  ها، مصونيت
يري  استقالل  و آزادي  و تكريم  امر به  معروف  و نهي  از منكر؛ در               ناپذ  تفكيك  شورا،
 ؛ در حوزة     ، تاريخ  رسمي  و اعالن  موجوديت       ، زبان  نمادها اشتراك  در خط     حوزة

 ، نظارت  و    زمامداري  تكريم  و بايستگي  رهبري  و شيوه هاي  گزينش            رهبري  و 



 ٢١

در برقراري  رفاه  و امنيت  و شيوه هاي          مجريه  تكاليف  دولت         ؛ در حوزة   بركناري
 ، صيانت  از پايداري     حوزة  مقننه   مبادي  تقنين  در مجلس         ؛ در  ، نظارت  و عزل   گزينش
هاي  گوناگون  مجلس  به  نمايندگي  از         ، نظارت نمايندگي   ، به  گزيني  در امر     مجلس

سي  و اهميت  اعتبار     پاسداري  از شرع  و قانون  اسا        ملت  بر امور عمومي  كشور،     
فراوان  آگاهي يابي  مجلس  از رونداداره  امور عمومي  كشور؛ در حوزة  قضاييه                  

 ،  عمومي ق ، حفظ  حقو  قانونمند دعاوي    ، حل  و فصل      متهمان قصيانت  از حقو  
حق  و عدل  و انصاف  در احكام           ، اقامه  حدود الهي  و تكريم      گسترش  اجراي  عدالت  

 اقتصاد و امور مالي         ؛ در حوزة   ه  عنوان  شايسته ترين  وظيفة  قضات      ها ب  دادگاه
غيرانساني  و ديني  و        ، حرام  بودن  هرگونه  اكتساب       مشروعيت  مالكيت  مشروع   

در حوزة      ؛اقتصادي   وجهي  بودن  مديريت     قانونمند بودن  بودجه  و ماليات  و سه        
مقدرات  كشور،     پذيرش  سلطة  خارجيان  بر     نظامي  و امنيتي  ممانعت  اكيد از هرگونه      

 حل ّ اختالف      ؛ در حوزة  و توانمندسازي  افراد براي  دفاع  مسلحانه  از كيان  سرزميني         
ابتكار    ، و در حوزة  نگاه  دوباره  و بازبيني   از          مقام  و نهاد حل ّ اختالف  و شيوة  آن        

 مي توان     و نقش  مهم  ملت  و رهبري        ، بازنگرندگان  ، آغازگران  روند بازبيني   بازنگري
ق حوزة  وفا .   شناختي  در قانون  اساسي  نام  برد        ق گوناگون  وفا  قبه  عنوان  شقو  
 ميثاقي  شكل  مي گيرد ق دهندة  تمنيات  متوافقي  است  كه  هم  بر پاية  وفا شناختي  نشان

 شناختي  در   قن  وفا بنابراي.   ارزشي  تغذيه  مي شود   ق گوناگون  وفا  قهم  از شقو    و
كوشش  در جهت      ها، تكريم  داشته ها و     قانون اساسي  عبارت  از پاسداشت  حرمت     

لحاظ  زماني  و مكاني  و ابزارهاي  وصول            نداشته هاست  كه  مي تواند به      دستيابي  به 
 .به  خود بگيرد هاي  متفاوت  شكل
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  اسالمي  ايران   منزلتي  و قانون  اساسي  جمهوريقوفا: گفتار چهار
 هايي  مترتب  هاي  اكتسابي  يا منزلت    در قانون  اساسي  در برخي  زمينه ها به  پايگاه        
  ؛ در حوزة  زعامتي  فقيه  متصف  به         اشاره  شده  و شامل  حيطه هاي  گوناگوني  است       

هاي  ويژه  و اقتدارات  معين  و فراگير؛ در           صفات  گوناگون  با شرايط  و صالحيت      
 ؛ در حوزة    هاي  گوناگون   ، اقتدار و مسئوليت    زمامداري   رئيس جمهور با صفات      زةحو

 ؛ در  گرانه  و پايگاه  نمايندگي  نمايندگان  به  وكالت  از ملت           منزلت  گزينش   تقنين  به 
هاي  بازرسي  كننده  در      پايگاه  اكتسابي  مقامات  قضايي  و سازمان       حوزة  دادگري   به   

 ؛ در حوزة  حل ّ    نگاهباني  از قانون  به  پايگاه  شوراي  نگهبان         ؛ در حوزة   امور قضايي  
 ؛ و در حوزة  تأمين  منافع  ملي  و          تشخيص  مصلحت  نظام    اختالف  به  پايگاه  مجمع   

 منزلتي   قحوزة  وفا  .  امنيت  ملي  به  پايگاه  شوراي عالي  امنيت  ملي  اشاره  شده  است          
 ، واضعان  اولية     ، ارزشي  و شناختي   هاي  ميثاقي  وفاق  ت  كه  بر بنياد   نشان  دهندة  آن  اس   

كنندگان  قانون  اساسي  چه  مقاماتي  را به            تصويب   قانون  اساسي  و ملت  به  عنوان      
 ، حل ّ  ؛ قضا؛ پاسداشت  قانون  ، تقنين زمامداري   ،عنوان  نمايندگان  ميهن  در امر زعامت     

اين  حوزة  حيطه اي    .   رسميت  پذيرفته اند   ع  ملي  شناخته  و به     اختالف  و تأمين  مناف   
 در شيوه ها و ابزارهاي  ظاهري        هاي  زيربنايي  و هم    است  كه  مي تواند هم  در شكل      

 ، منزلتي  ما با كارآمدي   ق  تغييرات  جزيي  يا عمده  به  خود ببيند، زيرا در حوزة  وفا           
ورود به  بازنگري      چنان  نشد كه  بايد بشود      م  و اگر   ، روايي  و كارآيي  مواجهي    پايايي

 .در كار گذشتگان  شايسته  و بايسته  مي شود

 
  نقشي  و قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  ايران قوفا : گفتار پنج

 ، از آنها   هاي  تعيين  شده  به  حال  خود رها نشده          در متن  قانون  اساسي  منزلت     
 ؛ در حوزة    ته  شده  و انتظار انجام  آن  علني  گشته  است           ويژه اي  خواس   رفتارهاي 



 ٢٣

 ؛ در حوزة    زعامت  از ولي  امر،در حوزة  زمامداري  از قوه  مجريه  در معناي  وسيع  آن             
 ؛ در حوزة  قضا  از قوة        و همه  نمايندگان  مجلس  شوراي  اسالمي       تقنين  از قوه  مقننه    

 ، نظارت  و تفسير     ؛ در حوزة  پاسداري  از قوانين     تههاي  وابس  سازمان  قضاييه  و تمامي   
 ؛ در  در حوزة  فصل  اختالفات  از مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام            ؛از شوراي  نگهبان  

 ،  ؛ در حوزة  امور نظامي  از ارتش        از مجلس  خبرگان  رهبري     حوزة  نظارت  بر زعيم   
مي  از آحاد افراد جامعه  و         ؛ در حوزة  دفاع  عمو     سپاه  پاسداران  و نيروي انتظامي    

 ؛ درحوزة  امور عمومي  از شوراها و صدا و سيما؛ و در              شوراي  عالي  امنيت  ملي   
 ، مجمع  تشخيص    و كردارها از مقام  رهبري       حوزة  بازبيني  انديشه ها، كارويژه ها    

 انتظار رفته  است  كه  تمامي  رفتارهاي           ، ، شوراي  بازنگري  و ملّت     مصلحت  نظام 
 نقشي  به  آن  معناست  كه        ق وفا  حوزة.  شايسته  مملكت داري  را از خود بروز دهند       

 ؛ كسي   خواسته  شده  است    همگان  بايستي  از خود كردارهايي  بروز دهند كه  از آنها          
 هاي  قانوني   نيازمندي  بايستي  زعامت  كند، كسي  بايد زمامداري  كند، برخي  بايستي          

گروهي  بايستي  دعاوي  عمومي  را حل ّ و فصل كنند و به  گسترش            كشور را بشناسند،    
 دوره اي    گري داد و انصاف  بپردازند، عده اي  بايستي  بر قوانين  و مراسم  گزينش              

 نظارت  كنند، گروهي  بايستي  هم ّ و غم ّ خود را بر حل  اختالفات  نهادها بگذارند،               
گروهي  بايستي  به  امنيت  داخلي  و خارجي          گروهي  بايستي  زعيم  را ناظر باشند،         

 كنند و همگان  بايستي  در اجراي  برنامه هاي  عمومي  كشور سهيم  شوند و               رسيدگي
 .بازنگريستن  به  احوال  دروني  خود باشند مدام  در حال 
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 پيگفتار
  ، پيمان  ها فراموش  ناشدني  است    هويت  فردي  و جمعي  انسان       =  مجموعة  يك  

آيند   قانون  اساسي  بر   .   خود و همگان  است    قهمديگر براي  حفظ  حقو     ها با  انسان
  .پيمان  است

 ، عادالنه  و پوياست  كه  بر        به  معناي  نظم  فراگير، همدالنه      قوفا  =  مجموعة  دو 
روان شناسانه  و روش شناسانه  متكي  و بر باور همه گير، فشار ساختمند و                ذهنيت 
 .ري  مبتني  است  ساختا ترغيب

 نيازمند سخت افزار و نرم افزار است  كه  فرهنگ  به  معناي            قوفا    =مجموعة  سه  
 .گري  سخت افزار آن  تلقي  مي شود نرم افزار آن  و حكومت عام  كلمه 

 برايند حوزة  تصريح  و تأليف  منافع  و دستاورد پاسخ             قوفا  =  مجموعة  چهار 
 قانون  اساسي  به  عنوان  دست      .  حقوقي  است   - مهم  سياسي  به  سه  پرسش       نظرانه هم

محسوب  مي شود كه  در درون  خود هم عقيده سازي  و مصالحه  را نهفته             ق  افزار وفا 
 .دارد

 پيشين  و هم  به      قها هم  به  عنوان  برهم  زنندة  نظم  و وفا          انقالب    =مجموعة  پنج  
 . مي شوند  جديد محسوبق مدعي  نظم  و وفا عنوان

 ، اشتراك  و ياوري  است       ، تعامل  حاصل  هنجار، مصالحه   قوفا  =  مجموعة  شش  
  . ، منزلتي  و نقشي  قابل  تقسيم بندي  است ، شناختي ، ارزشيپنج  نوع  ميثاقي كه  بر

 :هاي  پنج گانه  سه  پرسش  مهم  وجود دارد در زمينه  وفاق  =مجموعة  هفت 

  ؟ چيست- 1   

  چرا نيك  پنداشته  مي شود؟- 2   

  چگونه  پديد مي آيد؟- 3   
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 -  ميثاقي  يعني  پذيرش  پيماني  حق  و تكليف  خودي          ق   وفا=    مجموعة  هشت  
  ،ديگري

  ،هاي  بنيادين  جامعه  ارزشي  يعني  توافق  دربارة  آرمانقوفا

  ، شناختي  يعني  توافق  بر سر برداشت  و كردار همگامانهقوفا

 ها، هاي  فردي  و جمعي  انسان  منزلتي  يعني  توافق  بر سر لياقتقوفا

 . نقشي  يعني  توافق  بر سر رفتارها و انتظارات  از افرادقوفا

 : در حوزة  قانون  اساسي  معاني  گوناگوني  داردقوفا  =مجموعة  نه 

  ؛ونپاسخگويي  حقوقي  يا كردار و پاداش  و تنبيه  مسئولين  طبق  قان) يك  

 ها و   ، تنبيه  و تنبه  در برابر گزينش  سياست        پاسخگويي  سياسي  يا تشويق   )  دو  
 ها؛ اولويت بندي  بديل

  ، خزانه  و درآمدها؛پاسخگويي  مالي  يا نظارت  بر بودجه ) سه

 تالش  دوستانه  براي  اكتساب  و نه  تالش  تعرض آميز براي  تصرف  ؛) چهار

ي  از طريق  ممانعت  از كاهش  اعتماد متقابل  دولت  و ملت            منع  اختالل  سياس   )  پنج
 قضاوت  و تخصص  و دانش  يكديگر؛ در

جويي  به  موقع      جلوگيري  از اختالل  در گفتگوهاي  سياسي  از طريق  چاره          )  شش
  ؛ رفع  معضالت  جمعي براي

يع  بهينة   جلوگيري  از اختالل  در پيوندهاي  سياسي  و تالش  براي  توز             )  هفت
  ؛رفتاري  سياسي كوشش  براي  افزايش  رضامندي  عمومي  و كاهش  كژ  ،قدرت

ممانعت  از كاهش  ظرفيت  مجاب سازي  و واقع نگري  سياسي  و منع                )  هشت
 افزايش خشونت 

 رضامندانه   -مندانه     ، باز توزيع  قانون    رضامندانه  قدرت  -مندانه    تراكم  قانون  )  نه



 ٢٦

 ، تقنين   آمدي  دستگاه  قضاوت     ، كار  ، حقاني سازي  قواعد بازي  سياسي    اكم متر  قدرت
  ؛كسب  مقبوليت  از طريق  افزايش  اعتماد متقابل و اجرا و

 ، اعالم   هاي  غيرقانوني   ، مردود شدن  گزينش    هاي  مشاركتي  تشويق  فعاليت  )  ده
مقابل  جرايم  سياسي  و      ، تسامح  در      و علني  داليل  مردود كردن  نامزدان         عمومي

  . از قوانين حمايت  مقتدرانه

هر انقالبي  از آنجا كه  مدعي  نظم  جديدي  است  بايستي  عالوه  بر                  =مجموعة  ده  
 ، به   هاي  پنجگانه   ، چرايي  و چگونگي  وفاق    پانزده  پرسش  مبتني  بر چيستي      پاسخ  به  

هاي  پنج گانه  نظم  سياسي      ن  معني  كه  وفاق   ديگر نيز پاسخ  گويد؛ به  اي       پانزده  پرسش  
 بوده اند، چرا نتوانسته اند به  طرزي  پيوسته  حضور و تداوم               حقوقي  پيشين  چه    -

انقالب  اسالمي  نيز بايستي     .   اينكه  چگونه  مضمحل  شده اند     داشته  باشند و سرانجام   
نها اشاره  كند و براي  طرد آنها         به  محتوا و ماهيت  آ      هاي  پيشين  در براندازي  وفاق  

 توجيه  كردارهاي  انقالبي  بايستي  به  داليل           اما براي .  توجيه  عقالني  فراهم  آورد    
بدون  فراهم  آوردن  چنين  توجيهي  به         هاي  جديد نيز اشاره  كند، زيرا      معقوليت  وفاق 

هاي  تئوريك    كاستي  ازمشحون     نظر مي رسد امر بر اينكه  انقالب  در فضاي  متوهم  و         
 . افتاده  است  مشتبه  مي شودقاتفا

گانه  به  ترتيب  بر همديگر سوار شده  و شكل             هاي  پنج  وفاق    =مجموعة  يازده  
هاي  زيرين    هاي  زبرين  بر وفاق    مي آورند، زيرا هر كدام  از وفاق        مخروط  را پديد  

 : دارند تكيه  معرفت  شناسانه

  نقشي قوفا
 نزلتي  مقوفا
  شنــاختــي قوفا
  ارزشـــــي قوفا
  ميثـــاقـــي قوفا
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 كنندگي    ويژة  اصلي  آن  تعيين     ها برتري  دارد و كار      ميثاقي  بر ديگر وفاق    قوفا
  . ميثاقي  بر تجانس  و تعارف  است      قبنياد وفا  .  هاست كردار براي  ساير وفاق     كارويژة 

 . دگي  دارد و بر تالزم  و تشابه  متكي  است         دهن   ارزشي  نقش  و كارويژه  نيرو      قوفا
 شناختي  تجميع  و ممانعت  از پراكندگي  است  و بر تعامل  و              ق بنيادين  وفا   كارويژه

 منزلتي  عبارت  از تجهيز و آماده سازي  و        قويژه  اصلي  وفا    كار.   مي شود  توافق  مبتني 
ثير و تدبير و مديريت  است  و        نقشي  تك  قويژة  اصلي  وفا    كار .   است  بر تكاثر متكي  

  :بنابراين. بر ترادف  و تواردمبتني  مي شود
تعيين كننده  كارويژه ها و كردارهاي  

 ساير
 ها وفاق
 با

 قوفا ) يك
  ميثاقي

  غير قابل  تغيير و متصلب

    تعارف+ تجانس  
 

 ها نيرو دهنده  به  ساير وفاق
 با

 قوفا) دو
  ارزشي

 ولي  طويل  المدت  با غيرقابل  تغيير
  به  ديرينگي  تاريخي تمسك 

    تالزم  و تشابه
 

 تجميع  و ممانعت  از پراكندگي 
 ويژه ها و كردارها كار

 با

 قوفا ) سه
  شناختي

  قابل  تغيير ولي  متصلب

    توافق+ تعامل  
 

 ها سازي  موقعيت تجهيز و آماده 
 با

 قوفا) چهار
  منزلتي

  غيير با تجربه  و ممارستقابل  ت

   تكاثر+ ارتباط  
 

 تكثير رفتارها و تدبير و مديريت 
 با

 قوفا ) پنج
  نقشي

ها و با  قابل  تغيير با تكرار آزمون
  سهولت

   توارد+ ترادف  
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به  نظر مي رسد انقالب  اسالمي  ايران  براي  اثبات  اتهام              =    مجموعة  دوازده  
وقي  سلطنت  و مجرم  شناختن  آمران  و عامالن  آن  بايستي  كوشش             حق  - رژيم سياسي
هاي   كارآيي  نظام  سلطنتي  را با اجرا و پايايي  وفاق              نامعقوليت  و نا    كند داليل 

 و جمهوري  اسالمي  نشان  دهد و در اين  معنا دست  به  اثبات   پنج گانه  انقالب  اسالمي
 غير اين  صورت  با تزلزل  و آشفتگي  در حقانيت            در  .حقانيت  وضعيت  جديد بزند   

پاسداشت  چارچوبة  قانون    .  دچار ابهام  مي شود     ، مقبوليت  و قانونيت  پسيني     آغازين
نظارت  و مواظبت  پيوسته  و نيز انتقاد و اعتراض   اساسي  به  همراه  نگاهباني  از روحية 

نمايه هاي  بعدي  و      ، درو  مايه هاي  اوليه بن   ، در سه  سطح    همدالنه  به  قانون  اساسي   
 .كمك  كند ها كردارهاي  پسيني  مي تواند به  تعميق  وفاق
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 .١٣٩‐٢٢٣صص  ) ١٣٥٧ ،  ، چاپ  دومتابان:بي جا(

 ،تبيان :  تهران(، ترجمة  سعيد معيدفر     نظم  اجتماعي  در نظريه هاي  جامعه شناسي      ،  پيتر ورسلي )  چهار

١٣٧٨.( 

 
 


