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چکیده
در ادبیات سیاسی رایج ،مشروعیت به معناا «پاییر

قاا اعلااد تاارت ای سا

شهروناان» تعریف میش د ،اما ای نگاه اسالم مشروعیت نظام سیاسی دتیقا بار اساا
تعریف میک ر تعریف نلی ش د بلکه مشروعیت نظام سیاسی به شرعیت آن گاره مای
خ رد ،بنابراین تفاوت اساسی میان تعریف مشروعیت ای نگااه ادبیاات رایاج در علا م
سیاسی و ای منظر تفکر اسالمی مشاهاه میش د در این تحقیا تال

می شا د مالن

تبیین تلایز نگاه اسالم به م م ع مشروعیت ،تاثیر این امر بر اتتاار نظام سیاسی اسالم
م رد بررسی ترار گیرد.
ای این رو به منظ ر درک صحیح ای رابطه میان دو مفه م اتتااار و مشاروعیت در نظاام
سیاسی اسالم این مقاله نخست به بررسی تعاریف و دیااگاهها دانشالناان مختلاف
درباره مفه م اتتاار پرداخته ،سپس نسبت و ارتباط میاان مفها م مشاروعیت و مفها م
اتتاار را در ادبیات سیاسی م رد بررسی ترار داده اسات .هلچناین در اداماه باه تبیاین
تعریف مشروعیت ای منظر تفکر اسالمی و دیاگاهها م ج د در این یمینه ،جایگااه و
نقش مردم در مشروعیت و اتتاار نظاام سیاسای ما رد بررسای تارار گر تاه و ای ایان
* عض هیئت عللی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
** دکترا تخصصی عل م سیاسی ،دانشگاه عالی د اع ملی ،تهران ،ایران
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رهگیر به نقش و جایگاه مشروعیت و چگ نگی تحقاا آن در نظاام سیاسای اساالم و
تاثیر این امر بر اتتاار دولت اسالمی پرداخته است .نگار

محقاا در ایان مقالاه ایان

است که مشاروعیت الهای باه معناا انطباام نظاام سیاسای باا آما یههاا اساالم و
برخ ردار ت أمان آن ای پییر

مردمای تايثیر مساتقی و مهلای بار شاک گیار و

ا زایش اتتاار نظام سیاسی اسالم دارد.

واژگان کلیدي :اقتدار ،مشروعیت ،اسالم ،قدرت ،مردم ،نظام سیاسي
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مقدمه
اتتاار ای جلله اصطالقاتی به شلار می رود که مفه می علیا و چناا وجهای دارد.
تاکن ن صاقبان کر و نظر در عرصهها مختلف ای جلله روان شناسی ،جامعه شناسی،
لسفه و سیاست مفه م اتتاار را م رد مطالعه ترار دادهانا و هر طیف به بعا یا برداشتی
خاص ای آن ت جه کردهانا ،و معنا متفاوتی ای آن ارائه دادهانا.
بکارگیر اصطالح اتتاار در ادبیات سیاسی رایج در کش رمان نیاز طای سااد هاا
اخیر راوان به چش می خ رد ،این اصطالح گاه به ص رت منفرد و گاه مالن ترکیا
با اصطالقات مختلفی هلچ ن نظامی ،سیاسی ،عللی و رهنگی و ...مطارح شااه و در
این میان اصطالح اتتاار ملی به عن ان م م عی مح ر در مباقثاات سیاسای کااربرد
بیشتر داشته است .اما با این وج د پژوهشهایی عللی در تبیین و تعریف این مفااهی
کلتر یا ت میش د.
در ادبیات سیاسی معاصر ،اتتاار به «تارت مشروع» و مشروعیت به «پاییر
اعلاد تارت ای س

قاا

شهروناان» گفته می ش د( .عال  )3831727،ای تعریاف ایان دو

اصطالح چنین برداشت می ش د که مشروعیت در ت لیا اتتاار برا نظام هاا سیاسای
ای جایگاه مه و بی بایلی برخ ردار است چرا که وتتی اتتاار «تارت مشروع» تعریف
می ش د این امر باین معنی است که باون مشروعیت هایچ نظاام سیاسای نلای ت اناا
اتتاار داشته باشا و هر گاه یک نظام سیاسی درصاد کس

اتتااار باشاا بایاا در گاام

نخست مشروعیت خ د را بر پایه ها است ار بنیان نها .در این مقاله تاال

مای شا د

ملن بررسی رابطه اتتاار و مشروعیت و چگ نگی تاثیر مشروعیت بر ایجااد اتتااار در
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نظام ها سیاسی ،رابطه میان این دو مفه م ای منظر تفکر اسالمی و در چارچ ب نظاام
سیاسی اسالم تبیین ش د.
این مقاله بر اسا

رو

تفسیر که یکی ای ان اع رو ها پژوهش کیفی است ای

طریا بررسی و تجزیه و تحلی منابع مکت ب در ق یهها تفکار و انایشاه اساالمی و
عل م سیاسی ص رت میپییرد.
مسيله اصلی این تحقیا درک رابطه و نقش مشروعیت در تحقا اتتاار نظام سیاسای
ای دیاگاه اسالم است و اهلیت این تحقیا ای آن روست که کس

اتتاار و تحقا آن ای

مهلترین اهااف هر نظام سیاسی ای جلله نظام سیاسی اسالم باه شالار مایرود .اماا ای
آنجا که به م م ع اتتاار بط ر معل د ای منظر تارت نگریسته میش د تايثیر و جایگااه
مشروعیت در این امر کلتر م رد ت جه واتع میگردد ،ب یژه آنکه ای نگاه اسالم م ما ع
مشروعیت ای تعریف خاص و متفاوتی برخ ردار است ،و کار عللی تاب تا جهی ها
در یمینه رابطه مشروعیت و اتتاار ص رت نپییر ته است .مرورت ارائه مقاالتی عللای
در این یمینه دوچناان می ش د ملن اینکه ای آنجا که نظام سیاسی قاک بار کشا رمان
مبتنی بر اسالم است ارائه مقاالت عللی در این یمینه میت انا ای ایااه و تايثیر گایار
بیشتر برخ ردار باشا.

اقتدار
واژه اتتاار در یبان ارسی به «تارت یا تن ،تارت داشتن ،ت انا شان و ت انایی«معنا
میش د .در لغتنامه دهخاا گردون اتتاار به « لک منزلت و صاق

تارت ،کسای کاه

تارت و ماننا آسلان است» تعبیر شاه است(.دهخاا)3731737،
در یبان عربی اتتاار ای ماده تار مشتا و معنا آن «الق ه» بیان میش د( .این منظ ر،
 )711 :1771الق ه به ارسی نیرو و ت انایی ترجله شاه است( .طباطبایی)6731777،
معادد واژه اتتاار در یبان انگلیسی کلله آت ریته است ایان اصاطالح در دیکشانر
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آکسف رد « قا یا تارت رمان دادن و به تلکین در آوردن دیگاران» معناا شااه اسات،
برا این اصطالح معانی دیگر هلچا ن تاارت ،اختیاار ،صاالقیت ،قاا ،صااق
اختیار ،دارا قا ،مرجع ،مرجعیت ،مسئ الن ام ر ،منبع م ثا ،سلطه ،تاارت مشاروع،
آمریت ،وثاتت ،و قجیات نیاز رکار مای شا د( .رجا ع کنیاا باه نا روی  1738 ،و
بریجانیان 1731 ،و ) oxford advanced dictionary
آنت نی ک ئینتن در کتاب لسفه سیاسی درباره واژه اتتاار می ن یسا:
مفه م اتتاار ،در یبان انگلیسی آشکارا ای مفاهی
عبارت ل ئیس و ش رت ،صاق

کهن التینی اشتقام یا ته است .باه

اتتاار در یبان التین کسای اسات کاه چیاز را باه

وج د می آورد ،یا ،تطع نظر ای آن که خ د او در ابتاا آن چیز را به وج د آورده باشا یا
دیگر  ،بر رشا و رونا آن می ا زایا(.ک ئینتین)131-8 :1731 ،
هلچنین ریچارد سنت ن یسناه کتاب «اتتاار» در ریشه یابی این واژه می ن یسا:
واژه اتتاار ای یک واژه التینی گر ته شاه که خ د آن به معنا مؤلف است .پاس در
کرت اتتاار ن عی کرت ت لیا مستتر است( .سنت)81 :1732 ،
درباره معنا اتتاار گفته میش د اتتاار امرویه باه معناا برخا ردار ای میزانای ای
تارت رسلی و رمانبردار دیگران و اقرای برخی وظایف خاص در محاوده مقررات
خاص است ،کسی که صاق

اتتاار است قاا قکلرانای دارد .ایان معنای ای صارف

اعلاد تارت یا یور متلاایز اسات باه یاک معنای اتتااار کااربرد مشاروع یور اسات.
(وینسنت)73 :1737 ،
اتتاار تارت مبتنی بر رمایت نیز معنی شاه اسات ،رابارت داد در ت مایح اتتااار
گفته است نف ر رهبران سیاسی یمانی بر قا دانسته می ش د که مبتنی بر اتتاار باشاا.
به عقیاه او« :اتتاار ن ع ویژه ا ای نف ر است ...و ناه تنهاا مطلائن تار و پردوامتار ای
اجبار می باشا بلکه عاملی است که به رهبر کلک می کنا تا بت انا با کلتارین اساتفاده
ای منابع سیاسی براقتی قک مت کنا .قک مت کردن به کلک اتتاار به مرات

با صار ه
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تر ای قک مت کردن ب سیله اجبار است(.رج ع کنیا به :رابرت)31 :1776 ،
دژون نیز در تبیین معنا اتتاار .آنرا علت کا ی اجتلاع داوطلبانه می دانا بگ نه ا
که در هله ج ان

و هله سط ح یناگی اجتلاعی پی سته می ت ان نل دهاایی ای نقاش

اصلی و اولیه اتتاار را دیا مث وتتی که رد دیگران را رهبر میکنا و یاا آن کسای
که به لحاظ تف م و رس خ اراده ا

می ت انا اراده ها مردم و دیگران را اراه آورد

و جهت دها معنایی که دژون ای اتتاار مراد می کنا «هلانا ت انایی ا است کاه کسای
برا تب النان پیشنهادهایش به دیگران دارد(».ک ئینتن ،هلان)177 :
نکته دیگر که در معناشناسی اصطالح اتتاار م رد ت جه واتع شااه ایاناسات کاه
«اتتاار هل اره با ن عی ارج و شک ه و بط ر دتیاتر با یک اعتلاد و اتکااد شخصای یاا
جلعی به کسی که اتتاار به او نسبت داده شاه ،هلاراه اسات( .شاجاعی یناا:1737 ،
)11
برخی برا شناخت دتیقتر معناا اتتااار آن را در مقایساه باا «تاارت عریاان» تارار
دادهانا ،در مقاب  ،ای نگاه صاق
برانگیزد» (سنت ،هلان )86 :صاق

نظرانی چ ن کاکست ن اتتاار آن است که «اقسا

بای

نظران مهلی هلچ ن راسا میاان تاارت عریاان و

تارت مبتنی بر رمایت تفاوت اساسی تائ می شا نا و ای ایان طریاا باه درک دتیقتار
مفه م اتتاار کلک می کننا .وبر ای جلله ایان دساته ای متفکاران اسات کاه مای گ یاا:
«روابط بین رمانروا و رمانبردار ای دو ص رت خارج نیست؛ یا مبتنی بار «اجباار مطلاا»
است که خاص دوران بردگی است؛ و یا ص رتی طبیعی و ققیقی دارد که مستلزم وجا د
قااتلی ای پییر

و مقب لیت است .و هلین ن ع دوم «تارت» و یا به تعبیار وبار تاارت

طبیعی و ققیقی است که به مفه م «اتتاار» نزدیک می ش د»( .شجاعی ینا ،هلان)17 :
با ت جه به معنا مختلفی که ای اصطالح اتتاار برداشت میش د برا این اصاطالح
تعاریف مختلفی نیز ارائه شاهاست پیتر میلر ،در کتاب س ژه ،استیال و تارت به نقا ای
ه رکهایلر درباره تعریف اتتاار می ن یسا:
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به اعتقاد ه رکهایلر ،اتتاار «مق له ا اساسی برا تاریخ» اسات .ای رهگایر اتتااار
است که در ش ر و ش م و ه

ها انسان و تابلیت ها سرشت نلایش ملهل ر باه

روابط تارت می ش د و رآیناها یناگی اجتلااعی و در هار دوره ا تحات هلاین
روابط تارت جریان می یابا( ».میلر)62 :1728 ،
هربرت سیل ن نیز در تعریف اتتاار می ن یسا« :اتتاار ،اختیار تصلی گیار بارا
هاایت اتاامات دیگران است ،اتتاار رابطه میان دو نفر است یکای رادسات و دیگار
رودست» (عال  ،هلان)111 :
قسین بشریه ه در این باره مین یسا :اتتاار تارت مشروع تان نی و مقب لی است
که میبا یا در شرایط مقتضی م رد اطاعت و رمانبردار ترار گیرد در اتتااار ت جیاه و
استااللی نهفته است که آن را ای شک تارت عریان خارج مایسااید و بارا م ما ع
تارت پییر تنی میکنا .ای این رو گفته میش د که اتتاار برا پیروان و تبعیت کنناگان
خصلت بیرونی ناارد .تارت پار در خان اده ای ن ع اتتاار است ییرا به دالیا مختلفای
تاب ت جیه و پییر تنی است(.بشیریه)1721:81 ،
اما دژون که در ق یه اتتاار ای جلله متفکران صاق

نام است تعریف خالصاه ا

ای این مفه م ارائه می کنا و در این باره می ن یسا :اتتااار عبارتسات ای تا ه جلا
اراده ها دیگران به س

مراد و مقص د خ یش»(.ک ئینتن ،هلان)111 :

مک آی ر نیز در برداشت خ د ای تعاریف و نظراتی که درباره اتتاار ارائه شاه مین یساا:
«اتتاار را اغل

هلان تارت می داننا تارت رمان به اطاعت» (عال  ،هلان)111 :

اما رابرت داد در کتاب «تجزیه و تحلی جایاا سیاسات» در تعریاف اتتااار ،ایان
مفه م را به مشروعیت گره می یناا و معتقاا اسات «تاارت مشاروع را اغلا

اتتااار

میداننا» و می ن یسا « :اتتاار نا ع ویاژه ا ای نفا ر اسات ،یعنای نفا ر مشاروع»...
(رج ع کنیا به داد ،هلان) ای نظر ت ما

هابز نیز مفه م اتتاار در تعریف باه م ما ع

قا و اختیار پی نا می خ رد هابز اتتاار را بر قس

تج یز یا تفا ی

قاا و اختیاار
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تعریف و تشریح کرده است ای این نگاه اتتاار مبتنی بار ارو وجا د مجل عاه ا ای
ت اعا و ت انین است که تعیین می کننا چه کسی تان نا می ت انا تصلیلات ن ع معینای
را اتخار کنا ،اقکام و رمانها ن ع معینی را صاادر نلایاا ،و نا ع معینای ای کارهاا
سلبلیک را انجام دها( .ک ئینتن)171 :
جیلز کللن ن یسناه کتاب بنیادها نظریه اجتلاعی نیز م م ع اتتاار را باه قاا و
ققانیت گره می ینا و در این چارچ ب تعریف خ د را ارائه می کنا و در ایان بااره
می ن یسا :با در نظر گر تن مفه م قا کنترد بر یک منبع انتقاد ناپییر – یعنی کنشها
خ د شخص – رابطه اتتاار را می ت ان این گ نه تعریف کرد :رابطه اتتااار کنشاگر بار
دیگر هنگامی وج د دارد که کنشگر اولی قا کنترد بار برخای کنشاها دیگار را
داشته باشا( ..کللن)111 :1727 ،
ای مجل ع دیاگاهها و تعاریفی که ت سط صاق

نظران مختلف درباره اتتااار ارائاه

شاهاست می ت ان این جلع بنا و وجه مشترک را باست آورد که اتتااار باه تاارتی
گفته میش د که ای مشروعیت و ققانیت برخ ردار باشا.

اقتدار و مشروعیت
برخی متفکران معتقانا میان مشروعیت و اتتاار تفکیک اساسی وج د ناارد باا ایان
استاالد که هر گاه در جامعه ا قاکلیت مشروعیت داشته باشا در واتع ای اتتااار ها
برخ ردار است و هر گاه قک مت مجب ر ش د به یور سیاساتها خا د را اعلااد کناا
معنا آن این است که آن قک مت مشروعیت ناارد پس اتتاار ه ناارد لیا نلایتا ان
میان مشروعیت و اتتاار تفکیک تائ شا.بط ر مثاد به عقیاه وبر آدمیان جاز ای کساانی
که به نظر آنان مشروعیت داشته باشنا رمان نلیبرنا و و ای اینجا نتیجه میگیارد کاه
با ت جه به نح ه اطاعت ا راد ای رهباران خا د و اینکاه آیاا آن اطاعات ای رو میا و
آگاهانه است یا نه؟ بایا نتیجه بگیری که مشروعیت رهبرانشان در چش آنان اعتباار
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دارد یا ناارد( .سنت)1732:71،
اما اکن ن این س اد پیش می آیا که تفاوت مشروعیت باه معناا ققانیات اتتااار و
مشروعیت به معنا تان نی ب دن اتتاار چگ نه تاب تحلی است این م م ع با یژه در
اتتاار عقالنی م رد بحث است که رابطه ققانیت این ن ع ای اتتاار با مشاروعیت آن باه
چه نح می ت انا باشا ای این روست که برخی ای متفکران معتقانا در ق یه مشروعیت
عالوه بر م م ع عقالنی و تان نی ب دن اتتاار مساله ت جه به اثباتی ب دن آن نسبت باه
هنجارها و اریشها نیز مطرح میش د.
اگر چنین تص ر ش د که اعتقاد به مشروعیت پایاها تجربی است و رابطه راتی باا
ققیقت ناارد ،در آن ص رت پایه هایی که برآنها مشروعیت بطری کامالً روشانی اسات ار
میگردد ،تنها ای اهلیت روان شناختی برخ ردار خ اهناا با د .بناابراین دامناقاعتقاد باه
مشروعیت تا سرقا اعتقاد به تان نی ب دن ک تاه میش د و دیگر مراجعه بشی ه ققا تی
برا تصلی گیر کفایت میکنا.
 ....اما به عقیاه «ی هانس وینکللان عقالنیت صا ر باه مفها م وبار آن ،مبناایی
کا ی برا مشروعیت راه نیاورده است .تاان نمناا

ای نفساه مشاروعیت بخاش

نیست .برعکس ،اثبات گرایی قق تی مستلزم اجلاع هلگاانی اسات کاه در سا گیار
عقالنی به اری

ریشه داشته باشا( .هابرما )813 :1721 ،

بط ر کلی ارغ ای این بحث که مشروعیت به چه میزان ای طریا تان نی با دن تابا
کس

است و رابطه آن با ققانیت و هنجارها و اریشها جامعه چیست؟ م م ع مها

این است که نتیجه و تاثیر عللی مشروعیت در ق یه اتتاار چیست؟ شایا اصالیتارین
پاسخی که به این س اد می ت ان داد ایان باشاا کاه مشاروعیت ای هار نا ع آن ،سانتی،
رهلنا و یا تان نی که باشا نتیجها

این اسات کاه اطاعات ای اتتااار را باه وظیفاه

تبای و آنرا قا القاء می کنا و این هلان رآینا است که طی آن ای طریا مشروعیت
تارت به اتتاار تبای میش د.
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مایک را

در این باره ماین یسا:مشاروعیت در نهایات در رهان مشااهاه کننااه

است ،خ اه اعلاد کنناه تارت یا تابع آن باشا .ایاه مشروعیت برا کسانی که اعلاد
تارت میکننا یا در پی اعلاد تارت هستنا آشاکار اسات .هلانگ ناه کاه روسا در
جلله مشه ر ای ترارداد اجتلاعی روشن میساید« :نیرومناترین مرد هرگاز باه انااایه
کا ی نیرومنا نیست تا هلیشه رمانروا باشا مگر اینکه تارت خ د را به قا و اطاعات
را به وظیفه تبای کنا».مشروعیت میت انا به عن ان این تبیین در نظر گر تاه شا د کاه
چرا مردم ای کسانی که بر مسنا تارت هستنا یا ماعی اتتااار بار آنهاا هساتنا اطاعات
میکننا چرا که نظ سیاسی ای طریا نظامها اریشای مشاترک ،اقتارام علا می بارا
اتتاار دولت ،مشروعیت یا با یور وقشیانه آشکار به دست نلیآیاا ،بلکاه نتیجاه یاک
با ت پیچیاه وابستگی متقاب میان نهادها و عالیتها اتتصاد و اجتلاعیا اسات کاه
مراکز تارت را تقسی و شارهایی مضاعف برا اطاعت وارد میکنناا .تاارت دولات
یک جنبه اصلی ای این ساختارهاست ،اما تنها متغیر مه نیست( .را )71 :1723 ،
در جلع بنا کلی درباره رابطه دو اصطالح اتتاار و مشروعیت به نظر میرسا مای
ت ان دیاگاه آنارو ونیسنت را م رد ت جه ترار داد .وینسنت مین یسا:
اتتاار مشروع اتتاار است که ای جان

کسانی که تحت کاربرد آن ترار میگیرناا،

معتبر یا م جه تلقی میش د .چنین اتتاار تان نی ،عادالنه و بر قا شاناخته مایشا د.
در نتیجه اجبار یا اعلاد یور ای جان

شخص واجاا اتتااار م جاه باه شالار مایرود.

مشروعیت یک نظام سیاسی به عبارت دیگر هلان اریشلنا آن است ،به این معنی کاه
آن نظام مبین اراده عل می است .چنین نظام سیاسی واجا قا قکلرانی است و ت تاع
دارد که مردم ای ت انین و مقرراتش اطاعات کنناا .مشاروعیت متضالن «ت اناایی نظاام
سیاسی در ایجاد و قفظ این اعتقاد است که نهادها سیاسی م ج د مناسابترین نهادهاا
برا جامعه هستنا» ....مفاهی اتتاار و مشروعیت هر دو در ارتبااط نزدیکای باا مفها م
تعها و التزام به رمانبردار دارناا .اتتااار متضالن ارو مشاروعیت اسات .اتتااار
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مشروع نیز به ن به خا د متضالن قاا انجاام عللای اسات کاه باا وظیفاه اطاعات و
رمانبردار سیاسی ارتباط دارد .چنانکاه هاناا پیتکاین گفتاه اسات« :چیاز را اتتااار
مشروع خ انان معل الً به این معنی است که آن چیز بایستی م رد اطاعت ترار گیارد...
بخشی ای معنا «اتتاار» این است که کسانی که تاابع آن هساتنا ،ملتازم باه اطاعات ای
آنانااا» امااا ایاان اسااتاالد را باایش ای اناااایه کااش دادهانااا تااا جااایی کااه گفتااه
میش د معنا دولت و اتتاار (ه ای لحاظ معنی لغ

و ه ای نظر عللی) بعضااً ایان

است که شهرونا مجب ر و ملتزم به اطاعت است( .وینسنت)77 :1737 ،
بنابراین هلانط ر ت میح داده شا که ریشه اتتااار در مشاروعیت اعتباار ،اقتارام و
نف ر است که رهبر یا یک سیست اجتلاعی نزد اعضا ییر مجل عه خا د باسات
میآورد که این اعتبار و نف ر م ج

میش د اعضا ییر مجل عه باون چ ن و چارا و

باون اینکه نیای به استاالد و اتناع آنها وج د داشته باشا رامین و دست رات رهبار
یا سیست را به اجراء در آورنا ،وتتی این م ما ع در ساطح یاک ملات و بارا نظاام
سیاسی قاک بر جامعه مطرح می ش د در ایان ساطح ،م ما ع اعتباار و اقتارام نظاام
سیاسی در مرقله نخست به مشروعیت نظام سیاسی بر میگردد به این معنای کاه یاک
نظام سیاسی وتتی می ت انا ای اعتبار و نف ر در جامعه برخ ردار ش د که مشاروعیت آن
نظام ،ا ی س

شهروناان م رد پییر

واتع شاه باشا یعنی ،هرگاه شاهروناان باه ایان

باور برسنا که نظام سیاسی قاک بر جامعاه برقاا اسات ،ایان بااور م جا

تلکاین

رمایتلناانه آنها ای تارت سیاسی و هلراهی و پشتیبانی آنها ای آن میش د و هلین امار
یمینهها اقترام و نف ر نظام سیاسی را نزد شهروناان اراه مایکناا و در نهایات باه
اتتاار نظام سیاسی منتج میش د ،ییرا در سایه باور به ققانیت نظاام سیاسای اسات کاه
مردم نظام را م رد اقترام ترار میدهناا بارا آن اعتباار تائا مایشا نا و سیاساتها و
برنامهها آن را به اجراء در می آورنا و نظام سیاسای بااون نیاای باه اعلااد تاارت و
بکارگیر یور ،ت انین و خ استه هایش نزد جامعه بالی نف ر ناشای ای مشاروعیتی کاه
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دارد به اجراء در میآیا که چنین م تعیتی بارا نظاام سیاسای م تعیات اتتااار نامیااه
میش د ای اینرو با ت جه به استااللها مطرح شاه میتا ان باه ایان نتیجاه رسایا کاه
مشروعیت ایجلله عناصر اصلی اتتاار و ای مهلترین ارکان و شروط تحقاا آن اسات و
باون وج د مشروعیت ،اتتاار به معنا واتعی در نظام سیاسی تاب تحقا نلیباشا.

اسالم ،مشروعیت ،اقتدار
ای نگاه اسالم جهان ای آن خااست و تنها اوست که قا قاکلیت دارد ،او انساان را
آیاد آ ریاه است و هیچ کس قا قاکلیت بر دیگر را جز او نااارد ،ایان امار بااین
معنی است که انسان مسللان تنها میت انا در مقاب تارت خاا ،یا تارتی کاه ای طارف
خااونا ميرون و مشروع است سر تسلی رود آورد و آنرا م رد پییر
تارتی غیر ای آن ای نگاه اسالم نبایا م رد پییر

ترار دها و هر

واتاع شا د یاا باه تعبیار دیگار هار

قاکلیتی غیر ای قاکلیت الهی ای منظر اسالم مشروعیت ناارد .ایان م ما ع در آیاات
متعاد ترآن کری م رد اشاره ترار گر ته که برخی ای آنها عبارت است ای:
 « رمانروایی آسلانها و یمین و آنچه میاان آنهاسات ای آن خااسات و او بار هارکار ت اناست» (مائاه)181:
 « ...رماانروایی آسالانها و یماین ای آن اوسات و هایچ خااایی جاز او نیساات»(اعراف)113:
 «هیچ رمانی جز رمان خاا نیست» (ی سف)73: «قک جز خاا نیست ،رمان داده است که جز او را نپرستیا( »...ی سف)61: «جز این نیست که ولی شلا خااست( »...مائاه)11: «ا کسانیکه ایلان آوردهایا ای خاا اطاعت کنیا( »...نساء)11: «قک تنها قک خااست( »..انعام)13:« -هیچ مرد و ین مؤمنی را نرسا که چ ن خاا و پیامبر

در کار قکا کردناا
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آنها را در آن کارشان اختیار باشا( »...اقزاب)77:
مبتنی بر چنین آیات و دیاگاهی است که امام خلینی در کتاب شارح دعاا ساحر
درباره منشاء تارت چنین مین یسا« :م ج دات عاال هلگای قیثیات کلااد و ظها ر
تارت انا ...و هیچ نیرویی را به جز نیرو او و هیچ ارادها را به جاز اراده او ظها ر
نیست ،بلکه به جز وج د او وج د نیست( ».خلینی .)118 :1713 ،اعتقاد به انحصار
تارت و قاکلیت به منشاء الیزاد الهی تيثیر شگر ی در دیاگاهها و برداشتها صاق
نظران مسللان در ق یه تارت و سیاست نیز داشته است ،مبتنی بر این اعتقاد است کاه
نتیجه گر ته میش د:
« -1برا هیچ رد یا دودمان یا طبقه یاا سااکنان دیگارل تللارو دولات اساالمی در
قاکلیت نصیبی نیست؛ ییرا قاک ققیقی خااست.
 -8کسی جز خاا تعالی در کار تشریع یاا تاان نگایار ققای نااارد و مساللانان
نلیت اننا چیز جز آنچه را که خااونا برا ایشان تشریع یا ومع کرده دگرگ ن ساینا.
 -7دولت اسالمی جز برا تان ن مشروعی که پیاامبر خااا ای سا

پروردگاار

آورده ،مؤسَس نیست( ».قلبی)88 :1737،
بنابراین بر اسا

آم یهها دین اساالم تاارت سیاسای تنهاا در صا رتی مایت اناا

مشروعیت داشته باشا که مبتنی بر م ابط و بر اسا
واتع این مشروعیت الهی است که معیار و مبنا پییر

اص د دینی شک گر ته باشاا و در
تارت سیاسای ای سا

جامعاه

اسالمی میباشا ،چرا که آم یهها اسالمی به مسللانان اجایه نلایدهاا تاارت سیاسای
خارج ای م ابط شرعی را م رد پییر

ترار دهنا .در ایان بااره آیات ا ...جا اد آملای

مین یسا« :اگر ملک و ملک ت جهان و انسان و آسلانها و یمین و هر آنچه و هار آنکاه
در آنهاست ،به دست خااونا است« :تبارک الی بیاه الللک(ملک « »)11:سابحان الای
بیاه ملک ت ک شیء(یس »)27:و هلق م ج دات ک چک و بزرگ ،عبا خااونا و مطیاع
و منقاد و مسبح و خاماع و سااجا اویناا« :لاه اسال مان ای السال ات و االرو (آد
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علران« »)27:هلل یسجا من ی السل ات و االرو (رعا »)11:الیم اسات کاه انساان ،در
یناگی رد و اجتلاعی در تان ن یناگی خ د ،عبا خااونا باشا و تنهاا تاان ن کاما و
سعادت آور را که هلان تان ن الهای اسات ،بپاییرد و تسالی تا انین نااتص ،جاهالناه ،و
ه اماارانق بشر نگردد( ».عباا ...ج اد آملی ،والیت قیاه ،والیات قاهات و عااالت:
 )61بر اسا

هلین دیاگاه و اعتقاد است که امام خلینی (ره) مشرووعیت الهای تاارت

را م رد تيکیا ترار میدها و در این باره در کتاب والیت قیه مین یساا« :اختیاار تشاریع
در اسالم به خااونا متعاد اختصاص یا ته است ،هیچکس قا تان نگیار نااارد و هایچ
تان نی جز قک شارع را نلیت ان به اجرا گیاشت ...قاکلیات منحصار باه خااسات و
تان ن رمان و قک خااست» (خلینی ،والیت  )76 :1732ایشان هلچنین در ایان بااره
میگ یا« :در اسالم یک قک مت است و آن قک مت خاا ،یک تان ن اسات و آن تاان ن
خاا و هله م ظفنا به آن تان ن عل کننا( ».خلینی ،1736 ،جلا )673 :11
م م ع دیاگاه اسالم مبنی برمشروعیت الهی تارت ،ای س

آیتا ...خامنها نیز ما رد

تصریح واتع شاه است .ایشان در این باره میگ یا« :در اسالم سرپرستی جامعاه متعلاا باه
خاا متعاد است ،هیچ انسانی این قا را ناارد که اداره ام ر انساانها دیگار را بار عهااه
بگیرد ،این قا مخص ص خاا متعاد اسات ...هایچ تاارتی ،هایچ شلشایر برایای ،هایچ
ثروتی ،قتی هیچ عل و تابیر به کسی این قا را نلیدها کاه مالاک و تصالی گیرنااه
درباره سرن شت انسانها دیگر باشا ...این قا متعلا به خاا اسات( ».خامناها ساخنرانی
 .)1737/8/17عالمه شهیا مرتضی مطهار نیاز در کتااب «پیراما ن جلها ر اساالمی»
م م ع مشروعیت الهی تارت را چنین تبیین میکنا« :قا الهی باه معنای اینکاه قاکلیات
اع ای ومع تان ن ومع مص بات را ...جز خااونا کسی شایسته نیسات ...و ریشاه مطلا
هلان لسفه نب ت است که ایائ ل ژ و ومع تان ن بشر جز به وسیله خاا میسر نیسات،
تهرا در مقام اجرا نیز والیت الهی شرط است( ».مطهر )1731:117 ،
قاد که به م م ع مشروعیت الهی نظام سیاسی در اساالم مبتنای بار آیاات و ادلاه
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برداشت و دیاگاهها صاق نظران مسللان بط ر خالصه و

شرده اشاره شا اکن ن این سؤاد پیش می آیاا کاه ساای و کاار ظها ر و باروی اراده و
قاکلیت الهی به عن ان تنها قاکلیت مشروع ای نگاه اسالم در عرصه سیاسی -اجتلاعی
جامعه کاام است یا به تعبیر دیگر اتتاار مبتنی بر تاارت مشاروع و متصا باه تاارت
الیزاد الهی در صحنه اجتلاع و سیاست با چه مبنا و مسیر و بر اسا

کااامین مکاانیزم

در جامعه تابلیت تحقا پیاا میکنا؟
عالمه محلاتقی جعفر در پاسخ به سؤاد ا مالایکر معتقاا اسات« :در ققیقات
منظ ر ای قاکلیات خااوناا باروی و ظها ر اراده خااا ب سایله پیاامبران و عقا د و
وجاانها سلی در ج امع بشار و اجارا آن ب سایله خا د انسانهاسات» (جعفار ،
)813 :1771
پاسخی که استاد جعفر به سؤاد مطرح شاه ،ارائه کارده اسات در واتاع ریشاه در
آیات و روایاتی دارد که مؤمنان را به اطاعت ای پیامبر(ص) و اولیاالمر ارا مایخ اناا،
آیات متعاد ترآن و سیره پیامبر گرامی اسالم جا شک باتی نلیگیارد که مکانیزم قا
اعلاد ،تارت و اجرا

رمان الهی یا به تعبیر دیگار مشاروعیت قاکلیات سیاسای در

دوره قیات پربرکت ایشان ای طریا قض ر آن بزرگ ار در رأ

نظام سیاسای اساالم و

وج ب اطاعت هلگان ای پیامبر(ص) با ده اسات (رجا ع کنیاا باه مطهار  1736و
ج اد آملی  .)1727اما م م ع مشروعیت تاارت سیاسای و چگا نگی تحقاا اراده
الهی در عرصه قاکلیت سیاسی جامعه در دورة پس ای قیات ایشان مهلترین م م عی
است که ت جه جامعه اسالمی را پس ای رقلت پیامبر گرامی اسالم(ص) به خ د جلا
کرد و ای هلین نقطه نظر است که پس ای رقلات ایشاان دو جریاان شایعه و سانی در
جامعه اسالمی شک گر ت.

ديدگاه اهل سنت
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مشروعیت نزد اه سنت با مشروعیت جامعه شناختی (مقب لیت و اعتبار) آغای شاا.
یعنی قادثه ا اتفام ا تاد و مردم ه پییرا آن شانا .پییر
به تارت رسیان خلفا ،بعاها م ج

واتعه تاریخی چگ نگی

پیاایش نظریهها مشروعیت در نزد اها سانت

(نظریه انتخاب اه ق و عقا ،نظریه اساتخالف و نظریاه شا را) شاا تااریخ انایشاه
سیاسی اه سنت گ اه است که این انایشهها به تبع وتایع یماناه شاک گر تاهاناا .باه
تعبیر دیگر ،مشروعیت به مفها م لسافی آن ،متايخر ای مشاروعیت باه مفها م جامعاه
شناختی آن نزد اه سنت ب ده است .آنها ای مشروعیت جامعهشاناختی باه مشاروعیت
لسفی رسیاهانا و به هلین سب

است که یکای دیگار ای نظریاههاا مشاروعیت کاه

متيخرتر ای آن سه است ،نظریاه اساتیال اسات کاه پاس ای رو کارآماان بنایامیاه و
بنیعبا

و سپس ظه ر سلسله ها پادشاهی محلی ،ارائه شاا .نظریاه اساتیال باه ایان

معنی است که هر کسی به هر طریقی بت انا بر مردم مسلط ش د و رمانش نا ای شا د،
مشروعیت دارد .به بیان دیگر هر سلطها ققانیت آور اسات(.رج ع کنیاا باه :تاادر ،
 1732و یرقی)1723 ،

ديدگاه شیعه
در انایشه سیاسی شیعه ای هلان ابتاا مسايله «مشاروعیت» باه عنا ان اساسایتارین
سؤاد قاکلیت ظاهر شا .در پاسخ به این سؤاد مفه م مح ر انایشاه سیاسای شایعه،
«امامت» در مقاب «خال ت» مطرح می ش د .اماام شایعی برگزیااه ماردم نیسات؛ قتای
برگزیاه شخص پیامبر اکرم (ص) ه نیست؛ بلکه امراالهای در ارد خااص – علای
(ع) تبل ر یا ت و پیامبر ه آشکارکنناه این امر و ميم ر به اجرا و اباالغ رماان االهای
شا .بنابراین میت ان گفت م م ع مشاروعیت تاارت سیاسای پاس ای رقلات پیاامبر
گرامی اسالم (ص) ای نگاه شیعه در چارچ ب نظریه امامت استلرار ماییاباا ،ایان امار
باین معنی است که شیعه پس ای پیامبر (ص) تنها تارتی را بار قاا مایداناا و ما رد
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ترار می دها که در چارچ ب نظریه امامت شک گر ته باشا؛ (رج ع کنیاا باه،

مطهر  )1736 ،براسا

نظریه امامات باه تعبیار آیاتا ...قکای پاس ای پیاامبر(ص)

« قک مت ای آن امامان است و ایان ،باه دلیا نصاای اسات کاه باه رماان خااوناا ای
پیامبر(ص) رسیاه است .و امام هلان مسؤولیتها پیامبر را باه دو

دارد و ای هلاان

صالقیتها و اختیارات برخ ردار است .البتاه ،تفااوتهاایی میاان آن دو وجا د دارد»
(قکی  )733 :1723 ،بنابراین به اعتقاد شیعه مبتنی بر ادله نقلی و عقلی (رجا ع کنیاا
به مطهر  ،هلان) تارت مشروع در نظام سیاسی اسالم تنها تارتی اسات کاه منصا ب
خااونا باشا و این تارت در عرصه اجتلاع در دوره قیات پیاامبر(ص) و دوایده اماام
معص م(ع) ای طریا آنها تبل ر یا ته و در قا امکان اعلاد شااه اسات اماا اکنا ن ایان
سؤاد پیش می آیا که بر اسا

دیاگاه شیعه در دورة پس ای قیات و قض ر امامان(ع)،

مشروعیت تارت سیاسی بر اسا

چه مکانیزمی تاب تحقا است؟ به نظر مایرساا در

پاسخ به این سؤاد میت ان گفت در واتع در این دوره این م ابط و ت انین اسالم اسات
که به نظام سیاسی مشروعیت می دها و یا اینکه مشروعیت را ای آن سل

میکنا بااین

معنی که چنانچه تارت سیاسی در چارچ ب و مبتنی بر ت انین و آم یهها دینی شک
بگیرد ،و برنامه ها و دست رات اسالم را در جامعه محقا کنا آن تاارت ای نگااه اساالم
مشروع است اما چنانچه تارت سیاسی بر اساا

ما ابط اساالمی شاک نگیارد و یاا

ت انین اسالمی را اجرا نکنا بی شک ای نگاه اسالم ،نامشروع و غیرتاب پییر
اولین مابطه اسالم در اینباره این است کاه اساالمشانا

اسات و

صاالح ،کاه ها صاالقیت

تخصصی در شناخت اقکام و ت انین اسالم و ه صالقیت شخصایتی ای تبیا تقا ا و
عاالت داشته باشا و ه ای بیانش تا
برخ ردار باشا در رأ

در شاناخت اومااع و اقا اد یماناه خا یش

نظام سیاسی ترار گیرد (مراجعه کنیا به امام خلینی .)1732،به

تعبیردیگر می ت ان گفت مکانیزم تحقا مشاروعیت تاارت سیاسای در دوره غیبات ای
طریا قض ر عال دینی دارا صالقیت و شناخت و بینش الیم در رأ

نظام سیاسای
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و وج ب اطاعت هلگاان ای و تعریاف مایشا د .صااراللتيلهین دالیا عقلای ایان
م م ع را در اسراراالیات چنین بیان میکنا:
« .1انسان به غایتی که برا آن آ ریاه شاه نلیرساا ،مگار در اجتلاعااتی کاه بار
مبنا ه یار بنا شاه باشنا.
 .8خیر ا ض و کلاد اتصی تنها با ماینه

امله و امت امله به دست میآیا کاه

شهرها آن برا رسیان به آن غایت ه یارنا؛
 .7ماینه

امله ه چ ن بان ساللی است که اعضایش در کام سااختن ینااگی

قی ان ه یارنا و یک عض  ،یعنی تل  ،در آن رئیس اسات و بقیاه اجازا باا سلساله
مرات

خاص اغراو این عض رئیس را راه می آورنا .رم بان با ماینه ایان اسات

که ع اجزا بان طبعی است ،ولی ع ا راد ماینه اراد .
 .6شرط اساسی ریاست در ماینه

امله این است که عق

عااد در هار دو جازء

نظر و عللی در ت ه ناطقه و متخلیه رئیس قاص شاه باشا .در ایان صا رت او
قکی یلس ف و ولیّ و نبی خ اها ب د ،و صالقیت ریاست ماینه

امله را خ اهاا

داشت( ».شیرای )172 :1771 ،
هلچنین صارالاین در شرح اص د کا ی در این باره مین یسا:
«عال ققیقی و عارف ربانی دارا والیت بار دیان و دنیاسات و ای ریاسات کبار
برخ ردار است .. .علارت و آبادانی عال ارمی و بقاء ان اع در این عال به وج د عاال
ربانی وابسته است و ما بر این مطل
دلی این مطل

در قکلت متعالیه اتاماه برهاان نلا دهایا  ».و

را چنین ت میح میدها :که «امام معص م و پس ای او عارف ربانی تلامل

عال ل امکان هستنا ،و طبیعی است که اگر در رأ

عال نباشنا ،ام ر طبیعت نیز بساامان

نخ اها ب د( ».لکیایی )1722:718 ،امام خلینی نیز در کتاب شئ ن و اختیارات ولای
قیه پس ای بر شلردن دالی عقلی مرورت قک مت اسالمی در دورة غیبت باا اساتناد
به روایتی ای امام رما (ع) دالی مرورت قض ر اولیاالمر را در رأ

جامعاه اساالمی
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چنین بیان میکنا:
«در کتاب عل الشرائع با سنا خ ب و م ثا ای ض بن شاران روایت شاه کاه او
ای امام رما (ع) نق کرده است که در ملن قایثی رم دنا« :اگر کسی بگ یا که چارا
خااونا «اولی االمر» برا مردم ترار داده ،آنان را به پیرو ای ایشان امر رما ده اسات،
پاسخ داده میش د که این امر عل بسیار دارد:
ای جلله اینکه ،خااونا قاود و ت انینی برا یناگی بشر تعیین رم ده اسات و باه
مردم رمان داده که ای آن قاود و ت انین تجاوی نکننا ،چرا که ساد و تباهی برا آناان
به ارمغان میآورد .اماا اجارا ایان تا انین و رعایات قااود شارعی صا رت تحقاا
نلیپییرد مگر آنکه خااونا یماماار امین بار ایشاان بگلاارد تاا آناان را ای تعاا ای
قاود و ارتکاب محرمات بای دارد .درغیر این ص رت ،چاه بساا ا اراد باشانا کاه ای
لیت و منفعت شخصی خ د ،به بها تباه شان ام ر دیگران ،صرف نظر نکنناا .ای ایان
رو ،خااونا سرپرستی برا مردم تعیین رم ده است تا ایشان را ای سااد و تبااهی باای
دارد و اقکام و ت انین اسالمی را درمیان آنان اتامه کنا( ".خلینای )87 :1736 ،سایا
محلا باتر قکی ولی امر را هلان قیه جامع الشرایط می داناا و دربااره جایگااه او در
قک مت اسالمی مین یسا:
«برتر قک مت اسالمی بر سایر قک متها آن است که اص تان نگیار را ای خااا
می دانا و نقش رمانروایان رسانان این ت انین و اقکام یا کشف آن ،ای طریا رج ع باه
دالیلی است که شارع مقا

نیز آن ها را تب د داشته باشا ...رمانروا اسالمی] قااک

اسالمی[ یا بایا به اقکام شرعی به ط ر مستقی و ای طریا وقی الهی آگاه باشاا نظیار
پیامبر(ص) و سپس این اقکام را به مردم برسانا .یا این که این اقکام ای سا

خااا و

پیامبر به و سپرده شاه باشا هلاننا امام و یاا ایان رماانروا مجتهاا باشاا و بت اناا
اقکام را ای طریا دالی تفصیلی چهارگانه استنباط کنا( ».قکی  ،هلان)733:
اینکه منظ ر ای اولیاالمر در دوره غیبت مجتها عادد است طای ناماق آیات ا ...میاریا
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تلی به تحعلی شاه تاجار نیز م رد تاکیا واتع شاه است ،ایشان در این نامه مین یسا:
«من چه خاک بر سر کن که میشن م میخ اهنا لق
باهنا که میه

اه سنت و خالف میه

اینکه کسی را که خاا اطاعت او را واج

«اولا االمر» با دن را باه شااه

شیعه است ...پس عق و نق معامانا در
کنا ،بایاا معصا م و عاال باه جلیاع علا م

باشا .مگر در قاد امطرار و عام امکان وص د به خامت معص م کاه اطاعات مجتهاا
عادد مثال واج

میش د و اما در ص رت انحصار امر در د ع دشلنان دیان باه سالطان

شیعیان هر کس خ اها که باشا ،پس نه ای راه وج ب اطاعت ای اوست ،بلکه به خااطر
وج ب د ع و اعانت در ر ع تسلط( ».روقانی)112 :1722 ،
شیخ مفیا نیز مرورت رهبر جامعه اسالمی را در دوره غیبت چنین بیان مایکناا:
«غیبت امام ،نیای جامعه را به امام به عن ان قا ظ شرع و قجت خااونا ،در میاان ماردم
رو یمین ،پایان نلیدها .ملن اینکه به عقیاه ایشان لزومای نااارد کاه اماام شخصااً
عل کنا .هلان گ نه که پیامبران در هنگام قیات اغل

ای طریا جانشینان و نایبان عل

میکردنا ،امام ه ملکن است نایبی برا خا د تعیاین کناا( ».للبتا ن)171 :1721 ،
بات جه به دیاگاههایی که درباره جایگاه و شين عاللان دینی در دوره غیبت بط ر نظر
مطرح شاه است بط ر کلی می ت ان گفت بزرگان و عللا شیعه در ط د تاریخ جایگاه
مجتهاان را بعن ان سرپرستان ،اولیاالمر و رهبار جامعاه اساالمی هلا اره ما رد تيکیاا
داشته انا ،و اگر چه درباره قااود اختیاارات و قیطاه سرپرساتی والیات قیاه ای نظار
واقا برخ ردار نب ده انا اما هله آنها اختصاصی ب دن این جایگاه به شارع مقاا

و

مشروعیت الهی آن را م رد تيکیا داشاتهاناا« .و بارا اثباات آن ساه راه نظریاه طریاا
قسبه ،نص

و انتخااب را مطارح کارده اناا (جهات اطاالع بیشاتر مراجعاه شا د باه

پیشه رد)66 :1727
«در هر سه نظریه (قسبه ،نص  ،انتخاب) شی ه انتخاب قاک  ،شرایط و صفات قاک
و تاعاهها والیترانی و قاود آن ای س

شارع معاین مایگاردد .در هار ساه نظریاه،
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خ است مردم و خ است قاک مقیا و مشروط به ت اعا و م ابط شرعی است .عالوه بر
این که باون رمایت ماردم و اتبااد مردمای ،براساا

هار ساه نظریاه ،امکاان برتارار

قک مت اسالمی وج د ناارد و قک مت اسالمی علیت نلییاباا .هار مقااار کاه ماردم
آمادگی پییر

والیتاالهی در قک مت داشته باشنا ،به ناچاار باه هلاان مقااار بساناه

میش د تا یمینه تحقا کام قک مت اسالمی راه آیا( ».رویبه)186-3 :1727 ،
بنابراین جلع بنا مباقث گیشته این می ش د که مشروعیت رکان و شارط تحقاا
اتتاار نظام سیاسی است و ای نگاه اسالم ،مشروعیت به معنا شرعیت یا به تعبیر دیگار
تحت عن ان مشروعیت الهی تعریف میش د اما اینکه مشاروعیت الهای چاه نسابتی باا
اتتاار نظام سیاسی اسالم می ت انا داشته باشا ،میان مشروعیت الهی تاارت سیاسای باا
اتتاار آن چه رابطها برترار است و اص ال چگ نه مشروعیت الهی میت اناا در اتتااار
نظام سیاسی تيثیرگیار باشا ،م م عاتی است که پاسخ آن ای رهگایر بررسای نقاش و
جایگاه مردم در مشروعیت و اتتاار نظام سیاسی اسالم تاب درک است.

نقش مردم در مشروعیت و اقتدار نظام سیاسي اسالم
قاد که مطرح شا ای منظر اسالم مشروعیت به معنا قا اعلاد تاارت تنهاا ای آن
خااست و مکانیزم تحقا آن ای طریا قاکلیت پیامبر ،ائله و اولایاالمار تعریاف شااه
است اکن ن بایا به این سؤاد پاسخ داده ش د که نقاش و جایگااه ماردم در ایان یمیناه
چیست؟ اینکه اسالم ای س یی انسان را خلیفها ...میناما ،او را صااق
در ر تار ت صیف می کنا و به هلین دلی برا انسانها پاادا

اختیاار و آیاد

و عقااب در نظار گر تاه

است ،اما مشروعیت تارت سیاسی را به خاا و والیت الهی اختصاص میدهاا در ایان
ص رت ،این سؤاد پیش میآیا که جایگاه و نقش مردم در عرصاق سیاسای و قکا متی
چگ نه تعریف میش د و نسبت مردم با مشروعیت و اتتاار نظام سیاسی چیست؟
پاسخ به این سؤاد را می ت ان ای این نقطه آغای کرد که یاک اصا اساسای در دیان
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اسالم پییر

آیاد مبتنی بر «ال اکراه ی الاین» (بقره )817 :اسات ،چارا کاه اصا ال

ایلان ،باور و اعتقاد ای طریا یور و اجبار نلیت انا م رد پییر

تلبی انسانها واتع شا د،

بلکه ایلان واتعی اعتقاد است که ای سرشناخت هلراه با اختیار و خ است و می درونی
ا راد شک میگیرد بنابراین وتتی در یک جامعه اسالمی شهروناان خا د ای سار اختیاار و
آیاد  ،دین اسالم را م رد پییر
پییر

ترار میدهنا ای جللاه اصا د دیان اساالم کاه ما رد

اختیار آنها واتع میش د این است کاه ارد مساللان خا د را تحات والیات و

سرپرستی الهی ،و تعالی و رامین و اقکام اسالم را بعن ان آم یههاا ساعادت بخاش و
خ شبختی آ رین مبنا اعتقاد و اعلاد و ر تار خ د ترار میدها(.رج ع کنیا باه جا اد
آملی ،شلی والیت) در این چارچ ب ای جلله رامین و اقکام اسالمی که بط ر کلی هار
رد مسللانی آن را بص رت اراد و اختیار میپییرد اطاعت ای خاا و پیامبر و ولایامار
و اقکام و م ابط اسالم است لیا میت ان گفت نکته اود در یمینه رابطاه و نسابت ماردم
با مشروعیت الهی تارت سیاسی اسالم این است که ماردم ایان قاکلیات و قاا اعلااد
تارت را در نظام سیاسی اسالم خ د ای سر می و رغبت م رد پییر

ترار میدهناا اماام

خلینی (ره) در این باره میگ یا« :قک مت اسالمی قکا متی اسات کاه اوالً صادرصاا
متکی به آیاد ملت باشا ....و چ ن اکثریت تاطع این ملت مساللاننا ،باایهی اسات کاه
بایا م ایین و ت اعا اسالمی در هله یمینههاا رعایات شا د» (خلینای 1771 ،ج)77 :7
نکته دوم در این باره این است که وتتی تارت و مشروعیت و والیت الهی ای س
م رد پییر

واتع میش د این امر به معنا پییر

نیست بلکه به معنا پییر

ماردم

یورگ یی و دیکتات ر مت لیان اما ر

اعلاد و اجرا اقکام مبتنی بار قاا و عااالت و کرامات

انسانی اسالم است و قاک اسالمی یا ولی قیه صر ا بر اسا
اقکام الهی اعلاد قک مت میکنا لیا پییر

این امار ای سا

م ابط اسالمی و مبتنی بر
ماردم امار عقالنای و

طبیعی است.امام خلینی (ره) در این باره نیز میگ یا:
«اسالم بنیانگیار قک متی است که در آن ناه شای ة اساتبااد قااک اسات کاه آراء و
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تلایالت نفسانیل یک تن را بر سراسر جامعه تحلی کنا ،و نه شی ة مشروطه و جلها ر
که متّکی بر ت انینی باشا که گروهی ای ا راد جامعه برا تلامی آن ومع می کننااَ؛ بلکاه
قک مت اسالمی ،نظامی است مُلهَ و منبعث ای وقی الهی که در تلام یمینه هاا ای تاان ن
الهی ماد می گیرد ،و هیچ یک ای یمامااران و سرپرستان ام ر جامعه را قااّ اساتبااد رأ
نیست .تلام برنامههایی که در یمینق یماماار جامعاه و شاؤون و لا ایم آن ،جهات ر اع
نیایها مردم به اجرا در میآیا ،بایا بر اسا

ت انین الهی باشا( ».خلینی)81 :1736 ،

قضرت آیت اله خامنها نیز در این باره معتقا است« :رهبر نیاز در برابار تاان ن
مث دیگر آقاد مردم است و والیت مطلقه قیه به معناا مطلاا العناان با دن رهبار
نیست بلکه به این معناست که اگر در اداره کش ر مسئلها رخ داد ...رهبر بت اناا بار
اسا

این اختیارات مشک را ق کنا» (خامنها سخنرانی )1728/1/87
نکته س م دربارة رابطه تارت و مشروعیت الهی با مردم در این واتعیت نهفته اسات کاه

اص الً دین و اقکام و دست رات و تارت الهی اسالم برا اداره جامعاه بشار نااید شااه
است و هاف آن هاایت ،تکام و ر اه و رستگار انسان است و بایهی است کاه چنانچاه
این تارت و قاکلیت الهی ای س

مردم م رد پییر

واتع نشا د قاکلیات الهای امکاان

تحقا پیاا نلیکنا آیت ا ...ج اد آملی در این باره میگ یا« :قاکلیت دیان قاا و نظاام
اسالمی هلانننا هر نظام دیگر با آریوها تحقا نلیپییرد بلکه قض ر مردم و اتحااد آناان
بر مح ر قا را میطلبا ،مردم با پییر

دین اوال و پییر

والیت قاک اسالمی ثانیاً دیان

خاا را در جامعه محقا میساینا» (ج اد آملی  )2831731بنابراین الیمه ،اجراء و تحقاا
اقکام و م ابط اسالمی پییر

و هلراهی و هلکار مردم با والیات و رهبار اسات ای

این منظر م م ع مقب لیت و یا باه تعبیار برخای ای متفکاران اساالمی م ما ع مشاروعیت
مردمی نظام سیاسی اسالم در کنار مشروعیت الهی آن مطرح میش د یعنی اگر چاه شارعیت
و ققانیت تارت ای نگاه اسالم صر ا جنباه الهای دارد اماا پاییر

تاارت ای سا

ماردم

واتعیتی است که باون آن نظام سیاسی نلیت انا جنبه عللای و اجرایای در عرصاه اجتلااع
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پیاا کنا ای این منظر است که ای دیاگاه اسالم مشروعیت مردمی تاارت یاا باه تعبیار دیگار
مقب لیت مردمی آن نیز قائز اهلیت میش د سیره پیامبر(ص) و ائله(ع) ه نشاان مایدهاا
آن بزرگ اران هر چنا که مقام نب ت و امامت خ د را ای خااونا کس
وج د در عرصه سیاست و قک مت ،پییر

کارده ب دناا باا ایان

و اساتقباد و هلراهای ماردم را شارط تحقاا

نظام سیاسی اسالم میدانستنا (رج ع کنیا به مصباح یزد  )1723 ،ای هلاین روسات کاه
آیتاله خامنها نیز اهلیت نقش مردم را در نظام سیاسی اسالم م رد تيکیا تارار مایدهاا و
در این باره میگ یا« :در تفکر اسالمی ،انایشه خاامح ر با انایشاه ماردم محا ر هایچ
منا اتی ناارد و در قک مت دینی مردم اص و هله کاره هستنا ...اگر مردم با قاک اساالمی
بیعت نکننا و او را نخ اهنا اگر چه امیرالل منین (ع) ه باشا ،مگر ملکن است بر سر کاار
بیایا و تا مردم نخ اهنا و ایلان و اعتقاد نااشته باشانا چناین امار ملکان نخ اهاا با د»
(سخنرانی آیت اله خامنها  .)1733/18/6بنابراین اگر چه ای نگاه اسالم مشروعیت تاارت
سیاسی ،الهی تعریف میش د اما این امر به معنا نادیااه انگاشاتن جایگااه ماردم در تحقاا
نظام سیاسی اسالم نیست و اسالم مقب لیت قاکلیت و پییر

مردمی آن را شرط مارور

اتتاار نظام سیاسی میدانا.

نتیجه گیري
در این مقاله تبیین شا کاه ای تجزیاه و تحلیا آما یههاا و دیااگاهها اساالم درباارة
سیاست و قک مت ،این نتیجه باست میآیا که اسالم اص الً برپاایی و اساتقرار هایچ نظاام
نامشروعی را مجای نلیدانا ،شرط اولیه تحقا نظام سیاسی را مشاروعیت آن و اتتااار آن را
نیز مستلزم برخ ردار ای رکن مه مشروعیت میدانا ،هلچنین بر اسا

ادله عقلی و نقلای

تبیین شا که مشروعیت م رد نظر اسالم در ققانیت ،ناشی ای الهی ب دن آن تعریف میشا د
و مکانیزم تحقا مشروعیت الهی دولات اساالمی در عصار قامار (دوره غیبات) ای طریاا
قض ر عال دینی عادد واجا شارایط در رأ

تاارت و اداره جامعاه بار اساا

تا انین و
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آم یهها اسالمی ص رت می پاییرد مالن اینکاه ای تعاالی دیان اساالم ایان مطلا

نیاز

استخراج شا که تاکیا اسالم بر مشروعیت الهی نظام سیاسای باه معناا غفلات ای نقاش و
جایگاه مردم در این یمینه نیست بلکه اسالم نیز پاییر

و هلراهای ماردم را شارط تحقاا

نظام سیاسی و اتتاار آن میدانا به عبارت دیگار اساالم در ایان یمیناه مشاروعیت الهای را
شرط الیم میدانا اما کا ی نلیدانا یعنی عالوه بر اینکه مشروعیت الهای را شارط تحقاا و
اتتاار نظام سیاسی اسالم بر شلرده بر مرورت پییر

و هلراهی مردمی نیز بعن ان عنصار

الیم در این یمینه تيکیا کرده و مشروعیت الهی و مردمی را ت أمان شرط و رکان اساتقرار و
اتتاار نظام سیاسای دانساته اسات ،باه ایان ترتیا

در ایان تحقیاا ای مجلا ع مباقاث و

آم یهها دین اسالم چنین نتیجهگیر شا که مشروعیت ای ارکاان اتتااار نظاام سیاسای ای
منظر تفکر اسالمی به قساب میآیا باا ایان ت مایح کاه ماراد ای مشاروعیت شارعیت یاا
ققانیت به هلراه مقب لیت و پییر

مردمی است ای این دیاگاه اگر نظاام سیاسای ای درجاه

باال تارت ،سلطه ،امکانات و کارایی بهرهمنا باشا اما ای ققانیت ناشی ای مشروعیت الهای
و مقب لیت مردمی برخ ردار نباشا باه م تعیات اتتااار دسات نیا تاه ،نظاامی مقتاار تلقای
نلیش د .هلچنین در این تحقیا این نتیجه قاص شا کاه ای منظار مشاروعیت ،اتتااار در
نظام سیاسی اسالم ای استحکام بیشتر نسبت به اتتاار در سایر نظامها سیاسای برخا ردار
است ،چرا که در نظامها سیاسی غیراسالمی ملکن اسات شاهروناان بار اساا
خاص یا منا ع یا تر

یا ترارداد و تان ن نسبت به نظام سیاسی پییر

اقساا

یا مشاروعیت تائا

ش نا اما هرگز باور به ققانیت آن نااشته باشنا اماا در نظاام سیاسای اساالم تاارتی کاه ای
مشروعیت الهی برخ ردار میش د نزد شهروناان مساللان بعنا ان تاارت برققای شاناخته
میش د که نسبت به ققانیت آن باور و ایلان تلبی دارنا و این امر م جا
عالوه بر پییر

مایشا د ماردم

و تلکین متعارف سیاسی ن عی هلراهی مبتنی بر باور و اعتقاد تلبی نیاز باا

قاکلیت مبیود دارنا که در اثر آن ،تق یت و اساتحکام نظاام سیاسای و ا ازایش اتتااار آن
قاص میش د .بنابراین نتیجه مباقث مرب ط به مشروعیت ای دیاگاه اسالم این میش د کاه
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مشروعیت یکی ای ارکان اصلی اتتاار در نظام سیاسی اسالم محس ب میش د.
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