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  رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسالم

       *دکتر علی الریجانی
  **غالمرضا غالمی ابرستان

  چکیده
پـذیرش حـق اعمـال قـدرت از سـوي           «در ادبیات سیاسی رایج، مشروعیت به معناي        

 اما از نگاه اسالم مشروعیت نظام سیاسی دقیقا  بر اسـاس  ،شود می تعریف» شهروندان
ف مذکور تعریف نمی شود بلکه مشروعیت نظام سیاسی به شرعیت آن گـره مـی     تعری

خورد، بنابراین تفاوت اساسی میان تعریف مشروعیت از نگاه ادبیـات رایـج در علـوم                
شود در این تحقیق تالش می شـود ضـمن    سیاسی و از منظر تفکر اسالمی مشاهده می    

 این امر بر اقتدار نظام سیاسی اسالم تبیین تمایز نگاه اسالم به موضوع مشروعیت، تاثیر     
 .مورد بررسی قرار گیرد

از این رو به منظور درك صحیح از رابطه میان دو مفهوم اقتدار و مـشروعیت در نظـام                
سیاسی اسالم این مقاله نخست به بررسی تعاریف و دیـدگاههاي دانـشمندان مختلـف        

 مفهـوم مـشروعیت و مفهـوم     سپس نسبت و ارتباط میـان  ،درباره مفهوم اقتدار پرداخته   
 همچنـین در ادامـه بـه تبیـین          .اقتدار را در ادبیات سیاسی مورد بررسی قرار داده است         

 جایگاه و   ،تعریف مشروعیت از منظر تفکر اسالمی و دیدگاههاي موجود در این زمینه           
نقش مردم در مشروعیت و اقتدار نظام سیاسـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و از ایـن                   

                                                   
  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران* 

 دکتراي تخصصی علوم سیاسی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران** 
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قش و جایگاه مشروعیت و چگونگی تحقق آن در نظـام سیاسـی اسـالم و         رهگذر به ن  
نگرش محقـق در ایـن مقالـه ایـن     . تاثیر این امر بر اقتدار دولت اسالمی پرداخته است        

هـاي اسـالم و      است که مشروعیت الهـی بـه معنـاي انطبـاق نظـام سیاسـی بـا آمـوزه                  
ی بـر شـکل گیـري و        برخورداري توأمان آن از پذیرش مردمی تـأثیر مـستقیم و مهمـ            

 .افزایش اقتدار نظام سیاسی اسالم دارد

 نظام سیاسی مردم، قدرت، اسالم، مشروعیت، اقتدار،: واژگان کلیدي
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 مقدمه

. رود که مفهومی عمیق و چنـد وجهـی دارد   اقتدار از جمله اصطالحاتی به شمار می   
 جامعه شناسی، هاي مختلف از جمله روان شناسی، تاکنون صاحبان فکر و نظر در عرصه

اند و هر طیف به بعد یا برداشتی  فلسفه و سیاست مفهوم اقتدار را مورد مطالعه قرار داده
  .اند ه اند، و معناي متفاوتی از آن ارائه داد خاص از آن توجه کرده

بکارگیري اصطالح اقتدار در ادبیات سیاسی رایج در کشورمان نیز طـی سـال هـاي       
د، این اصطالح گاه به صورت منفرد و گاه ضـمن ترکیـب   خور اخیر فراوان به چشم می    

مطرح شـده و در    ... با اصطالحات مختلفی همچون نظامی، سیاسی، علمی و فرهنگی و         
این میان اصطالح اقتدار ملی به عنوان موضوعی محوري در مباحثـات سیاسـی کـاربرد       

ریف این مفاهیم هایی علمی در تبیین و تع اما با این وجود پژوهش   . بیشتري داشته است  
  .شود کمتر یافت می

پـذیرش حـق   «و مشروعیت به » قدرت مشروع«در ادبیات سیاسی معاصر، اقتدار به      
از تعریـف ایـن دو      ) 72:1383،عـالم . (گفته می شود  » اعمال قدرت از سوي شهروندان    

اصطالح چنین برداشت می شود که مشروعیت در تولید اقتدار براي نظام هاي سیاسـی         
تعریف » قدرت مشروع« مهم و بی بدیلی برخوردار است چرا که وقتی اقتدار      از جایگاه 

می شود این امر بدین معنی است که بدون مشروعیت هیچ نظـام سیاسـی نمـی توانـد                   
اقتدار داشته باشد و هر گاه یک نظام سیاسی درصدد کسب اقتدار باشـد بایـد در گـام                    

در این مقاله تالش مـی شـود        .  نهد نخست مشروعیت خود را بر پایه هاي استوار بنیان        
ضمن بررسی رابطه اقتدار و مشروعیت و چگونگی تاثیر مشروعیت بر ایجاد اقتـدار در         
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نظام هاي سیاسی، رابطه میان این دو مفهوم از منظر تفکر اسالمی و در چارچوب نظام                
  .سیاسی اسالم تبیین شود

اي پژوهش کیفی است از ه این مقاله بر اساس روش تفسیري که یکی از انواع روش
هاي تفکر و اندیـشه اسـالمی و      طریق بررسی و تجزیه و تحلیل منابع مکتوب در حوزه         

  .پذیرد علوم سیاسی صورت می
مسأله اصلی این تحقیق درك رابطه و نقش مشروعیت در تحقق اقتدار نظام سیاسی           

 تحقق آن از از دیدگاه اسالم است و اهمیت این تحقیق از آن روست که کسب اقتدار و 
امـا از   . رود  مهمترین اهداف هر نظام سیاسی از جمله نظام سیاسی اسالم به شـمار مـی              

شود تأثیر و جایگـاه       آنجا که به موضوع اقتدار بطور معمول از منظر قدرت نگریسته می           
 بویژه آنکه از نگاه اسالم موضوع   ،گردد  مشروعیت در این امر کمتر مورد توجه واقع می        

تعریف خاص و متفاوتی برخوردار است، و کار علمی قابل تـوجهی هـم      مشروعیت از   
ضرورت ارائه مقاالتی علمی    . در زمینه رابطه مشروعیت و اقتدار صورت نپذیرفته است        

شود ضمن اینکه از آنجا که نظام سیاسی حاکم بـر کـشورمان    در این زمینه دوچندان می  
تواند از فایده و تـأثیر گـذاري    مینه میمبتنی بر اسالم است ارائه مقاالت علمی در این ز    

  .بیشتري برخوردار باشد

  اقتدار
معنا «قدرت یافتن، قدرت داشتن، توانا شدن و توانایی«واژه اقتدار در زبان فارسی به 

فلک منزلت و صاحب قدرت، کسی کـه        «نامه دهخدا گردون اقتدار به        در لغت . شود  می
  )76:1376دهخدا،.(تعبیر شده است» قدرت وي مانند آسمان است

این منظور، . (شود بیان می» القوه«در زبان عربی اقتدار از ماده قدر مشتق و معناي آن 
  )46:1366طباطبایی،. (القوه به فارسی نیرو و توانایی ترجمه شده است) 399: 1369

است این اصـطالح در دیکـشنري    معادل واژه اقتدار در زبان انگلیسی کلمه آتوریته
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 معنـا شـده اسـت،    »ق یا قدرت فرمان دادن و به تمکین در آوردن دیگـران ح«آکسفورد  
براي این اصطالح معانی دیگري همچـون قـدرت، اختیـار، صـالحیت، حـق، صـاحب         
اختیار، داراي حق، مرجع، مرجعیت، مسئوالن امور، منبع موثق، سلطه، قدرت مـشروع،             

 و   1372روزي،  رجـوع کنیـد بـه نـو       . (آمریت، وثاقت، و حجیـت نیـز ذکـر مـی شـود            
  )advanced dictionary   oxford   و1375بریجانیان، 

  :آنتونی کوئینتن در کتاب فلسفه سیاسی درباره واژه اقتدار می نویسد
به . مفهوم اقتدار، در زبان انگلیسی آشکارا از مفاهیم  کهن التینی اشتقاق یافته است             

 اسـت کـه  چیـزي را بـه     عبارت لوئیس و شورت، صاحب اقتدار در زبان التین کـسی   
وجود می آورد، یا، قطع نظر از آن که خود او در ابتدا آن چیز را به وجود آورده باشد یا 

  )170-2: 1371کوئینتین، (.دیگري، بر رشد و رونق آن می افزاید
  :در ریشه یابی این واژه می نویسد» اقتدار«همچنین ریچارد سنت نویسنده کتاب 

پس در . التینی گرفته شده که خود آن به معناي مؤلف است      واژه اقتدار از یک واژه      
  )25: 1378سنت، . (فکرت اقتدار نوعی فکرت تولید مستتر است

اقتدار امروزه به معنـاي برخـورداري از میزانـی از     شود درباره معناي اقتدار گفته می
قدرت رسمی و فرمانبرداري دیگران و احراز برخی وظایف خاص در محدوده مقررات      

ایـن معنـی از صـرف       . خاص است، کسی که صاحب اقتدار است حق حکمرانـی دارد          
. اعمال قدرت یا زور متمایز اسـت بـه یـک معنـی اقتـدار کـاربرد مـشروع زور اسـت                    

  )67: 1376وینسنت، (
اقتدار قدرت مبتنی بر رضایت نیز معنی شده است، رابـرت دال در توضـیح اقتـدار                 

. ی بر حق دانسته می شود که مبتنی بر اقتدار باشـد گفته است  نفوذ رهبران سیاسی زمان  
و نه تنهـا مطمـئن تـر و پردوامتـر از            ..  .اقتدار نوع ویژه اي از نفوذ است      «: به عقیده او  

اجبار می باشد بلکه عاملی است که به رهبر کمک می کند تا بتواند با کمترین اسـتفاده                
مک اقتدار به مراتب با صرفه حکومت کردن به ک . از منابع سیاسی براحتی حکومت کند     
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  )70: 1364رابرت، : رجوع کنید به.(تر از حکومت کردن بوسیله اجبار است
آنرا علت کافی اجتماع داوطلبانه می داند بگونه اي . دژونل نیز در تبیین معناي اقتدار

که در همه جوانب و همه سطوح زندگی اجتماعی پیوسته می توان نمودهایی از نقـش                
کند و یا آن کـسی     یه اقتدار را دید مثل وقتی که فردي دیگران را رهبري می           اصلی و اول  

که به لحاظ تفوق و رسوخ اراده اش می تواند اراده هاي مردم و دیگران را فراهم آورد             
همانا توانایی اي است که کـسی  «و جهت دهد معنایی که دژونل از اقتدار مراد می کند           

  )166: کوئینتن، همان(».گران داردبراي قبوالندن پیشنهادهایش به دی
اسـت کـه    نکته دیگري که در معناشناسی اصطالح اقتدار مورد توجه واقع شده ایـن         

تر با یک اعتماد و اتکال شخـصی یـا    اقتدار همواره با نوعی ارج و شکوه و بطور دقیق       «
   )55: 1376شجاعی زند، . (جمعی به کسی که اقتدار به او نسبت داده شده، همراه است

  قـرار  » قـدرت عریـان  «برخی براي شناخت دقیقتر معناي اقتدار آن را در مقایسه بـا        
احساس بیم «اند، در مقابل، از نگاه صاحب نظرانی چون کاکستون اقتدار آن است که داده

صاحب نظران مهمی همچون راسل میان قـدرت عریـان و     ) 24: سنت، همان (» برانگیزد
سی قائل می شوند و از این طریـق بـه درك دقیقتـر    قدرت مبتنی بر رضایت تفاوت اسا 

: وبر از جمله این دسته از متفکران اسـت کـه  مـی گویـد        . مفهوم اقتدار کمک می کنند    
» اجبار مطلق«روابط  بین فرمانروا و فرمانبردار از دو صورت خارج نیست؛ یا مبتنی بر       «

د که مستلزم وجود است که خاص دوران بردگی است؛ و یا صورتی طبیعی و حقیقی دار
و یا به تعبیر وبر قدرت » قدرت«و همین نوع دوم   . حداقلی از پذیرش و مقبولیت است     
  )56: شجاعی زند، همان. (»نزدیک می شود» اقتدار«طبیعی و حقیقی است که به مفهوم 

شود براي این اصـطالح   با توجه به معناي مختلفی که از اصطالح اقتدار برداشت می 
است پیتر میلر، در کتاب سوژه، استیال و قدرت به نقل از           نیز ارائه شده   تعاریف مختلفی 

 :هورکهایمر درباره تعریف اقتدار می نویسد

از رهگـذر اقتـدار   . است» مقوله اي اساسی براي تاریخ «به اعتقاد هورکهایمر، اقتدار     
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است که در شور و شوق و هوس هاي انسان و قابلیت هاي سرشت نمایش ممهمور به    
وابط قدرت می شود و فرآیندهاي زندگی اجتماعی و در هـر دوره اي تحـت همـین                  ر

  ) 48: 1382میلر، (» .روابط قدرت جریان می یابد
اقتدار، اختیار تصمیم گیري بـراي      «: هربرت سیمون نیز در تعریف اقتدار می نویسد       

یگـري  هدایت اقدامات دیگران است، اقتدار رابطه میان دو نفر است یکی فرادسـت و د     
  )101: عالم، همان (»فرودست

 اقتدار قدرت مشروع قانونی و مقبولی است :نویسد حسین بشریه هم در این باره می     
باید در شرایط مقتضی مورد اطاعت و فرمانبرداري قرار گیرد در اقتدار توجیـه و             که می 

سـازد و بـراي موضـوع       استداللی نهفته است که آن را از شکل قدرت عریان خارج می           
شود که اقتدار براي پیروان و تبعیت کنندگان  از این رو گفته می. کند قدرت پذیرفتنی می

قدرت پدر در خانواده از نوع اقتدار است زیرا به دالیل مختلفـی     . خصلت بیرونی ندارد  
 )1380:25بشیریه، (.قاب توجیه و پذیرفتنی است

است تعریف خالصه اي اما دژونل که در حوزه اقتدار از جمله متفکران صاحب نام      
اقتدار عبارتـست از قـوه جلـب        : از این مفهوم ارائه می کند وي در این باره می نویسد           

  )195: کوئینتن، همان.(»اراده هاي دیگران به سوي مراد و مقصود خویش
: نویسدمک آیور نیز در برداشت خود از تعاریف و نظراتی که درباره اقتدار ارائه شده می       

  ) 101: عالم، همان(» ب همان قدرت می دانند قدرت فرمان به اطاعتاقتدار را اغل«
در تعریـف اقتـدار، ایـن    » تجزیه و تحلیل جدیـد سیاسـت  «اما رابرت دال در کتاب   

  قـدرت مـشروع را اغلـب اقتـدار     «مفهوم را به مشروعیت گره می زند و معتقـد اسـت         
» ...، یعنـی نفـوذ مـشروع    اقتدار نوع ویـژه اي از نفـوذ اسـت         «: وي می نویسد  » دانندمی

از نظر توماس هابز نیز مفهوم اقتدار در تعریف به موضـوع            ) رجوع کنید به دال، همان    (
حق و اختیار پیوند می خورد هابز اقتدار را بر حسب تجویز یا تفویض حـق و اختیـار                 
تعریف و تشریح کرده است از این نگاه اقتدار مبتنی بر فـرض وجـود مجموعـه اي از                   
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قوانین است که تعیین می کنند چه کسی قانونا می تواند تصمیمات نوع معینی              قواعد و   
را اتخاذ کند، احکام و فرمانهاي نوع معینی را صادر نمایـد، و نـوع معینـی از کارهـاي                 

  )169: کوئینتن. (سمبلیک را انجام دهد
 جیمز کلمن نویسنده کتاب بنیادهاي نظریه اجتماعی نیز موضوع اقتدار را به حـق و           

حقانیت گره می زند و در این چارچوب تعریف خود را ارائه می کند وي در این بـاره            
 یعنی کنشهاي –با در نظر گرفتن مفهوم حق کنترل بر یک منبع انتقال ناپذیر : می نویسد

رابطه اقتدار کنـشگر بـر      :  رابطه اقتدار را می توان این گونه تعریف کرد         –خود شخص   
ه کنشگر اولی حق کنترل بـر برخـی کنـشهاي دیگـري را       دیگري هنگامی وجود دارد ک    

  )109: 1386کلمن، .. (داشته باشد
از مجموع دیدگاهها و تعاریفی که توسط صاحب نظران مختلف درباره اقتدار ارائـه        

است می توان این جمع بندي و وجه مشترك را بدست آورد که اقتدار بـه قـدرتی            شده
  .ت برخوردار باشدشود که از مشروعیت و حقانی گفته می

 اقتدار و مشروعیت

برخی متفکران معتقدند میان مشروعیت و اقتدار تفکیک اساسی وجود ندارد با ایـن        
اي حاکمیت مشروعیت داشته باشد در واقع از اقتدار هـم             استدالل که هر گاه در جامعه     

برخوردار است و هر گاه حکومت مجبور شود به زور سیاستهاي خـود را اعمـال کنـد           
تـوان   عناي آن این است که آن حکومت مشروعیت ندارد پس اقتدار هم ندارد لذا نمی        م

بطور مثال به عقیده وبر آدمیان جز از کـسانی      .میان مشروعیت و اقتدار تفکیک قائل شد      
گیرد کـه  برند و وي از اینجا نتیجه میکه به نظر آنان مشروعیت داشته باشند فرمان نمی       

فراد از رهبران خـود و اینکـه آیـا آن اطاعـت از روي میـل و      با توجه به نحوه اطاعت ا    
شان در چشم آنان اعتبـاري  آگاهانه است یا نه؟ باید نتیجه بگیریم که مشروعیت رهبران    

  ) 1378:30سنت،. (دارد یا ندارد
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آید که تفاوت مشروعیت به معنـاي حقانیـت اقتـدار و           اما اکنون این سوال پیش می     
ی بودن اقتدار چگونه قابل تحلیل است این موضوع بـویژه در    مشروعیت به معناي قانون   

اقتدار عقالنی مورد بحث است که رابطه حقانیت این نوع از اقتدار با مشروعیت آن بـه       
تواند باشد از این روست که برخی از متفکران معتقدند در حوزه مشروعیت  چه نحو می 

 توجه به اثباتی بودن آن نسبت بـه  عالوه بر موضوع عقالنی و قانونی بودن اقتدار مساله      
  .شود هنجارها و ارزشها نیز مطرح می

اي تجربی است و رابطه ذاتی با     اگر چنین تصور شود که اعتقاد به مشروعیت پدیده        
هایی که برآنها مشروعیت بطرز کامالً روشنی اسـتوار           حقیقت ندارد، در آن صورت پایه     

بنـابراین دامنـۀاعتقاد بـه      . ردار خواهند بـود   شناختی برخو   گردد، تنها از اهمیت روان    می
شود و دیگر مراجعه بشیوه حقوقی       مشروعیت تا سرحد اعتقاد به قانونی بودن کوتاه می        

 . کندبراي تصمیم گیري کفایت می

یوهانس وینکلمان عقالنیت صوري بـه مفهـوم وبـري آن، مبنـایی             «اما به عقیده    .... 
منـدي فـی نفـسه مـشروعیت بخـش       قـانون . ستکافی براي مشروعیت فراهم نیاورده ا     

گرایی حقوقی مستلزم اجماع همگانی اسـت کـه در سـو گیـري                برعکس، اثبات . نیست
  )207: 1380هابرماس، . (عقالنی به ارزش ریشه داشته باشد

بطور کلی فارغ از این بحث که مشروعیت به چه میزان از طریق قانونی بودن قابـل               
یت و هنجارها و ارزشهاي جامعه چیست؟ موضوع مهم      کسب است و رابطه آن با حقان      

تـرین    این است که نتیجه و تاثیر عملی مشروعیت در حوزه اقتدار چیست؟ شاید اصلی             
توان داد این باشـد کـه مـشروعیت از هـر نـوع آن، سـنتی،        پاسخی که به این سوال می   

را بـه وظیفـه   اش این است کـه اطاعـت از اقتـدار     فرهمندي و یا قانونی که باشد نتیجه     
کند و این همان فرآیندي است که طی آن از طریق مشروعیت  تبدیل و آنرا حق القاء می   
  .شود قدرت به اقتدار تبدیل می

مـشروعیت در نهایـت در ذهـن مـشاهده کننـده            :نویسد  مایکل راش در این باره می     



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  الملل روابط بینفصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و      74

ه اعمال فایده مشروعیت براي کسانی ک. است، خواه اعمال کننده قدرت یا تابع آن باشد    
همانگونـه کـه روسـو در    . کنند یا در پی اعمال قدرت هستند آشـکار  اسـت       قدرت می 

نیرومندترین مرد هرگز بـه انـدازه    «: سازدجمله مشهوري از قرارداد اجتماعی روشن می      
کافی نیرومند نیست تا همیشه فرمانروا باشد مگر اینکه قدرت خود را به حق و اطاعت            

تواند به عنوان این تبیین در نظر گرفته شـود کـه            مشروعیت می .»را به وظیفه تبدیل کند    
چرا مردم از کسانی که بر مسند قدرت هستند یا مدعی اقتدار بـر آنهـا هـستند اطاعـت          

کنند چرا که نظم سیاسی از طریق نظامهاي ارزشی مـشترك، احتـرام عمـومی بـراي             می
آید، بلکـه نتیجـه یـک       میاقتدار دولت، مشروعیت یا با زور وحشیانه آشکار به دست ن          

اي است کـه  بافت پیچیده وابستگی متقابل میان نهادها و فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی     
قـدرت دولـت   . کنندمراکز قدرت را تقسیم و فشارهایی مضاعف براي اطاعت وارد می          

  )61: 1387راش، . (یک جنبه اصلی از این ساختارهاست، اما تنها متغیر مهم نیست
رسد مـی   ي کلی درباره رابطه دو اصطالح اقتدار و مشروعیت به نظر می بند  در جمع 

 :نویسد وینسنت می. توان دیدگاه آندرو ونیسنت را مورد توجه قرار داد

گیرنـد،  اقتدار مشروع اقتداري است که از جانب کسانی که تحت کاربرد آن قرار می 
. شـود ه و بر حق شناخته مـی      چنین اقتداري قانونی، عادالن   . شودمعتبر یا موجه تلقی می    

. روددر نتیجه اجبار یا اعمال زور از جانب شخص واجد اقتـدار موجـه بـه شـمار مـی            
مشروعیت یک نظام سیاسی به عبارت دیگر همان ارزشمندي آن است، به این معنی که       

چنین نظام سیاسی واجد حق حکمرانی است و توقـع  . آن نظام مبین اراده عمومی است 
توانـایی نظـام    «مـشروعیت متـضمن     .  از قوانین و مقرراتش اطاعت کننـد       دارد که مردم  

سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهادهاي سیاسی موجود مناسبترین نهادهـا    
مفاهیم اقتدار و مشروعیت هر دو در ارتباط نزدیکـی بـا مفهـوم          .... »براي جامعه هستند  

اقتـدار  . ر متـضمن فـرض مـشروعیت اسـت    اقتـدا . تعهد و التزام به فرمانبرداري دارنـد     
مشروع نیز به نوبه خود متـضمن حـق انجـام عملـی اسـت کـه بـا وظیفـه اطاعـت و                         
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چیـزي را اقتـدار     «: چنانکه هانـا پیتکـین گفتـه اسـت        . فرمانبرداري سیاسی ارتباط دارد   
... مشروع خواندن معموالً به این معنی است که آن چیز بایستی مورد اطاعت قرار گیـرد       

  این است که کسانی که تابع آن هـستند، ملتـزم بـه اطاعـت از          » اقتدار« از معناي    بخشی
ــدآن ــش داده  » ان ــدازه ک ــیش از ان ــتدالل را ب ــن اس ــا ای ــه   ام ــه گفت ــایی ک ــا ج ــد ت   ان
بعضاً ایـن  ) هم از لحاظ معنی لغوي و هم از نظر عملی         (شود معناي دولت و اقتدار      می

  )  66: 1376وینسنت، . ( استاست که شهروند مجبور و ملتزم به اطاعت
بنابراین همانطور توضیح داده شد که ریشه اقتدار در مـشروعیت اعتبـار، احتـرام و                
نفوذي است که رهبري یا یک سیستم اجتماعی نزد اعضاي زیر مجموعه خـود بدسـت    

شود اعضاي زیر مجموعه بدون چون و چرا و       آورد که این اعتبار و نفوذ موجب می         می
نیازي به استدالل و اقناع آنها وجود داشته باشد فرامین و دستورات رهبري             بدون اینکه   

یا سیستم را به اجراء در آورند، وقتی این موضوع در سـطح یـک ملـت و بـراي نظـام              
شود در این سـطح، موضـوع اعتبـار و احتـرام نظـام                سیاسی حاکم بر جامعه مطرح می     

گردد به این معنی کـه یـک    ر میسیاسی در مرحله نخست به  مشروعیت نظام سیاسی ب     
تواند از اعتبار و نفوذ در جامعه برخوردار شود که مـشروعیت آن   نظام سیاسی وقتی می  

نظام، از سوي شهروندان مورد پذیرش واقع شده باشد یعنی، هرگاه شهروندان بـه ایـن           
باور برسند که نظام سیاسی حاکم بر جامعه برحـق اسـت، ایـن بـاور موجـب تمکـین                   

شود و همین امر  ندانه آنها از قدرت سیاسی و همراهی و پشتیبانی آنها از آن می            رضایتم
کنـد و در نهایـت بـه     هاي احترام و نفوذ نظام سیاسی را نزد شهروندان فراهم مـی     زمینه

شود، زیرا در سایه باور به حقانیت نظام سیاسی اسـت کـه               اقتدار نظام سیاسی منتج می    
شـوند و سیاسـتها و    دهند بـراي آن اعتبـار قائـل مـی     ار میمردم نظام را مورد احترام قر  

آورند و نظام سیاسی بـدون نیـاز بـه اعمـال قـدرت و          هاي آن را به اجراء در می        برنامه
هایش نزد جامعه بدلیل نفوذ ناشـی از مـشروعیتی کـه     بکارگیري زور، قوانین و خواسته  

اسـی موقعیـت اقتـدار نامیـده     آید که چنین موقعیتی براي نظـام سی      دارد به اجراء در می    



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  الملل روابط بینفصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و      76

توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه       رو با توجه به استداللهاي مطرح شده می     شود از این    می
مشروعیت ازجمله عناصر اصلی اقتدار و از مهمترین ارکان و شروط تحقق آن اسـت و       

 . باشد بدون وجود مشروعیت، اقتدار به معناي واقعی در نظام سیاسی قابل تحقق نمی

  اقتدار ، مشروعیت،اسالم

از نگاه اسالم جهان از آن خداست و تنها اوست که حق حاکمیت دارد، او انسان را         
آزاد آفریده است و هیچ کس حق حاکمیت بر دیگري را جز او ندارد، ایـن امـر بـدین                 

تواند در مقابل قدرت خدا، یا قدرتی که از طـرف       معنی است که انسان مسلمان تنها می      
و مشروع است سر تسلیم فرود آورد و آنرا مورد پذیرش قرار دهد و هر خداوند مأذون 

قدرتی غیر از آن از نگاه اسالم نباید مورد پذیرش واقـع شـود یـا بـه تعبیـر دیگـر هـر           
این موضـوع در آیـات      . حاکمیتی غیر از حاکمیت الهی از منظر اسالم مشروعیت ندارد         

  :خی از آنها عبارت است ازمتعدد قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته که بر
فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاسـت از آن خداسـت و او بـر هـر                  « -

  )120:مائده(» کاري تواناست
» فرمانروایی آسـمانها و زمـین از آن اوسـت و هـیچ خـدایی جـز او نیـست               ... « -

  )157:اعراف(
 )67:یوسف(» هیچ فرمانی جز فرمان خدا نیست« -

 )40:یوسف(» ... فرمان داده است که جز او را نپرستیدحکم جز خدا نیست،« -

 )55:مائده(» ...جز این نیست که ولی شما خداست« -

 )59:نساء(» ...اید از خدا اطاعت کنید اي کسانیکه ایمان آورده« -

 )57:انعام(» ..حکم تنها حکم خداست« -

هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامبرش در کاري حکـم کردنـد        « -
 )36:احزاب(» ...آنها را در آن کارشان اختیاري باشد
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مبتنی بر چنین آیات و دیدگاهی است که امام خمینی در کتاب شـرح دعـاي سـحر      
موجودات عالم همگـی حیثیـت کمـال و ظهـور           «: نویسد  درباره منشاء قدرت چنین می    

اده او ظهـوري  اي را به جز ار و هیچ نیرویی را به جز نیروي او و هیچ اراده        ... اند  قدرت
اعتقاد به انحـصار  ). 152: 1357خمینی،  (» .نیست، بلکه به جز وجود او وجودي نیست       

قدرت و حاکمیت به منشاء الیزال الهی تأثیر شگرفی در دیدگاهها و برداشتهاي صاحب 
نظران مسلمان در حوزه قدرت و سیاست نیز داشته است، مبتنی بر این اعتقاد است که               

 :ودش نتیجه گرفته می

 براي هیچ فرد یا دودمان یا طبقه یـا سـاکنان دیگـرِ قلمـرو دولـت اسـالمی در            -1«
  .حاکمیت نصیبی نیست؛ زیرا حاکم حقیقی خداست

گـذاري حقـی نـدارد و مـسلمانان       کسی جز خداي تعالی در کار تشریع یا قانون -2
  .رگون سازندتوانند چیزي جز آنچه را که خداوند براي ایشان تشریع یا وضع کرده دگ نمی

 دولت اسالمی جز براي قانون مشروعی که پیـامبر خـدا از سـوي پروردگـارش            -3
  )22: 1376حلبی،(» .آورده، مؤسس نیست

توانـد   هاي دین اسالم قدرت سیاسـی تنهـا در صـورتی مـی     بنابراین بر اساس آموزه  
د و در مشروعیت داشته باشد که مبتنی بر ضوابط و بر اساس اصول دینی شکل گرفته باش

واقع این مشروعیت الهی است که معیار و مبناي پذیرش قدرت سیاسی از سوي جامعه    
دهد قدرت سیاسـی   هاي اسالمی به مسلمانان اجازه نمی       باشد، چرا که آموزه     اسالمی می 

جـوادي آملـی   ... در این باره آیت ا . خارج از ضوابط شرعی را مورد پذیرش قرار دهند        
ها و زمین و هر آنچه و هر آنکه  کوت جهان و انسان و آسماناگر ملک و مل«: نویسد می

فسبحان الذي » «)11:ملک(تبارك الذي بیده الملک«: در آنهاست، به دست خداوند است
و همۀ موجودات کوچک و بزرگ، عبد خداوند و مطیع » )83:یس(بیده ملکوت کل شیء

آل ( وات و االرض لـه اسـلم مـن فـی الـسم         «: و منقاد و مسبح و خاضع و ساجد اویند        
الزم است که انـسان، در      » )15:رعد(هللا یسجد من فی السموات و االرض        » «)83:عمران
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زندگی فردي و اجتماعی در قانون زندگی خود، عبد خداوند باشد و تنها قانون کامل و        
آور را که همان قانون الهی است، بپذیرد و تـسلیم قـوانین نـاقص، جاهالنـه، و           سعادت

: جوادي آملی، والیت فقیه، والیت فقاهت و عـدالت        ... عبدا(» .شري نگردد هوامدارانۀ ب 
مشرووعیت الهی قدرت را ) ره(بر اساس همین دیدگاه و اعتقاد است که امام خمینی ) 40

اختیار تشریع در «: نویسد دهد و در این باره در کتاب والیت فقیه می مورد تأکید قرار می
کس حق قانونگذاري نـدارد و هـیچ         یافته است، هیچ  اسالم به خداوند متعال اختصاص      

حاکمیت منحصر به خداسـت و      ...  توان به اجرا گذاشت     قانونی جز حکم شارع را نمی     
ایشان همچنین در این بـاره      ) 34: 1378خمینی، والیت   (» قانون فرمان و حکم خداست    

 قانون در اسالم یک حکومت است و آن حکومت خدا، یک قانون است و آن«: گوید می
  )467: 11، جلد 1374خمینی، (» .خدا و همه موظفند به آن قانون عمل کنند

اي نیز مورد     خامنه... ا  موضوع دیدگاه اسالم مبنی برمشروعیت الهی قدرت، از سوي آیت         
در اسالم سرپرستی جامعـه متعلـق بـه    «: گوید ایشان در این باره می. تصریح واقع شده است   

انی این حق را ندارد که اداره امور انسانهاي دیگـر را بـر عهـده        خداي متعال است، هیچ انس    
هـیچ قـدرتی، هـیچ شمـشیر برایـی، هـیچ            ... بگیرد، این حق مخصوص خداي متعال است      

دهد کـه مالـک و تـصمیم گیرنـده      ثروتی، حتی هیچ علم و تدبیري به کسی این حق را نمی     
اي سـخنرانی     خامنـه (» . خدا است  این حق متعلق به   ... درباره سرنوشت انسانهاي دیگر باشد    

» پیرامـون جمهـوري اسـالمی     «عالمه شهید مرتـضی مطهـري نیـز در کتـاب            ). 13/2/1376
حق الهی به معنـی اینکـه حاکمیـت         «: کند  موضوع مشروعیت الهی قدرت را چنین تبیین می       

و ریـشه مطلـب   ... جز خداوند کسی شایسته نیـست   ... اعم از وضع قانون وضع مصوبات را      
فلسفه نبوت است که ایدئولوژي و وضع قانون بشري جز به وسیله خدا میسر نیست،               همان  

  )1375:153مطهري، (» .قهرا در مقام اجرا نیز والیت الهی شرط است
حال که به موضوع مشروعیت الهی نظام سیاسی در اسالم مبتنـی بـر آیـات و ادلـه                

مسلمان بطور خالصه و نظران  هاي صاحب عقلی و همچنین بر اساس برداشت و دیدگاه
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آیـد کـه سـاز و کـار ظهـور و بـروز اراده و        فشرده اشاره شد اکنون این سؤال پیش می  
 اجتماعی -حاکمیت الهی به عنوان تنها حاکمیت مشروع از نگاه اسالم در عرصه سیاسی

جامعه کدام است یا به تعبیر دیگر اقتدار مبتنی بر قدرت مـشروع و متـصل بـه قـدرت              
در صحنه اجتماع و سیاست با چه مبنا و مسیر و بر اساس کدامین مکـانیزم      الیزال الهی   

 کند؟ در جامعه قابلیت تحقق پیدا می

در حقیقـت  «: الـذکر معتقـد اسـت    عالمه محمدتقی جعفري در پاسخ به سؤال فـوق   
منظور از حاکمیت خداونـدي بـروز و ظهـور اراده خـدا بوسـیله پیـامبران و عقـول و                     

جعفـري،  (» وامع بشري و اجـراي آن بوسـیله خـود انـسانهاست         وجدانهاي سلیم در ج   
1369 :297(  

پاسخی که استاد جعفري به سؤال مطرح شده، ارائه کرده اسـت در واقـع ریـشه در          
خوانـد،   االمر فرا مـی  و اولی) ص(آیات و روایاتی دارد که مؤمنان را به اطاعت از پیامبر          

گذارد که مکانیزم حق  جاي شک باقی نمیآیات متعدد قرآن و سیره پیامبر گرامی اسالم  
اعمال، قدرت و اجراي فرمان الهی یا به تعبیر دیگـر مـشروعیت حاکمیـت سیاسـی در         
دوره حیات پربرکت ایشان از طریق حضور آن بزرگوار در رأس نظام سیاسی اسـالم و            

 و  1374رجـوع کنیـد بـه مطهـري         (بـوده اسـت     ) ص(وجوب اطاعت همگان از پیامبر    
اما موضوع مشروعیت قدرت سیاسی و چگونگی تحقق اراده الهی ). 1386ی جوادي آمل

در عرصه حاکمیت سیاسی جامعه در دورة پس از حیـات ایـشان مهمتـرین موضـوعی                
به خود جلب   ) ص(است که توجه جامعه اسالمی را پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم           
ن شـیعه و سـنی در       کرد و از همین نقطه نظر است که پس از رحلت ایـشان دو جریـا               

  .جامعه اسالمی شکل گرفت

  دیدگاه اهل سنت
. آغاز شد) مقبولیت و اعتبار(مشروعیت نزد اهل سنت با مشروعیت جامعه شناختی       
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پذیرش واقعه تاریخی چگونگی . اي اتفاق افتاد و مردم هم پذیراي آن شدند       یعنی حادثه 
عیت در نزد اهـل سـنت   هاي مشرو به قدرت رسیدن خلفا، بعدها موجب پیدایش نظریه    

شـد تـاریخ اندیـشه    ) نظریه انتخاب اهل حل و عقد، نظریه استخالف و نظریـه شـورا            (
بـه  . انـد  ها به تبع وقایع زمانه شـکل گرفتـه     سیاسی اهل سنت گواه است که این اندیشه       

تعبیر دیگر، مشروعیت به مفهوم فلـسفی آن، متـأخر از مـشروعیت بـه مفهـوم جامعـه                   
شـناختی بـه مـشروعیت     آنها از مشروعیت جامعه.  سنت بوده است شناختی آن نزد اهل   

هـاي مـشروعیت کـه     اند و به همین سبب است که یکی دیگـر از نظریـه              فلسفی رسیده 
امیـه و     متأخرتر از آن سه است،  نظریه اسـتیال اسـت کـه پـس از روي کارآمـدن بنـی                    

 اسـتیال بـه ایـن       نظریـه . هاي پادشاهی محلی، ارائه شد      عباس و سپس ظهور سلسله      بنی
معنی است که هر کسی به هر طریقی بتواند بر مردم مسلط شود و فرمانش نافـذ شـود،       

قـادري،  : رجوع کنیـد بـه    .(آور است   اي حقانیت   به بیان دیگر هر سلطه    . مشروعیت دارد 
  )1387 و فیرحی، 1378

 دیدگاه شیعه

تـرین   اساسـی بـه عنـوان   » مـشروعیت «در اندیشه سیاسی شیعه از همان ابتدا مسأله         
در پاسخ به این سؤال مفهوم محوري اندیشه سیاسـی شـیعه،   . سؤال حاکمیت ظاهر شد   

امـام شـیعی برگزیـده مـردم نیـست؛ حتـی       . شود مطرح می» خالفت«در مقابل  » امامت«
 علـی   –هم نیست؛ بلکه امراالهی در فـردي خـاص          ) ص(برگزیده شخص پیامبر اکرم     

ننده این امر و مأمور به اجرا و ابالغ فرمـان االهـی          تبلور یافت و پیامبر هم آشکارک     ) ع(
توان گفت موضوع مشروعیت قـدرت سیاسـی پـس از رحلـت پیـامبر             بنابراین می . شد

یابـد، ایـن امـر     از نگاه شیعه در چارچوب نظریه امامت استمرار می     ) ص(گرامی اسالم   
انـد و مـورد   د تنها قدرتی را بر حـق مـی  ) ص(بدین معنی است که شیعه پس از پیامبر         

رجوع کنید بـه،    (دهد که در چارچوب نظریه امامت شکل گرفته باشد؛            پذیرش قرار می  
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) ص(حکـیم پـس از پیـامبر      ... ا  براساس نظریه امامـت بـه تعبیـر آیـت         ) 1374مطهري،  
حکومت از آن امامان است و ایـن، بـه دلیـل نـصی اسـت کـه بـه فرمـان خداونـد از            «

هاي پیامبر را به دوش دارد و از همـان           ان مسؤولیت و امام هم  . رسیده است ) ص(پیامبر
» هـایی میـان آن دو وجـود دارد          البته، تفـاوت  . ها و اختیارات برخوردار است      صالحیت

رجوع کنید به   (بنابراین به اعتقاد شیعه مبتنی بر ادله نقلی و عقلی           ) 377: 1387حکیم،  (
تی اسـت کـه منـصوب       قدرت مشروع در نظام سیاسی اسالم تنها قـدر        ) مطهري، همان 

و دوازده امـام  ) ص(خداوند باشد و این قدرت در عرصه اجتماع در دوره حیات پیامبر           
از طریق آنها تبلور یافته و در حد امکان اعمال شده اسـت امـا اکنـون ایـن                ) ع(معصوم

، )ع(آید که بر اساس دیدگاه شیعه در دورة پس از حیات و حضور امامان سؤال پیش می
رسـد در   سیاسی بر اساس چه مکانیزمی قابل تحقق است؟ به نظر می    مشروعیت قدرت   

توان گفت در واقع در این دوره این ضوابط و قوانین اسالم است  پاسخ به این سؤال می 
کند بدین   دهد و یا اینکه مشروعیت را از آن سلب می           که به نظام سیاسی مشروعیت می     

هاي دینی شکل  بر قوانین و آموزهمعنی که چنانچه قدرت سیاسی در چارچوب و مبتنی 
ها و دستورات اسالم را در جامعه محقق کند آن قـدرت از نگـاه اسـالم      بگیرد، و برنامه  

مشروع است اما چنانچه قدرت سیاسی بر اساس ضـوابط اسـالمی شـکل نگیـرد و یـا               
قوانین اسالمی را اجرا نکند بی شک از نگاه اسالم، نامشروع و غیرقابل پذیرش است و     

شـناس صـالح، کـه هـم صـالحیت           باره این است که اسـالم       ولین ضابطه اسالم در این    ا
تخصصی در شناخت احکام و قوانین اسالم و هم صالحیت شخصیتی از قبیـل تقـوا و         
عدالت داشته باشد و هم از بینش قـوي در شـناخت اوضـاع و احـوال زمانـه خـویش              

به ). 1378ه کنید به امام خمینی،    مراجع(برخوردار باشد در رأس نظام سیاسی قرار گیرد         
توان گفت مکانیزم تحقق مـشروعیت قـدرت سیاسـی در دوره غیبـت از      تعبیردیگر  می 

طریق حضور عالم دینی داراي صالحیت و شناخت و بینش الزم در رأس نظام سیاسی           
صـدرالمتألهین دالیـل عقلـی ایـن        . شـود   و وجوب اطاعت همگان از وي تعریـف مـی         
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  : کند راالیات چنین بیان میموضوع را در اسرا
رسـد، مگـر در اجتماعـاتی کـه بـر          انسان به غایتی که براي آن آفریده شده نمی        . 1«

  .یاري بنا شده باشند مبناي هم
آید که  ي فاضله و امت فاضله به دست می     خیر افضل و کمال اقصی تنها با مدینه       . 2

  یارند؛ شهرهاي آن براي رسیدن به آن غایت هم
 فاضله هم چون بدن سالمی است که اعضایش در کامل ساختن زنـدگی              ي  مدینه. 3

ي اجـزا بـا سلـسله     یارند و یک عضو، یعنی قلب، در آن رئیس است و بقیـه           حیوان هم 
فرق بدن با مدینه ایـن اسـت   . آورند مراتب خاص اغراض این عضو رئیس را فراهم می 

  . که فعل اجزاي بدن طبعی است، ولی فعل افراد مدینه ارادي
ي فاضله این است که عقل فعال در هـر دو جـزء       شرط اساسی ریاست در مدینه    . 4

در این صـورت او   . ي رئیس حاصل شده باشد      ي ناطقه و متخلیه     نظري و عملی در قوه    
ي فاضله را خواهد  ّ و نبی خواهد بود، و صالحیت ریاست مدینه         حکیم فیلسوف و ولی   

  )138: 1365شیرازي، (» .داشت
  :نویسد رالدین در شرح اصول کافی در این باره میهمچنین صد

عالم حقیقی و عارف ربانی داراي والیت بر دیـن و دنیاسـت و از ریاسـت کبـري         «
عمارت و آبادانی عالم ارضی و بقاء انواع در این عالم به وجود عالم              .. .برخوردار است 

وي » .ایـم   نمـوده ربانی وابسته است و ما بر این مطلب در حکمت متعالیه اقامـه برهـان    
امام معصوم و پس از او عارف ربانی تمامِ «که : دهد دلیل این مطلب را چنین توضیح می

عالمِ امکان هستند، و طبیعی است که اگر در رأس عالم نباشند، امور طبیعت نیز بسامان        
امام خمینی نیز در کتاب شـئون و اختیـارات ولـی    ) 1388:312زایی،  لک(» .نخواهد بود 

پس از بر شمردن دالیل عقلی ضرورت حکومت اسالمی در دورة غیبت با اسـتناد             فقیه  
االمر را در رأس جامعه اسـالمی     دالیل ضرورت حضور اولی   ) ع(به روایتی از امام رضا      

  :کند چنین بیان می
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الشرائع با سندي خوب و موثق از فضل بن شاذان روایت شده که او               در کتاب علل  «
اگر کسی بگوید که چرا «: رده است که در ضمن حدیثی فرمودند     نقل ک ) ع(از امام رضا    

براي مردم قرار داده، آنان را به پیروي از ایشان امر فرموده اسـت،              » اولی االمر «خداوند  
  :شود که این امر علل بسیار دارد پاسخ داده می

از جمله اینکه، خداوند حدود و قوانینی براي زندگی بشر تعیین فرموده است و بـه               
مردم فرمان داده که از آن حدود و قوانین تجاوز نکنند، چرا که فساد و تباهی براي آنان       

اما اجـراي ایـن قـوانین و رعایـت حـدود شـرعی صـورت تحقـق               . آورد  به ارمغان می  
پذیرد مگر آنکه خداوند زمامداري امین بر ایـشان بگمـارد تـا آنـان را از تعـدي از               نمی

درغیر این صورت، چه بـسا افـرادي باشـند کـه از         . دحدود و ارتکاب محرمات باز دار     
از ایـن  . لذت و منفعت شخصی خود، به بهاي تباه شدن امور دیگران، صرف نظر نکنند       

رو، خداوند سرپرستی براي مردم تعیین فرموده است تا ایشان را از فساد و تبـاهی بـاز              
سـید  ) 26: 1374مینـی،  خ  (".دارد و احکام و قوانین اسالمی را درمیان آنان اقامه کنـد       

دانـد و دربـاره جایگـاه او در     محمد باقر حکیم ولی امر را همان فقیه جامع الشرایط می     
  :نویسد حکومت اسالمی می

برتري حکومت اسالمی بر سایر حکومتها آن است که اصل قانونگذاري را از خـدا     «
از طریق رجوع به داند و نقش فرمانروایان رساندن این قوانین و احکام یا کشف آن،         می

 حـاکم  [فرمانرواي اسالمی... ها را قبول داشته باشد دالیلی است که شارع مقدس نیز آن  
 یا باید به احکام شرعی به طور مستقیم و از طریق وحی الهی آگاه باشد نظیـر             ]اسالمی

یا این که این احکام از سوي خـدا و  . و سپس این احکام را به مردم برساند   ) ص(پیامبر
ر  به وي سپرده شده باشد همانند امام و یا ایـن فرمـانروا مجتهـد باشـد و بتوانـد                      پیامب

  )377:حکیم، همان(» .احکام را از طریق دالیل تفصیلی چهارگانه استنباط کند
میـرزاي  ... االمر در دوره غیبت مجتهد عادل است طی  نامـۀ آیـت ا               اینکه منظور از اولی   

  :نویسد تاکید واقع شده است، ایشان در این نامه میقمی به فتحعلی شاه قاجار نیز مورد 
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بـودن را بـه شـاه    » اولواالمر«خواهند لقب    شنوم می   من چه خاك بر سر کنم که می       «
پس عقل و نقل معاضدند در ... بدهند که مذهب اهل سنت و خالف مذهب شیعه است    

یـع علـوم   اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند، باید معـصوم و عـالم بـه جم     
مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعـت مجتهـد         . باشد

شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین بـه سـلطان     عادل مثال واجب می   
شیعیان هر کس خواهد که باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت از اوست، بلکه به خاطر       

  ) 518: 1388روحانی، ( ».وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط
: کنـد  شیخ مفید نیز ضرورت رهبري جامعه اسالمی را در دوره غیبت چنین بیان می            

غیبت امام، نیاز جامعه را به امام به عنوان حافظ شرع و حجت خداوند، در میان مردم                  «
ضمن اینکه به عقیده ایشان لزومی نـدارد کـه امـام شخـصاً             . دهد  روي زمین، پایان نمی   

گونه که پیامبران در هنگام حیات اغلب از طریق جانشینان و نایبان عمل  همان. عمل کند
) 565: 1385لمبتـون،   (» .کردند، امام هم ممکن است نایبی بـراي خـود تعیـین کنـد               می

باتوجه به دیدگاههایی که درباره جایگاه و شأن عالمان دینی در دوره غیبت بطور نظري  
گفت بزرگان و علماي شیعه در طول تاریخ جایگاه توان  مطرح شده است بطور کلی می

االمر و رهبر جامعـه اسـالمی همـواره مـورد تأکیـد          مجتهدان را بعنوان سرپرستان، اولی    
اند، و اگر چه درباره حدود اختیـارات و حیطـه سرپرسـتی والیـت فقیـه از نظـر                داشته

 به شـرع مقـدس و   اند اما همه آنها اختصاصی بودن این جایگاه     واحدي برخوردار نبوده  
و بـراي اثبـات آن سـه راه نظریـه طریـق      «. انـد  مشروعیت الهی آن را مورد تأکید داشته     

جهـت اطـالع بیـشتر مراجعـه شـود بـه       (انـد   حسبه، نصب و انتخـاب را مطـرح کـرده    
  ) 44: 1383فرد پیشه
شیوه انتخاب حاکم، شرایط و صفات حاکم ) حسبه، نصب، انتخاب(در هر سه نظریه «

در هـر سـه نظریـه،    . گردد رانی و حدود آن از سوي شارع معین می    هاي والیت   و قاعده 
عالوه بر . خواست مردم و خواست حاکم مقید و مشروط به قواعد و ضوابط شرعی است
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این که بدون رضایت مردم و اقبال مردمی، براسـاس هـر سـه نظریـه، امکـان برقـراري           
هر مقـدار کـه مـردم    . یابد ت نمیحکومت اسالمی وجود ندارد و حکومت اسالمی فعلی 

االهی در حکومت داشته باشند، به ناچار به همان مقـدار بـسنده               آمادگی پذیرش والیت  
  )124-7: 1386روزبه،  (».شود تا زمینه تحقق کامل حکومت اسالمی فراهم آید می

شود که مشروعیت رکـن و شـرط تحقـق      بندي مباحث گذشته این می      بنابراین جمع 
سیاسی است و از نگاه اسالم، مشروعیت به معناي شرعیت یا به تعبیر دیگر       اقتدار نظام   

شود اما اینکه مشروعیت الهـی چـه نـسبتی بـا             تحت عنوان مشروعیت الهی تعریف می     
تواند داشته باشد، میان مشروعیت الهی قدرت سیاسـی بـا          اقتدار نظام سیاسی اسالم می    

توانـد در اقتـدار    چگونه مشروعیت الهی میاي برقرار است و اصوال  اقتدار آن چه رابطه  
نظام سیاسی تأثیرگذار باشد، موضوعاتی است که پاسخ آن از رهگذر بررسـی نقـش و                

  .جایگاه مردم در مشروعیت و اقتدار  نظام سیاسی اسالم قابل درك است

 نقش مردم در مشروعیت و اقتدار  نظام سیاسی اسالم

ت به معناي حق اعمال قدرت تنهـا از آن  حال که مطرح شد از منظر اسالم مشروعی       
االمـر تعریـف شـده      خداست و مکانیزم تحقق آن از طریق حاکمیت پیامبر، ائمه و اولی           

است اکنون باید به این سؤال پاسخ داده شود که نقش و جایگـاه مـردم در ایـن زمینـه                  
ـ  می... ا چیست؟ اینکه اسالم از سویی انسان را خلیفه       ار و آزادي نامد، او را صاحب اختی

کند و به همین دلیل براي انسانها پاداش و عقـاب در نظـر گرفتـه              در رفتار توصیف می   
دهد در ایـن   است، اما مشروعیت قدرت سیاسی را به خدا و والیت الهی اختصاص می         

آید که جایگاه و نقش مردم در عرصۀ سیاسـی و حکـومتی         صورت، این سؤال پیش می    
  ردم با مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی چیست؟شود و نسبت م چگونه تعریف می

توان از این نقطه آغاز کرد که یک اصـل اساسـی در دیـن               پاسخ به این سؤال را می     
اسـت، چـرا کـه اصـوال        ) 256: بقره(» ال اکراه فی الدین   «اسالم پذیرش آزادي مبتنی بر      
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 انسانها واقع شود، تواند مورد پذیرش قلبی ایمان، باور و اعتقاد از طریق زور و اجبار نمی
بلکه ایمان واقعی اعتقادي است که از سرشناخت همراه با اختیار و خواست و میل درونی 

گیرد بنابراین وقتی در یک جامعه اسالمی شهروندان خود از سر اختیار و  افراد شکل می
دهند از جمله اصول دین اسـالم کـه مـورد            آزادي، دین اسالم را مورد پذیرش قرار می       

شود این است که فرد مسلمان خـود را تحـت والیـت و              ش اختیاري آنها واقع می    پذیر
هاي سعادت بخش و     سرپرستی الهی، و تعالیم و فرامین و احکام اسالم را بعنوان آموزه           

رجوع کنید به جوادي .(دهد خوشبختی آفرین مبناي اعتقاد و اعمال و رفتار خود قرار می
 از جمله فرامین و احکام اسالمی که بطور کلی هر در این چارچوب) آملی، شمیم والیت

امر  پذیرد اطاعت از خدا و پیامبر و ولی فرد مسلمانی آن را بصورت ارادي و اختیاري می
توان گفت نکته اول در زمینه رابطه و نسبت مردم  و احکام و ضوابط اسالم است لذا می

ن حاکمیت و حـق اعمـال   با مشروعیت الهی قدرت سیاسی اسالم این است که مردم ای   
دهند امام  قدرت را در نظام سیاسی اسالم خود از سر میل و رغبت مورد پذیرش قرار می

حکومت اسالمی حکومتی است کـه اوالً صددرصـد   «: گوید در این باره می ) ره(خمینی  
و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند، بدیهی است کـه   .... متکی به آزادي ملت باشد    

نکته ) 36: 3 ج1369خمینی، (» ها رعایت شود ین و قواعد اسالمی در همه زمینهباید مواز
دوم در این باره این است که وقتی قدرت و مشروعیت و والیت الهی از سوي مردم مورد 

شود این امر به معناي پذیرش زورگویی و  دیکتـاتوري متولیـان امـور             پذیرش واقع می  
اجراي احکام  مبتنی بر حق و عدالت و کرامـت     نیست بلکه به معناي پذیرش اعمال و        

انسانی اسالم است و حاکم اسالمی یا ولی فقیه صرفا بر اساس ضوابط اسالمی و مبتنی بر 
کند لذا پذیرش این امر از سوي مردم امـري عقالنـی و              احکام الهی اعمال حکومت می    

  :گوید در این باره نیز می) ره(امام خمینی .طبیعی است
انگذار حکومتی است که در آن نه شیوة اسـتبداد حـاکم اسـت کـه آراء و      اسالم بنی «

تمایالت نفسانیِ یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند، و نه شیوة مشروطه و جمهوري 
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که متّکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه براي تمامی آن وضع می کنند؛ بلکه 
بعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون حکومت اسالمی، نظامی است ملهم و من

گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حقّ استبداد رأي  الهی مدد می
هایی که در زمینۀ زمامداري جامعه و شؤون و لوازم آن، جهـت رفـع       تمام برنامه . نیست

  )21: 1374خمینی،  (».لهی باشدآید، باید بر اساس قوانین ا نیازهاي مردم به اجرا در می
رهبري نیـز در برابـر قـانون    «: اي نیز در این باره معتقد است حضرت آیت اله خامنه 

مثل دیگر آحاد مردم است و والیت مطلقه فقیه به معناي مطلـق العنـان بـودن رهبـري                  
ـ  ... اي رخ داد نیست بلکه به این معناست که اگر در اداره کشور مسئله    ر رهبري بتوانـد ب

  ) 26/9/1382اي سخنرانی  خامنه(» اساس این اختیارات مشکل را حل کند
نکته سوم دربارة رابطه قدرت و مشروعیت الهی با مردم در این واقعیت نهفته است کـه                 
اصوالً دین و احکام و دستورات و قدرت الهی اسالم براي اداره جامعه بـشري نـازل شـده                   

رستگاري انسان است و بدیهی است که چنانچـه     است و هدف آن هدایت، تکامل و رفاه و          
این قدرت و حاکمیت الهی از سوي مردم مورد پذیرش واقع نشود حاکمیـت الهـی امکـان                  

حاکمیت دیـن حـق و نظـام    «: گوید جوادي آملی در این باره می... کند آیت ا   تحقق پیدا نمی  
ور مردم و اتحـاد آنـان   پذیرد بلکه حض اسالمی هماننند هر نظام دیگري با آرزوها تحقق نمی    

طلبد، مردم با پذیرش دین اوال و پذیرش والیت حاکم اسالمی ثانیاً دین             بر محور حق را می    
و تحقـق   بنابراین الزمه، اجـراء   ) 82:1379جوادي آملی   (» سازند  خدا را در جامعه محقق می     

 از احکام و ضوابط اسالمی پذیرش و همراهی و همکاري مردم با والیـت و رهبـري اسـت     
این منظر موضوع مقبولیت و یا به تعبیـر برخـی از متفکـران اسـالمی موضـوع مـشروعیت                   

شود یعنی اگر چه شـرعیت   مردمی نظام سیاسی اسالم در کنار مشروعیت الهی آن مطرح می      
و حقانیت قدرت از نگاه اسالم صرفا جنبه الهـی دارد امـا پـذیرش قـدرت از سـوي مـردم           

تواند جنبه عملی و اجرایـی در عرصـه اجتمـاع      م سیاسی نمی  واقعیتی است که بدون آن نظا     
پیدا کند از این منظر است که از دیدگاه اسالم مشروعیت مردمی قدرت یـا بـه تعبیـر دیگـر          
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دهـد   هم نـشان مـی  ) ع(و ائمه) ص(شود سیره پیامبر مقبولیت مردمی آن نیز حائز اهمیت می    
را از خداوند کسب کرده بودنـد بـا ایـن    آن بزرگواران هر چند که مقام نبوت و امامت خود      

وجود در عرصه سیاست و حکومت، پذیرش و استقبال و همراهـی مـردم را شـرط تحقـق          
از همـین روسـت کـه    ) 1387رجوع کنید به مصباح یـزدي،  (دانستند   نظام سیاسی اسالم می   

دهـد و   مـی اي نیز اهمیت نقش مردم را در نظام سیاسی اسالم مورد تأکید قرار    اله خامنه   آیت
در تفکر اسالمی، اندیشه خدامحوري با اندیـشه مـردم محـوري هـیچ     «: گوید در این باره می  

اگر مردم با حاکم اسالمی  ... منافاتی ندارد و در حکومت دینی مردم اصل و همه کاره هستند           
هم باشد، مگر ممکن است بر سر کار      ) ع(بیعت نکنند و او را نخواهند اگر چه امیرالمومنین          

» اید و تا مردم نخواهند و ایمان و اعتقاد نداشته باشند چنـین امـري ممکـن نخواهـد بـود                  بی
بنابراین اگر چه از نگاه اسالم مـشروعیت قـدرت   ). 4/12/1377اي    سخنرانی آیت اله خامنه   (

شود اما این امر به معناي نادیده انگاشـتن جایگـاه مـردم در تحقـق        سیاسی، الهی تعریف می   
م نیست و اسالم مقبولیت حاکمیت و پذیرش مردمی آن را شرط ضروري          نظام سیاسی اسال  

 .داند اقتدار نظام سیاسی می

  نتیجه گیري
هـا و دیـدگاههاي اسـالم دربـارة      در این مقاله تبیین شد کـه از تجزیـه و تحلیـل آمـوزه      

آید که اسالم اصوالً برپایی و اسـتقرار هـیچ نظـام       سیاست و حکومت، این نتیجه بدست می      
داند، شرط اولیه تحقق نظام سیاسی را مشروعیت آن و اقتـدار آن را             شروعی را مجاز نمی   نام

داند، همچنین بر اساس ادله عقلی و نقلی  نیز مستلزم برخورداري از رکن مهم مشروعیت می       
شود  تبیین شد که مشروعیت مورد نظر اسالم در حقانیت، ناشی از الهی بودن آن تعریف می              

از طریـق  ) دوره غیبـت (شروعیت الهی دولت اسـالمی در عـصر حاضـر       و مکانیزم تحقق م   
حضور عالم دینی عادل واجد شرایط در رأس قـدرت و اداره جامعـه بـر اسـاس قـوانین و           

پذیرد ضـمن اینکـه از تعـالیم دیـن اسـالم ایـن مطلـب نیـز                 هاي اسالمی صورت می     آموزه
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 بـه معنـاي غفلـت از نقـش و     استخراج شد که تاکید اسالم بر مشروعیت الهی نظام سیاسی        
جایگاه مردم در این زمینه نیست بلکه اسالم نیز پذیرش و همراهـی مـردم را شـرط تحقـق               

داند به عبارت دیگر اسـالم در ایـن زمینـه مـشروعیت الهـی را             نظام سیاسی و اقتدار آن می     
تحقـق و  داند یعنی عالوه بر اینکه مشروعیت الهی را شـرط   داند اما کافی نمی     شرط الزم می  

اقتدار نظام سیاسی اسالم بر شمرده بر ضرورت پذیرش و همراهی مردمی نیز بعنوان عنـصر      
الزم در این زمینه تأکید کرده و مشروعیت الهی و مردمی را توأمان شرط و رکـن اسـتقرار و     
اقتدار نظام سیاسی دانـسته اسـت، بـه ایـن ترتیـب در ایـن تحقیـق از مجمـوع مباحـث و                       

گیري شد که مشروعیت از ارکان اقتـدار نظـام سیاسـی از              سالم چنین نتیجه  هاي دین ا    آموزه
آید بـا ایـن توضـیح کـه مـراد از مـشروعیت شـرعیت یـا          منظر تفکر اسالمی به حساب می 

حقانیت به همراه مقبولیت و پذیرش مردمی است از این دیدگاه اگر نظام سیاسـی از درجـه          
مند باشد اما از حقانیت ناشی از مشروعیت الهی        باالي قدرت، سلطه، امکانات و کارایی بهره      

و مقبولیت مردمی برخوردار نباشد به موقعیـت اقتـدار دسـت نیافتـه، نظـامی مقتـدر تلقـی                    
همچنین در این تحقیق این نتیجه حاصل شد کـه از منظـر مـشروعیت، اقتـدار در           . شود  نمی

هاي سیاسی برخـوردار    نظامنظام سیاسی اسالم از استحکام بیشتري نسبت به اقتدار در سایر     
است، چرا که در نظامهاي سیاسی غیراسالمی ممکن است شـهروندان بـر اسـاس احـساس       
خاص یا منافع یا ترس یا قرارداد و قانون نسبت به نظام سیاسی پذیرش یا مشروعیت قائـل               
 شوند اما هرگز باور به حقانیت آن نداشته باشند اما در نظـام سیاسـی اسـالم قـدرتی کـه از          

شود نزد شهروندان مسلمان بعنـوان قـدرت برحقـی شـناخته              مشروعیت الهی برخوردار می   
شـود مـردم     شود که نسبت به حقانیت آن باور و ایمان قلبی دارند و این امر موجب مـی                  می

عالوه بر پذیرش و تمکین متعارف سیاسی نوعی همراهی مبتنی بر باور و اعتقاد قلبی نیز بـا       
که در اثر آن، تقویت و استحکام نظـام سیاسـی و افـزایش اقتـدار آن        حاکمیت مبذول دارند    

شود کـه   بنابراین نتیجه مباحث مربوط به مشروعیت از دیدگاه اسالم این می  . شود  حاصل می 
  .شود مشروعیت یکی از ارکان اصلی اقتدار در نظام سیاسی اسالم محسوب می
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