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فصلنامه مطالعات سیاسی
سال دوازدهم ،شماره  ،46زمستان 2318
صفحات12-44 :
تاریخ دریافت 2318/06/21 :؛ تاریخ پذیرش نهایی2318/08/14 :

تحول معنایی مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه

مهناز رحمانی مهر* /علی فلاح نژاد**  /نادر پورآخوندی***  /علی فلاحی سیف الدین
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1

****
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چکیده
مشروعیت سیاسی از اساسی ترین مفاهیم در ادبیات سیاسیی امیروز و در محا یر مربیه بی
کهمت و دولت است و همهاره مهرد تهج فیلسهفان و عالمان سیاسی در نظام های مختلف قرار گرفت
است .اندیشمندان مسلمان در باب مشروعیت سیاسی ،اصهل اعتقادی نحهت را با ادل عقلی اثحیات و بیر
همین اساس نظری سیاسی خهد را ههیت بخشیده اند .در اسلام مشروعیت سیاسی ب محهرییت یییامحر
مهرد یذیرش هم مسلمانان قرار گرفت .اما بعد از ر لیت یییامحر ،مشیروعیت سیاسیی رونیدی دوگانی
(سنی  -شیعی) ب خهد گرفت .در اهل سنت آن را ب اختیار مردم واگذار گردید و در شیع بی دو دوره
عصر ضهر و غیحت امام و محتنی بر دو رهیافت ایجابی و سلحی تقسیم گردید .در مهرد تحیهل معنیایی
مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع سهال قابل طرح این اسیت هی تحیهل معنیایی مشیروعیت
سیاسی در اندیش سیاسی شیع چگهن و ب چ شکل صهرت گرفت است؟ فرضی تحقیق یاهی از آن
است ه مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع ن ب شکل خطی و تکاملی بلک تحت تاثیر قدرت،
ب گهن ای نامنتظم و غیرخطی صهرت گرفت است .روش یژوهش تهصیفی  -تحلیلیی و روش شناسیی
آن محتنی بر تحارشناسی فههه می باشد.
کلیدواژهها
مشروعیت ،مشروعیت سیاسی ،اندیش سیاسی ،میشل فههه ،تحارشناسی.
* دانشجهی دهتری علهم سیاسی ،دانشکده قهق و علهم سیاسی ،وا د خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،خرم آباد ،ایران.
** استادیار گروه علهم سیاسی ،دانشکده قهق و علهم سیاسی ،وا د خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،خرم آباد ،ایران
alifalahnejad@yahoo.com
(نهیسنده مسئهل)
*** استادیار گروه علهم سیاسی ،دانشکده قهق و علهم سیاسی ،وا د خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،خرم آباد ،ایران
*** استادیار گروه علهم سیاسی ،دانشکده قهق و علهم سیاسی ،وا د خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،خرم آباد ،ایران
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مقدمه
مشروعیت سیاسی باور ب این امر است ه اقتدار اهم بر هر هشهر ق دارد ه فرمان
صادر هند و شهروندان نیز مهظفند ب آن گردن نهند (دوگان .)1 :4731 ،مشروعیت سیاسی
دارای شاخص هایی از جمل ؛ یذیرش اهمیت از سهی مردم ،قانهنی بهدن ،قانیت و دادگری
و ...می باشد .در اندیش سیاسی اسلام ،مشروعیت سیاسی ،انطحاق کهمت مطابق قهانین و
قهاعد شرع و قهانین مهضهع مهرد قحهل اسلام می باشد .گروهی از ییروان ییامحر یعنی
«گفتمان» اهل سنت می یندارد ه از جانب خدا یا ییامحر فردی ب امامت و خلافت منصهب
نشده است .آنها مسال امامت و اهمیت جامع اسلامی را از فروع فقهی دانست و گروهی دیگر
از ییروان ییامحر (ص) یعنی «گفتمان» تشیع؛ اصهل اعتقادی نحهت و امامت را با ادل عقلی و
نقلی اثحات و بر همین اساس نظری سیاسی شیع را ههیت بخشیدند .ب باور شیع  ،امام صرف
نظر از تحقق یا عدم تحقق کهمتش ،مشروعیت دارد و مقحهلیت یا عدم مقحهلیت مردم در
مشروعیت او تأثیری ندارد .مسئل این مقال  ،تحارشناسی مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی
شیع می باشد و منظهر از آن چگهنگی مفصل بندی ارهان این سازوهار سیاسی در بستری
غیرخطی و متک ثر است .هدف این نهشتار آگاهی از تاثیر عهامل مختلف و برداشت های
اندیشمندان شیعی در تحهل معنایی مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع می باشد.
تفاوت این نهشتار با یژوهشهایی از این دست در این است ه این یژوهش سعی دارد با تمرهز
در مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع فهم دقیق تری از ماهیت مشروعیت سیاسی
ارائ دهد؛ ب گهن ای ه ویژگی های ماههی ،ابعاد و ارهان نظری هشف گردد و در نهایت ب
شکل منظمی تحهل معنایی مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع در ادوار مختلف با مدد
گرفتن از اصهل تحارشناسی (گسست و بازگشت) فههه مشخص گردد.
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 -1پیشینه پژوهش
با تهج ب اینک این یژوهش بر اساس تحارشناسی فههه انجام گرفت لازم است ب
یژوهشهایی ه منطق فهههیی تهسط اندیشمندان داخلی در خصهص مسائل جامع انجام گرفت
اشاره شهد.
 قدرت ،دانش و مشروعیت :نهیسنده یس از بیان سرشت دانش سیاسی و تهضیح نظری رایجتقدم دانش بر قدرت ،ب بررسی فق سیاسی اهل سنت و ارزیابی فق سیاسی شیع یرداخت و
دو ویژگی برای آن برمی شمارد یکی اینک دانشی امام محهر است و دیگر اینک ب اعتحار
شخصیتها و شرایط دوران تکهین و تاسیس تحاری دوگان دارد( .فیر ی.)4731 ،
 سیاست های خیابانی :نهیسنده با تکی بر تجرب انقلاب ایران ،مفههم فراگیر انقلاب ب عنهانعالیترین نهع تغییر را مهرد بازبینی قرار داده و این فرض را ه تغییر واقعی برای هم
گروههای اجتماعی ضرورتا و انحصارا از طریق محارزه سیاسی همگانی اتفاق میافتد ،را رد می
هند( .آصف.)4731 ،
 زبان ،قدرت ،گفتمان (سازوهارهای جریان قدرت در جمههری اسلامی ایران) :نهیسنده ببررسی تحهلات سیاسی ی اجتماعی ایران (انتخابات هفتم ریاست جمههری و هفتم مجلس) در
قالب نظری گفتمان می یردازد .وی ب روند شکل گیری و تسلط این گفتمان و واهنش گفتمان
رقیب محافظ هار در قحال آن می یردازد( .سلطانی.)4711 ،
 تجرب بازی سیاسی در میان ایرانیان :نهیسنده معتقد است ه رقابتهای سیاسی در ایراندچار نهعی «سیاستزدگی» مفر و ناهنجار می باشد و امتزاج «سیاست» و «ایدئهلهژی» نهعی
انسداد و عصحیت را جایگزین «عقلانیت» در یهن هنش و واهنشهای سیاسی نمهده است.
(تاجیک.)4711 ،
 تطهرات گفتمان های ههیتی ایران ،ایرانی در هشاهش با تجدد و مابعد تجدد :هدف نهیسندهبررسی مسئل ههیت و گفتمان های ههیتی ایران است .ب عقیده وی ن تنها تاریخ تطهرات
ههیتی در ایران از آغاز ییهند وثیقی با تاریخ تطهرات ههیتی تجدد کایت دارد ،بلک نتیج و
انجام آن نیز بار دیگر این بستگی و ارتحا را ب بارزترین وج بازنمایی می هند( .هچهیان،
.)4711
 تحارشناسی ههیت جدید ایرانی :نهیسنده ب صهرتحندی ههیتهای جمعی ایرانیان در آغاز عصرقاجار ،ظههر گفتارهای جدید ه هیت ایرانی ،جنحش مشروطیت و تأسیس ههیت جدید ایرانی،
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تأثیر تحهلات عصر مشروطیت بر وضع ایرانیت جدید ،ییدایش دولت مطلق مدرن ایرانی و روش
ها و روی های دولت مطلق یهلهی در یروژه ههیت سازی ملی می یردازد( .اهحری.)4711 ،
درباره مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع یژوهشهای ارزشمندی تهسط
صا حنظران ب رشت تحریر درآمده ه هر هدام از اهمیت ویژه ای در سطح محافل علمی و
دانشگاهی برخهردار می باشند در جدول ذیل ب برخی از این یژوهشها اشاره می شهد.
جدول شماره :1پژوهشهای پیشین در خصوص مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه
ردیف

عنوان پژوهش

(پژوهشگر ،سال)

قالب

4

نظام سیاسی و دولت در اسلام

(فیر ی)4711 ،

هتاب

1

فق و سیاست در ایران معاصر؛ تحهل کهمت داری و فق
کهمت اسلامی

(فیر ی)4711 ،

هتاب

7

شیع و مسال مشروعیت ،بین نظری نص

(فیر ی)4714 ،

هتاب

1

تهزیع قدرت در اندیش سیاسی شیع

( قیقت)4714 ،

هتاب

1

محانی نظری کهمت مشروط و مشروع

(آبادیان)4731 ،

هتاب

1

نظری های دولت در فق شیع

(هدیهر)4731 ،

هتاب

3

کهمت ولایی

(هدیهر)4733 ،

هتاب

1

کهمت انتصابی

(هدیهر)4711 ،

هتاب

( اتمی)4711 ،

هتاب

1

محانی مشروعیت کهمت در اندیش سیاسی شیع

41

مشروعیت و عدالت در اندیش سیاسی شیع  :درآمدی بر ( سینیزاده)4711 ،
مشروعیت عدالت بنیاد

مقال

44

بررسی محانی مشروعیت کهمت در فق سیاسی شیع با (شالیکار)4714 ،
تاهید بر نظری ولایت فقی

مقال

41

سیر تحهل مفههم مشروعیت در فق سیاسی شیع از دوران (ساداتی نژاد)4711 ،
صفهی تا انقلاب اسلامی

مقال

(میرغیاثی)4711 ،

47

محانی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیش سیاسی اسلام

41

نسحت مشروعیت و مشارهت سیاسی در اندیش سیاسی امام (لکزایی و مقیمی)4711 ،
خمینی

مقال
مقال

وج تمایز این یژوهش با یژوهشهای ییشین در این است ه یژوهش اضر ب صهرت مجزا
و منظم و با بهره گیری از اصهل تحارشناسی (گسست و بازگشت) تحهل معنایی مشروعیت
سیاسی در اندیش سیاسی شیع را مهرد بررسی ،تحلیل ،تحیین و ارزیابی قرار می دهد.
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 -2چارچوب نظری پژوهش
چارچهب نظری این مق ال  ،منظهم فکری میشل فههه در بحر تحارشناسی و بر اساس
گسست و بازگشت است .تحارشناسی ،مدعی است ه یک یدیده ،همهاره ب همین شکلی ه در
ال اضر هست ،نحهده است و آن را در یک تطهر تاریخی مهرد بررسی قرار می دهد« .تحلیل
هرانمندی ،در یی ب یرسش هشیدن مناسب انسان با بهدن است» (فههه .)13 :4711 ،روش
تحارشناسان فههه از این جهت مهرد استفاده قرار گرفت ه در آن؛ فههه ب جستجهی رابط
قدرت ،دانش و ییهند گفتمانها و قدرت برمی آید (منهچهری .)411 :4713 ،و ب دنحال نهعی
«باستان شناسی دانش و قدرت» می باشد .این روش در قیقت گهن ای تحلیل تاریخی است
ه با رجهع ب گذشت از آن یرده بر می گیرد و تههمات ایدئهلهژی ها درباره اعمال و تمامی
انهاع نهادهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی را بی اعتحار می هند( .دریفهس و رابینه:4711 ،
 .)111 – 114گرانیگاه اصلی تحارشناسی روابط متقابل میان نظام های قیقت و وجهه قدرت
است (ههزنزههی « .)11 :4711 ،منظهر فههه از تحار شناسی نگرشی است ه بر محنای آن
جهت دار بهدن ذاتی تاریخ و جامع نفی می شهد.این نگرش ب تحعیت از نیچ بر جدالی ه
قدرت های مختلف برای هسب قدرت دارند و بر نحهد نظمی ه ذاتی این نحرد باشد ،تاهید دارد.
ییامد روش شناختی تحارشناسی آن است ه مهرخ باید تلاش هند تا روندهای ا تمالی و
تحریف هننده ای ه جامع ب لحاظ تاریخی سپری هرده را آشکار سازد .تحارشناس در یی
یافتن قهاعد هلان تکاملی یا معانی ژرف ه باعر فهم و درک مسیر تاریخ می شهد ،نیست .چرا
ه اعتقادی ب وجهد چنین جهت و مسیر فراگیری ندارد» (استهنز .)4731 ،فههه در
تحارشناسی معتقد بهد قیقت وا دی وجهد ندارد ه با مقایس داده های تاریخی بتهان آن را
دریافت .از نظر فههه گزاره ها و دانشها فقط در بستر قدرت اهم در جامع معنا می یابند و
این قدرت است ه تعیین می هند چ گزاره ای قیقی است و چ گزاره ای غیر قیقی ،نکت
دیگری ه درباره تحارشناسی مطرح است رویکرد نام انگارن آن است؛ ب این معنا ه هیچ
قیقت ثابت ،دائم و تغییرنایذیری برای یدیده ها قائل نیست .تحارشناسی در یی یافتن قیقت
های متغیر و نسحی یدیده ها در طهل تاریخ است ( .سین زاده یزدی و دیگران.)71 :4711 ،
با تهج ب اندیش های فههه؛ در می یابیم ه تمرهز تحارشناسی بر تفرقها ،تمایزها،
ناسازگاریها ،انقطاع و یراهندگیهاست .اصهل روش شناختی فههه شامل :اصل واژگهنی،
گسست ،بازگشت و برون بهدگی می باشند ه ما این تحقیق بر یای دو اصل گسست و بازگشت
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طرا ی گردیده است .تحارشناسی ب ما می آمهزد ه برای شناخت یک مسئل باید ب چالشهای
ییرامهن آن مسئل تهج هنیم؛ یعنی اگر دنحال شناخت تحهل معنایی مشروعیت سیاسی در
اندیش سیاسی شیع هستیم ،باید چالشهای (عهامل تاریخی و برداشتهای اندیشمندان شیعی)
مهثر بر آن را بشناسیم.
 -3مفهوم مشروعیت سیاسی:
مشروعیت از مفاهیم محهری علهم اجتماعی ب شمار می آید و اندیش وران این هزه،
ههشیده اند تا در ذیل دو رهیافت هلان فلسفی و جامع شناختی ،ب تحیین این مفههم بپردازند.
اصرار بر تفکیک ای ن دو رهیافت ب نهعی سردرگمی و آشفتگی در تهجی و تحیین این یدیده
انجامیده؛ (بیتهام .)11 :4711 ،مهریس دوورژه بر این باور است ه « :مشروعیت سیاسی یک
نظام ب معنای تطابق رژیم با اجماع عمهمی ،اساس رابط یک نظام سیاسی با جامع است و
بدینسان مشروعیت خهد ب خهد رابط مستقیمی با دمههراسی دارد»( .نقیبزاده.)47 :4731 ،
مشروعیت سیاسی « یکی و یگان بهدن چگهنگی ب قدرت رسیدن رهحران و زمامداران جامع با
نظری و باورهای همگان یا بیشتر مردم جامع در یک زمان و مکان معین ه نتیج این باور،
یذیرش ق فرمان دادن برای رهحران و وظیف فرمان بردن برای اعضای جامع یا شهروندان
میباشد»( .ابه الحمد.)111 :4711 ،
ب عقیده لیپست ،مشروعیت سیاسی ب معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و فظ
اعتقاد ب این اصل است ه نهادهای سیاسی مهجهد در جامع از صحت عمل برخهردار است و
تأسیس نهادهای مزبهر ب منظهر رفع نیازهای جامع صهرت مییذیرد .طحق نظر اندیشمندان
محانی مشروعیت سیاسی عحارتند از :کمت و دانش(افلاطهن ،)741-741 :4711 ،وراثت
(معصهمی ،)71 :4711 ،قدرت (عالم ،)431 :4713 ،قرارداد اجتماعی و قهم و قحیل (معصهمی،
 .)11 – 11 :4711منابع مشروعیت سیاسی عهاملی هستند ه مردم با استناد ب آنها ،ب نظام
سیاسی خهد ،مقحهلیت و مشروعیت میبخشند ،مانند قانهن و مذهب« .فردریک» منابع
مشروعیت سیاسی را ب ینج گروه دینی ،فلسفی و قهقی ،سنتی ،روشی و تجربی تقسیم
میهند (قهام« .)13 :4737 ،گریسجهنز» منابع مشروعیت سیاسی را شامل تداوم نهادهای
سیاسی و اجتماعی ،سنت عدم خشهنت ،باورهای دینی ،باور ب ارزشها ،روند آزادی و
انتخاباتی ،جامع هماهنگ و یکپارچ و تداوم سنتهای آن و فرهنگ سیاسی انطحاقیذیر می
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داند (عالم .)413 :4713 ،برخی دیگر ب ویژه طرفداران قهق طحیعی ،نظری «قرارداد
اجتماعی» را محنای مشروعیت سیاسی میدانند .ماهس وبر معتقد است تضمین یا تداوم
مشروعیت یک نظام یا از طریق انگیزههای درونی و ب یکی از س الت ا ساسی ،عقلایی و
مذهحی انجام می گیرد و یا از طریق انگیزه های بیرونی و بر دو اصل عرف و قانهن استهار می
باشد  ،شکل می گیرد .اندیشمندان دو نهع منشاء فراانسانی محتنی بر اراده الهی و منشاء انسانی
محتنی بر عناصر و عهامل اعتحاری و قراردادی برای مشروعیت سیاسی قائلند( .عالم .)4713 ،در
خصهص مشروعیت انسانی ،تقسیم بندی ماهس وبر؛ مشروعیت سنتی ،هاریزمایی و عقلانی -
قانهنی (وبر .)137 -131 :4731 ،مهرد وثهق اهثر صا حنظران قرار گرفت است.
 -4مفهوم مشروعیت سیاسی در اسلام؛ عصر پیامبر و دوران شکاف:
در اسلام مشروعیت از ریش شرع گرفت شده و مشروعیت سیاسی ب معنای ظرفیت نظام
سیاسی برای ایجاد و فظ اعتقاد ب این اصل است ه نهادهای سیاسی مهجهد در جامع از
صحت عمل برخهردار هستند یا ن ؟ (مرندی .)74 – 71 :4731 ،هم مسلمانان بر این باور
اتفاقنظر دارند ه خداوند متعال بر هم هستی و از جمل بر انسان اهمیت مطلق دارد و
منشأ هم مشروعیتهاست و خداوند مرتح ای از ولایت خهد را ب ییامحرانش واگذار هرده است.
ب همین جهت ییامحر (ص) در طهل یات خهد ق اهمیت و ولایت الهی را دارا بهده است.
اما در عصر بعد از ر لت ییامحر شاهد دوران گسست در مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی
اسلام می باشیم.
فههه در تحارشناسی بر گسست و عدم تسلسل تاهید دارد و تکامل ،ییشرفت و روایت ها را
نفی می هند لذا با عنایت ی این اصل در می یابیم ههتا زمان یات ییامحر ،فرصت تعاملات
هلامی و تعارضات سیاسی میان مسلمانان بهجهد نیامد اما همزمان با ر لت ییامحر ،ادث
سقیف  ،تقابل معاوی با امام علی (ع) ،نحهه شکل گیری کهمت امهیان ،برآمدن عحاسیان،
وسعت سرزمین های اسلامی و عهاملی از این دست ،در شکل گیری گفتمان خلافت اهل سنت
نقش بسزایی داشت است .منشأ ییدایش گروه بندی میان مسلمانان محتنی بر دو محنا است:
یکی محنای معرفت شناسان (منازعات معرفت شناختی) و دیگری محنای سیاسی (منازعات
سیاسی) .د ر دیدگاه معرفت شناختی علت اساسی مجادلات شیع و سنی در صدر اسلام ب
«محانی معرفت شناختی این دو مذهب از قیقت شریعت» باز می گردد .ییروان این بینش
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معتقدند ه منازع اساسی این دو مذهب از ابتدا جنح اصهلی داشت و از تفاوت فهم بعضی
اصحاب ییامحر از فلسف نحهت ،تداوم رسالت و قیقت شریعت ناشی می شهد .در دیدگاه
سیاسی منشأ اختلاف تشیع و تسنن بیشتر ب مطالع تعاملات سیاسی و مجادلات هلامی برای
تعیین جانشین ییامحر در اداره جامع اسلامی باز می گردد .بر این محنا ،منازعات ب هیچ عنهان
دارای ییشین تاریخی و یشتهان معرفت شناختی نیست ،بلک یک اتفاق غیرمترقح ای بهد ه
نطف آن یس از ر لت ییامحر و در «سقیف بنی ساعده» بست شد .ییروان این نظری معتقدند
« ه منشأ قیقی مناقش شیع با اهل سنت صرفا یک نزاع سیاسی است و ربطی ب اصهل و
ضروریات دینی ندارد (عنایت .)17 :4711 ،بنابراین با ر لت ییامحر ،تامل درباره مشروعیت
سیاسی نزد اهل سنت با مشروعیت جامع شناختی آغاز و اعتحار یافت .ادث ای اتفاق افتاد و
مردم هم یذیرای آن شدند لذا اهل سنت معتقدند ه ییامحر مسئل جانشینی خهد را مجمل
گذاشت و آن را ب امت واگذار هرده است تا در مهرد اهمیت و رهحری خهد تصمیم بگیرند.
(قادری .)41 :4731 ،از نظر اهل سنت گفتمان مشروعیت سیاسی محتنی بر سیر تاریخی زیر
می باشد.
جدول شماره  :2مشروعیت سیاسی بعد از پیامبر (ص) در گفتمان اهل سنت
اهل ل و عقد

انتخاب

شهرا

بیعت

استیلا

وراثت

انتخاب
خلیف اول

انتخاب خلیف
دوم

انتخاب
خلیف
سهم

انتخاب خلیف
چهارم

انتخاب معاوی

انتخاب یزید ،امهیان،
عحاسیان و صفهی

اما تأمل درباره مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع فلسفی ی سیاسی است ه ب
وج قانیت اهمان و چرایی لزوم اطاعت مردم از آنان مییردازد .بر این اساس در اندیش
سیاسی شیع  ،خداوند متعال منحع ذاتی و تنها منشأ مشروعیت و قانیت است و مشروعیت
افراد بشر ،یعنی هر گهن ق آمریت و سیادت برای اهمان ه اجحار و الزام مردم را ب دنحال
دارد باید منتهی ب شارع مقدس باشد .در اندیش سیاسی شیع از همان ابتدا مسأل
«مشروعیت سیاسی» ب عنهان اساسیترین سؤال ظاهر شد .بر اساس نظری امامت ب تعحیر
سید محمدباقر کیم یس از ییامحر (ص) « کهمت از آن امامان است و این ،ب دلیل نصی
است ه ب فرمان خداوند از ییامحر (ص) رسیده است .و امام واجد صلا یتها و عهده دار
18
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مسؤولیتها و اختیارات ییامحر است» ( .کیم .)733 :4713 ،از آنجا ه یات سیاسی و دینی
شیعیان ب دو بخش عصر ضهر و دوران غیحت امام تقسیم شده ،بررسی مشروعیت سیاسی در
هر یک از این دوره ها قابل بحر میباشد.
بر اساس تعالیم شیع در عصر ضهر امام با تکی بر دو ویژگی علم و عصمت امام،
مشروعیت سیاسی ب ائم واگذار شده است .شیع معتقد است امامان در شرایط ظههر و عدم
مانع ،وظیف تأسیس نظام سیاسی و رهحری امت اسلامی را بر عهده دارند ( .ائری یزدی،
 .)431 :4111از منظر شیع در زمان ضهر امام مشروعیت سیاسی ب معنای تام ،ب معنایی
ه وفاداری مطلق اتحاع را اقتضا هند ،فقط در عصر ضهر شکل می گیرد ( .ائری یزدی،
 .)431 :4111اهثر متفکران شیعی مشروعیت سیاسی در عصر ضهر امام را مشروعیت الهی
دانست و خهاست و رضایت مردم را بی تاثیر دانست و وظیف و تکلیف مردم را اطاعت از ایشان
می دانند ( .اتمی .)414 – 141 :4711 ،اما زندگی سیاسی شیع با غیحت امام با چالشهای
نظری و عملی بسیاری مهاج بهده و این بحر مطرح گردیده است ه در زمان غیحت ،شیعیان
چ وظیف ای بر عهده دارند (هدیهر .)31 :4731 ،ب نظر می رسد بخش عظیمی از علمای
شیع تا دوران معاصر ،مشروعیت سیاسی را ب عصر ضهر منحصر دیده و امکان بریایی
کهمت مشروع در عصر غیحت را باور نداشت و ب همین دلیل ،عمهما ب تأمل جدی در این
هزه نپرداخت اند و لذا همتر هسی را می تهان یافت ه تأملی نظام مند و متنی منسجم درباره
مشروعیت سیاسی داشت باشد .ظاهرا امید ب ظههر ،فساد و شرارت افراطی کهمت های
مهجهد ،ب تصهر ناممکن بهدن شکل گیری کهمتی مطلهب دامن می زد و علما را از تأملی
جدی در این هزه بر ذر می داشت .بطهریک در ادوار مختلف اندیش سیاسی ،رویکرد
اندیشمندان شیع با ملا ظ اصل اساسی و محنایی مشروعیت در دوران غیحت امام معصهم ،از
نهعی قحض و بسط نسحت ب مشروعیت سیاسی برخهردار بهده است ب نحهی ه در دوره غیحت
از دو دست نظری راجع ب مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع می تهان سخن گفت:
دست اول؛ در جستجه سازوهارهای مشروع سازی مشروعیت سیاسی در این دوره اند و دست
دوم ب تعطیل و یا نفی مشروعیت سیاسی در عصر غیحت تمایل دارند .برخی از نهیسندگان این
دیدگاهها را در قالب دو رهیافت ایجابی و سلحی بیان هردهاند ه این نهشتار نیز بر این معیار
طرا ی و تدوین گشت است.
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 -5رهیافت ایجابی نسبت به مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه:
با تهج ب محنای نظری تحارشناسی در می یابیم ه مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی
شیع محتنی بر قیقت وا دی نمی باشد ه با مقایس داده های تاریخی بتهان آن را دریافت
نمهد .از آنجا ه بر اساس تحارشناسی گزاره ها و دانشها فقط در بستر قدرت اهم در جامع
معنا می یابند و این قدرت است ه تعیین می هند چ گزاره ای قیقی است و چ گزاره ای
غیر قیقی ،در می یابیم ه معنای مشروعیت سیاسی شیعی در سیر تاریخی خهد محتنی بر
گزاره ها و شرایط قدرت اهم بر جامع بهده است و شرایط قدرت بر روند معنایی آن تاثیر
گذار بهده است .نکت دیگری ه در تحارشناسی ائز اهمیت می باشد رویکرد نام انگارن آن
است؛ ب این معنا ه هیچ قیقت ثابت ،دائم و تغییرنایذیری برای یدیده ها متصهر نمی شهد
در م ی یابیم ه مشروعیت سیاسی شیع در سیر تحهلی خهد استهار بر قیقت ثابت و دائمی
نحهده است و محتنی بر رویکردهای متفاوتی بهده است .با تهج ب اینک تحارشناسی در یی
یافتن قیقت های متغیر و نسحی یدیده ها در طهل تاریخ می باشد در می یابیم ه مشروعیت
سیاسی در اندیش سیاسی شیع محتنی بر معانی متفاوت و رویکردهای متمایزی بهده است.
چنانچ بر اساس این اندیش در می یابیم در رهیافت ایجابی س رویکرد مشروعیت الهی،
مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی – مردمی (شهرا) در باب مشروعیت سیاسی شیعی وجهد
دارد ه در ادام ب تشریح معنای مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی صا حنظران این س
رویکرد می یردازیم.
 -1 -5رویکرد الهی نسبت به مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه:
این دیدگاه بر این باور است ه اهمیت و ولایت مطلق ًا از آن خداوند است و تعیین اهم
نیز با ضهابط و ملاک های شرعی از طرف شارع انجام می یذیرد .در زمان ضهر ،این اهمیت
از آن ییامحر (ص) و معصهمین (ع) است و در زمان غیحت ب فقهای عادل ب اقتضای ولایت و ب
عنهان ق و وظیف شرعی تدبیر امهر سیاسی مردم تفهیض شده است( .عمید زنجانی:4711 ،
 .)111این رویکرد ،رویکرد غالب اندیشمندان شیعی در خصهص مشروعیت سیاسی بهده است.
این رویکرد ه از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن دهم مهرد تهج اندیشمندان شیعی قرار گرفت
محتنی بر شرایط زمانی جامع آن عصر بهده است .در این دوره بهد ه اصهل اعتقادی شیعی
تثحیت و ب لحاظ نظری و هلامی در میان شیع یذیرفت و نهادین می شهد .اما در عین ال ب
دلیل اینک تکلیف شیعیان در عصر غیحت ،دقیق ًا روشن نحهد ،علمای مؤثر شیع  ،نظری جایز
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بهدن و در مهاردی واجب بهدن مشروعیت سیاسی و همکاری با سلاطین عادل را یذیرفتند و ب
آن عمل هردند و در عین ال « ق نیابت عام » را برای خهد محفهظ نگ داشتند( .میرغیاثی،
« .)1: 4711شیخ مفید»« ،شیخ طهسی»« ،سید مرتضی علم الهدی»« ،علام لی»« ،محقق
لی» و «شهید اول» از علمایی هستند ه در این عصر ،مشروعیت سیاسی را بر مدار هکاری با
سلطان عادل یذیرفت بهدند.
شیخ مفید ،مشروعیت سیاسی سلاطین عادل و همکاری با کهمت را در صهرتی ه
متضمن منافع و مصالح مسلمانان باشد با شرایطی جایز می شمارد .شیخ طهسی شر یذیرش
مشروعیت سیاسی را اجرای دود اسلامی و امر ب معروف و نهی از منکر می داند لذا اقدام ب
همکاری با سلطان را جایز می داند .این در صهرتی است ه در امهر ضروری دین خللی وارد
نشهد و فعل فحیح صهرت نگیرد ( .سینی زاده و دیگران.)11 :4711 ،
سید مرتضی علم الهدی اندیشمند مهثر شیعی در زمان آل بهی و در ارتحا با خلفای
عحاسی مشروعیت سیاسی آنان را جهت اجرای ا کام اسلام یذیرفت بهد .علامة لی ه ب
صرا ت ،نصب فقی از جانب امام (ع) را یذیرفت و ولایت بر امامت نمازهای عحادی -سیاسی،
ولایت بر مصرف واجحات مالی ،ولایت بر قضا و دود را ،از آن فقی عادل می داند ،از همکاری
محدود و مصلحتی با سلاطین خهدداری نمی هرد و مشروعیت سیاسی آنان را برای تقهیت
یایگاه شیع یذیرفت بهد .اما محقق لی از سهیی هر گهن مشروعیت سیاسی را از سلاطین
جهر سلب هرده و از سهی دیگر مشروعیت سیاسی را در یذیرش ولایت فقی جامع شرایط ب
عنهان نایب امام معصهم (ع) ثابت هرده و در هزة مسائل مالی ،قضا ،دود ،اقامة نماز جمع
و ...برای فقی ق ولایت و مشروعیت قائل است .از جمل اندیشمندان این عصر شهید اول می
باشد ه مشروعیت سیاسی شیعی را بر نیابت فقی از معصهم می داند و مشروعیت سیاسی
سلطان عادل را برای اجرای ا کام شرع و سریرستی جامعة ضروری می داند.
اندیشمندان این عصر روی آوردن ب مشروعیت سیاسی سلطان عادل را برای اجرای ا کام
ا سلام ،ایجاد نظم و امنیت در جامع و تقهیت یای های تشیع یذیرفتند .اما از آنجا ه
مشروعیت سیاسی در اندیش شیع محتنی بر قیقت وا دی نحهده و در بستر قدرت اهم در
جامع معنا ییدا نمهده است از اوایل قرن دهم ،یعنی عصر صفهی تا آخر قرن سیزدهم (یعنی
آغاز عصرمشروطیت) ابتدا برخی از علما مانند «شهید ثانی»« ،محقق اردبیلی» و «قطیفی»
هرگهن همکاری با سلاطین را جایز ندانست و یذیرش هر گهن مسئهلیتی از جانب آنها را رام
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می دانستند .در مقابل ،گروه دیگری از علما مشروعیت سیاسی شاهان صفهی را «مشروع» و
قابل قحهل می دانستند و استدلال آنها بر این باور بهد ه یس از قرنها مشروعیت سیاسی شاهان
شیع در جهان اسلام اهم می باشد لذا می بایست از آنها مایت هرد( .میرغیاثی:4711 ،
 .) 41در این دوره با ورود علمای جحل عامل ب ایران مسأل مشروعیت سیاسی شاه شیع برای
ترویج تشیع و مجری ا کام فقهی فقها مطرح شد و مشروعیت صفهی مقحهل افتاد« .محقق
هرهی»« ،محقق اردبیلی»« ،فیض هاشانی» و «و ید بهحهانی» از علمای این عصر می باشند
ه مشروعیت سیاسی شیع را در یذیرش و مایت از سلطان عادل یذیرفتند.
محقق هرهی با تکی بر اجماع و مقحهلة عمربن نظل بر مشروعیت سیاسی عامة فقی ب
عنهان نائب امام تأهید می هرد و معتقد بهد مشروعیت سیاسی فقی از سهی ائم در همة
امهری ه نیابت در آن دخل دارد ،می باشد و بر همین اساس و بر محنای عمهم نیابت ،معمهلاً
ا کامی را ه از اختیارات امام شمرده شده برای نایب او نیز مطرح می سازد مگر اینک دلیلی
برخلاف آن وجهد داشت باشد.
محقق اردبیلی نیز علاوه بر اتکاء ب مقحهلة عمربن نظل ب اجماع در مسال مشروعیت
سیاسی تاهید می هند .وی ه از نظری یردازان مشروعیت سیاسی انتصابی عامة فقی در این
دوره است ب منظهر اثحات مشروعیت سیاسی فقی برای نخستین بار ب دلیل عقلی تمسک
هرده و معتقد است ه بدون مشروعیت سیاسی نظم جامع مختل شده و زندگی انسان در
سختی و تنگنا قرار می گیرد و عقل و شرع نیز چنین ییامدهایی را نمی یذیرد (اردبیلی4141 ،
ق ،ج .)111 :41لذا بر این اساس مشروعیت سیاسی سلطان عادل را مهرد یذیرش و تاهید خهد
قرار می دهد.
فیض هاشانی ه از دیگر نظری یردازان مشروعیت سیاسی الهی در این دوره می باشد،
مشروعیت سیاسی سلطان را برای ایجاد کهمت زیر نظر فقی و نائب امام در جامع ضروری
دانست  ،وی استدلال می هند ه چهن اسلام دینی سیاسی  -اجتماعی است و ییاده و اجرا
هردن ا کام سیاسی  -اجتماعی تعطیل بردار نیست و باید در عصر غیحت نیز اجرا شهد لذا
اجرای این ا کام نیازمند اذن عام امام زمان است و امام فقیهان را ب عنهان نایب عام خهد برای
اجرای این دست از ا کام شرعی معرفی هرده است( .فیض هاشانی 4114 ،ق ،ج .)11 :1لذا
مشروعیت سیاسی سلاطین عادل را جهت اجرای این ا کام با نظارت فقها و زیر نظر مستقیم
آنها مجاز می داند.
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از دیگر اندیشمندان شیعی در این دوره می تهان ب و ید بهحهانی اشاره نمهد ،وی
مشروعیت سیاسی فقی را در ابهاب فتهی ،قضاوت و اهم شرع می داند و بر این باور است
شخصی ه ب مقام استنحا ا کام الهی رسیده از آن رو ه فتهی می دهد عنهان مفتی دارد،
از آن جهت ه رفع خصهمت می هند قاضی نامیده شده و از آن جهت ه در اجرای ا کام
سیاسی ،اجتماعی اعمال ولایت می هند ،اهم شرع نامیده می شهد .وی مشروعیت سیاسی
سلطان عادل را غیر از مهارد فهق و با نظارت فقی برای ایجاد نظم و امنیت جهت اجرای این
ا کام می داند.
چارچهب تحارشناسی مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع در یی یافتن قیقت های
متغیر و نسحی یدیده ها در طهل تاریخ می باشیم در می یابیم ه مشروعیت سیاسی در اندیش
سیاسی ش یع محتنی بر معانی متفاوت و رویکردهای متمایزی بهده است بطهریک از قرن
چهاردهم ب بعد مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع دچار دگرگهنی و تحهل شگرفی
شد .در این دوره رویکرد مشروعیت سیاسی ب کهمت عرفی و مردمی نامگذاری شده است .با
روی هار آمدن کهمت قاجار و نیازمندی آنها ب هسب مشروعیت دینی و مقحهلیت مردمی از
طریق رو انیهن شیع  ،زمین برای تجدید اقتدار علمای شیع و اندیش مذهحی آنان فراهم
گردید .در این دوره علمای شیع محنای مشروعیت سیاسی را اراده الهی دانست و همکاری
علمای شیع با سلاطین زمان از باب نیابت از سهی امام معصهم بهده است .در این دوره دو نهع
گفتمان سیاسی در میان علمای شیع درباره منشاء مشروعیت سیاسی شکل گرفت :گفتمان
مشروط خهاه و گفتمان مشروع خهاه« .مشروع خهاهان» برای مشروعیت سیاسی «منشأ
الهی» قائل بهدند (هرمانی .)717 :4711 ،مهمترین نظری یردازان مشروعیت سیاسی با منشاء
الهی در این دوره «هاشف الغطا»« ،ملا ا مد نراقی»« ،محمد سن نجفی»و «عحدالحسین
لاری» می باشند .در مقابل« ،علمای مشروط خهاه» ضمن یذیرش محنای الهی برای کهمت
مشروع ،ب بعد مردمی کهمت ،ب عنهان رهن دوم برای مشروعیت قدرت ،تهج داشتند.
(آبادیان .)11-71 :4731 ،مهمترین نظری یردازان مشروعیت سیاسی با این نگرش در این دوره
«محقق نائینی» «محقق خراسانی» و «محقق اصفهانی» می باشند .ال با تهج ب محا ر
مطرح شده ب نظرات هر یک از این علما این عصر در باب مشروعیت سیاسی می یردازیم.
هاشف الغطاء ،مشروعیت سیاسی الهی را تنها از آن خدا می داند و بر این باور است ه غیر از
خدا هیچ هس ق کهمت بر بندگان خدا را ندارد مگر با اذن و اجازه خدا و خداوند این اذن را
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ب ییامحران ،امامان معصهم (ع) و فقیهان داده است .وی اصل عدم ولایت را مطرح می هند .ملا
ا مد نراقی ب تحیین و تهضیح ابعاد نظری مشروعیت الهی یرداخت و برای نخستین بار بحر
مستقل و مفصلی از ولایت الهی را عرض هرد .وی مشروعیت سیاسی سلاطین را ظالمان دانست
و با یک بینش نهین کهمتی مشروعیت سیاسی فقها را از یراهندگی رهانید و بدان انسجام،
استحکام و یهیایی بخشید .او مقهل مشروعیت سیاسی «ولایت فقی » را از لابلای متهن فقهی،
اصهلی و هلامی استنحا هرد و بیرون هشید و آن را برای اولین بار ب شکل یک اصل ،محنا ،یای
و قاعده درآورد و ب جامع اسلامی تحهیل داد (نراقی 4731 ،ش.)173 :
محمد سن نجفی در باب مشروعیت سیاسی ،اهمان را ب دو دست عادل و جائر تقسیم
می هند .وی مصداق اهمان عادل را در عصر ضهر ،ییامحر (ص) و امامان معصهم (ع) و در
عصر غیحت فقی معرفی هرده است ،وی اطاعت از اهم عادل را واجب شمرده و نیز تلاش برای
هسب قدرت و رسیدن ب زعامت را در بعضی مهارد ب عنهان مقدمة واجب ،بر فقی واجب
شمرده است و اطاعت از کام جهر را رام می داند .در اندیشة سیاسی وی جز ییامحر ،امام و
فقها اهمان دیگر از مصادیق اهمان جهر می باشند( .نجفی ،4114 ،ج .)411 :11از دیگر
اندیشمندان این رویکرد ،عحدالحسین لاری می باشد .وی ه از طرفداران مشروعیت سیاسی
الهی می باشد نخستین اندیشمندی است ه تعحیر «ولایت مطلق » را برای فقیهان بکار برده
است .وی مشروعیت سیاسی الهی را ب دو مرتح تقسیم هرده است .ولایت خداوند را در مرتحة
اول قرار داده و ولایت ییامحر (ص) و امامان معصهم و فقیهان را در مرتحة دوم و معتقد است ه
یس از امامان معصهم (ع) فقیهان همان ولایت مطلق ای را ه ائم دارا بهدند ،دارا هستند و
هیچ تفاوتی میان مشروعیت سیاسی ائم و فقها در داشتن ولایت مطلق وجهد ندارد و تفاوت
میان آنها تنها در مقامات معنهی و خصائصی است ه خارج از هزة ولایت است( .لاری4141 ،
م ،ج .)471 – 411 :1
اما عده ای دیگر از علمای این عصر ه ب علمای مشروط خهاه معروفند ،نگاهی مدرن ب
مشروعیت سیاسی دارند این اندیشمندان ضمن یذیرش مشروعیت سیاسی الهی ب نقش مردم
و نهادهای مردمی از جمل قانهن اساسی و مجلس قانهنگذاری تاهید دارند .رویکرد اندیشمندان
این نحل فکری بر جلهگیری از استحداد و تحدید سلطنت می باشد« .محقق نائینی» یکی از
فقیهان این دوره می باشد .نائینی بارها بر این مطلب یای فشرده ه برای جلهگیری از تحدل
کهمت ولایتی ب استحدادی دو راه وجهد دارد یکی قانهن اساسی (نظام نام ) ه باید با قهانین
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شرع مخالف نحاشد و وظایف اهم و مردم را بیان هند و دوم نظارت نمایندگان ملت و برای
مشروعیت نظارت نمایندگان ،شامل هیأت منتخح بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین
از قحل مجتهد را لازم دانست است( .نایئنی 4731 ،ق .)471 :وی مشروعیت سیاسی را ب دو
قسم مشروعیت سیاسی در قالب ولایت تکهینی و مشروعیت سیاسی در قالب ولایت تشریعی
تقسیم هرده و یس از اثحات هر دو قسم ولایت برای ییامحر و امامان معصهم ،ولایت تشریعی را
قابل جعل و اعطا ب غیرمعصهم دانست و در هزة ولایت تشریعی دو منصب ولایت امری و
قضاوت را از یکدیگر تفکیک هرده است و قضاوت را بی هیچ شحه ای برای فقی ثابت دانست
است.
بعضی از نهیسندگان معاصر ،محقق نائینی را اولین فقیهی می دانند ه معتقد ب نظری
انتخاب است( .هدیهر .)11 :4733 ،اما قیقت آن است ه انتساب نظری انتخاب ب محقق
نائینی با آنچ از آثار باقیمانده از وی استفاده می شهد ،سازگاری ندارد« .محقق خراسانی» یکی
دیگر از فقیهان نامدار این دوره است .وی ابتدا مشروعیت سیاسی ه تهسط شیخ انصاری تحت
عنهان ولایت استقلالی و ولایت اذنی از آن یاد می شهد ،ب مناقش می هشد و بر این باور بهد ه
اختلاف در تعلق مشروعیت سیاسی مهجب اختلاف در اصل آن نمی شهد .وی همچنین وجهب
اطاعت معصهمان در اوامر عرفی و شخصی در خارج از مسایل مهم جامع ب ا کام شرعی و
مسایل سیاسی را مهرد تردید قرار داد .محقق خراسانی مستندات روایی مشروعیت سیاسی الهی
برای فقی را برای اثحات ولایت عام فقی قاصر دانست و دلالت آنها را ناهافی می داند .وی اما از
راه دلیل عقلی ،مشروعیت سیاسی برای فقی را در امهر سیاسی و شؤون اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی جامع اثحات هرده است« .محقق اصفهانی» سهمین اندیشمند این دوره است .وی برای
اثحات مشروعیت سیاسی الهی بنا ب دلایل عقلی معتقد بهد ،ب همان دلیل ه نصب رئیس
واجب است ،نصب فقی نیز واجب است ،زیرا واگذاری هارهایی ه مردم نیاز دارند ب رئیس
خهد مراجع هنند ،ب هم مردم خلاف فرض است .اما وی در ادلّ نقلی ولایت فقی مناقش
هرده هر چند یذیرفت است ه مشروعیت سیاسی فقی در بسیاری از مهاردی ه جزو قلمرو
ولایت فقی شمرده شده ب صهرت اجماعی قابل تحقق است.
تحارشناسی ،مدعی است ه یک یدیده ،همهاره ب همین شکلی ه در ال اضر هست،
نحهده است و آن را در یک تطهر تاریخی مهرد بررسی قرار می دهد .با تهج ب این رویکرد در
می یابیم ه مشروعیت سیاسی شیعی در سیر تاریخی خهد روندهای گهناگهنی ه متاثر از
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عهامل تاریخی مختلفی بهده اند ،طی نمهده است .آنچ تا هنهن درباره مشروعیت سیاسی در
اندیش سیاسی نظری یردازان شیعی ارائ شد تحقق آن در عرص نظر بهده است .مشروعیت
سیاسی تا این زمان متاثر از شرایط زمانی و مهقعیت های گهناگهن جامع می باشد .اما از این
ب بعد اندیشمندان شیعی سعی در تحقق مشروعیت سیاسی در عرص عمل نمهدند .این دوره
ه ب دوران رویکرد ب مشروعیت سیاسی محتنی بر ولایت فقی نامگذاری شده از اوایل قرن
یانزدهم (ه .ق) شروع شده است .ب دلایل متعدد از جمل ناهامی مشروطیت ایران و بهیژه
کهمت  13سال یهلهی ،با ییشگامی و زمین سازی محارزان سیاسی و رهحری رو انیت ه
سمحل و مظهر آن ،امام خمینی بهده ،روی داده است در این عصر علاوه بر اینک رویکرد محتنی
بر مشروعیت سیاسی الهی در عرص نظر ادام یافت در عرص عمل نیز با تشکیل کهمت
اسلامی ،اوج شکهفایی اندیش مشروعیت سیاسی الهی در اندیش سیاسی شیع را شاهدیم .در
این دوره با دو رویکرد متفاوت مشروعیت سیاسی برای فقی مهاج هستیم .رویکردی ه
مشروعیت سیاسی فقی را در تمام ابهاب می یذیرد و رویکردی ه مشروعیت سیاسی فقی را
فقط در امهر سح مهج و جایز می داند .مهمترین نظری یردازان مشروعیت سیاسی با منشاء
الهی در این دوره «امام خمینی»« ،آیت الل بروجردی»« ،مصطفی خمینی»« ،محمدرضا
گلپایگانی»« ،سید عحدالاعلی مهسهی سحزواری» و «مصحاح یزدی» می باشند.
امام خمینی با ابتکار و تحیین نهین و جامع مشروعیت سیاسی محتنی بر ولایت فقی را در
عرصة تئهری ب عهده گرفت و در واقع نظری تشیع دربارة چگهنگی ادارة هشهر را بیان هرد ،و
هم برای نخستین بار نظام محتنی بر ولایت فقی را در ایران بنیان نهاد .وی با تالیف هتابهای
«هشف الاسرار»« ،الرسائل»« ،تحریرالهسیل » و «الحیع» با دلیل عقلی ،ضرورت وجهد قانهن و
کهمت در جامع بشری را ب اثحات رساند .وی یس از اثحات جامعیت دین اسلام و گستردگی
آن در تمام شؤون عحادی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...ب صرا ت دین اسلام را «دین
سیاست» معرفی هرده است .ایشان سپس ب دلیل عقلی استدلال هرده و ب تشکیل کهمت
جمههری اسلامی محتنی بر ولایت فقی اقدام می هند.
آیت الل بروجردی مشروعیت سیاسی فقی را با تهج ب روح قهانین اسلام در اجرای ا کام
شرع تحلیل هرد .وی اسلام را دینی سیاسی ،اجتماعی می داند ه ا کام آن ن فقط در عحادت
های شرعی بلک بیشتر درباره هشهرداری ،تنظیم جامع و تأمین امنیت فرد و اجتماع است .وی
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بر تلفیق دین با سیاست در باب مشروعیت سیاسی باور دارد و می گهید سیاسی و عحادی از
هم جدا نیست و مردان دین از مردان سیاست جدا نیستند (بروجردی4711 ،ش ،ج.)11
مص طفی خمینی در باب مشروعیت سیاسی معتقد است تمام اختیاراتی ه خداوند در ادارة
شؤون مردم ب معصهمان داده ب فقی نیز اعطا نمهده وی تصریح می هند ل تمام مشکلات
فردی و اجتماعی و ...در شؤون مختلف مملکت از جمل اختیارات فقی است وی استدلال می
هند دین اسلام دین جامعی است لذا نمی تهاند نسحت ب امهری از قحیل نظم و امنیت بی تفاوت
باشد( .خمینی4141 ،ق.)17 :
محمدرضا گلپایگانی مشروعیت سیاسی الهی محتنی بر ولایت فقی را برای تحقق مسایل
سیاسی ،اجتماعی مهرد قحهل و وثهق خهد قرار می دهد و سید عحدالاعلی مهسهی سحزواری
مشروعیت سیاسی را مختص ییامحر و امامان می داند اما در عصر غیحت جهت تنظیم امهر مردم
ب نحه مطلهب و منظم می بایست انجام گیرد بر مشروعیت سیاسی فقها تصریح هرده است.
مصحاح یزدی نقش مردم را از دو جنح قابل بررسی می داند :یکی جنح مشروعیت بخشی
ب کهمت اسلامی و دیگری جنح عینیت بخشی ب آن (مصحاح یزدی .)1 :4711 ،مشروعیت
سیاسی از نظر مصحاح یزدی ،قانیت است( .نادری .)11 :4711 ،وی بیان می هند ه رابط
مشروعیت با مقحهلیت ب ضابط ای بستگی دارد ه برای مشروعیت لحاظ می هنیم( .نادری،
 .)11 :4711ب باور ایشان ملاک مشروعیت سیاسی در عصر غیحت از سهی خدا تعیین می
شهد ،ن از سهی مردم( .مصحاح یزدی .)3 :4711 ،وی مشروعیت سیاسی محتنی بر دمههراسی
ه در آن کهمت مردم بر مردم برداشت شهد با نظری ولایت فقی ه محهر اصلی محا ر
ایشان است ،ناسازگار می داند.
گروهی دیگر از اندیشمندان شیع مانند «سید محسن کیم» و «سید ابهالقاسم خهیی»
ادل مشروعیت سیاسی برای فقی را عاجز دانست اند .کیم روایاتی ه طرفداران ولایت مطلق
فقی بدان استناد هرده اند ،مهرد مناقش قرار داده و آنها را مل ب بیان وظیف علما در تحلیغ
ا کام و قضاوت هرده است ( .کیم 4734 ،ش .)111 ،خهیی نیز ه ب مشروعیت سیاسی در
امهر سح باور دارد مشروعیت سیاسی را برای ییامحر و امامان از چهار جهت تکهینی ،تشریعی،
وجهب اطاعت در اوامر شرعی و وجهب اطاعت در اوامر شخصی اثحات نمهده ،سپس در بحر
مشروعیت سیاسی ولایت فقی  ،یکایک ادل را مهرد مناقش قرار داده و نتیج گرفت ه ب
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سب روایات غیر از منصب فتها و قضاوت منصب دیگری را نمی تهان برای فقی ثابت هرد.
(خهیی 4141 ،ق ،ج.)11 – 11 ،1
 -2-5رویکرد مردمی نسبت به مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه:
این رویکرد محتنی بر نظرات فقهایی همچهن « سینعلی منتظری»« ،نعمت الل صالحی
نجف آبادی» و «جعفر سححانی» می باشد .این نظری با گسست از رویکرد الهی منشاء
مشروعیت سیاسی را مردم می داند .مطابق این نظری  ،انتخاب یا مشروعیت مردمی ،منشاء
مشروعیت سیاسی می باشد .بر اساس این نظری مردم ب دلیل اختیاری ه از جانب خداوند ب
آنها داده شده است ،خهد عهده دار اهمیت بر خهیش است و می تهاند در چارچهب ا کام
شرع با اختیار هامل ،یکی از فقهای واجد شرایط را ب عنهان اهم اسلامی انتخاب هند .طحق
این دیدگاه ،فقهای جامع الشرایط از طرف ییامحر و ائم ب مقام ولایت منصهب نشده اند بلک
آنان ب عنهان نامزد برای ا راز مقام ولایت ب مردم معرفی شده اند و این ق مردم است ه
یکی از آنان را انتخاب و ب او مشروعیت بخشند( .منتظری ،بی تا .)141 :در این نظری همانند
نظری نصب ،اعتقاد بر این است ه ولایت اصالتاً از آن خداست و هیچ یک از انسان ها در این
ولایت با او شریک و سهیم نمی باشد مگر آن ه خداوند مرتح ای از ولایت تشریعی خهد را ب
فردی واگذار هند (منتظری ،بی تا.)71 :
در نظری مشروعیت سیاسی مردمی بر دو دست دلائل عقلی و نقلی تاهید می شهد.
( اتمی .)711-777 :4711 ،قضاوت عقل در این دیدگاه بیشتر ب ضرورت عقلی تشکیل
کهمت اشاره دارد .قائلین ب این نظری معتقدند زمانی ه نص صریحی برای انتخاب اهم
نیامده و کهمت با زور و سرنیزه هم با محانی عقلی سازگاری ندارد ،بنابراین باید ب انتخاب
اهم تهسط مردم روی آورد( .منتظری ،بی تا .)111-111 :این رویکرد بنیانی انتقادی دارد و
با تهج ب برخی مشکلات نظری و عملی نظری الهی مشروعیت سیاسی شکل گرفت است .این
رویکرد بر نقش فقهای جامع الشرایط در اداره جامع تأهید دارد و مشروعیت را صرفاً یک امر
مردمی نمی داند و داقل در بیان ویژگی های زمامدار ب بیان شاخص های دینی و بیان شده
تهسط شارع می یردازد ( .سنی.)11 :4713 ،
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 -3-5رویکرد الهی – مردمی (شورا) نسبت به مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی
شیعه:
این نظری با گسست از رویکرد الهی و مردمی صرف ،منشاء مشروعیت سیاسی را الهی –
مردمی می داند .در این نظری  ،مشروعیت سیاسی از مقهل های دو قی ب شمار می آید و در
آن ،هر دو ق یعنی « ق الل » و « ق الناس» وجهد دارد .بنابراین برای مشروعیت سیاسی،
فقط رعایت ق الل و جلب رضایت الهی (نصب عام الهی) هافی نیست بلک اعتحار ق الناس و
جلب آراء عمهمی و رضایت مردم و مشارهت دادن آنها در انتخاب اهم نیز قسمتی از
مشروعیت کهمت و نظام سیاسی تلقی می شهد ( .سنی .)11 :4713 ،این نظری ضمن دارا
بهدن اهثر عناصر و مهلف های مشروعیت سیاسی مردمی ،امتیازات مثحت مشروعیت سیاسی
الهی را نیز در خهد جای داده است .قائلین ب این نظری معتقدند چنین کهمتی هم مهرد
رضای ت خداوند و متناسب با دستهرات شرع اداره می شهد و هم مهرد قحهل مردم است .این
نظری با تقریرات متفاوت از سهی سید محمدباقر صدر با طرح نظری «خلافت مردم و نظارت
مرجعیت» ،محمدجهاد مغنی با ارائ «دولت انتخابی اسلامی» و محمد مهدی شمسالدین با
نظری «ولایت امت» هر یک در صدد طرحریزی نظام سیاسی مردمسالار و مشروع در عصر
غیحت میباشند مطرح شد .ب طهر هلی اندیشمندان این نظری ب نقش مردم در مشروعیت
سیاسی ب س صهرت ،مقحهلیت نظام و هارآمدی آن ،نقش مردم در تعیین اهمان و نقش
مردم در نظارت بر اهمان تاهید می هنند( .شاهرخی.)11 – 71 :4711 ،
نمودار شماره :1مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه مبتنی بر رهیافت ایجابی

رهیافت ایجابی
رویکرد الهی

رویکرد الهی -مردمی

رویکرد مردمی

با تهج ب مطالب مطرح شده درمی یابیم اگرچ مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع
در رهیافت ایجابی محتنی بر معانی متفاوتی می باشد ولی همهاره بر الهی بهدن مشروعیت
سیاسی و نقش مردم در آن تاهید شده است.
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 -6رهیافت سلبی نسبت به مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه:
از دیدگاه تحارشناسی هیچگهن ماهیت ثابت یا قاعده بنیادی یا غایت متافیزیکی وجهد
ندارد .آن چ هست ،گسست ها و جدایی و شکاف ها است ه در هزه های گهناگهن معرفتی
وجهد دارد .بنابراین ،این روش آشکار هننده اختلاف و یراهندگی در یس یکسانی مصنهعی
خاستگاه و منشاء وا د است یعنی آشکار هننده شأن تاریخی تفکر و مناسب تفکر با زبان و
مکان است .مسال اصلی در تحارشناسی این است ه چگهن انسان ها ب واسط قرارگرفتن در
شحک ای از روابط قدرت و معرفت ب عنهان سهژه و ابژه یدیدار می شهند .با تهج ب محا ر
مطرح در تحارشناسی در می یابیم ه در رهیافت سلحی مشروعیت سیاسی بطهر هلی از رهیافت
ایجابی فاصل گرفت و طی آن مشروعیت سیاسی الهی انکار می شهد ه طی آن فقیهان خهد را
نایحان عام امام نمیدانند .بر اساس رهیافت سلحی ،از آنجا ه تنها کهمت و ولایت امام دارای
اذن از سهی خداوند است و با نص الهی ب ایشان تفهیض شده است ،دیگر کهمتهای دوران
غیحت هیچگهن مشروعیتی ندارند .این رهیافت بر دو رویکرد محتنی بر تقی و سکهلاریسم تکی
دارد.
 -1 -6رویکرد مبتنی بر تقیه نسبت به مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه:
عدهای از اندیشمندان شیعی از جمل «سید میرعحدالفتاح مراغی»« ،شیخ انصاری» و
«سید محمد بحرالعلهم» بر این عقیدهاند ه دوران غیحت «زمان تقی » است ،بنابراین تی در
جاییه تقی مهرد ی هم وجهد نداشت باشد لازم است از تأسیس هرگهن نظام سیاسی یرهیز
نمهد و ب زندگی تقی آمیز در کهمتهای جائر اهتفا نمهد .بر طحق این رویکرد هرگهن
کهمتی ه در عصر غیحت تشکیل شهد ی چ از سهی سلاطین هافر باشد یا سلاطین سنی یا
شیع ی جزء کهمتهای جائر است ،زیرا مستند ب هیچ گهن اذنی از سهی امام نیست.
مهمترین اندیشمند شیعی این رویکرد شیخ انصاری می باشد وی این رویکرد را ب نظری غالب
در نیم دوم دوران قاجار تحدیل نمهد( .فیر ی .)111 :4731 ،طرفداران این نظری مشروعیت
سیاسی برای فقی را از دو جهت فتهی و قضا ثابت دانست اند.
 -2 -6رویکرد مبتنی بر سکولاریسم نسبت به مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی
شیعه:
این رویکرد با گسست از هم رویکردهای قحلی و طرد بنیانهای قحلی ،نگرشی سکهلاریستی
ب مشروعیت سیاسی دارد .طرفداران این رویکرد «مهدی بازرگان» :با طرح نظری «جمههری
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دمههراتیک اسلامی»« ،عحدالکریم سروش» :طرح نظری « کهمت دمههراتیک دینی»« ،مهدی
ائری یزدی» :با طرح نظری «وهالت مالکان شخصی مشاع» و «محمد مجتهد شحستری» :با
طرح نظری «دمههراسی مسلمانان» می باشند.
مهدی بازرگان مشروعیت سیاسی را از رأی مردم میدانست ،ن از دستهرات و فرامین
دینی ،بنابراین نظر بازرگان در بحر مشروعیت ملهم از نظامهای دمههراتیک است ه در
قامهس تفکر مدرنیستی مطرح گردیده است .در اندیش سیاسی وی مردم منحع اصلی
مشروعیت سیاسی محسهب میگردند؛ لذا دین و منابع دینی نمی تهانند منشا مشروعیت ب
ساب آیند .بازرگان ب ویژه یس از چرخش فکری ه در سالهای بعد از ییروزی انقلاب ییدا
هرد ،ییهستگی دین و سیاست را رد هرد و قرار گرفتن کهمت در اختیار رهحران دینی را
خطرناک و تکرار تجرب ای شکست خهرده قرون وسطی دانست ( .سینی و همکاران:4711 ،
.)1 – 41
عحدالکریم سروش در باب مشروعیت سیاسی ب تقدس زادیی از کهمت دینی روی می
آورد .وی معتقد است ه دوران اندیش ولایت فقی ه محتنی است بر ولایت ائم شیع از
طریق فقها سپری شده و کهمتها نحاید مشروعیت سیاسی خهد را از این اعتقادات دینی و
هلامی بگیرند .سروش در باب مشروعیت سیاسی ،نظری کهمت دمههراتیک دینی را برای
ل تعارض اسلام و دمههراسی برای تحدید قدرت اهمان و عقلانی هردن تدبیر می داند.
سروش سعی دارد مردم را در آزادان انتخاب هردن ایمان متقاعد هند و دین و دمههراسی را با
هم آشتی می دهد .ب نظر وی ،جامع ای ه آزادان دین را یذیرفت باشد ،کهمت برخاست
از آن نیز دمههراتیک خهاهد بهد.
براساس نظری سیاسی «مهدی ائری یزدی» مشروعیت سیاسی امامت ب مثاب مسئل
است ه باید ل شهد ن راه لی ه باید مسائل فلسف سیاسی را ل هند .اصرار وی بر
محدودسازی امامت در قلمرو ولایت معنهی و عدم جریان آن در هزه سیاست ،دلیل قاطعی بر
این مدعاست .از نظر ائری «هیچ عقلی باور نخهاهد هرد ه ییامحران برای این از سهی خدا
فرستاده شده اند ه ب مردمان بگهیند ه امروز چنین هنید و فردا چنان ،یا چگهن از خیابان
ها عحهر هنید ه تصادفی اتفاق نیفتد و یا باید در چ نقط ای از معابر عمهمی چراغ قرمز نصب
هنید ...اما تمام این ها از وظایف کهمت و آیین هشهرداری است ه ب عنهان وهالت از سهی
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شهروندان خهد ایشان و هشهر مملهک ایشان را با اجرای تصمیمات ب جا و ب مهقع خهد در
این رخدادها از گزند آسیب های ممکن مصهنیت بخشد ( .ائری.)411 – 411 :4111 ،
محمد مجتهد شحستری از جمل معدود اندیشمندانی است ه در اقدامی نادر معتقد است
هیچگهن ق مشروعیت سیاسی اختصاصی برای انحیا وجهد نداشت است .انحیا در طهل تاریخ
نقش یک ییام آور را داشت اند ،ن کهمت هننده .وی می گهید نظری کهمت اختصاصی
تفهیض شده از طرف خداوند ب انحیا دلیل قابل دفاعی ندارد( .مجتهد شحستری.)114 :4714 ،
شحستری معتقد است شکل کهمت در دوره ییامحر و خلفای راشدین فردی بهده ه متناسب
با آن مر ل تاریخی بهده است( .مجتهد شحستری .)111 :4714 ،شحستری معتقد است ه
هیچ دینی روش ک همت تهصی نمی هند و در اسلام نیز چنین تهصی ای نشده است .ییامحر
در باب روش کهمت ،تابع عصر خهد بهده است ،ن مؤسس روش کهمت( .مجتهد شحستری،
 .) 11 :4714شحستری می گهید :بیههده می ههشند از هتاب و سنت قهق بشر و دمههراسی
دست و یا شکست ای بیرون بیاورند ه اصلی جز ماندن بیشتر در استحداد دینی و غیردینی
ندارد و تجرب  ،این را ثابت هرده است( .مجتهد شحستری .)11 :4711 ،وی معتقد است ه
مشروعیت سیاسی کهمت ه از طریق انتخاب مردم می باشد با نظام شریعت فقهی و قدرت
گسترده فقیهان در تعارض است .شحستری عحارت «مقحهلیت از سهی مردم می آید و مشروعیت
از سهی خدا» را نامفههم و متناقض الاجرا می داند .وی نظری ولایت فقی را اساس ًا نظری دولت
نمی داند.
نمودار شماره :2مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه مبتنی بر رهیافت سلبی

رهیافت سلبی

رویکرد مبتنی بر تقیه

رویکرد مبتنی بر سکولاریسم سیاسی

نتیجه گیری
تحارشناسی روشی تحلیلی است ه بر شکاف ،گسست و عدم تداوم و فقدان یگانگی تکی
دارد .در تحارشناسی ،ب یدیده ها ب صهرت مابعدالطحیع نگریست نمی شهد و چیزی ه دیده
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می شهد این است ه هیچ جههر ذاتی و بی زمان در یس چیزها وجهد ندارد ،بلک آنچ وجهد
دارد ،اصل تغییرات و اتفاقاتی است ه در گذر زمان روی داده است .هدف این یژوهش
بررسی تحهل معنایی مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع و چگهنگی دگرگهنی آن بهد.
بر اساس مستندات دینی ،مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی مسلمانان محتنی بر یک سیر
طهلی بهده است ه از خدا ب ب ییامحر می رسد .اما با ر لت ییامحر و در جریان سقیف و با
شکاف میان مسلمانان ،گروهی قائل ب جانشین الهی بعد از ییامحر نشدند و گروهی دیگر ب
تسلسل مشروعیت سیاسی بعد از ییامحر باورمند شدند .این نگرش تا قحل از غیحت امام دوازدهم
شیع اهم بهد و با غیحت امام ،ییروان و شیعیان قائل ب دو رهیافت ایجابی و سلحی در باب
مشروعیت سیاسی شدند .بر اساس رهیافت ایجابی علما ب رویکرد الهی مشروعیت سیاسی روی
آوردند .سپس عده ای از علما با در ییش گرفتن رویکرد تقی سازوهارهای گذشت را در ایجاد
مشروعیت سیاسی شیع نفی نمهدند .در عصر مشروطیت عده ای از علما دوباره بر رویکرد الهی
مشرو عیت سیاسی متمرهز شدند و عده ای دیگر دلایل طرفداران مشروعیت سیاسی الهی را
ناهافی قلمداد نمهدند و بر تحدید عهامل استحداد تاهید نمهدند .سپس در عصر جمههری
اسلامی نیز رویکرد الهی مشروعیت سیاسی با اندیش های امام خمینی ب رویکرد غالب در باب
مشروعیت سیاسی شیعی تحدیل شد :بطهریک بر اساس این نظری نظام سیاسی محتنی بر
جمههری اسلامی با دال مرهزی ولایت فقی در عرص عمل یدیدار شد و در همین اثنا دو تن از
علما ( کیم و خهیی) دوباره بر عدم مشروعیت سیاسی شیعی در هم امهر تاهید نمهدند و بر
مشروعیت سیاسی در امهر سح تاهید هردند .اما در سالهای بعد مشروعیت سیاسی در بین
اندیشمندان با چالشهای جدی مهاج شد عده ای بر مشروعیت سیاسی مردمی و عده ای نیز بر
مشروعیت سیاسی الهی – مردمی در اندیش سیاسی شیع تاهید نمهدند و برخی از
اندیشمندان شیعی ه عمدتا از گرایش لیحرالی برخهردارند تمام دلایل ییشین را نفی هردند و
مشروعیت سیاسی را محتنی بر سکهلاریسم قلمداد نمهدند .این گروه منحع اصلی مشروعیت
سیاسی را محتنی بر رای مردم دانست و معتقدند دین و منابع دینی نمی تهاند منشاء مشروعیت
سیاسی ب ساب آید .این برداشتها نسحت ب مشروعیت سیاسی ب تحهل دوباره در معنای
مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع منجر شد و عده ای همچهن مصحاح یزدی،
مشروعیت سیاسی در اندیش سیاسی شیع را الهی و منتصب ب امام معصهم قلمداد می هنند.
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