
ت حکومت در یله مشروعئعه و مسیش
بتیعصر غ

زادهینیحسیمحمدعل

دهیچک
شـود. در  یمـ اسـتوار ییادهـا یبر چه بنیعیشه شیست و در اندیت چیمشروع

سـاده و  يت را امـر یج، اغلـب مشـروع  یـ رايهـا هیـ ن پرسش نظریپاسخ به ا
ـ کننـد. ا یمآن را به شخص حاکم معطوفشتریبدانسته و یعلتتک ن مقالـه  ی

د علـوم  یـ ات جدیـ ت در ادبیو ابعـاد مختلـف مشـروع   هـا  هیح پایضمن توض
ـ یمستندات آنها را در نصوص د،یاسیس جسـتجو خواهـد کـرد. براسـاس     ین
است کـه  یه و چندسطحی، چندالینسبيمرا،تیمشروع،ن مقالهیايهاافتهی

ت، قـانون،  یچـون رضـا  یمختلفـ يو اجـزا هـا  هیـ در شکل کامل خود بـر پا 

 (نویسنده مسئول) عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)hosainizadah@gmail.com(
25/9/1394ب: یخ تصویتار13/5/1394افت: یخ دریتار

41-74، صص 1394پاییزم، چهارسال دهم، شماره ، یاسیپژوهشنامه علوم س
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شود. ازآنجاکه یماستواريمدآ، هنجارها، عدالت و کاریشخصيهاتیصالح
ـ مانـد کـه دسـت   یمـ یآرمـان یتیت تام به وضعیمشروع ـ با،سـت ینیافتنی د ی
يارهاین معیو وجود ایرا برحسب هماهنگیاسیهر نظام سیت نسبیمشروع

م یت خـواه یاز مشـروع ییهـا هت درجین ما در واقعیبنابرا؛کردیابیمتعدد ارز
ـ یهمواره میاسیسيهاداشت و نظام ت را بـا خـود   یمشـروع ياز کسـر یزان

یدنبـال ارائـه برداشـت   بـه ياسهیمقایافتیب مقاله حاضر با رهیترتنیاهبدارند.
بت است.یت حکومت در عصر غیمشروعد از یجد
ناقصتیمشروعتام،تیمشروععدالت،ت،یمشروع:يدیکلگانواژ
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مقدمه
کننـد.  یمفیتعریا حق حکمرانیحق اعمال قدرت و يمعنابهت را عموماًیمشروع

ت رابطـه فرمـان دادن و اطاعـت را برحسـب حـق      یاست از منظر مشـروع یل سیتحل
,Coicaud)کندیمیبررس 2004: ـ تـوان توج یمن منظری. از ا(19 ـ ی قـدرت را  یه اخالق

ت یله مشـروع ئبـا مسـ  یاسیسيهات دانست. همه نظامیمشروعيازجمله کارکردها
اعتقاد يروبرو هستند. آنها از شهروندان خود توقع دارند که با شور و شوق و از رو

ت کننـد و بـه   ا عادت از دستورات دولت اطاعـ ی، ترس و یل منافع شخصیدلو نه به
ـ یـ را تکلیکوشند قدرت خود را حق و دستورات حکومتیملین دلیهم یف اخالق

,Poggi)شهروندان جلوه دهند  1978: 101–102).
ها هستند کـه قـدرت دولـت    ن پرسشیدنبال پاسخ به ات بهیمشروعيهاهینظر

چـه  در یلحـاظ اخالقـ  بـه ا یل شده و چگونه و یو چگونه به حق تبدییبر چه مبنا
ن و دسـتورات بـه افـراد تحـت سـلطه خـود      یل قـوان یـ دولت مجاز به تحمیطیشرا

مکلـف بـه اطاعـت از قـدرت حـاکم هسـتند.       یطیباشد و شهروندان در چه شرایم
زمان قـدرت و اطاعـت اسـت و    ه همیتوج،تیمشروعيهاهیفه نظریب وظیترتنیاهب

ـ بـر ا یاسیاجبار س،جه آنیو نتیحق حکمران شـود یمـ انـه اسـتوار  ه دوگیـ ن توجی
(Coicaud, 2004: صورت شهروندان به اطاعـت  نیدرا،میرا مشروع بدانی. اگر دولت(10

از حق دسـتور دادن و اطاعـت   ،ت داردیکه مشروعیشوند و حاکمیماز آن مکلف
ن یرود. بـه همـ  یمـ شماربهیاخالقيافهیوظ،شدن برخوردار خواهد بود و اطاعت

:Parkinson, 2006)انـد  ف کردهیکردن اقتدار تعریبه اخالقت را یل گاه مشروعیدل 21) .
ـ اتباع دولت مشـروع، موافـق   ،گریبه سخن د ا مخـالف، مکلـف بـه اطاعـت از آن     ی

يک نهـاد بـرا  یـ يو انحصـار یت را حـق اخالقـ  یتوان مشروعیمنیبنابرا؛هستند
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ف یـ ف تعرین تکالیاانجام ا فرد و اجبار آنان به یآور بر گروه و ف الزامیل تکالیتحم
:Simmons, 2001)کرد 155).

يالزم بـرا یاخالقـ يهـا زهیـ ل و انگیـ ن است کـه دال یت در ایت مشروعیاهم
کنـد. در صـورت   یمـ فـراهم را مردم و تابعـان قـدرت   يسوو اطاعت از يهمکار

توانـد  یمـ اما زور اگرچـه ،شودیمبه زور متوسلیاسیت، نظام سیش مشروعیفرسا
ـ یـ و اطاعت برانگيتواند آنان را به همکارینم،بازدارديرا از کارمردم  ن یزد. همچن

مـردم  يبه وفادارها در بحرانژهیوهو تداوم آن بیاسینظام سيمدآنظم، ثبات و کار
ت یرود. مشـروع یمـ شـمار ت بـه یم مشـروع یامد مسـتق یگره خورده است که خود پ

شود یمیز تلقینیر اخالقیک خی،استاستیز در سیشورانگییروینکه نیبر اعالوه
وند آنهـا و  یپرایز؛برتر دارندیتیموقعیلحاظ اخالقمشروع بهيهاو مردم در دولت

ـ ا قـدرت عر یو یو نه منافع شخصمشترك ياست بر اخالق و هنجارهاینهاد س ان ی
:Kurian, 2011)است یمبتن 947).

ل از یـ ن دلیکـرد و بـه همـ   یتلقها له دولتئن مسیترتوان مهمیمت رایمشروع
یو چگـونگ یسـت یپرسش از چ،مند بشر در مورد قدرت و جامعهمالت نظامأآغاز ت

بـه خـود مشـغول    ن عرصـه را یشمندان ایقدرت مشروع به اشکال مختلف ذهن اند
ا نفع یو یر عمومیخيها را بر مبناحکومت»استیس«در کتاب ارسطوداشته است. 

). 116-1371:121کنـد (ارسـطو،   یمـ میمنحـرف تقسـ  به انواع درسـت و یشخص
ـ نـدارد و ا یحیت سخن صـر یک در مورد مشروعیکالسیاسیه سیحال نظرنیباا ن ی

در کتـاب  روسـو ن ید بتـوان پرسـش آغـاز   یشه مدرن اسـت و شـا  یزاده اند،مفهوم
). 1366:4،(روسـو ن مفهـوم دانسـت  یـ دن بـه ا یشیانديرا ابتدا»یقرارداد اجتماع«
یت دولت مـدرن تلقـ  یکه نماد مشروعيشه ویدر اندیمفهوم اراده عمومیدگیچیپ
،گـر یديو از سـو ییفاصله گـرفتن از سـنت ارسـطو   دهندهسو نشانکیاز،شودیم

:Kuper and Kuper, 2005)مدرن دارد يایت دولت در دنیمشروعیدگیچیپهنشان 794).
مـاکس  شـد تـا   يانـه یزم،انهیگراارادهيهانییبه تبیکیزیمتافيهانییچرخش از تب

ن یـ ن مشـهور خـود را از ا  یـی مـدرن، تب يایت در دنیپرداز مشروعهین نظریتر، بزرگوبر
ـ یا عیو یفیبر نگرش توصیو مبتنیشناختجامعهين از منظریین تبیمفهوم ارائه کند. ا ین

ار یـ و فاقـد هرگونـه مع  یاسـ یمردم نسبت به اقتدار سيهاو معطوف به باورها و نگرش
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يبـرا وه را ین شیهميتبع وز بهیاز وبر نپس. اغلب متفکران (Peter, 2010)استيهنجار
,Beetham)ش گرفتنــد یت در پــین مشــروعیــیتب ت را بــا یهماننــد وبــر مشــروعو (1991
مثبـت شـهروندان نسـبت بـه جامعـه و      يهـا شیها و گراها و برداشتها، نگرشدگاهید

و گـاه  یشـناخت ط، جامعـه یبسـ یگرفته و درواقع همانند وبر به گزارشیکیحکومت آن 
:Parkinson, 2006)اند ت بسنده کردهیاز مشروعیروانشناخت ه وبر مـورد  یج نظریتدربه. (22

از اوالً شد کـه  یمازجمله گفته؛د شدیکأآن تيهایها و کاستنقد قرار گرفت و بر ضعف
ـ ثان؛دیـ آیف به اطاعـت برنمـ  یحق فرمان دادن و تکلت شهروندان یو حسن نيوفادار اًی

جـاد  یايان و آمـوزش و کنتـرل رسـانه   یق تلقـ یت خود را از طریتواند مشروعیدولت م
ـ تـوان ا یمایصورت آنیکرده و تداوم بخشد و درا ن دولـت را مشـروع دانسـت. ثالثـاً    ی

توجـه بـودن   یبودن و بیراخالقیا غیش از اندازه و یبیل سادگیدلتواند فقط بهیدولت م
حـق و  ینوع،تیکه مشروعیدرحال؛ت داشته باشدیتفاهم شهروندانش مشروعا سوءیو 

خ نشـان  یتواند محصـول نگـرش شـهروندان باشـد. تـار     ینماست و حقیاقتدار اخالق
نکـه  یبـدون ا ،انـد از مردم تحت سلطه به حـق حاکمـان بـاور داشـته    ياریدهد که بسیم

ـ یبرخوردار باشند. مشروعیاکم از هرگونه اقتدار اخالقحيهادولت بـر نگـرش   یت مبتن
ـ را نادیخیتـار يهاتیواقعگونهنیا،شهروندان ,Simmons)ردیـ گیمـ دهی 2001: و از (135

،یسـت یویتیپوزيهـا دگاهیـ ه بر دیکند و با تکیمحکم و اطاعت غفلتیاخالقيهاجنبه
اسـت  ین نکتـه غافـل اسـت کـه س    یـ سازد و از ایمگانهیبیاخالقيهااست را ارزشیس

:Coicaud, 2004)دهد یمسوقیجنگ و دشمنيسوجامعه را به،اخالقيمنها 15).
تصـور  یشـناخت جامعـه تنهـا ط و یبسـ يادهیتوان پدینمت راین مشروعیبنابرا

يهنجاريهاهید سویبلکه با؛ستیبه آن نگریو اجتماعیفیتوصيکرده و از منظر
ز به آن توجه کـرد و ابعـاد و   ینیو کالمیفلسفيز درنظر گرفت و از منظریآن را ن

نمود.یمتنوع آن را بررسيهاادیبن
يادهیـ ت را پدیمشـروع ،ه وبـر یـ ن مقالـه بـا گـذار از نظر   یدر ا،ن اساسیبر ا
ح ابعاد مختلف یتصور کرده و ضمن توضمتفاوتییهاهبا سطوح و درجيچندبعد
مسـتندات آنهـا   ياسهیمقایافتیه بر رهیم با تکیکوشیم،دیشه جدیدر اندت یمشروع

ت یمفهـوم مشـروع  يهـا تیـ ب ظرفیـ ترتنیاهجستجو کرده و بینیرا در نصوص د
.میکنیبررسیعیشه شیه را در اندیچندال
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عهیت در فقه معاصر شیمشروعيهاهینظر. 1
توان به دو دوره حضـور  یمییم ابتدایک تقسیعه را در یت در شیمشروعيهاهینظر
نـادر  يمعاصر در نظـر ياز فقهایدر دوره حضور هرچند برخ.م کردیبت تقسیو غ

) اکثر 1995:176، يزدیيحائر(اندز مورد مالحظه قرار دادهیرا نیت مردمیمشروع
یبر نصب الهـ امبر و ائمه را صرفاًیپیاسیت سیعه مشروعیشيب به اتفاق علمایقر

گـران  یحکومت د،عه در زمان حضور ائمهیاز منظر ش،ن اساسیاند و بر اکردهیمبتن
ـ تـوان بـه ا  یمشه امامتیبا توجه به اندت نخواهد داشت و اصوالًیمشروع ن قـول  ی

،مطلق اتباع را اقتضا کنـد يکه وفادارییمعناتام بهيمعنات بهیخطر کرد که مشروع
رد.یگیمفقط در عصر حضور شکل

متنــوع و يهــاهیــوجــود نــدارد و نظرین اجمــاعیچنــ،بــتیدر عصــر غامــا
د توجه داشـت  ینه باین زمیخورد. در ایمچشمن حوزه بهیدر اياریبسيهااختالف
یعیشـه شـ  یانديمثابه چـراغ راهنمـا  ز بهیبت نیدر دوران غیحت،م امامتیکه پارادا

در امتـداد  هعمـد طـور  بـه عه یشیاسیسيهاهیل نظرین دلیعمل کرده است و به هم
یدن حکومت، الهیدیچون آرمانییهایژگیاند. وامامت و با الهام از آن مطرح شده

تـوان از  یمرايت فردیس حکومت و مشروعأد بر رهبر و ریکأت و تیدن مشروعید
کرد.یبت تلقیدوران حضور به عصر غيهایژگیويتسريامدهایپ

تـوان سـخن   یمبتیدر دوره غها هیدسته نظراز دو ییابتدايبندمیک تقسیدر 
ل یـ بـت تما یحکومـت مشـروع در عصـر غ   یا نفـ یل و یبه تعطنخستدسته ؛گفت
ن دوره یـ حکومت در ايسازمشروعيسازوکارهايدر جستجو،و دسته دوم،دارند

، حکومـت  عه تـا دوران معاصـر  یشـ ياز فقهـا يادیـ زرسد بخـش  یمنظر. بههستند
حکومت مشـروع در عصـر   ییده و امکان برپایعصر حضور دمشروع را منحصر به

يمل جدأبه تل عموماًین دلیو به هم)1382:209،یرحی(فاندبت را باور نداشتهیغ
ـ  یتوان یمرایهیکمتر فقاند و لذان حوزه نپرداختهیدر ا منـد و  نظـام یملأافت کـه ت
نظـر گذاشـته باشـد. بـه   ادگـار  یاست و حکومت از خود بـه  یمنسجم درباره سیمتن
موجـود در کنـار   يهـا حکومـت یشـرارت افراطـ  د به ظهور و فسـاد و یرسد امیم

:1409،يمنتظـر رك: (کردنـد یمـ یحکومـت را نفـ  ییظاهر برپابهکه ییهاتیروا
ــه ا255-205 ــ) ب ــدر ايمــل جــدأن تصــور دامــن زده و علمــا را از تی ن حــوزه ی
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يبحـث از سـازوکارها  يجـا علمـا بـه  ن دورهیـ ل در ایـ ن دلیداشت. بـه همـ  یبازم
بـا دولـت جـور   يا عدم جواز همکـار یچون جواز یبر مباحث،ت حکومتیمشروع

ـ ا و عطایت هدایا حلی) و حرمت و 89-1405:94،یف مرتضی(شر ن و یسـالط يای
).1412گران،یدو ی(رك: محقق کرکشدندیمبحث خراج متمرکز

و ین گفتمـان نفـ  یـ عبـور از ا ینـ یو عينظريهانهیزم،عصر قاجاريدر ابتدا
پـس یاسیسيهايریدرگزمان با که همیو اصوليد. منازعه اخبارشسکوت فراهم 
د یـ وحيبـه رهبـر  هـا  یاصـول يروزیبا پ،ران اوج گرفته بودیه در ایاز سقوط صفو

و یان اصـول یـ ت جریـ ب استقرار دولت قاجار بـا تثب یترتنیاهافت و بیان یپایبهبهان
د و ید بر اجتهاد و تقلیکأن جدال با تیمده از اآبریهمراه شد. گفتمان اصوليداجتها

ـ یتوسـعه گسـتره شـر   ينظريهانهیزم،ناارات گسترده مجتهدیاخت آن یعت و در پ
). گفتمـان  1384:203دغفور، ی(آل سـ دکـر ن را فراهم اشتر مجتهدیار بیاقتدار و اخت

اخبـار گرفتـار بـود و    يدر تنگنـا یو حوزه عمومیاسیدر برخورد با امر سياخبار
کـه  یامـا زمـان  ،نداشـت یت چنـدان یظرفها ن حوزهیدر ايپردازهینظريعمل برادر
بـه  يدیجديهاافق،عقل و اجتهاد نهادنديدر واديو شاگردانش پاید بهبهانیوح
ـ ام بـود کـه بـا درگ   یـ ن ایاست گشوده شد. در همیدر حوزه سيپردازهینظريرو ر ی

در يدولـت و بـه اجبـار زمانـه پـا     يعلما به تقاضا،هیشدن دولت در جنگ با روس
مـل نشسـتند و حاصـل آن    أت دولت به تیاست گذاشتند و در مورد مشروعیسيواد

ـ بود کـه بـا تک  ییهاهیمجموعه نظر يبـرا یراهـ يه در جسـتجو یـ ت فقیـ ه بـر وال ی
دنبـال  و بـه ها کردن آتش جنگمدند. اما با فروکش آساختار موجود بريسازمشروع

ن یـ ز فروکش کرد و ایاست نیدن به سیشیشور و شوق اندران،یشکست مفتضحانه ا
ت یله مشـروع ئمسـ گفتمان کهن منجر شود و عمالًیموج کوتاه نتوانست به فروپاش

خ یشـ بعد يابهام قرار داشت. چندکمدستا یو یه نفیر سایحکومت همچنان در ز
هـا در  بودن همـه حکومـت  ين عصر با حکم دادن به جوریزه اعالم پرآوا،يانصار

یخـواه ). مشـروطه 1382:210،یرحـ ی(فد زدییأمهر تیبت بر گفتمان سنتیعصر غ
بـودن  يز بـر جـور  یـ نخـواه مشـروطه يشه شکل گرفت. علماین اندیدر تداوم هم

صـراحت آن را از  حکومـت مشـروطه اذعـان داشـتند و گـاه بـه      یحتـ ،هاحکومت
یمالعبـداهللا مازنـدران  آلـود  اد خشـم یـ آوردنـد. فر یمشمارعه بهیمفروضات مسلم ش
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و1377:428،نژادي(زرگرشودینمکه مشروطه مشروعهيزیمجتهد تبرخطاب به 
ـ تقليبـرا یراهـ ين تصـور داشـت. آنـان در جسـتجو    ی) نشان از هم457 ل ظلـم  ی
کردنـد یمـ لیـ چارچوب تحلن یت را در همیت مشروطیحاکم بوده و اولويهانظام

).1382:215،یرحی(ف
ـ مثابـه  ران حول محور سلطان که بهیایگفتمان سنت قـدرت  یک کـانون متعـال  ی

یینهـا يبخـش جامعـه و نقطـه اتکـا    وحـدت ،سلطان.گرفتیمقرار،کردیمعمل
نـده شـاهان قاجـار اعتبـار     یفزايرفت. ظلـم، فسـاد و ناکارآمـد   یمشماراست بهیس

دل کنـده و  ین کـانون متعـال  یان از ایرانیشد تا ايادار کرد و بهانهدشهسلطنت را خ
محـور  رنـد و بـه نظـمِ نظـام    یفاصـله بگ یبا انقالب مشروطه از نظم فردمحور سلطان

ه بر دو مفهوم شورا و یبا تک،ن دوره علما در فقدان امامتیک شوند. در ایمدرن نزد
کننـد کـه   يزیریرا پيدیجدیاسینظام سدند یعدالت در مقابل استبداد و ظلم کوش

توسـعه  يبرایکمک کند و راهیرانیتواند به سامان بهتر جامعه ایمدیرسیمنظربه
ن مسـلمان  ین سـرزم یـ گانگـان بـر ا  یبيالید و مانع استیمانده بگشان جامعه عقبیا

گرفتـه  رش قرار یمورد پذيعجله و بدون تأمالت جدد که باین نظام جدیشود. اما ا
گسـترده دامـن زده و   ینـ یعيهـا همراه بود کـه بـه منازعـه   ییهايبا ناسازوار،بود

مشروطه شدند. مشروطه همچنـان  یناکامباعث گانه یبيهاهمراه دخالتسرانجام به
شد و بـه قـول   یمت دادهیرفت که از سر اضطرار به آن رضایمشمارجائر بهیدولت

اش را شستشو دهداند دستان آلودهکه وادارش کردهمانست یمیاهیز سیبه کنینینائ
د بـود. یـ ن نظـام جد یادیـ دهنده ضـعف بن ل خود نشانین تمثی). ا1334:79،ینی(نائ
زمـان از مـردم انتظـار    د کـرد و هـم  یـ کأتیاسـ یت نظـام س یتوان بر عدم مشروعینم

ـ دابودن را از خـود بز يگاه نتوانست لکه ننگ جورچیداشت. مشروطه هيوفادار د ی
،ان ربـوده بـود  یـ رانیاه به همان سرعت که دل از ایز سین کنیل این دلید به همیو شا

ز با نوزاد مشروطه سر مهر و عطوفت نداشـت  یهرحال مادر زمانه نمنفور آنان شد. به
مشـروطه و  يدولـت نوپـا  یرا از آن گرفـت. ناکـام  يگـر و فرصت رشـد و جلـوه  

يبـرا یراهـ ،گشـت یگانـه بـازم  یبه دخالت بیبار آن که البته بخشفاجعهيامدهایپ
یفرصـت هدین گفتمان نورسـ ید اگر به اینگذاشت. شایت باقیمشروطیه عقالنیتوج
یتوانسـت راهـ  یم،گرفتینمان آن قراریبانيمهریسرعت مورد بشد و بهیمداده
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،یخراسـان آخونـد از مـرگ  پساما ،دیران معاصر بگشایت در ایله مشروعئمسيبرا
ـ پـرداز مشـروطه هـم از آن دل بر   هیـ ن نظریتربزرگ،ینینائید حتیرسیمنظربه ده ی

ـ ا،ينظـر يهايمهریو بینیعيهایهرحال با ناکاماست. به ه یشـه بـه حاشـ   ین اندی
د و یـ گرديسم و تجدد آمرانـه بازسـاز  یدر قامت سکوالریرانده شد و استبداد سنت

ران شد.یااستیر سیبانگیت دوباره گریله مشروعئمس
د هـم دولـت و هـم علمـا از مشـروطه دل      یرسیمنظربهيبا ظهور دولت پهلو

ج به یتدرکه دولت مشروطه بهیهنگامند. هستگریدینیگزیجايده و در جستجویبر
ظهـور دکتاتور متجـد یک دیدر قامت يشد و رضاخان پهلویملیدولت مطلقه تبد

ه و یـ ت فقیـ ه والیـ نظريبازسـاز يبـرا ییهاز تالشیه نیعلميهادر حوزه،کردیم
ـ و الغطـا کاشـف که یبازگشت به سنت ،انگـذار آن بودنـد  یدر قـرن نـوزدهم بن  ینراق

یه طرحـ ین نظریکال از ایراديریبا تفسینیان امام خمین میگرفت. در ایمصورت
قـدرت در  یکانون متعاليه امام با بازسازین ارائه کرد. نظرینوینو درانداخت و قالب

ت را بـه نظـام   یمشـروع ،به امامـت یاسیط و با اتصال نظام سیالشراه جامعیقامت فق
حاکم را یارات ولیاخت،تیابت و والیه بر مفهوم نیشان با تکیگرداند. ایبازمیاسیس

) و فاصله حضور و 1382:258،یرحی(فدادیمارات امام معصوم ارتقایبه سطح اخت
سـلطنت  ،امـام يو در پرتو رهبـر یسرانجام با انقالب اسالمد.ینوردیمبت را دریغ
ـ بـر وال یمبتنیاسالميجمهور«خ سپرده شد و یشه به تاریهميبرایرانیا »هیـ ت فقی

ده یـ بروس از مشروطه مدرن و دلیأان میرانیايش روید پیجدیشکل گرفت و راه
گشود.یاز سلطنت سنت

،رندیگیمقرارینیامام خميفکره هرچند اغلب در سنتیت فقیواليهاهینظر
کـامالً يرهاینظـر نداشـته و تفسـ   اتفـاق یاسـ یت نظام سیمشروعياما در مورد مبنا

ـ ). در 1382:275،یرحـ ی(فکننـد یمدگاه امام ارائهیاز دیمتفاوت يبنـد میک تقسـ ی
ـ تـوان اشـاره کـرد. نظر   یمن موردیه در ایبه دو دسته نظرییابتدا ا یـ نصـب  يهـا هی

بـت  یت حکومـت در دوره غ یمشروع،یو نقلیبا استناد به ادله عقل،یت الهیمشروع
نـه   ین زمیـ مردم در ايأريدانند و برایمم ائمهیه خداوند و با نصب مستقیرا از ناح

ـ ). بـر ا 1381:222،یآملـ يجـواد ؛73: 1378،يزدی(مصباح ستندیقائل نینقش ن ی
ــامیمشــروع،اســاس ــایت تم ــام سينهاده ــینظ ــایاس ــه نهاده ــابيازجمل یانتخ
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:1378،يزدیـ (مصـباح  ردیـ گیمه حاکم سرچشمهیز از فقینییو اجرايارذگقانون
ـ بـا نقـد مسـتندات نظر   یت مردمـ یمشروعيهاهینظر،گریدي). از سو109-108 ه ی

). 416-1409:417،ي(منتظـر کنندیمدیکأه تیفقیبر ضرورت انتخاب مردم،نصب
ـ نییهـا شـباهت ،اریبسـ يهـا تفاوتبا وجودها هین نظریا نهـا بـا   یهمـه ا .ز دارنـد ی

نند و بر شخص حاکم یبیمرا فردمحوریاسیساخت س،یاز گفتمان سنتيریپذریتأث
ن سـطح  یت را در همـ ید کرده و مشـروع یکأتیت فاعلیبر مشروع،گریو به سخن د

س یسـ أو تيرهبريریگه شکلیبه مراحل اولعموماً،نیبر اکنند و عالوهیممحدود
حکومـت توجـه   يهـا ها و کارکرداستیسيو محتواها هیده و به روکردولت توجه 

یتلقـ يبعـد ط و تـک یبسيت را امرین مشروعیهمچنها هین نظریندارند. ایچندان
ـ یاز سـنت د یخود بـه بخشـ  ياثبات مدعايک برایکرده و هر کننـد.  یمـ هیـ تکین

بر ابعاد متنـوع یه و مبتنیده و چندالیچیپيمثابه امرت بهیر مشروعیکه با تفسیدرحال
دست آورد و نصوص متنـوع موجـود را بـا    ده بهین پدیاز ايترتوان تصور جامعیم
از یت بـه برخـ  ینجا ضمن اشـاره بـه ابعـاد متنـوع مشـروع     یداد. در ایگر آشتیکدی

نصوص مربوط به آن اشاره خواهد شد.

تیابعاد مشروع. 2

عامهت یرضا. 2- 1
ت یها قدرت عادالنه خود را از رضـا ن است که دولتیت ایه رضاینظریبحث اصل
:Walzer, 1982)آورنـد  یمـ دسـت شوندگان بـه حکومت ix). ه یـ ن نظریـ ن در ایبنـابرا

خـورد و اعمـال قـدرت تنهـا     یمـ ت و تعهد شهروندان گرهیت دولت به رضایحقان
شـهروندان چـون   .داده باشـند ن حق را بـه حاکمـان  یمشروع است که مردم ایزمان

مجبور بـه اطاعـت  یاخالقاز نظر ،اندت از دولت متعهد کردهیآزادانه خود را به تبع
شـه  یدر اند.داردیطـوالن یخیتـار يهـا شـه یت رین نوع مشروعیند. اعتقاد به اهست
ـ   یدر اندیج چرخشیتدرزدهم بهیاز قرن سیغرب ت یاز مشـروع یشـه متفکـران غرب
,Johnston)گرفـت ت عامه صـورت یبه رضایو حق الهیعیطببر حقوقیمبتن 2009:

يهـا ه غالب شد و نظامینظرل به یتبدالكشه یبا اندژهیوهو در قرن هفدهم و ب(31
.افتنـد یت توسـعه  یبـر رضـا  یت مبتنیبر مدار مشروعمدرن از آن زمان عمالًیاسیس
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ردیـ گیت درنظـر مـ  یمشـروع يبـرا ياریت آزاد و بدون اجبار اتباع را معیالك رضا
و هـم  یاسـ یاقتـدار س 1هیـ س اولیسـ أتيت را هم برایرضاي. و)1392:247(الك، 

:Rawls, 2007)شماردیميضرور2تداوم آنيبرا در ژهیوهت بیه رضاینظر.(124-125
از خشـونت متولـد   موجـود عمـالً  يهـا ن نقد روبرو بود که دولـت یر الك با ایتفس
چشـم هـا بـه  ن دولـت یـ ت داوطلبانـه در ا یت و تبعیاز رضايانشانهچ یاند و هشده

:Hume, 1987)خورد ینم ـ از طریاسـ ین مشـروع سـاختن قـدرت س   یبنـابرا ؛(237 ق ی
گـاه بـا   چیدولـت هـ  يریـ گنکـه شـکل  یبر است. عالوهیش نیبیواهیالیخ،تیرضا
یا حتـ یـ ک جامعـه و  یشهروندان ید است که تمامیبعوت عامه همراه نبودهیرضا
يت امـر ین تحقـق رضـا  یت دهنـد. بنـابرا  یخـود رضـا  یاسیت آنان به نظام سیاکثر

رش نظـام  یتـوان از پـذ  ینمـ یلحاظ منطقـ بهن است کهیاگر ینقد د.نامحتمل است
حق اطاعت شدن یعنی،امد آنیو پیاسیت نظام سیمشروع،ت به آنیموجود و رضا

،اسـت یاخالقـ یفیت شامل حق و تکلیمشروعاگر،گریرا استنتاج کرد. به سخن د
رایاسـ یک نظام سیت یحقانیعبارتت مردم باشد. بهیبرآمده از رضاتواند صرفاًینم
يامستبد و ظالمانـه يهابسا نظامت عامه اثبات کرد و چهیتوان با استناد به رضاینم

جـاد  یخـود ا يبـرا یقـ یت را بـه طر ین رضـا یا ایت عامه برخوردارند و یکه از رضا
دند. ظهـور  یآفرياریبسيهاتیت جنایا سکوت اکثریت و یه رضایاند و در ساکرده
ـ بـر ا يستم خـود شـاهد  یست در قرن بیتر و پوپولیتوتاليهانظام سـت و ان مـدعا ی

ت عامه را گوشزد کند.یت بر رضایمشروعيتواند خطرات ابتنایم
ومیـ هست. یت نیت در مشروعیه رضایده گرفتن نقش نظریناديمعنان نقد بهیا

ـ بـه اهم ،ت اسـت یه قرارداد و رضـا یکه خود از منتقدان نظر ت در یت نقـش رضـا  ی
:Hume, 1987)ت اشاره کرده است یمشروع تـوان شـرط   یمـ ت راین رضای. بنابرا(239
.ستینیشرط کافیول،کردیتلقیحق حکمرانيالزم برا

داشته است کـه در  یطرفدارانت یبر رضایت مبتنیز مشروعینیعیشه شیدر اند
یولـ یت را در شکل انتخاب مردمـ یرضا،عهیانتخاب در فقه شيهاهیان نظرین میا

به شخص حاکم منحصر شده و تنهات ظاهراًین شکل از رضایاند. اه مطرح کردهیفق

1. Originating Consent

2. Joining Consent
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يشـتر یت بیـ عموم،تیرضـا يهـا هیـ کـه نظر یدرحال،س اشاره داردیسأبه مرحله ت
رند.یگیمرا دربریاسیمتنوع سيندهایداشته و فرا

ت بـه  یبر مشروط بـودن مشـروع  یمبنیتوجهمستندات قابلیعیدر نصوص ش
انتخاب ياهویس و هم در تداوم وجود دارد. در هیسأهم در مرحله ت،ت مردمیرضا

عـت بـه آن حضـرت هجـوم     یبياز قتـل عثمـان بـرا   پسکه مردم یو زمانیامام عل
در یعت علنـ یت مردم و بیرش را مشروط به رضایشان پذیا،آوردند و اصرار کردند

ـ .)1()6:98ج، 1389، ي(طبرمسجد کردند در ياام در خطبـه یـ ن این در همـ یهمچن
نه فرمودند:یمسجد مد

سـت و اشـما آنازکارنیاکهمیگویمآشکاراوهمگانبرابردرمردميا
:1370ر، ی(ابن اثستینیحقچیهآندرراکسچیه،دییفرماشماآنکهجز
).4:345ج 

ـ امبر و در بیپینیله خالفت و جانشئمسبارهدریطوالنیشان در سخنین ایهمچن ان ی
ند:یفرمایمخود به آننداشتن علل اصرار 

اگر .ت امت من حق توستیوال!پسر ابوطالبيامبر به من فرمودند که ایپ
مورد اخـتالف کردنـد   نیو اگر در اریآن را بپذ،دندیت برگزیتو را با رضا

دبن طاووس، ی(سآوردیمفراهمیشیتو گشايخداوند برا!آنان را رها کن
.)2()79:قه.1370

کـرد یمـ عت اسـتنکاف یعثمان از بیه که به بهانه خونخواهیشان در پاسخ به معاویا
ند:یفرمایم

در حکم خدا و اسالم بر تمام مسلمانان واجب اسـت کـه هرگـاه امامشـان     
ا یـ شده، ظـالم باشـد   تیچه منحرف باشد و چه هدا،ا کشته شودیرد و یبم

ياانجام ندهند و حادثهیا حالل، عملیختن خونش حرام باشد یمظلوم و ر
را آغـاز نکننـد   يبرندارند و کـار یش نبرند و قدمیپیاورند و دستیش نیپ

کـه بـه امـر    ف و عـالم و بـاتقوا  یـ عفیخود امامينکه قبل از آن برایمگر ا
انتخاب کنند تا امورشان را نظـم دهـد و   ،امبر آشنا باشدیقضاوت و سنت پ

رد و از حـدود و  یـ نشان حکم کنـد و بتوانـد حـق مظلـوم را از ظـالم بگ     یب
د و غنائمشان را جمع کند و حجشـان را اقامـه   یآنان محافظت نمايمرزها
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او بخواهنـد کـه   آنگاه از .دینمايورآکند و صدقات و زکوات آنان را جمع
ان آنـان بـه حـق    یـ ده قضاوت کرده و در میدر مورد امامشان که به قتل رس

).1386:217س، یم ابن قی(سلدیحکم نما
ند:یفرمایماماميگریدر کالم د

شـند نکـه همـه مـردم در آن حاضـر با    ه آجز ب،دیایاگر کار امامت راست ن
ن دانند بـر آکه حاضرند و حکم یکن کسانیل،دینمایمیناشدنين کاریچن

حکم رانند و آنگاه حاضر حق ندارد سر بـاز زنـد و   ،آنان که حاضر نباشند
:1375،البالغـه (نهـج ردیـ را امـام خـود گ  يگریب را که دیرد و نه غاینپذ

179.()3(

ل یمشـارکت همـه مـردم در تشـک    ،د که در صورت امکانیآیمن برین کالم چنیاز ا
امام ،یل ناممکن بودن مشارکت عام در جامعه سنتیدلاما به،استيحکومت ضرور

).1375:274،يدی(شهاندفه دانستهیخلیشورا را مسئول معرفيگریديدر جا
ت عامه در تداوم حکومت ید که رضایآیمن بریسخنان حضرت چناز یاز برخ

تـوان مـردم را مجبـور   ینمـ تیو در صورت از دست رفتن رضا1استيز ضرورین
کرد:

داشـتم و  یمروز بـاز یـ د.دهنـد یمـ دادم و امروز فرمانمیمروز فرمانیمن د
يزیـ مرا نرسد به چد و یشما زنده ماندن را دوست دار.دارندیمامروز بازم

.)1375:241،يدی(شهدیانگاریموادارتان کنم که ناخوش
بـه  یاسـ ینظـام س ت یمشـروع يهاهیاز پایکیت مردم یرسد رضایمنظرن بهیبنابرا
ث بـا  یـ ن حیـ ت فراتر از انتخاب بوده و از اید توجه داشت که رضاید. بایآیمشمار

دارد. یینخب تفاوتهايهاهیت در نظریمشروعيمبنا

قانون. 2-2
ن و یـ دش کـه مکتـوب و شـفاف اسـت و چـه در قامـت د      یـ شکل جدقانون چه به

شتر مرسوم یکه در گذشته بیشکل نانوشته و عرفو چه بهیعیا قانون طبیعت و یشر
رفته اسـت. در  یمشمارها بهت حکومتیسنجش مشروعيبراياریهمواره مع،بوده

1. Joining Consent



54

 س
وم

 عل
مه

شنا
ژوه

پ
ی

یاس


ال 
س

هم
د


اره

شم
رم

چها


یز 
پای

13
94

،شـد یمـ یت تلقـ یار مشروعیمعیعین طبیقوانيهاتیالتزام به محدودیقرون وسط
ژهیـ وهمدرن متحول شد و بیبه قانون عقالنیعیقانون طبیمیج مفهوم قدیتدراما به
د و یـ گـر گرد جلـوه یدر قالب قانون اساسویمونتسکالك و يک قوایتفکشه یبا اند

ــرایینهادهــا ــدیتضــميب ــل ســوءين قانونمن ــدرت اجرادر مقاب ــیاســتفاده ق و ی
را يریـ گمیتصـم یقـانون يهـا هیـ روکـه شکل گرفت و کوشـش شـد   يگذارقانون

يریـ گبرکنار دارند. با شکلیو عواطف شخصها قهیمند کرده و از دخالت سلضابطه
د یـ گویمـ گونه که وبرهمانیت قانونیمشروع،ین اساسیمدرن و قوانینظام حقوق

نظـر  ). بـه 1384:68(وبـر،  ل شدیمدرن تبديایت در دنین شکل مشروعیترجیبه را
نام قـانون  ن معنا است که دستورات بهیمدرن به ايهاجوامع و دولتيوبر قانونمند

و اطاعـت نسـبت   ینام اقتدار شخصشوند و نه بهیمصادریرشخصیغيو هنجارها
(وبـر،  یقه شخصـ یک سلیا یم یک تصمیرد و نه یگیمصورتیک هنجار قانونیبه 

1384:313.(
؛برخـوردار اسـت  ياریت بسـ یـ ت از اهمیدر سلسله عوامل مشروعيقانونمند

انـد کـرده یت تلقـ ین سـطح مشـروع  یتـر ین و اساسینخستآن را یکه برخينحوبه
ین است که اصول حقوقیت ایمشروعیه حقوقیاما مشکل نظر). 32: 1381تهام، ی(ب

ـ  یتوانند مشروعینمییتنهان بهیو قوان نکـه قـانون   یاين کننـد. بـرا  یمأت قـدرت را ت
بلکه ،وه اعمال قانونیقدرت و شیتنها به ساختار رسمنهد یبا،جاد کندیت ایمشروع

مدنظر مـا د گفت کدام قانونیبا،گریز توجه کرد. به سخن دیبه محتوا و اهداف آن ن
ان شـود  یـ ن بیادیبنيهاد بتواند برحسب ارزشین منظر حکومت قانون بایست. از اا

یکسـان تلقـ  ی،هـا باشـد  ان ارزشیکه قانون بییتنها تا جايت و قانونمندیو مشروع
ـ بايمـده از قانونمنـد  آبرياهیـ ت رویمشـروع از،گـر یر دیـ شـوند. بـه تعب  یم د بـه  ی

و یقـانون را در پرتـو اصـول عـام اخالقـ     يگذر کرد و محتوا1ییت محتوایمشروع
نمود.یابیارزيهنجار

عت و مجموعـه  یشده و شـر یتلقيگذارقانونأخداوند منش،یدر سنت اسالم
يزیـ شدند کـه راه گر یمیقانون تلق،نیاحکام برآمده از کتاب خدا و سنت معصوم

1. Substantive Legitimacy



55

صر 
ر ع

ت د
کوم

ت ح
وعی

شر
ه م

سئل
و م

عه 
شی

ت
غیب

برخـوردار اسـت و   ینیادیـ ت بنیان قرآن از اهمین میست. در اینیاز آن در حکمران
نآدر مـورد قـر  (ع)یرفتـه اسـت. امـام علـ    یمشمارن بهیاحکام و قوانییمستند نها

:دیفرمایم
درد جامعـه و راه سـامان دادن امـور    ينـده و دوا یاسـت کـه علـم آ   یکتاب

.)4()1375:159البالغه، (نهجمسلمانان در آن است
د. امـا  شـو یمبر آن استوارین نظم اجتماعیادین بنیاست که قوانین کتابآن قریبنابرا

)5()1375:358البالغـه،  (نهجربردار استین وجوه مختلف داشته و تفسآازآنجاکه قر
ل یـ دلاسـت کـه بـه   ين سـنت نبـو  یـ همراه شود. درواقـع ا يست با سنت نبویبایم

کند.یمعملیمثابه قانون نانوشته در جامعه اسالمشتر بهیت و صراحت بیشفاف
ن مورد عمل به کتاب و سنت را از حقوق مردم بـر حاکمـان   یدر ا(ع)یامام عل

اند:برشمرده
رت رسول خداسـت و حقـوق او   یشما را بر ما حق عمل به کتاب خدا و س

)6().1375:176،البالغه(نهجرا گزاردن و سنت او را برپاداشتن

رند:اشمیمن بریهدف از حکومت را چنيگریو در سخن د
خاطر رغبت در قدرت بـود و نـه از   نچه از ما رفت نه بهآیدانیما تویخدا

ن را بـه  یـ ديهـا م نشـانه یخواسـت یمـ ادت. بلکـه یـ ز خواستن زیناچيایدن
تـا بنـدگان   ،میت ظـاهر گـردان  یم و اصالح را در شهرهایکه بود بنشانییجا

دشــوات اجــرا ع مانــدهید و حــدود ضــایــفــراهم آیمنــیات را ادهیسـتمد 
).1375:129،البالغه(نهج

شدت نسبت به عمل در چارچوب کتـاب و سـنت حسـاس بـود و     هرحال امام بهبه
يکه به پرداخت مساویشان در مقابل کسانید. ایتابین چارچوب را برنمیخروج از ا

ـ تغدانسـت کـه قابـل   یمـ امبریـ ن را سـنت پ آ،داشـتند المال اعتراض تیب سـت یر نیی
).1375:239،البالغه(نهج

کننـد و  یمـ ت عملیار مشروعیمثابه معن بهین کتاب خدا و سنت معصومیبنابرا
ن قـرار  اب عقال و متشـرع یکه مورد تصويان موضوعهیتوان به قوانیمار راین معیا

یاسالميدر مشروطه و جمهورامر ن یداد. ام یتعم،ستیعت نیگرفته و مخالف شر
شـتر بـه   یبيهرحـال قانونمنـد  رش قرار گرفته است. بهیمورد پذییهاالبته با تفاوت
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ن یبه همـ ؛استيقانون ضروريد محتواییأت،تیمشروعياشاره دارد و براها هیرو
ن یتضـم يبـرا ییسـازوکارها یاسـالم يل هـم در مشـروطه و هـم در جمهـور    یدل

اطاعـت از  ،ینـ یهرحال از منظر دشده است. بهینیبشین پیقوانيت محتوایمشروع
مخالفـت نداشـته   یحکومـت بـا احکـام الهـ    يهـا است که فرمانیحکومت تا زمان

).1375:391،البالغه(نهج)7(باشند

خرد عام و مشورت. 2- 3
رالـز دا کـرد. از منظـر   یـ بسط پيدیجديهاشکلت عامه در یه رضایستم نظریدر قرن ب
ا یـ شـده نوشـته یمشروع است که مطـابق بـا قـانون اساسـ    یهنگامفقط یاسیقدرت س

بتواننـد اصـول آن را در پرتـو    خردمند و عاقـل اعمال شود که همه شهروندان يانانوشته
ت یـ رسـد رالـز درنها  یمـ نظـر . به)1383:82،د کنند (رالزییأخود تیعقل مشترك انسان

ک نمـود یـ دموکراتينـدها ین و فرایدهد که در قوانیمارت قریمشروعيخرد عام را مبنا
ونـد برقـرار  یک و خرد عام پیت دموکراتین مشروعیبيشه ویب در اندیترتنیاهابد. بییم
يد ویـ کأد. تکنـ ونـد را برقـرار   ین پیگر ایدینوعده است بهیز کوشینهابرماسشود. یم
اجمـاع همـوار  ياسـت کـه راه را بـرا   یعقالنيک و گفتگویدموکراتيهاهیشتر بر رویب
نـد  یفرا،شود کـه براسـاس آن  یممطرح1ياهیت رویمشروعینوعيه ویکند. در نظریم

یمشـورت یه در دموکراسـ یـ ن نظرید. اشویمیمات تلقیبخش تصمتیمشورت، مشروع
ک یـ ولمشروع هستند کـه در طـ  ییتا آنجاهامیج و تصمیدر آن نتاافته است کهیبسط 

ـ معتبـر مـورد ارز  یند مشورتیفرا ـ افـراد درگ یمـل تمـام  أو تیابی ر قـرار گرفتـه باشـند   ی
(Parkinson, 2006: و غفلت از محتـوا و  ها هیندها و رویت به فرای. مشروط کردن مشروع(4

.ه وارد شده استین نظریاست که به اییاز نقدهاآنجینتا
بلنـد برخـوردار اسـت و    یگـاه یز از جایـ نیمشورت و شورا در جامعه اسالم

ن اصـل  یـ ه بـر ا یـ دولت با تکيسازمشروعياز متفکران مسلمان در جستجویبرخ
د بر شورا ضرورت مجلـس و اصـل   یکأران با تیخواه در امشروطهياند. علمابرآمده

یبزرگـان هاکردنـد. بعـد  یمین تلقیه کرده و استبداد را ضددینظام مشروطه را توج
) و بـا تـالش آنـان در    1393:131،یرحـ ی(فرا بسط دادنـد ن اصل یایطالقانچون 

1. Procedural Legitimacy
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گـر از  یدیبه شورا اختصاص داده شد. برخـ یاصولیاسالميجمهوریقانون اساس
یمشـورت یدموکراسـ یدن نوعیش کشیو پیز با طرح شوراکراسیمتفکران مسلمان ن

).1994، ي(الشاواندبرآمدهیاسالم و دموکراسيسازگاريبرایراهيدر جستجو
سـخن گفـتن از   ،ين و سـنت نبـو  آگـاه شـورا در قـر   یهرحال با توجه به جابه
ن در آرسد. در قریمنظربدون درنظر گرفتن اصل شورا نامعتبر بهیاسیت سیمشروع

يهـا یژگـ یبودن امور از وییشورانخست،ه یدر آ؛ه به شورا اشاره شده استیدو آ
ن امنـ ؤمور بـه مشـورت بـا م   أامبر مـ یگر پیدياهیو در آ)8(شدهیتلقیجامعه اسالم

ـ امبر یپيبه شورا،از جنگ احد نازل شدپسه که ین آی. ا)9(اندشده از جنـگ و  شیپ
شـورا  يأنکـه ر ینه اشاره دارد. با ایبر خروج از مدیت مبنیامبر به نظر اکثرین پیتمک

خداونـد  ،همراه داشتجه شورا شکست در جنگ را بهیامبر بود و نتیخالف نظر پبر
دهـد کـه در   یمـ ز نشانینیکند. سنت اسالمیممور به مشورتأامبر را میهمچنان پ

یبـودن تمـام  ییان ضـرورت شـورا  یـ ن تـا زمـان امو  یراشـد يامبر و خلفـا یدوره پ
سرزنش ،یچیسرپد و حاکمان در صورت شیمیمسلم تلقیاسیمهم سيهامیتصم

را از يویو انحصارطلبییأعثمان خودرين ماجراییشدند. امام در تبیمخیا توبیو 
و کارگزاران خود را از استبداد )10()1375:31،يدی(شهعوامل شورش مردم شناخته 

و خـود مـردم را دعـوت بـه     )11()1375:340، يدی(شـه دارد یمبرحذرییأو خودر
خواهد او را بـا مشـورت و سـخن حـق     یمکند و از آنانیممشورت و سخن گفتن

يف شورایفه را از وظاین انتخاب خلیچنو هم)12()1375:250، يدی(شهکنندياری
ت یآن را سـبب هـدا  ،ش مشورتیدر ستاو)1375:274،يدین دانسته (شهانامسلم

) و مشـورت را  1375:397،يدی(شـه کنـد یمـ یرا سبب هالکـت تلقـ  ییأو خودر
ـ فرمایمـ ) و1377:248،(دلشـاد آوردیمـ شـمار بان اداره امور بـه ین پشتیترمهم د ی
مـن یهـا ا از لغـزش ،به راه راست رهنمون شـده ،که با خردمندان مشورت کندیکس

).1377:249،(دلشادماندیم
وه مشـروع  یمثابه شـ بهکمدسترسد که شورا یمنظرن نصوص بهیمل در اأبا ت

ت یمشـروع ین منظـر نـوع  یـ مدنظر اسـالم قـرار داشـته و از ا   یاسیسيریگمیتصم
مشـروع  يمعنـا بـه ضـرورتاً امـر  ن یشود. هرچند ایماز اصل شورا استنتاجياهیرو

ست.یج شورا نیبودن نتا
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)يت هنجاریاخالق و هنجارها (مشروع. 2- 4
اشـاره  یاسیا اجبار سیه قدرت و یرش و توجیپذيارهایت به معیمشروعيمفهوم هنجار

طـرف از یاسـ یکاربرد قدرت سیاخالقه یسو توجکیت ازیدگاه مشروعین دیدارد. در ا
ر یاطاعـت اسـت. در تفسـ   يشهروندان برایفه اخالقیه وظیتوج،گریديدولت و از سو

ـ بلکه مع،ستیار نیت حاکمان معیرش مردم و مقبولیپذ،تیمشروعيهنجار یار، اصـول ی
ن یـ ها در اشود. دولتیماست که قدرت و اطاعت بر آنها استوار شده و اعماليهنجار

امـا  ،رنـد یت عمـوم قـرار گ  یمـورد رضـا  یتوانند کارآمد و مقبول باشند و حتیمدگاهید
بـه  یف اخالقـ یـ چ تکلیاز حق اعمال قدرت برخوردار نبـوده و هـ  یعنی؛مشروع نباشند

و یسـت یتاریو توتالیسـت یفاشيهامثال حکومتياطاعت از آنان وجود نداشته باشد. برا
ولدر طـ تلـر یهبرخوردارند و گاه همچون یت عمومیرضاز اغلب از یانگعواميهانظام

ينـدها یبـه فرا ن اغلـب ظـاهراً  یانـد و همچنـ  دهیک بـه قـدرت رسـ   یند دموکراتیک فرای
ستند.ین معنا برخوردار نیت به ایاما از مشروع،ه دارندیقانونمند تک

شمندان مـدرن قـرار گرفتـه اسـت.     یاز اندياریبسيمهریمورد بيافت هنجاریره
بـه  ،ییک و سـنت ارسـطو  یشـه کالسـ  یگسسـت از اند ،با آغاز دوران مـدرن یطورکلبه
ونـد بـا   یاسـت در پ یس،کیکالسـ یاسـ یافت دامن زد. در فلسـفه س ین رهیبه اییاعتنایب

ن دو به حـوزه  یک از ایج هریتدربه،مدرنیاسیشه سیدر اندیول،شدیمیاخالق بررس
قـرار گرفـت. اصـرار بـر     یاخالق مورد بررسـ است مستقل از یرانده شدند و سیمستقل
به غفلت از نقش هنجارهـا  ها دهیپدینیعیبررسيت از ارزش و تالش برایواقعییجدا

ن راسـتا مطـرح شـد و    یه وبـر در همـ  یـ منجر شد. نظریاسیسيهادهیها در پدو ارزش
،اشـاره شـد  گونـه کـه   ه انداخت. اما همانیشمندان سایم مسلط بر ذهن اندیمثابه پارادابه
نظـر  کرد. بـه یها بررست را فارغ از ارزشیمشروعژهیوهو بیاسیسيهادهیتوان پدینم

دیـ آیمدستن بهیادیبنيهابا ارزشیه هماهنگیاعتبار قانون در سا،از ناقدان وبریبرخ
(Coicaud, 2004: ـ بـه ا ت روابـط قـدرت   یو باور مردم به مشـروع (23 ل اسـت کـه   یـ ن دلی

:Beetham, 1991)ه شودیآنان توجيبرحسب باورهاتواند یم 11).
نـد و  یآیمـ شمارت بهیاز مشروعيضروریها و هنجارها بخشهرحال ارزشبه
ر و یفهم و تفسـ ،ن برعهده دارندیو اعتبار قوانیت اجتماعیکه در هویبر نقشعالوه

ت در پرتـو آنهـا   ینهادراست یرد و سیگیمز در پرتو آنان صورتیت نیواقعیابیارز
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متکثر و تفاوت آنها در جوامع یاجتماعيهاخواهد شد. وجود ارزشيفهم و داور
يبلکـه مـا را بـه جسـتجو    ،کنـد ینمـ ازیـ نیبيافت هنجاریز ما را از رهیمختلف ن

ن منظـر  یـ خوانـد. از ا یشـدن فرامـ  یدر عصر جهانيعام بشريهاهنجارها و ارزش
شوند.یت تلقیمشروعیابیارزيبراییتوانند مبنایمینیجهانشمول ديهاارزش

ـ مبـه ن یـ ت از منظـر د یکه سخن از مشـروع یهرحال زمانبه ـ باد،یـ آیان مـ ی د ی
مشـروع مشـروط   ین منظر حکمرانیها اختصاص داد. از ابلند را به ارزشیگاهیجا

تـوان بـه بهانـه مصـلحت ملـک      ینمـ است ویضوابط اخالقت هنجارها ویبه رعا
و یارزشـ يهاد به چارچوبید. حکومت در هر حال مقیاخالق را درنورديمرزها
اتبـاع  يبـرا یحـق نافرمـان  ،هان چارچوبیاست و در صورت خروج از ايهنجار

و ینـ یديهـا ن حکومـت یبـ یتفـاوت صورت عمالًنیر ایدر غ؛وجود خواهد داشت
ـ با معاو(ع)یوه حکومت امام علین تفاوت شیترنخواهد بود. مهمینیردیغ ز در یـ ه نی

ه را یـ کردنـد و معاو یمـ ل نکـوهش یـ ن دلین نکته نهفته بود. بارها امام را به همیهم
فرمود:یمشان در پاسخیدانستند و ایمشانیتر از اركیز

و یشـکن مـان یوه او پیکن شیل،ستیتر از من نركیه زیبه خدا سوگند معاو
یتر از من کسـ ركیز،نمودینمندیناخوشایشکنمانیاگر پ.استيگنهکار

دل را ،زاندیزاند و هرچه به گناه برانگیبه گناه برانگیشکنمانینبود. اما هر پ
است افراخته و او بـدان  یشکن را درفشمانیز پیروز رستاخ.ک گرداندیتار

.)13()1375:236،يدی(شهدرفش شناخته
م یتقسـ يالمال را مساوتیبگرفتند که چرا یمکه از او خردهیامام در پاسخ به کسان

کرده و سبب رنجش بزرگان و اشراف شده است فرمود:
ـ      يروزید تا پیدهیممرا فرمان ،میـ اویرا بـا سـتم کـردن دربـاره آنکـه وال

)14()1375:24،يدی(شهدیآسررم تا جهان بهیبه خدا که نپذ؟میبجو

ـ آنگاه کـه  ،ن در اواخر حکومتیهمچن و از فرمـانش  دنـد  یورزیمـ یارانش سسـت ی
فرمود:یمکردندینماطاعت

یبـه راسـت  یتوان شما را درسـت کـرد و از کجـ   یمدانم که چگونهیممن
د و مـن تبـاه  یکـه شـما اصـالح شـو    ـارتکـاب گنـاه  ياما نه به بهـا ـآورد 
.)15()1375:53،يدی(شه
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)يت کارکردی(مشروعسودمنديکارکردها. 5-2
آن اشـاره کـرده و   يدولت و سـودمند يضروريکارکردهاهبيت کارکردیمشروع

دهد. هابز نقش دولـت در  یمقراریه قدرت و حق حکمرانیتوجيرا مبناامر ن یهم
،یداد. با گسترش دولت رفاهیمحق اطاعت قراريبراییت را مبناین نظم و امنیمأت

را یو اجتماعيفردیاز زندگيترعیافت و ابعاد وسیش یز افزایدولت نيکارکردها
سـعادت و  یطـورکل و بـه یو جمعـ يکه رفاه و توسـعه فـرد  ينحوبه؛گرفتدربر
ن یـ اسـت کـه در ا  یعـ یها گره خـورد و طب به کارکرد دولتدر عملاتباع یستیبهز
هـم  يشـتر یت بیو تبعياز وفادار،داشته باشدیخوبيکه کارکردهایدولت،طیشرا

برخوردار خواهد بود.
ـ بـا غا ییبرحسب اصـطالحات ارسـطو  يت کارکردیمشروع ا یـ ت، هـدف و  ی

ز از یـ وم نیـ ه،جـز هـابز  شود. بهیح داده میتوض،د انجام دهدیکه دولت بايکارکرد
آن يهـا ریتأثموافقت ما با دولت و اعمالش به ينظر وافت بود. بهین رهیطرفداران ا

ـ نهیدوسـو منافع از نظر وبر گردد. یمبر مردم و ازجمله خود ما بر ـ از انگزی يهـا زهی
:Hardin, 2007(اطاعت اسـت یاصل ـ ). سـودانگاران ن 245 د یـ کأافـت ت ین رهیـ ز بـر ا ی

کـرد یمـ ین تلقـ یت قـوان یار مشـروع یمردم را معیبختکیو نيشاد،بنتهام.داشتند
(Peter, 2010: اداره يرا بـرا يکتـاتور ین راستا حکومت دیدر هملیاستوارت مو(23
آن یینکـه هـدف نهـا   یبـه شـرط ا  ،دانستیممشروع و عادالنه،یکردن اقوام وحش

کـه در  یعملـ ریتـأث با توجه به ،بردیمکارکه بهیلیشرفت دادن مردم باشد و وسایپ
.)1375:45،لی(مد شوه یتوجگذارد،یمدن به هدفیرس

یکـه چـه زمـان   امر است نیايبرايارین معیهمچن،ت بر منافعیمشروعيابتنا
که ین مبنا دولت زمانیتواند از مردمان خود توقع اطاعت داشته باشد. بر ایدولت نم

ت خـود را  یمشروع،ت را نداردین نظم و امنیمأتژهیوهگر توان انجام کارکردها و بید
ت دولـت  یه مشروعیاز توجیخیمهم و تارییالگودگاه،ین دیدهد. ایمز از دستین

تجاوز آن به یرد و حتیگیرود. درواقع دولت در پشت منافع افراد قرار میمشماربه
را هـم در  یژگـ ین ویشود. ایه میتوجیا منفعت عمومییر عمومیحقوق افراد با خ

گرفت.توان سراغیمکیدموکراتيهااقتدارگرا و هم در دولتيهادولت
تهام:ین کنند به قول بیمأرا تیار نفع عمومیها ناچارند معهرحال دولتبه
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ن منـافع فرودسـتان و   یمأبرحسـب تـ  يسـاز هیقدرت به توجيهاتمام نظام
تهـام،  ی(بازمندنـد یکل جامعه نيالزم برايازهاینبه ییگوفرادستان و پاسخ

1382 :169.(
و منـافع مشـترك   یبـاور بـه منـافع عمـوم    طیتنها در شـرا را ت یز مشروعینستونیا

ـ امـد موفق یپ،ت دولـت یـ حقانينظر وداند و بهیمریپذامکان ن یـ ت آن در تحقـق ا ی
:Gilley, 2006)ارها است یمع 502).

ـ ا تعقیـ چون شکسـت در عملکـرد و   ین عواملیبنابرا و یب منـافع خصوصـ  ی
تهـام،  ی(بشـوند  یاسیت نظام سیش مشروعیفرساباعث توانند یماستفاده از مقامسوء

بلندمـدت دولـت و   يمـد آبـه کار ت دولت عمالًیب مشروعیترتنیاهب).171: 1382
:Lipset, 1993)خـورد یمـ مردم گرهيازهایبرآوردن ن و رابطـه قـدرت و اطاعـت،   (8
آن شـهروندان  یشود که طیمیان تلقیسود و زۀبر محاسبیو مبتنيماديدادوستد

،فروشـند و در مقابـل  یماطاعت را به حاکمان،گرعاقل و محاسبهیمثابه موجوداتبه
ياگونـه ت در دوران مدرن بـه یبر مشروعيکارآمدریتأثکنند. یمافتیرا دریمنافع

ـ یاز غلبه مشروعياعدهاست که  د یـ در دوران جد1ا کارکردهـا یـ ج یبـر نتـا  یت مبتن
ت نقـش  یتداوم و ثبات مشروعن در یهمچنيمدآ. کار(Peters, 2011)ندیگویمسخن

ـ ناچار بات خود بهیتداوم مشروعيمد براآدارد. دولت ناکاریمهم ر منـابع  ید از سـا ی
ت روبرو یش مشروعیدر درازمدت با فرسايمدآنه کند و در صورت تداوم ناکاریهز

يضـرور ،تیتداوم مشروعيبراکمدستيمدآاز کارین حداقلیبنابرا؛خواهد شد
ل بـه اطاعـت   یت و میختن رضایدر برانگيمدآتوان از نقش کارینمنیاست. همچن

ـ از انگیهمواره بخـش مهمـ  يماديهازهیانگغافل شد. لیانسـان را تشـک  يهـا زهی
از يادیـ ت دولت را بخـش ز یط مشروعیل و شرایگر دالید دین شایدهند. همچنیم

:Morris, 2002)کنندیمرا همگان دركيمدآاما کار،اتباع درك نکنند 112).
ت ین نوع مشـروع یاز اییهاتوان نشانهیمزینینیو نصوص دیدر سنت اسالم

کنـد کـه بـا مـردم     یمـ از خود سـفارش پسامبر در اواخر عمر به حاکمان یافت. پی
به آنان ضرر نرسانند تا خـوار شـوند و   .ند و...یم نمایکنند و بزرگان را تکریمهربان

1. Result-based Legitimacy
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ـ آنـان نبند يروآورند و در خانه خود را بـه يکفر روبه فقر دچارشان نکنند تا به  د ن
).1:1363، ج406،ینـی(کلفان ستم روادارندیتا قدرتمندان آنان بر ضع

ـ نمالـک اشـتر  از نامه امـام بـه   يادیبخش ز ز بـه کارکردهـا اختصـاص دارد.    ی
آن يل کارکردهـا یـ دلحکومت بهد کهیآیمن بریاز سخنان امام چنین از برخیهمچن
ت برخوردار است. یاز مشروعیبوده و در صورت انجام کارکردها از سطحيضرور

د:یفرمایمدانستندیمشان در پاسخ به خوارج که حکومت را از آن خدایازجمله ا
حکـم، جـز از آن خـدا    يآر.را خواهنـد ین باطله آاست که بیسخن حق

که مردم یحالدرست، یرا جز خدا روا نییند فرمانرواینان گویکن ایست، لین
مـان کـار   یا تبهکـار تـا در حکومـت او مـرد باا    یکوکردار ید نیبایرا حاکم

تا آنگاه که وعده حق سر رسـد و مـدت   .ش کند و کافر بهره خود بردیخو
را فـراهم آورنـد و بـا    یوانیـ ه حکومـت او مـال د  یهر دو در رسد. در سـا 

او حـق نـاتوان را از   يروینمن سازند و به یرا اها کار کنند و راهیدشمنان پ
به شب رساند و از گزند تبهکـار  یکوکردار روز به آسودگیتوانا بستانند تا ن

)16().1375:39، يدی(شهدر امان ماند

ات و یماليت و گردآوریه حکومت ازجمله نظم و امنیاوليکارکردها،ن سخنیدر ا
ر سـاخته  یناپـذ زیگریمجتمـع انسـان  ياز ظلم و ستم، ضرورت آن را برايریجلوگ

ـ اوليکـه کارکردهـا  ین سخن، حکومت درصورتیرسد براساس ایمنظراست. به ه ی
ت برخوردار خواهـد بـود و اطاعـت از آن    یاز مشروعیاز سطح،خود را انجام دهد

ز امام وجود سلطان سـتمگر را بهتـر   ینيگرین حدود الزم است. در سخن دیدر هم
.)17()72:359ج ،1403،ی(مجلسانددانستهیاز فتنه طوالن

،دانسـت یمـ تـر بـه خالفـت   سـته یامام در دوره خلفا با وجود آنکه خود را شا
:1419،انی(محمـد سکوت کرد و به حکومت آنان گردن نهاد و از آنان اطاعت کرد

منتخب عمر فرمود:ياز انتخاب عثمان در شوراپس. )18()15
ـ    گران بهید که سزاوارتر از دیدانیمهمانا ه خالفت منم. بـه خـدا سـوگند ب

ین به سالمت باشد و جز بر مـن سـتم  یکه امور مسلمید تا زمانینچه کردآ
).1375:56،يدی(شهنهمیمگردن،نرود

ز در برابر اصرار مردم فرمودند:یاز قتل عثمان نپس
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یکـ یهمچون ،دید... و اگر مرا واگذاریدست آررا بهيگرید و دیمرا بگذار
گـران  یبهتـر از د ،دیسـپار یمـ وه اکه کار خـود را بـ  یکسيو برام یاز شما

ر شـما باشـم  یـ بهتر است تا ام،ر شما باشمیمن اگر وز.میفرمانبردار و شنوا
)19().1375:85،يدی(شه

از یاز سـطح ،خود را انجام دهـد یاصليکارکردها،که حکومتین درصورتیبنابرا
عه بـا  یشـ يعلمـا يهمکـار و حق بر اطاعت برخوردار خواهد شـد.  یحق حکمران

ن راسـتا  یتوان در ایماز مقابله با آنان رايموجود و خودداريهاپادشاهان و دولت
شـمار ت نداشته و جائر بهیها مشروعن حکومتیا،ه کرد. هرچند از منظر علمایتوج

از ،مـرج واز هـرج يریجلوگژهیوهخاص و بيهاژهیل انجام کارویدلاما به،آمدندیم
ن یبـر همـ  .کـرد یمـ هیـ ت برخوردار بودند که وجود آنان را توجیاز مشروعیسطح

د ی(سـ شـد یمد آن اشارهیبه فواعموماً،ياساس بود که در استدالل به جواز همکار
).89: 1405، یمرتض

ـ را درت دولتیتواند حقانینمییتنهابهيمدآو کاريهرحال سودمنداما به یپ
حـداکثر  يوجـود آورد. سـودمند  اطاعت از آن بهيبرایاخالقیداشته باشد و الزام

د یـ ت آن. درواقـع با یکننده وجود دولت و ضرورت تداوم آن است و نه حقانهیتوج
,Simmons)ز قائـل شـد   یت آن تمـا یه دولـت و مشـروع  یـ ن توجیب 2001: 128 & 144) .

ستند. یبخش آن نتیمشروعیول،سازندیميوجود آن را ضرور،دولتيکارکردها
حضـور  رنـد و بـه تـداوم    یپذیميمدآل کاریدلها را بهمردمان دولت،گریعبارت دبه
ست.ینیاخالقیفیا تکلیرش موجد حق و ین پذیاما ا،دهندیمتیرضاها آن

یت فاعلیو مشروعیشخصيهاتیصالح. 2- 6
یحاکمـان توجـه چنـدان   یشخصـ يهـا یژگـ یمـدرن بـه و  يهـا شهیکه اندیدرحال
شـده  يارید بسـ یـ کأحاکمان تیشخصيهاتیبر صالحیدر سنت اسالم،اندنکرده

حاکم را گوشـزد يهایژگیت ویاهمیت فردمحور دولت در جوامع سنتیاست. ماه
یاسیسيشوا و مقتدایمثابه پبهیشه اسالمیحاکم در اند،نیبر اکرده است. عالوهیم

یعه و سـن یمسلمان اعم از شـ يل فقهاین دلیشود و به همیمدرنظر گرفتهيو معنو
هـا  یژگـ یاز به وینیهرحال حکمراناند. بهار گفتهیسخن بسيويهایژگیومورد در 
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خالفـت و حکومـت   یرا نسزد که بـر کرسـ  یدارد و هرکسيفرديهایستگیو شا
ه زند:یتک

ن تواناتر باشـد و در آن بـه   ه آاست که بیسزاوار به خالفت کس!مردميا
د تـا بـا جمـع    یـ از او خواه،فتنـه آغـازد  ییجـو اگر فتنـه .فرمان خدا داناتر

:1375، البالغـه (نهـج ش ببـازد یمسلمانان بسازد و اگر سر باز زند سر خـو 
179.()20(

داند:یمثرؤست را در زوال و انحطاط جامعه میانتخاب زمامداران ناشا(ع)یامام عل
ش را یکار خویچ امتیفرمود هیمده بودند کهیاز رسول خدا شنآنان مکرر 

مگـر  ،شان باشـد یان ایدر ميکه داناتر از وینگذارد درحالیعهده شخصبه
نکه از راه اشـتباه خـود   ید تا ایو زوال گرایروز کار آنان به پستنکه روزبهیا
).1377:104، (دلشادبازگردند،اندنچه از دست دادهه آب

دهد:یمن هشداریه چنیمورد حکومت امثال معاوو در 
دن و یـ خودبالبـه ،ابنـد یکـه اگـر بـر شـما حکومـت      هسـتند ینان کسـان یا

ن یره شدن با قهر و زور و ربودن اموال و فسـاد در زمـ  یو چینیبخودبزرگ
کنند و یميروینفس پيگردانند و همواره از هوایمان شما آشکاریرا در م

.)1377:100، (دلشادرانندیمبراساس رشوه حکم
کنند:یمانین بین چناخود را از حکومت فاسقیو نگران

دست آرنـد  بهین امت حکمرانیخردان و تبهکاران اید که بیغم آیکن دریل
دست گردانند و بندگان او را به خدمت گمارنـد و بـا   بهو مال خدا را دست

:1375،البالغــه(نهــجرنــدیار گیــکــار باشــند و فاســقان را یان در پیپارســا
347.()21(

سته را عامل یست و شایان ناشایشوایکسان شمردن پیيگرین امام در سخن دیهمچن
شمارند:یمیتباه

ان کفـر را  یشوایت و پیان هدایشوایگاه که پگمان مردمان هالك شدند آنیب
کوکار باشـد  یچه ن،امبر نشستیپيجاکسان شمردند و گفتند که هر که بهی

، (دلشادن سبب هالك شدندیه اپس ب.اطاعت او واجب است،چه بدکارو 
1377:100.(
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ـ ، درايچـون عقـل، خردمنـد   ییهـا تصـف ،حاکم جز آنچه گفته شديامام برا ت، ی
رسـد اگـر   یمـ نظرکنند. در مجموع بهیمسخاوت، علم، تقوا، زهد و عدالت را ذکر

س آن أسـت در ر یناشایاما حـاکم ،ت را داشتیگر مشروعیابعاد دیتمامیحکومت
ت تام برخوردار نخواهد بود.یاز مشروع،قرار گرفته بود

ه یـ ت تکین بعد از مشروعیبر همز عمدتاًیعه نیه در فقه شیت فقیواليهاهینظر
ط یالشـرا ه جـامع یفقيت را برایوال،یو نقلیکوشند با استناد به ادله عقلیمکرده و

بخش آن خواهـد بـود.   تیمشروع،س نظامأه در ریوجود فقن منظر یاثبات کنند. از ا
ـ به فرد و شخص حـاکم تقل توان صرفاًینمت دولت رایرسد مشروعیمنظراما به ل ی
ها و دامنـه  تیحقوق، مسئول،شودیت دولت سخن گفته میکه از مشروعیهنگامداد. 

ـ از ایبخشـ ،رد و افـراد یـ گیمـ نظر قـرار مد،ک کلیمثابه اقتدار آن به ن مجموعـه  ی
روند.یمشماربه

تیعدالت و مشروع. 3
ت مـورد توجـه   یونـد آن بـا مشـروع   یاست کـه پ يهنجاريهااز جنبهیکی،عدالت

عـدالت را  ،ن دو مفهـوم یـ ک ایـ شمندان قرار گرفته است. رالـز بـا تفک  یانداز یبرخ
:Rawls, 1990)دانستهیاجتماعيلت نهادهاین فضیبرتر محـدودتر  ت را یو مشروع(3

کـه  یدرحال،توجه داردها هیشتر به رویبيت در نظر ویرد. مشروعیگیماز آن درنظر
د یـ کأتيا به گفته ویت ینظر رالز اصرار بر مشروععدالت به محتوا معطوف است. به

،خـورد یمـ ه هابرماس به چشـم یگونه که در نظرآن،یو مشورتیقانونيهاهیبر رو
ن و یج قـوان ید در محتوا و نتـا ین بایشدن عدالت منجر شود. بنابرایتواند به قربانیم

يارهـا یمل کرده و آنان را با معأت،مشروع هستنديهاهیکه برآمده از روییهامیتصم
عادالنـه  تواند کامالًینميچ نهاد بشرینظر رالز هرچند هنمود. بهیابیعام عدالت ارز

اگـر  یج برآمده از آنها حتـ ین و نتایدالنه بودن قواند ناعادالنه باشد. ناعایاما نبا،باشد
ت آنان در درازمـدت منجـر   یبه زوال مشروع،برخوردار باشندییت ابتدایاز مشروع

ـ ازمند ارزین ما همواره نیبنابرا؛خواهد شد ج برحسـب  ین و نتـا یقـوان يمحتـوا یابی
:Rawls, 2005)م یاصول عدالت هست 423-429).

تـر از مفهـوم   یکلیه رالز و البته با برداشتیبا الهام از نظرتوانیمرسدیمنظربه



66

 س
وم

 عل
مه

شنا
ژوه

پ
ی

یاس


ال 
س

هم
د


اره

شم
رم

چها


یز 
پای

13
94

صورت عدالت نیمشروط به عدالت کرد. درا،خودییآن را در شکل نها،تیمشروع
ـ بـه م یاسـ یرد و قـدرت س یـ گیمت قراریل مشروعیدر ذ ه بـر عـدالت از   یـ زان تکی

تـوان در  یمت رایاز مفهوم مشروعيرین تفسیت برخوردار خواهد بود. چنیمشروع
ت ارائه کند. یاد از مشروعیبنعدالتیکوشد برداشتیميجستجو کرد. وبوکانانآثار 

اعمـال قـدرت   ،معتقـد اسـت  یه اخالقیت به توجیبوکانان با مشروط کردن مشروع
ـ توان توجیماخالقاًیرا به شرطیاسیس يالزم بـرا يارهـا یه کـرد کـه حـداقل مع   ی

ن بشـر نهفتـه   یادیت حقوق بنیکه در حفظ و رعاییاهحداقلعدالت را داشته باشد.
:Buchanan, 2004)است وند یت پین حقوق بشر، عدالت و مشروعیبين وی. بنابرا(234

به عدالت اسـت و گرنـه بـا    یابیدست،یاسیهدف قدرت سينظر وکند. بهیمبرقرار
انسان منافات دارد و انسان را محـدود يو برابريبا آزادیاسینکه قدرت سیفرض ا

:Buchanan, 2004)آن داشتيبرايگریه دیتوان توجینم،کندیم گونه که . همان(247
ت توجـه را  یمشـروع يمثابه مبناله عدالت بهئتوجه به مس، مینیبیمهین دو نظریدر ا

کشد.یمشیاست پیسیابیارزيعام را برایکند و اصولیماز فرم به محتوا جلب
تاآنجاکـه  ،ع برخوردار اسـت یرفیگاهیز از جاینیعیمفهوم عدالت در سنت ش

شـمار  عه بـه ید نشسته و نشانه شـ یشانه توحبهن قرار گرفته و شانهیدر زمره اصول د
کـار  ش از پنجـاه بـار بـه   یواژه عدل و قسط و مشتقات آنها ب،نآ. در قر)22(رفته است

شـمار  ا بـه یـ قسط از اهـداف رسـالت انب  ییقرآن برپايهاآموزهرفته است. براساس 
عـدالت  ياجراامبر مکلف به یو پ)24(اندقسط شدهییمور به برپاأم،منانؤو م)23(رفته
. در سـخنان امـام   )26(انـد امانت و عدالت مکلـف شـده  يز به ادایو مردمان ن)25(شده

بخـش حکومـت و   ) و سـامان 1377:190، (دلشـاد اسـت یار سیز عدل معین(ع)یعل
،(دلشادنور چشم حاکمان،آنییشده و برپایتلق)1377:190(دلشاد، حافظ مردم

،3ج: 1375، يشـهر ي(رو باعث ثبات دولتیالهيها) و اقتدا به سنت1377:195
دانسـته شـده   )29(شـود یمـ که جهان بر آن استوارياو شالوده)28(و رفاه مردم)27()70

صراحت مشروط بـه عـدالت و   بهاطاعت از حاکم را ،امامز ینگر یدیاست. در سخن
ـ ن(ع). امام رضا)30()72:356ج،1983، ی(مجلسکنندیمامانتيادا ز در پاسـخ بـه   ی

فرمودند که از حـاکم  ،کردندیمدیکأانه حاکمان تیرانه و صوفیفقیکه بر زندگیکسان
گفتار باشد و بـه عـدالت   راستییگونکه در سخنیرود و ایمانتظار قسط و عدالت
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)31().3:103جق،ه.692،ی(اربلخود عمل کنديهاحکم کرده و به وعده
ـ ادربـاره  ،یو اجتماعیاسیت عدالت از ابعاد سیبا وجود اهم ن مفهـوم کمتـر   ی

بـوده و بـه   يها از عدالت فـرد ن اغلب برداشتیل سخن گفته شده و همچنیتفصبه
ن منظر بسـط  یو... معطوف شده است. از ایقاضفه، سلطان، حاکم،یعدالت امام، خل

از عدالت و حکومت عـدل و گـذار از عـدالت    یو اجتماعیاسین برداشت سییو تب
ت در یتر مشـروع قین دقییتبيسوبهیتواند راهیمبه عدالت معطوف به نظاميفرد
د.یعه بگشایشه شیاند

از يامجموعـه یو اسـالم یونانیشه یمفهوم عدالت در اندکه د توجه داشت یبا
چـون  یمیبـوده و مفـاه  یکلـ یل مفهـوم یـ ن دلیبـه همـ  وشودیشامل مل را یفضا

و انصـاف را دربـر  يسـاالر سـته ی، شايروانـه ی، ميمساوات، احقاق حـق، قانونمنـد  
کـار  هـا بـه  حکومـت یابیارزيعام براياریمثابه معتواند بهیمنظرن یرد و از ایگیم

که از حکومت عدل و سلطان عادل سـخن گفتـه  یعه زمانیشه شیدر اند. معموالًرود
ـ منظور حکومت امام معصوم است و ا،شودیم ار یـ ت معیـ دهنـده اهم نشـان امـر  ن ی

ست.اهات حکومتیعدالت در سنجش مشروع

يریگجهینت
ل داده یـ ک عامل تقلیت آن را به یط از مشروعیبسیاغلب با برداشت،جیرايهاهینظر

از متون را انتخـاب کـرده و   یبخشینشیگزيکردیخود با روياثبات مدعايو برا
يمعنات را بهیرسد اگر مشروعیمنظرکه بهیدرحال؛رندیگیمدهیگر را نادیدیبخش

ـ توان آن را به ینم،میبرآمده از آن بدانیحق اعمال قدرت و الزام اخالق ک بعـد و  ی
ـ  ید در اندیـ جديهـا هینظرل ین دلیل داد. به همیک عامل تقلیا ی معمـوالً یشـه غرب

کننـد.  یمـ ثر از عوامل مختلف تصورأه و متیو چندالیچندوجهيت را امریمشروع
، تهـام ی(بنـد  یبیمـ ت مـرتبط یها و رضـا با سه بعد قانون، ارزشرا ت یمشروع،تهامیب

قانون و ت، یه رضایت را بر سه پایتهام مشروعیز با الهام از نظر بینیلیگ. )1382:31
:Gilley, 2009A)کنـد  یماستوار1يریپذهیتوج يبـرا ییهـا ف شـاخص یـ و بـا تعر (6
:Gilley, 2006)دکنـ یمـ یمختلف بررسيآن را در کشورها،ن ابعادیک از ایهر 512) .

1. Legality, Justification, Consent
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ـ ،سـت یط نیسـاده و بسـ  يت امـر ینکـه مشـروع  ید بـر ا یـ کأز ضمن تینسیمور ن یب
دولت نخست،گذارد. در شکل یمزیتما2کاملا یيو قو1ییا ابتدایت ساده یمشروع

ات برخوردار است و شهروندان موظفند در حفظ و تـداوم آن بکوشـند و   یاز حق ح
کننـد. در شـکل   يخـوددار ،شـود یمآن منجريکه به نابودییندهایاز کمک به فرا

یدولت حق اطاعت شدن داشته و شهروندان مکلفند تمام،اتیبر حق حعالوه،دوم
ت یـ شـهروندان مکلـف بـه رعا   نخست،ت کنند. درواقع در شکل ین آن را رعایقوان
امـا در شـکل دوم   ،ندهسـت ات دولت به آن وفاداریستند و در حد حفظ حین نیقوان

,Morris)اسـت یاخالقـ یفـ یشهروندان تکلیاطاعت از قانون بر تمام،نهایبر اعالوه

2008: است.ياو درجهیچندوجهيت امرین منظر مشروعیاز ا.)25
بـه آزمـون   ینیت را با توجه به نصوص دین نگاه به مشروعید این مقاله کوشیا

، یشخصـ يهـا تیچـون صـالح  ییارهایمعینین بود که در متون دیجه ایبگذارد. نت
ت حکومت در دوره یمشروعيت، قانون، شورا، هنجارها، کارکرد و عدالت برایرضا

ت یو کامل مشـروع یشه امامت که شکل آرمانیاندبت ذکر شده است. با توجه به یغ
ت تام و ناقص سخن یتوان از دو مفهوم مشروعیم،رودیمشماربهیعیشه شیدر اند

کند به حضور امام معصـوم  یممطلق اتباع را اقتضايت تام که وفاداریگفت. مشروع
م. یهسـت رو هت ناقص روبیاز مشروعییهاهبت با درجیاما در عصر غ،خوردیمگره
متعـدد  يهاهیکه بر پااست ه یو چنداليادرجهيادهیت پدیمشروع،ن برداشتیدر ا

يهـا تی، شـورا و صـالح  يت عامـه، قانونمنـد  یان رضـا یـ ن مید. در اشویماستوار
همـراه خواهنـد   را بـه ياهیو رويت صوریاز مشروعییهاهزمامداران درجیشخص

،يمـد آهسـتند و کار ییت محتـوا یمعطوف به مشـروع ،داشت و هنجارها و عدالت
از یتوانـد حـداقل  یمـ یطید و در شـرا یآیمشمارت بهیشرط تداوم و ثبات مشروع

ینـ ید متون دیکأدولت به ارمغان آورد. با توجه به تيات را برایا حق حیت یمشروع
ـ از ادانسـت. ت یار مشـروع یـ ن معیترن مفهوم را عامیتوان ایم،بر عدالت ن منظـر  ی

ـ نظرۀفـ یوظ،بـر آن یاسـ ینظـام س يافتن اصول عدالت و ابتنای ت یمشـروع يهـا هی
د.یآیمشماربه

1. Weak or Basic Legitimacy

2. Strong or Full Legitimacy
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ت را یاز مشروعین است که سطوح و درجات مختلفیمستلزم این برداشتیچن
ت از حـق اطاعـت   ینسبت به سطح مشـروع ها دولت،ن اساسیم و بر ایریدرنظر بگ

چ دولـت  یاسـت و هـ  ینسـب يت امـر یمشـروع ن شکل،یابهبرخوردار خواهند بود. 
يهـا همـه دولـت  ،گـر یمشروع نخواهد بود و بـه سـخن د  ،نابيمعنابهيموجود

کشند.یمرا به دوش1تیمشروعيش بار کسریبوموجود کم
سـت کـه همـه    ین معنا نیبه اباشند،یمنامشروعيااندازهها تانکه همه دولتیا

ـ وتواننـد کـم  یمهابد هستند. دولتيطور مساوبه ن یش نامشـروع بـوده و بنـابرا   یب
،ن صورت حق اطاعـت یت باشند. در ایمشروعیاز مبانیکننده بخشش نقضیبوکم

ياسـت از وفـادار  یمردم تـابع يست و وفاداراهات دولتیوابسته به سطح مشروع
د توجـه داشـت کـه بسـط و تـداوم      یـ هرحـال با بـه ت و یمشروعيادهایدولت به بن

حاکم وابسـته اسـت و فسـاد و    یاسیسيساختارها و نهادهايمدآت به کاریمشروع
*انجامد.یم2تیش و زوال مشروعیدر طول زمان به فرسايمدآناکار

1. Legitimacy Deficit

2. Delegitimation
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هاادداشتی
.، و التکون اال عن رضا المسلمینا. فانّ بیعتی التکون خفی1
أمتـی، فـإن  والءلـک طالبأبییابنفقالعهدیعهد الهیعلهللاصلىهللارسولکان. وقد2

هیـ فهم ماوعهم فدکیعلاختلفواإنو،همبأمرفقمبالرضاکیعلوأجمعواۀیفعافیولوك
.مخرجالکجعلیسهللافإن

ل و لکن یذالک سبیحضرها عامه الناس فما الییلئن کانت االمامه التنعقد حتي. و لعمر3
.ختاریرجع و ال للغائب ان یس للشاهد ان یمن غاب عنها ثم لیحکمون علیاهلها 

.نکمیبو دواء دائکم و نظم مایث عن الماضیو الحدیاتیه علم مای. اال ان ف4
لسـنّۀ قولون و لکن حاججهم بایالتخاصمهم بالقرآن، فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و . 5

.صاًیعنها محجدوایفانّهم لن 
ام بحقـه و  یـ ه واله و القیاهللا علیرسول اهللا صلرهیو سیاهللا تعالنا العمل بکتابی. و لکم عل6

.النعض لسنته
.الْخَالقِمعصیۀِلمخْلُوقٍ فی عۀَال طَا. 7
8 .منَهیى بشُور مرُهأَمو.
9 .و مرْ لَهتَغْفاسیوف مهرِشَاوِرالْأَم.

.المستَأثرِ والجازِعِفَأَسأتُم الجزَع، وللّهِ حکم واقع فیجزِعتُم ، وةَ. استَأثَرَ فَأَساء األَثَر10َ
11اُسو فیه ا النّاسبِم ئثارستاالو اكیونِةٌ. إیلعل ضَحا قَد ومم ا تُعنى بِهمع التَّغابیو ،.
ولَـا  ،ةِالبادرهلِأَندعبِه ظُفَّحتَیما بِینّوا مظُوال تَتَحفَّ،ةُبِه الجبابِرَملَّکَما تُبِیفَال تُکَلّمون. 12

ـ فَ،یفسـ لنَعظـامٍ إِماسا التو لَیللَیققٍّحیفثقاالًاستیوا بِولَا تظُنُّۀِعنَصابالمیخالطونتُ هانَّ
ـ أَا مهِبِلُمالعکانَ،هیلَعضعرَین أَالعدلَوأَهلَقَالَ ین أَقَّالحلَثقَاستَمنِ ـ لَعلَثقَ ـ .هی و فُّکُاتَفَلَ

عبِۀٍلَاقَن مأَقٍّحوشُو مبِةٍردلٍع.
13و .االلَّهاوِمعۀُمىیهنِّیبِأَدمونَّهلَکرغْدیرُوفْجیوۀُکَرَالَالَویرِهالْغَدنْ لَکُنْت ى مـ هـأَد

.مۀالْقیایومبِهیعرَفلواءغَادرٍلکُلِّوةٌکُفَرَةٍفُجرَکُلُّوةٌفُجرَةٍغُدرکُلُّلَکنْوالنَّاسِ
ا وسمیرٌسمرَمابِهأَطُورلَااللَّهوعلَیهولِّیتفیمنْبِالْجورِالنَّصرَأَطْلُبأَنْتَأْمرُونِّی. أ14َ مـ
أَممینَجفالساءمامنَج.

.نَفْسیبِإِفْسادإِصلَاحکُمأَرىلَالَکنِّیوأَودکُمیقیمویصلحکُمبِمالَعالم. إِنِّی15
رَ ، نَعم إِنَّه ال حکْم إِلَّا لله، و لکنْ هـؤُالء یقُولُـونَ: ال   باطلٌحقٍّ یراد بِها کَلمۀُ. 16 ةَإِمـ  ه ، و إِنـَّ

  بی رُ، وا الکـاف یهـف عتتَمسی نُ، وؤْمالم هرَتى إِملُ فمعفاجِرٍ، ی رٍّ أَویرٍ بنْ أَملنّاسِ مل دغُ اهللاُ  الب لـِّ
الفَى بِه عمجی لَ، وا األَجیهفی لُ، وبالس نُ بِهتَأْم و ،ودالع قاتَلُ بِهی و ،نَ  ء مـ یفلضَّعل ؤْخَذُ بِه
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.القَوِى حتّى یستَرِیح برٌّ و یستَراح منْ فاجِرٍ
.ر من فتنه تدومیر من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خیاسد حطوم خ. 17
. قبض رسول اهللا (ص) و انا اري انّی حق الناس بهذا االمر فاجتمع الناس علی ابی بکـر  18

ان الیعدلها عنی، فـولی عمـر، فسـمعت و    يابکر حضر فکنت ارفسمعت و اطعت، ثم ان اب
اطعت، ثم ان عمر اصیب، فظنت انه الیعدلها عنـی، فجعلهـا فـی سـته انـا احـدهم، فوالهـا        

.عثمان، فسمعت و اطعت، ثم قتل. فجاوونی، فبایعونی طائعین غیرمکرهین
اسـمعکم و اطـوعکم   . دعونی والتمسوا غیري،... و ان ترکتمونی فأنا کأحـدکم؛ و لعلـی  19

ا.لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرآ خیرلکم منّی امیر
20 .    فَـإِنْ شَـغَب ،یـهرِ اهللاِ فبِـأم مهلَمأع و ،هلَیع ماهرِ أقْوقَّ النَّاسِ بِهذَا الْأمإِنَّ أح ،ا النَّاسهأی

.شاغب استُعتب فَإِنْ أبى قُوتلَ
تّخذوا مـال اللّـه دوال، و عبـاده    یأمر هذه االمه سفهاؤها و فجارها فیلیأن یآسیولکنّن.21

.ن حزباین حربا، و الفاسقیخوال و الصالح
.انیه امویان و الجبر و التشبید علوی.  العدل و التوح22
23 . تَابالْک مهعأَنزَلْنَا مو یِّنَاتلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَدطسبِالْق النَّاس قُومییزَانَ لالْمو.
24 .طسینَ بِالْقامنُوا کُونُوا قَوینَ آما الَّذها أَیی.
25 .نَکُمیلَ بدأَعل رْتأُمو.
.ِحکُموا بِالْعدلتَأَناسِالنَّبینَحکَمتُموإِذَاأَهلهاإِنَّ اللَّه یأْمرُکُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى . 26
27 . داءدلِ االقتی العنَّۀِفلِاللّهبِسوالد و ثَبات.
.نهمیستغنون اذا عدل بی. الناس 28
.العدلُ أساس بِه قوام العالَمِ. 29
وإن حقکم علیه إنصافکم، والتعدیل بینکم، والکف من قبلکم فـإذا فعـل ذلـک وجبـت     . 30

.وافق الحق، ونصرته على سیرتهطاعته بما
.إذا وعد أنْجزَوعدلَ،حکَمإذاوصدقَ،قالَإذاعدلُه،وقسطُهاالْمامِمنَرادی. إنَّما31
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منابع
ر.ی، تهران: اساطین روحانید حسی، ترجمه سریخ کامل ابن اثیتار، )1370(نیر، عزالدیاثابن
.روت: داراالضواءی، بمعرفه االئمهیکشف الغمه ف)،قه.692(یسیعبنی، علیاربل

و يدر دو مکتـب اخبـار  ینـ یعـالم د یاسـ یگاه سیجا، )1384(د محسنید غفور، سیآل س
، قم: بوستان کتاب.یاصول

زد: دانشـگاه  یـ ، یاردکـان ي، ترجمه محمد عابدقدرتيسازمشروع)،1382(دیویتهام، دیب
زد.ی

، قم: اسراء.ت فقاهت و عدالتیوال،هیت فقیوال، )1381(عبداهللا، یآمليجواد
شه جوان.ی، تهران: خانه انددولت آفتاب، )1377(ی، مصطفیدلشاد تهران
، تهران: ققنوس.ی، ترجمه عرفان ثابتمثابه انصافعدالت به)،1383(رالز، جان

نه.یاپ سوم، تهران: گنجا، چی، ترجمه منوچهر کیقرارداد اجتماع، )1366(روسو، ژان ژاك
ر.ی، تهران: کورسائل مشروطه، )1377(نینژاد، غالمحسيزرگر

دل.جا، آرامی، بي، ترجمه محمد اسکندراسرار آل محمد، )1386(یس هاللیقابنمیسل
لمطبعـۀ ا، نجف: منشوراتلمهجۀاةلثمرلمحجۀاکشف)1370(نیالدید بن طاووس، رضیس

.ۀیدریالح
، ینید احمـد حسـ  یم و اشراف سی، تقدیف المرتضیالشررسائل، )1405(یالمرتضف یالشر

م.یه، قم: دارالقران الکریالمجموعه الثان
نا.ینده، تهران: بی، ترجمه ابوالقاسم پايخ طبریتار)،1352(ری، محمدبن جريطبر

، تهران: سمت.و دولت در اسالمیاسینظام س، )1382(، داودیرحیف
.ی، تهران: نران معاصریاست در ایفقه و س)،1393(، داودیرحیف

، تهـران:  ياکبـر غفـار  ی، مصـحح علـ  یاالصول من الکاف)،1346(عقوبی، محمد بن ینیکل
.هیدارالکتب االسالم

سسه الوفاء.ؤروت: می، ببحاراالنوار)،1983(، محمدباقریمجلس
نا.ی، قم: بن عن لسانهیرالمومنیات امیح، )1419(ان، محمدیمحمد

، قـم: دفتـر انتشـارات    الخراجیـات )، 1412محقق کرکی، فاضل قطیفی و مقـدس اردبیلـی (  
اسالمی.

.. میزان الحکمه. قم: دارالحدیث1375محمدي ري شهري، محمد. 
ـ ، بعهیطبقات الشیعه فیالدرجات الرفتا)،ی(بخانید علی، سيرازیشیمدن سسـه  ؤروت: می
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الوفا.
یو پژوهشـ یموزشـ آسسـه  ؤ، قم: ماسالمیاسیه سینظر، )1378(ی، محمدتقيزدیمصباح 
.ینیامام خم

.هی، جلد اول، لبنان: داراالسالمهیه الفقیوالیدراسات ف، ق)ه.1409(ینعلی، حسيمنتظر
، چـاپ  یاالسـالم خی، ترجمـه جـواد شـ   يرسـاله دربـاره آزاد  ، )1375(ل، جان استوارتیم

.یفرهنگیچهارم، تهران: علم
.ی، تهران: فردوسه الملهیزتنه االمه و یتنب، )1334(نیمحمدحس، ینینائ
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