
  مشروعیت و جمھوریت در اندیشه سیاسی شیعه
  

  سید صادق حقیقت
  بحران در مفھوم مشروعیت

 
که بخواھد در حوزه اندیشه سیاسی اسالمی طرح شود، با بحث مشروعیت قبل از آن 
استگاه و حوزه به ایضاح مفھومی دارد. مفھوم و خو نیاز  ؛بحران مفھومی روبرو است

نابراین اگر قبل از ھر چیز مراد خود را از مشروعیت مشروعیت به خوبی تبیین نشده، ب
پی گیریم. به ھمین روشن نکنیم، ھرگز نخواھیم توانست آن را در حوزه مباحث اسالمی 

  می کنیم: -در قالب چند نقل قول  -جھت ابتدا اشاره ای به تنوع برداشتھا از این مفھوم 
به کار برد. بعدھا واژه مشروعیت در سیسرون این واژه را برای بین قانونی بودن قدرت  .١

اشاره به روشھای سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنتھا به کار برده شد. بعد 
   ١معنی آن افزوده شد.ه از آن ھم مرحله ای فرا رسید که در آن عنصر "رضایت" ب

  ٢امروزه ھمه انقالبھا یا کودتاھا را نمی توان نامشروع نامید. .٢
ال نشان می دھد که مشروعیت برخورداری از خصوصیات درستکاری،کامیابی و رابرت د .٣

   ٣خیر اخالقی است.
، مشروعیت محور بحث ٤مسأله مشروعیت یعنی توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم. .٤

و آن ھم در اصطالح فالسفه، یعنی بحث مشروعیت در فلسفه سیاسی. در  نظام است؛
که در نظر شارع بزرگوار امر مذکور چه  تعیین ایندین اسالم مشروعیت یک امر، یعنی 

این اگر ما بحث از مشروعیت ربنابوضعیتی داشته؟ واجب بوده؟ مباح بوده یا مثًالمکروه؟ 
ھای مختلف در آن می کنیم، در واقع درگیر یک بحث فلسفی ھستیم، نه  نظام و مسلک

  ٥فقھی!
یجاد و حفظ این باور است که مشروعیت، توانایی ھر نظام در ا ،به نظر "لیپست" .٥

ترین است. سنخ شناسی کالسیک وبری  نھادھای سیاسی موجود برای جامعه مناسب
ماتیک فرسوده شده است. بسیاری از نظام ھای در سه قالب عقالنی، سنتی و کاریز

بری مستقیمًا در بر گیرنده رابطه انونی مشروع نیستند. سنخ شناسی وعقالنی _ق
سی نیست. قدرت و مشروعیت در غرب و شرق و جھان سوم معانی مشروعیت و دموکرا

  ٦مختلفی دارند.
قی است. مشروعیت متکی بر قانونیت صرف نیست. مشروعیت دولت یک مقوله حقی .٦

  ٧مشروعیت دولت مدرن ناشی از قدرت مردم است.
ی حقانیت تام است، ھر چند مردم به دالیلی اندر اندیشه اسالمی مشروعیت به مع .٧

   ٨(مثل ھواپرستی) از حکومت تبعیت نکنند. مشروعیت، امری مابعدالطبیعی است.
و (کالمی،فلسفه سیاسی  پس بحث ھنجاری مشروعیت امری ذھنی است؛ .٨

رفتار مشروعیت راه به جایی نمی برد. باید درون فھمی کرد تا حقوقی) میان دو نوع 
   ١معلوم شود چرا از حاکمی تبعیت می شود.
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را به معنی قانونیت به کار برد. وی از  Legitimacy، فیلسوف حقوقی رم، واژه سیسرون .٩
؛ دو نوع دشمن قانونی و غیر قانونی سخن می گوید. دشمن نامشروع باید سرکوب شود

و انعقاد قرارداد با او جایز نمی باشد. افالطون مفھوم "اعتدال"یا "عدالت" را به معنای 
ی که مدعی مشروعیت استولی متضمن اعتدال مورد نظر امروزی به کار می برد. حکومت

نیست، مشروع نمی باشد. ارسطو مفھوم خوب و بد را برای مشروعیت به کار برد. 
مشروعیت  آکویناس از ھمان معیار خیر عامه در تقسیم بندی خوب و بد استفاده کرد.

رت سیاسی. عبارت است از توجیه اعمال قدرت سیاسی یا حقانی جلوه دادن اعمال قد
  توجیه قدرت سیاسی متضمن دو پایه است:

  حکام اعالم می کنند که به دالیلی حق توقع اطاعت مردم را دارند. - الف
  پذیرش اتباع.  - ب

  ٢ای توجیه آن.ھاله ای است به دور قدرت سیاسی برپس مشروعیت 
ا به کار اگر مشروعیت را به خوب یا بد بودن اعمال نظام سیاسی تعریف کنیم، آن ر .١٠

حاکم تقلیل داده ایم، و این ربطی به حقانیت تکیه زدن حاکم بر کرسی قدرت ندارد. بحث 
حق داشتن یا حق نداشتن را نمی توان در جامعه شناسی پوزیتویستی مطرح کرد. حق 
اشغال قدرت با چگونگی رفتار حکومت تفاوت دارد. در اسالم کسی که از طرف خدا 

پس از  ولی فقیه . در بحث والیت فقیه می گویند نصبدمنسوب است، مشروعیت دار
ولی تعیین مصداق آن به  ،امام معصوم (ع) از طرف خدا و امام است (مشروعیت الھی)

  ٣عھده مردم می باشد(مشروعیت مردمی).
با عنایت به برداشتھای متنوع و گاه متضاد فوق است که می توان پرسید: آیا مشروعیت 

ی به معنای قانونیت است؟ مشروعیت بحثی است در حوزه نزد اندیشمندان سیاس
یا حقوق؟ مشروعیت در حکومت  جامعه شناسی سیاسی ، کالم و فلسفه سیاسی،

تعیین مصداق ولی فقیه به معنای آیا اسالمی در کدام حوزه ھا طرح می شود؟ 
ھا پاسخ  در ادامه مقاله سعی می کنیم به این گونه سؤال مشروعیت مردمی است؟

 ھیم.د
     

   مشروعیت ھنجاری و غیر ھنجاری
جھت ایضاح مفھوم مشروعیت، قبل از ھر چیز الزم است بین مفھوم مشروعیت در حوزه 

فقه سیاسی)، کالم  جامعه شناسی سیاسی (که غیر ھنجاری است) و حوزه حقوق (یا
  و فلسفه سیاسی (که ھنجاری است)، تفاوت قایل شویم.

معه شناسی سیاسی کوشش فکری در جھت توضیح و به طور کلی می توان گفت جا
تبیین پدیده ھا و رفتارھا و ساختھای سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی، فرھنگی و 
اجتماعی است. به رغم پیشینه دیرینه بینش جامعه شناسی سیاسی در فلسفه 

ای از دانش ھای ه سیاسی قدیم، ریشه جامعه شناسی سیاسی به عنوان شاخ
قرن نوردھم یافت. موضوع اصلی جامعه ی را باید در تحوالت فکری سیاسی امروز

شناسی سیاسی روابط دولت و جامعه و تأثیرات جامعه بر روی دولت است.این علم به 
   ٤بررسی محیط اجتماعی سیاست می پردازد.

مباحث جامعه شناسی غیر ھنجاری است و اگر مشروعیت در این حوزه طرح شود، 
. امروزه عنصر دیدگاه مردم نسبت به قدرت یا مطابقت با قانون استتوصیفی از چگونگی 
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  در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. ٩/٨/١٣٧١
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  بود.  
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مھم در مشروعیت سیاسی، رضایت مردم می باشد. حکومتی مشروع است که رضایت 
خواه از  ؛مردم را جلب کند، چه به حق بر کرسی قدرت تکیه زده باشد، و چه به نا حق

ه طرقی مثل کودتا. جامعه طریق نصب یا انتخاب قدرت را به دست گرفته باشد، یا ب
ا نباید حکومت کند، شناس سیاسی از حقانیت یا عدم حقانیت و از اینکه چه کسی باید ی

. مالک مشروعیت یک حکومت ممکن است رضایت مردم یا غیر عامه بحث نمی کند
  باشد.

مواره در و ھ ؛است ھنجاریه و کالم سیاسی احکام موجود در فقه سیاسی، فلسف
غالب در فقه سیاسی، روش نقلی ھا" و "نبایدھا" طرح می شود. روش "بایدچارچوب 

کالم سیاسی از ھر دو  گونه که روش فلسفه سیاسی، عقلی می باشد. ھمان است؛
روش استفاده می کند، امابه ھر حال اثبات گزاره ھای دینی را مد نظر دارد. این سه 

ند که آیا چه کسی باید حورزه می توانند در بحث مشروعیت به این سؤال پاسخ دھ
حکومت کند؟ و حقانیت اعمال قدرت از آن چه کسی می باشد؟ پاسخ دین به بحث 
مشروعیت نیز در اینجا قابل طرح است. تعریف ارسطو از مشروعیت (توجیه عقالنی 

. کسی که اتونوم کانت را به ارث برده اعمال قدرت) به فلسفه سیاسی مربوط می شود
ومی نمی شناسد، بدیھی است که مبنای مشروعیت حکومت را و چیزی جز اراده عم

  "توجیه عقالنی" نمی داند.
با توضیحات فوق مشخص می شود که حکومتی خاص می تواند در حوزه اول مشروع، و 
در حوزه دوم نامشروع باشد. حکومتی که به ناحق (بر اساس عقل یا شرع) به سریر 

ده، مثالی برای این قسم می باشد. بر عکس را جلب کرقدرت نشسته، اما رضایت مردم 
این حالت، حکومتی است که از نظر عقل یا شرع مشروعیت دارد، ولی رضایت مردم را 
نمی تواند جلب نماید. حکومت امام علی (ع) ھنگامی که قدرت در حال واگذار شدن بود، 

  مثالی برای این تصور می باشد.
مدنیت" مشروعیت در حوزه اول را مد نظر دارد، فررو در کتاب "حاکمیت، فرشتگان محافظ 

  ولی عبارت زیر احتماًال اشاره به نوع دوم مشروعیت است:
"شیطان فریاد می کشد: در دموکراسیھا ھمه مردم حق اکثریت را به رسمیت می 

   ١چنین حقی وجود دارد یا نه!"شناسند، بدون اینکه از خود بپرسند آیا 
  
            

 لیت و کارآمدیمشروعیت، مقبو
مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی وقتی به معنای رضایت و قبول عامه مردم باشد، 

بین مشروعیت ھنجاری با مقبولیت وجود معادل مقبولیت است. بنابر این ارتباطی منطقی 
نیاز به ساختاری دارد که آن را قادر  –قطع نظر از مالک مشروعیتش  –ھر حکومتی  ندارد.

) می نامند. در فلسفه  Competenceاصدش نماید. این مطلب را کارآمدی (به اجرای مق
  سیاسی در باب کارآمدی سه بحث عمده وجود دارد:

مشکل گشا: آیا دولت نقش تعدیل کننده و حالل مشکالت دولت برنامه دار و دولت  -١
  دارد یا مردم؟

  رد و آزادیھای او کرد؟آزادی فردی و سازماندھی: آیا می توان سازمان را جایگزین ف -٢
ایمنی در مقابل مفاسد: چه تمھیداتی برای جلوگیری یا تقلیل مفاسد حکومت پیش  -٣

   ٢بینی شده است؟
را با دو نوع مشروعیت بررسی کنیم. مشروعیت ھنجاری،  حال باید نسبت کارآمدی

ی ارتباطی منطقی با کارآمدی ندارد. حکومتی که از نظر فلسفه سیاسی یا فقه سیاس
                                                   

طالعات سیاسی و دفتر م ،تھران ،ترجمه عباس آگاھی ،حاکمیت، فرشتگان محافظ مدنیت ،.گولیلمو فررو١ 
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تباط مشروعیت در حوزه جامعه را مشروع است، ممکن است کارآمد باشد یا نباشد.
شناسی سیاسی با کارآمدی، تنگاتنگ می باشد. حکومتی که از این دیدگاه مشروع 

رضایت عامه را نتوانسته جلب کند. از طرف دیگر نیست، کار آمد ھم نخواھد بود، چرا که 
ریج مشروعیت خود را از دست می دھد. اگر حکومتی حکومتی که کارآمد نباشد نیز به تد

اسالمی کارآمدی خود را به تدریج از دست دھد، مشروعیت غیرھنجاری خود را نیز از 
دست خواھد داد، در حالی که مشروعیت ھنجاری آن (مثًال به دلیل انتصاب از طرف 

   خداوند) ممکن است باقی باشد.
  
  

  و حاکمیتمشروعیت 
ھار عنصر تأسیسی دولت است. "ژان بدن"آن را "قدرت برتر بدون حاکمیت یکی از چ

محدودیت قانونی دولت بر شھروندان و اتباع"معرفی می کرد. حاکمیت مطلق است، 
با  و انحصاری و غیرقابل تقسیم می باشد. ،جامعیت دارد، دائمی و جدایی ناپذیر است

و به ، نگاه می شود توضیحات فوق مشخص می شود که به حاکمیت از دیدگاه باال
مشروعیت از دیدگاه پایین. حاکمیت حتی در حکومتھای دموکراتیک از باال اعمال و نظر 
می شود، ھمان گونه که مشروعیت از دیدگاه مردم می باشد. بدیھی است مقصود از 
مشروعیت در اینجا، مشروعیت در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. فررو در این 

: "حااکمیت از باال می آید، چه در دموکراسیھا و چه در رژیمھای راستاست که می گوید
  سلطنتی. اما چه در رژیمھای سلطنتی و چه در دموکراسیھا، مشروعیت از پایین می آید.

به  رضایت فعال یا منفعل، اما صادقانه آنھایی که باید اطاعت کنندحاکمیت فقط از طریق 
  ١".مشروعیت می رسد

جاری تفاوت قایل نشویم، درک نقل قول فوق ممکن اری و غیرھناگر بین مشروعیت ھنج
پذیر نخواھد بود. مشروعیت ھنجاری ھمیشه از پایین تأمین نمی شود. مشروعیت از 

  طریق نصب، از باال و از طرف خداوند تأمین می گردد.
   
  

   مشروعیت و قدرت
روعیت در حوزه مشروعیت ھنجاری، ارتباطی مستقیم و منطقی با قدرت ندارد. ولی مش

شود. ھر چه  ٢رضایت مردمی میتواند جانشین زورجامعه شناسی سیاسی و به معنای 
میزان مشروعیت حکومتی کمتر باشد، مقدار کاربرد زور بیشتر است. بر سر نیزه می توان 

چند متمایل به دیکتاتوری  تکیه زد، اما بر سر نیزه نمی توان حکومت نمود. حکومتھا ھر
و تا آنجا که ممکن است از  ؛می  کنند خود را آزادیخواه معرفی کنندباشند، سعی 

چرا  ؛با قدرت سر و کار نداردروشھای غیراجباری استفاده نمایند. مشروعیت فی نفسه 
که ھاله ای است به دور قدرت سیاسی و برای توجیه آن. ھمان طور که گفته شد توجیه 

ھم و پذیرش اتباع. اطاعت  ،ز دیدگاه حکامقدرت سیاسی دو پایه دارد: حق اطاعت مردم ا
  م علت آن. اقتدار عبارت است از قدرت مبتنی بر رضایت.و ھ ،می تواند مولود قدرت باشد

  
  میزان مشروعیت    

مشروعیت امری دارای مراتب و مشکک است. ھیچ رژیمی صددرصد مشروع یا 
وعیت خود را باال برد. غیرمشروع نیست. حکومت با ابزارھای خاصی میتواند میزان مشر

ھمان گونه که مشروعیت امری مقول به تشکیک است، امری نسبی ھم می باشد. 
برخی از اعمال حکومت ممکن است مشروع یا نامشروع باشد، ولی وقتی به طور کلی از 
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مشروعیت  مشروعیت حکومتی بحث می کنیم و نظر به اعمال آن به عنوان یک کل داریم.
بی است. امری که از دیدگاه برخی مردم مشروع است، احتماًال از نس به معنای دیگری

دیدگاه برخی دیگر نامشروع جلوه می کند. به قول فررو، اصول مشروعیت متولد می 
شوند، رشد می کنند، به سالخوردگی می رسند و باالخره می میرند. مشروعیت حالتی 

  ١ا نمی آید.طبیعی، ساده و فوری نیست؛ و ھیچ حکومتی مشروع به دنی
مباحث فوق به مشروعیت غیر ھنجاری مربوط می شد، ھر چند مشروعیت ھنجاری نیز 

  امری نسبی و مشکک می باشد.
  

  منابع مشروعیت
مشروعیت باید اشاره کنیم که اندیشمندانی ھمچون ماکس وبر  عابنقبل از بحث از م

د. به عقیده وی، بحث منابع مشروعیت را در حوزه جامعه شناسی سیاسی طرح کرده ان
  مشروعیت سه منشأ دارد:

  سنت: بسیاری از رھبران طبق سنت ھا اعمال قدرت می کنند. -١
رھبران  بر گردصفات شخصی ویژه (کاریزما): کاریزما ھاله ای از تقدس است که  -٢

 بزرگ وجود دارد؛ و باعث اطاعت تقریبًا بی چون و چرا ی مردم از آن ھا می شود.
است بر این باور متکی باشد که قدرت بنا به قانون به قانون: مشروعیت ممکن  -٣

تقسیم وبری امروزه کارآیی خود برخی معتقدند ھر چند حاکم واگذار شده است. 
 ولی در جامعه شناسی ھنوز اعتبار دارد. ،٢را از دست داده

  گریس جونز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را این چنین برمی شمارد:
  سیاسی و اجتماعی، تداوم نھاد ھای -١
 سنت عدم خشونت، -٢
 باورھای دینی، -٣
 باور به ارزش ھا، -٤
 روند آزادی و یکدلی انتخاباتی، -٥
 جامعه ھماھنگ و یکپارچه و تداوم سنت ھای آن،  -٦
 ٣فرھنگ سیاسی انطباق پذیر. -٧

مشروعیت ممکن است به شکل شاه خدایی (مثل مصر باستان)، فرزند منابع سنتی 
ام از مپراطوری ژاپن)، مأمور خدایی (مثل امپراطوری روم)،و یا الھ، سومر و اخدایی (در آکد

مذھب نه تنھا در مشروعیت ھنجاری  ائیل) متجلی شود.خداوند (مثل انبیاء بنی اسر
دارای نقشی مھم است، بلکه در مشروعیت غیرھنجاری نیز می تواند عامل تلقی شود. 

به نظام سیاسی را تقویت یا  مذھب در برخی اشکال خود می تواند باور مردم نسبت
درجه صبر و تحمل مردم در مقابل مصائب را باال برد. عنصر تقدیر و تضعیف کند، و یا احتماًال 

جبر، عامل مھمی در این راستا تلقی می شود. ماکیاول مذھب را تنھا به عنوان ابزار 
د ناگر از مشروعیت ھنجاری سخن گوییم، منابع اصلی آن عبارت خواھ قدرت می ستود.

  از: اراده الھی، خواست مردمی. بود
به صورت مرکب وجود دارد. ھیچ  مشروعیت غیرھنجاری در نظامھای عالم معموًال

به ھمین دلیل است که او  حکومتی تنھا بر سنت یا کاریزما یا عقالنیت مبتنی نیست.
"نمونه مثالی" می نامد. ھر نظامی به درجاتی از سه نوع  سه نوع مشروعیت را

"وبر" نسبت به کاریزما منفی نبود، چرا که او از حقانیت و  مشروعیت تغذیه می شود. 
عدم حقانیت بحث نمی کرد. بدین جھت می توان گفت "وبر" در جامعه ما دچار بدفھمی 

  شده است.
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مردمی) در حوزه  –از مشروعیت مرکب (الھی در پایان مقاله خواھیم دید که آیا می توان 
  یا خیر. ،سخن گفتمسایل ھنجاری 

  
  انواع مشروعیت

  دیوید ایستون مشروعیت را سه نوع می داند:
و مشروعیت می ، مشروعیت ایدئولوژیک: که ھدفھای نظام سیاسی را تصویرمی کند -١

  بخشد.
  ارھای رژیم پذیرفته شود.مشروعیت ساختاری: در صورتی که اعتبار ساختارھا و ھنج -٢
    رھبران برجستگی خاصی داشته باشند.مشروعیت شخصی: در صورتی که  -٣
  

  ابزارھا و روشھای مشروع سازی
وان ابزارھا و روشھایی را برای باال بردن درجه مشروعیت تبه شکل خالصه می 

  غیرھنجاری رژیمھا برشمرد:
و یک جامعه سیاسی اگر رھبران القا کنند که مردم عضاحساسات ملی:  -١

  ھستند، بر رضایت و تحمل آنھا افزوده خواھد شد.
برد. جوامع  اتباع را باال میحاکمیت قانون، درجه پذیرش  قوانین و قواعد: -٢

 پیشرفته قانون پذیرتر ھستند.
که اگر از وجھه خوبی برخودار باشند، به درجه مشروعیت  سازمانھا و نھادھا: -٣

 می افزایند.
واند حبوبیت رھبران سیاسی باالخص در جھان سوم می تم رھبران سیاسی: -٤

در شرایط  ٥٩٨پذیرفتن قطعنامه  ،به طور مثال اطاعت شھروندان را باعث شود.
 ، تنھا با وجود رھبری حضرت امام (ره) میسر شد.١٣٦٧سال 

ھر چه مشارکت سیاسی مردم بیشتر شود، گسترش مشارکت سیاسی:  -٥
 می رود. مشروعیت سیاسی (غیرھنجاری) باال

میزان مشروعیت نظام با چگونگی اجرای  اجرای وظایف و تکالیف حکومتی: -٦
 وظایف حکومتی (در راستای رفاه مردم) نسبت مستقیم دارد.

بزرگ باعث مشروعیت حکومتی می گاه حمایت قدرتھای  روابط بین المللی: -٧
رزه با ه دیگر رھبران برای باال بردن درجه مشروعیت خود نیاز به مباشود، و گا

 قدرتھای بزرگ و حتی آغاز جنگ دارند.
به خوبی می توانند سیاستھای خاصی را در امر  کارگزاران نظام تعلیم و تربیت: -٨

 تعلیم و تربیت حتی در سنین پایین طراحی نمایند.
با وسعت گرفتن وسایل ارتباط جمعی، می توان گفت یکی از مھم ترین  تبلیغات: -٩

  امر تبلیغات می باشد. سازی حکومت،ابزارھای مشروع 
حکومتھا ممکن است به حسب زمان و موقعیت خود،  سیاستھای ویژه:-١٠

سیاستھای خاصی مثل توزیع مواد غذایی، تسھیل خدمات گمرکی و مالیاتی و یا باز 
  کردن فضای سیاسی را اعالم و اجرا کنند.

  
  نتایج مشروع سازی

  مھم ترین نتایج مشروع سازی عبارت است از:
نظامی که به ثبات سیاسی دست یابد نیروھای خود را صرف  سیاسی: ثبات -١

  و از برنامه ریزیھای مقطعی و روزانه دوری می نماید. ؛سازندگی می کند
ھای مھم، منوط به داشتن مشروعیت و عمل در  تصمیم قدرت اخذ تصمیم: - ٢

 چارچوب باورھاست.
  



  بحران مشروعیت
حال گذرا از وضع سنتی مطرح می بحران مشروعیت به شکل خاص در جوامع در 

عام آن را اراده کنیم، ممکن است در جوامع سنتی (مثل مردن شود. اگر معنای 
سنت در شرایط جدید نشأت می گیرد) یا در شاه)، جوامع انتقالی (که از کارکرد ناقص 

برای مقابله با این  ،راجوامع ما بعد سرمایه داری وجود داشته باشد. جوامع در حال گذ
بحران به ھر وسیله ای مثل ایجاد پارلمان و دیگر پدیده ھای مدرن ممکن است تن 

مشروعیت ممکن است به دو دلیل فرسوده شود: اول به این دلیل که حاکمان  دھند.
در استفاده از اعتبار خود زیاده روی می کنند، و دوم این که اذھان تغییر جھت می 

روعیت ھایی شوند که اصول مش ی عدالتیو نمی توان متحمل نامعقولی و ب ،دھند
ی که اوضاع و احوال طوفانی است، انتقال منظم نزما را از قبل در بطن خود دارد.

     ١حاکمیت منقطع می شود.
  دیگر بحرانھا می توان بھتر تمییز داد:جایگاه بحران مشروعیت را در بین 

ا از وقتی که حکومت مشروعیت و پشتبانی مردمی ربحران مشروعیت:  -١
  و از اقتدار الزم برخوردار نباشد. ،دست بدھد

در جوامع در حال گذرا این مسأله به وجود می آید که آیا ھویت بحران ھویت:  -٢
 یا به مابعد. ،آنھا متعلق به ماقبل است

خواستار مشارکت  واقعی در امور در این بحران مردم  بحران مشارکت: -٣
 سیاسی می شوند.

ه توزیع ثروت ملی در میان اقشار و طبقات مردم می که مربوط ب بحران توزیع: -٤
 شود.

به این معنا که تصمیمات و قوانین دولتی تا کجا احتمال نفوذ و  بحران نفوذ: -٥
عمل دارد. بدیھی است مباحث فوق مربوط به مشروعیت در بعد غیر ھنجاری 

 می باشد.
  

  مسأله مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه
شیعه متنی واحد و دارای تفاسیر متعدد است، باید در  از آنجا که اندیشه سیاسی

طبق برخی  ،واقع از اندیشه سیاسی متفکرین شیعی سخن گوییم. به ھر حال
تقسیمات حداقل نه نظریه در این باب وجود دارد: سلطنت مشروعه، والیت انتصابی 

قه عامه فقیھان، والیت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، والیت انتصابی مطل
فقیھان، دولت مشروطه، خالفت مردم با نظارت مرجعیت، والیت انتخابی مقیده 

  ٢فقیه، دولت انتخابی اسالمی و وکالت مالکان شخصی مشاع.
فوق، نظریات مشروعیت یا مبانی حاکمیت (در اندیشه سیاسی) در واقع نظریات 

ر شیعه است، نه نظریه ھای دولت (در فقه شیعه) که متشکل از چھار عنص
  و جمعیت می باشد. حاکمیت، حکومت، سرزمین

به ھر حال، اگر سوال شود مبنای مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه چیست، 
ارک بینیم. نظریه نصب، انتخاب و وکالت دباید بر اساس ھر مبنا، جوابی جداگانه ت

یک منبع مشروعیت ندارند که بتوانیم آن ھا را تحت عنوانی کلی جمع کرده و 
مشترک ارائه دھیم. کسی که اجتھادًا به مبنای خاصی دست یابد، پاسخی 

وضعیت مشخصی دارد. برخی گفته اند اگر والیت فقیه از جمله مسائل کالم و اصول 
الدین است، پس ھر کس باید با عقل خودش بسنجد که آیا قابل پذیرش است یا 

تبعیت کند؛ و نه؛ و اگر جزء فروع دین است، پس باید ھر مقلدی از مرجع خود 
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پاسخ این  ٣بنابراین در حکومت اسالمی، تعارض اقوال و عملکردھا به وجود می آید.
به این معنا نیست که ھر کس در آن است که کالمی بودن مبنای والیت فقیه 

  اجتھاد کند؛ و بنابراین تعارضی با ورود فقه در تحدید برخی جوانب آن ندارد.
  

  سیاسی شیعهمشروعیت و جمھوریت در اندیشه 
وقتی تطبیق و مقایسه مفاھیم مدرنی ھمچون جمھوریت با مبانی اندیشه 

مطرح می شود، شاھد سه گونه عکس العمل  –به عنوان سنت  –سیاسی اسالم 
ھستیم. گروه اول استدالل می کنند که این مفاھیم مدرن و غربی اند، و بر مبانی 

نابراین قطع ارتباط با وحی در آن ھا اومانیستی و اتونوم کانت مبتنی می باشند؛ و ب
مفروض است. بر این اساس، نباید و نمی توان از مفاھیمی ھمچون جمھوریت، 
دموکراسی، آزادی، مشارکت سیاسی و تساھل در اسالم و سنت سخن گفت. در 
واقع، این گروه به جای جواب به سوال، صورت مسأله را پاک می کنند؛ و ادعا دارند 

ن غلط می باشد. اینان توجه ندارند که تجدد پدیده ای اجتناب که اصل این سخ
 ناپذیر و غیر قابل برگشت است، و خواه ناخواه خود را بر سنت تحمیل خواھد نمود.
عالوه بر آن که چاره ای جز رویارویی عقالنی با مفاھیم مدرن وجود ندارد، تعامل 

  فرھنگ سیاسی ما با تجدد می تواند مفید باشد.
وم از آن جا که مجذوب فرھنگ غرب ھستند، سراسیمه جھت دفاع از اسالم گروه د

و به دلیل ھراس از متھم شدن به ارتجاع و عقب ماندگی بر آنند که اسالم را با 
آزادی، دموکراسی، جمھوریت و امثال آن موافق نشان دھند. این امر ممکن است به 

  دلیل عدم درک صحیح از اسالم یا تجدد رخ دھد.
یش سوم ھر گونه پیش فرضی در آن زمینه را کنار می گذارد؛ و بر آن است که با گرا

شناخت عمیق از اسالم و فرھنگ غرب، میزان ھمگرایی و واگرایی آن ھا را در ابعاد 
این امر جز با ارائه شاخص برای مفاھیم مدرن، و "ظرفیت  مختل نشان دھد.

  سنجی" آن ھا با سنت و دین میسر نیست.
ور که گفته شد، حداقل نه نظریه در اندیشه سیاسی شیعه وجود دارد. ھر ھمان ط

مبنا مشخص می کند که به چه میزان می تواند شاخص ھای مفاھیم مدرن را 
اگر نظریه والیت مطلقه فقیه فقیھان را در یک سر طیف، و نظریه وکالت را در  برتابد.

د داد. اگر از تبیین تفاوت سر دیگر فرض کنیم، تنوع پاسخ ھا خود را نشان خواھ
اصطالح جمھوریت در یونان و عصر جدید صرف نظر کنیم، مھم ترین ویژگی ھای 
جمھوریت را می توان انتخاب حکام توسط مردم و عملکرد آن ھا بر اساس اراده 

  عمومی دانست. این شاخص ھا را می توان با دین ظرفیت سنجی نمود.
والیت فقیه، برخی معتقدند این کوشش "معمای  در ارتباط با جمع جمھوریت و نظریه

ال ینحل جمھوری اسالمی و والیت فقیه" می باشد؛ چرا که معنای والیت این است 
که مردم ھمچون صغار، حق ھیچ گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور خود را 
ندارند. از سوی دیگر، اصطالح جمھوری که در مفھوم سیاسی و لغوی و عرفی خود 

به معنای حاکمیت مردم نیست، ھر گونه حاکمیت را از سوی شخص یا مقامات جز 
   ٤دیگر نمی پذیرد.

مطلب اول، تسمیه چنین حکومتی به عنوان در این ارتباط دو مطلب قابل ذکر است: 
"جمھوری" است. اگر اصل حکومت والیت فقیه اثبات شود . اوًال تسمیه یا عدم 

چرا که بحث محتوایی  جدید را حل نمی کند؛ خاصی، مطلبی تسمیه آن به عنوان
نیست. ثانیًا عنوان "جمھوری" بر خالف لیبرالیسم، چون مبانی معرفت شناختی را 
در پی ندارد، می توان آن را قرین حکومت اسالمی یا حکومت والیت فقیه 
                                                   

  . ٣٩، ش کیاناشاره به "دفاعیه تئوریک" اکبر گنجی، مجله . ٣ 
  .٢١٦-٢١٥، صص ١٩٩٥لندن، شادی، حکمت و حکومت، مھدی حائری یزدی، . ٤ 



آورد.اصطالح "جمھوری" بر حکومتھای شرقی، غربی، دموکراتیک و غیردموکراتیک 
   ٥ق است.قابل اطال

مطلب دوم: مبحث محتوایی است. در این ارتباط  گفتیم باید در درجه نخست 
مقصود خود را از دو اصطالح "جمھوریت" و "اندیشه سیاسی شیعه" مشخص کنیم، 

در نظریه والیت انتصابی مطلقه فقیھان،  آنھا میسر شود.تا در درجه دوم مطابقت 
که ولی فقیه از جانب باال منصوب شده مشروعیت (ھنجاری) از جانب خداست؛ چرا 

است. این نوع حکومت، ھمانند دیگر حکومتھا، جھت رسیدن به مقاصد خود نیاز به 
نھادھا و ساختارھایی ھمچون پارلمان و انتخابات خواھد داشت. آرای مردم در این 

 خواه این نوع حکومت را "جمھوری" یا نوعنظریه صرفًا از باب کارآمدی محترم است، 
این است  صرفًا از باب کارآمدی آرای مردماحترام به دیگری از حکومت بنامیم. الزمه 

الضروره  که حاکم اسالمی بر اساس مصالحی که تشخیص می دھد، بتواند عند
آنھا را ملغی نماید. به ھمین جھت است که یکی از ابعاد مطلقه بودن والیت، برتری 

  اشد.بر قوانین موضوعه و قانون اساسی می ب
نوع تلقی ما از جمھوریت (و دموکراسی...) در ارتباط مستقیم با برداشت ما از 

ق این نظریه ھر چند حاکم بط نظریات موجود در اندیشه سیاسی شیعه است.
اسالمی والیت دارد، ولی والیت او در قرارداد بیعت می تواند حتی به قوانین 

شود. بدیھی است در این حالت  موضوعه (غیرمخالف با احکام الزامی شرع) محدود
جمھوریت و آرای مردم و نمایندگان ایشان از شفافیت بیشتری برخوردار خواھد بود. 

تغییر اگر متغیر مستقل را به نظریه خالفت مردم با نظارت مرجعیت  ،به ھمین میزان
دھیم، جمھوریت از نظر محتوایی تقویت خواھد شد؛ چرا که در این نظریه، "والیت" 

  "نظارت" تقلیل داده شده است.به 
ھای اول مقاله وجود داشت،  با عنایت به مطالب فوق خلط ھایی که در نقل قول

مشخص می شود. مھمترین خلط، تمییز ندادن مشروعیت در حوزه مباحث 
غیرھنجاری (جامعه شناسی سیاسی) و حوزه مباحث ھنجاری (کالمی،فلسفه 

، ھمه ابعاد فوق قابل طرح استسیاسی و حقوقی) می باشد. مشروعیت از 
از اھمیت خاصی  یاسالماندشه سیاسی در مباحث  ھنجاریبحث ھمان گونه که 

؛ چرا مردمی نیست –مشروعیت از نوع الھی  ،برخوردار می باشد. در نظریه نصب
     که مشروعیت از جانب خداست و آرای مردم تنھا از باب کارآمدی محترم می باشد.
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