The Legitimacy of the Islamic Government in the Political
Thought of Allameh Mesbah Yazdi1

Ali Roshani
M.Sc., Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran. salarwndm45@gmail.com

Abstract
The purpose of this study is to study the legitimacy of the Islamic government in the
political thought of Allameh Mesbah Yazdi. The research method was descriptiveanalytical. The results showed that Ayatollah Mesbah Yazdi in the type of relationship
he established with the social and intellectual situation (internal and external), was able
to discuss issues related to the purpose of creation, man, the need for government, law,
legislator and its conditions, the law enforcer and its conditions, as well as the
relationship between ethics and law and political thought. In this way, he was able to
formulate his theory of the legitimacy of government and its origin. Ayatollah Mesbah
Yazdi refers to the theory of the authority of the divine order regarding the criterion of
the legitimacy of the government. He believes that all those who believe in the existence
of God consider God to be the owner and sultan (with the evolutionary dominion over
the people), and if God is the creator of human beings, why does he not have the right to
rule and judge? Based on rational and narrative arguments, he emphasizes the
appointment of the Supreme Leader and his divine legitimacy during the absence of the
Imam Masoom.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی مشروعیت حکومت اسالمی در اندیشه سیاسی عالمه مصباح یزدی است .روش پژوهش
توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیتاهلل مصباح یزدی در نوع ارتباطی کههه بهها وضههتیت اجت ههاعی و کههری
(داخلی و خارجی) برقرار ن ودند ،توانستند مباحث مربوط به هدف از آ رینش هستی ،انسان ،نیاز به حکومت ،قههانون،
قانونگذار و شرایط آن ،مجری قانون و شرایط آن و ه چنین ارتباط بین اخالق و حقوق با اندیشههه سیاسههی را م ههرح
ن ایند و بدین طریق ،نظریه مدنظرشان را درباره مشروعیت حکومت و منشاء آن تدوین کنند .آیههتاهلل مصههباح یههزدی
درباره مالک مشروعیت حکومت ،به نظریه مرجتیت امر الهی اشاره میکنند .ایشان متتقدند ه ه کسانی که وجود خدا
را باور دارند ،خدا را مالك و سل ان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) میدانند و اگر خدا آ ریههدگار انسانهاسههت ،اههرا
حق دستوردادن و حکمکردن نداشته باشد .ایشان به استناد ادله عقلی و نقلی ،بر نصب ولی قیه و مشروعیت الهی وی
در زمان غیبت امام متصوم تأکید میورزند.
کلیدواژهها :مشروعیت ،حکومت اسالمی ،مشروعیت الهی ،عالمه مصباح یزدی ،والیت قیه.
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مقدمه
خاستگاه مشروعیت نظامهاى سیاسى از دیرباز جزء اساسىترین مباحث لسفه سیاسى بهش ار مىر تههه اسههت و اینههك
نیز به راخور گستردگى مباحث و نظریهپردازیها در حوزه سیاست ،مورد اهت ام مىباشد .اندیش ندان حوزه سیاسههت
مشروعیت را به متنای قانونی بودن ،مجاز بودن و حق داشههتن تتریههد کردهانههد .بهر ه ههین اسهها  ،السههفه سیاسههی
مشروعیت حکومتها را الهی ،قرارداد اجت اعی ،زور ،سنتی ،کاریزماتیك و ...میدانستند .در اندیشه سیاسی مسههل انان
نیز ه واره عرضه طرح برای بهتههرین نههوع حکومههت ،از دغدغههههای اصههلی بههوده و اندیشه ندان مسههل ان بهها وجههود
اختالفنظر در برخی مبانی حکومت ،در اصل ضرورت آن بیهیچ تردیدی تقریباً اتفاقنظر دارند .بر ه ین اسهها  ،در
اندیشه سیاسی شیته برای زمامداری دو دوره در نظر گر ته میشود :دوره حضور متصههوم (ع) و دوره غیبههت متصههوم
(ع) .میان اندیش ندان شیته درباره مبنای مشروعیت حکومت متصوم اختالفنظر جههدی وجههود نههدارد و قههط منشهاء
مشروعیت حکومت در عصر غیبت ،محل بحث است؛ البته این بحث هنگام پاسخگویی به این پرسههش اساسههی شههکل
میگیرد که آیا خداوند حق حاک یت بر مردم را به رد یا صند خاصی داده ،یا این حق را در ااراوب اهداف دین و
احکام شرع به ه ه امت اسالمی تفویض کرده است؟ از میان پاسخها میتوان سههه مبنههای مشههروعیت بههرای حکومههت
بهدست آورد :الد) مبنای مشروعیت الهی؛ ب) مبنای مشروعیت مردمی؛ ج) مبنای مشروعیت الهی -مردمی.
براسا

مبنای اول ،حاک یت و والیت م لقاً از آنِ خداست .خداوند ،والیت الهی برای تدبیر امور اجت اعی و مدیریت

سیاسی جامته را مستقی اً طی نصی صریح بهترتیب به پیامبر (ص) ،امامان متصوم (ع) و در عصر غیبت امههام متصههوم
(ع) به قیهان عادل تفویض کرده است .در این دیدگاه ،مشروعیت حکومت ،الهی است.
براسا

مبنای دوم ،منشاء مشروعیت حکومت ،مردماند؛ یتنی خداوند بهدلیل اختیاری که به امت اسالمی داده ،والیت

سیاسی را به امت اسالمی تفویض کرده است و ازاینرو ،امت اسالمی بر سرنوشت اجت اعی و سیاسی خود حاکماند.
براسا

مبنای سوم ،مردم و خداوند هر دو با هم ،منبع و منشاء مشروعیت حکومتاند.

آیتاهلل مصباح یزدی متتقد است میان "حق حاک یت" و "تکلید مردم در اطاعههت" ،تههالزم و بههه اصه الح من قههی،
تضاید برقرار است؛ یتنی وقتی کسی "حق" داشت ،دیگران "تکلید" دارند آن حههق را رعایههت کننههد .وی از تههالزم
میان حق و تکلید ،نتیجه میگیرد که مشروعیت یتنی حقانیت (مصباح یزدی ،١٣٧٧ ،ص .)44آیتاهلل مصههباح یههزدی
منشاء مشروعیت حکومت پیامبر اکرم (ص) را قههط از طههرف خداونههد میدانههد .ه چنههین ایشههان منشهاء مشههروعیت
حکومت اه در دوره حضور امام متصوم (ع) و اه در غیبت امام متصوم (ع) را مانند زمان پیامبر (ص) منصوبشدن
از طرف خدا دانسته است .ایشان به استناد ادله عقلی و نقلی و براسا

استداللی که خواهد آمد ،بر نصب ولی قیههه و

مشروعیت الهی ولی قیه در زمان غیبت امام متصوم تأکید میورزد:
الد) وجود حکومت برای هر جامتهای ضروری است؛
ب) حکومت با اِع ال سل ه بر طبیتت و انسان ه راه است؛
ج) خداوند رب ،صاحب اختیار و مالك انسان ،بلکه کل هستی است؛
د) اِع ال سل ه بر "مای لك خدا" بدون اذن او ،سل ه غاصبانه است.
ه) خداوند قط به ا راد خاصی اذن داده و ایشان را برای حکومت بر مردم نصب کرده است.
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ایشان پس از بیان این گزارهها ،نتیجه میگیرد که قط حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد ،مشروع اسههت
(مصباح یزدی ،١٣٧٧ ،ص .)52به تأسی از م الب باال ،سؤال تحقیق این است که در اندیشههه سیاسههی عالمههه مصههباح
یزدی ،منشاء مشروعیت حکومت اسالمی کجاست؟ رضیه تحقیق با روش توصههیفی -تحلیلههی و بهها روش گههردآوری
کتابخانهای است .اون حکومت مسئول هدایت و ستادتمندی انسانها اسههت و گراههه رضههایتمندی شهههروندان از
حکومت ،یك امر ضروری تلقی میشود ،اما منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی آیتاهلل مصباح یزدی ،جنبههه
الهی دارد.

مفهوم مشروعیت
مشروعیت ٣در لغت به متنای "قانونیبودن" و "م ابق با قانون" آمده است و اگراه ریشه لغوی آن از "شههرع" گر تههه
شده و با کل ههایی مانند شریتت و متشرعه همریشه است ،اما اختصاص بههه پیههروان دیههن و شههریتت نداشههته و یههك
اص الح در لسفه سیاست بهش ار میرود (مصباح یزدی ،١٣85 ،ص .)١9البته به لحاظ لغوی ،در ارسی و عربههی بههه
متنای "م ابقههت بهها احکههام شههرع و دیههن" اسههت ،امهها در انگلیسههی و در کههاربرد آن در علههم سیاسههت ،متههادل واژه
" "legitimacyاسههت کههه همریشههه کل ههاتی ماننههد ( legalقههانونی)( legislation ،قانونگههذاری) و legislator
(قانونگذار) میباشد .بنابراین به متنای قانونیبودن و حقانیت است ،به ایههن متنهها کههه حاک ههان حههق دارنههد بههر مههردم
حک رانی کنند و مردم نیز باید از آنان اطاعت ن ایند .بنابراین مشروعیت ،ارتباط نزدیکی بهها مفهههوم تتهههد و التههزام بههه
رمانبرداری دارد (وینسنت ،١٣٧2 ،ص .)6٧ماتیه دوگان ،یلسوف متاصر رانسوی در تترید مشههروعیت مینویسههد:
«مشروعیت ،باور به این امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور ،حق دارد که رمان صادر کند و شهروندان نیز موظفنههد
به آن گردن نهند» (دوگان ،١٣٧4 ،ص.)4
عبدالح ید ابوالح د نیز مشروعیت را باوری میداند که براسا

آن ،حق رماندادن برای رهبران و وظیفههه رمههانبردن

برای شهروندان محقق میشود (ابوالح د ،١٣5٣ ،ص .)245لذا متنای مشروعیت در مباحههث سیاسههی تقریبهاً متههرادف
قانونیبودن است ،انانکه مشروعیتی که اغلب در حکومتهای غیراسالمی و غربی م رح میشههود ،بههه متنههای ه ههین
قانونیبودن است .در رهنگ اسالمی ،مشروعیت به دو اعتبار بهکار ر ته است ،یکی به متنای اموری کههه شههارع وضههع
کرده و دیگری به متنای مص لح و رایج در متون جامتهشناسی است که محق و متتبر بودن یك حاکم ،از آن دریا ههت
میشود .ه چنین در تترید مشروعیت گفتهاند که کسی حق حاک یت و در دست گر تن قدرت و حکومت را داشههته
باشد و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند .بنابراین مشروعیت دارای دو اص الح است:
 -١مشروعیت به متنای قانونی بودن؛
 -2مشروعیت به متنای مجاز بودن و حق داشتن (مصباح یزدی ،١٣86 ،ص.)١١5 - ١١4
مشروعیت در علم سیاست ،هم بهعنوان یك مسأله لسفی در لسفه سیاسی بحث میشود و هم بهههعنوان یههك مسههأله
عینی و ع لی در جامتهشناسی سیاسی مورد بحث قرار میگیرد .در لسفه سیاسی ،بحههث مشههروعیت جنبههه هنجههاری
دارد و براسا

بایدها و نبایدها تبیین میگردد ،به این متنا که یلسو ان سیاسی درصههددند کههه مالکههها و متیارهههای

حکومت مشروع و غیرمشروع را بیان کنند ،اما در جامتهشناسی سیاسی ،ت رکز بحث جامتهشناسان نه بههر روی بایههدها

)Legitimacy ٣
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و نبایدها ،بلکه ع دتاً بر این امر است که اگونه یك حکومت میتواند در نظر اکثریت شهروندان مشروع تلقی گههردد
و حکومتهههها اگونهههه میتواننهههد رضهههایت اکثریهههت شههههروندان خهههود را بهدسهههت آورنه هد (حهههات ی،١٣84 ،
ص .)١4جامتهشناسی سیاسی ارغ از دغدغه حق و باطل ،درصدد است نشان دهد مردم اگونه و تحت اه شههرای ی
حاضر به اطاعت از حکومت میشوند و در اه شرای ی آن را رد میکنند و از طههرف دیگههر ،حکومتههها نیههز بهها اههه
تر ندهایی رضایت مردم را جلب میکنند (ژولین ،١٣68 ،ص.)242
با تتریفی که از مشروعیت ارائه شد ،تفاوت آن با واژه "مقبولیت" مشخص میگردد .مقبولیت نیز در یك بیان ساده ،به
متنای پذیرش مردمی است .اگر مردم به رد یا گروهی برای حکومت ت ایل نشان دهند و در نتیجه حکومتی براسهها
خواست و اراده مردم تشکیل گردد ،گفته میشود آن حکومت دارای مقبولیت است و در غیر این صورت ،از مقبولیههت
برخوردار نیست (مصباح یزدی ،١٣80 ،ص.)5٣
واژه مشروعیت ،در مورد حکومت م رح میشود و در آن مفهوم "حق" نهفته است ،بنابراین مفهههومی ذهنههی و صههر اً
لسفی است که بیانگر حق حاک یت و اع ال قدرت است و پذیرش یا عدم پذیرش مردم در آن اتخاذ نشده است ،امهها
مفهوم مقبولیت در راب ه با مردم و ذهنیت آنان نسبت به حکومت م رح میشود ،بدین متنا که آیا حکومت موجههود از
رضایت مردم نیز برخوردار است یا خیر .اگر پذیرش و شناسایی حکومت از سوی مردم وجود داشته باشههد ،مقبولیههت
عامه شکل میگیرد .به یك متنا میتوان گفت که مشروعیت در نگاه جامتهشناسان ،با مفهوم مقبولیههت متههرادف اسههت.
بنابراین در برخی موارد ،مشروعیت و مقبولیت م کن است ه زمان در یك جامتههه وجههود داشههته باشههند ،یتنههی هههم
حکومتی وجود دارد که اع ال قدرت خود بر جامته را با یکی از مبانی مشروعیت توجیه میکند و هم اکثریت مردم از
این اع ال حاک یت رضایت دارند؛ مانند اینکه در دوران پس از انقالب اسالمی ایران ،حق حاک یت براسا

حق الهی

توجیه شده و مردم نیز این حق را به رس یت شناختند و دو مفهوم مشروعیت و مقبولیت در کنار هم تحقق یا ههت ،یهها
در نظام های غربی که مالک و متیار مشروعیت ،رأی و انتخاب اکثریت است و ههرک کنههیم کههه مههردم نیههز حکومههت
مبتنی بر این امر را پذیر ته باشند .در برخی از موارد هم م کن است میان این دو مفهوم جدایی حاصل شود ،بدین متنا
که حکومتی در واقع و نفساالمر مشروع باشد ،ولی مردم از آن رویگردان باشند و آن را نپذیرند؛ مانند صدر اسالم کههه
بنابر تفکر سیاسی شیته ،جانشینی پیامبر (ص) و حق حکومت از آنِ امیرال ؤمنین (ع) بوده ،اما زمینه پذیرش این حههق
از سوی مردم به دالیل مختلد راهم نگردید .از سوی دیگر ،م کن است حکومتی در واقههع مشههروع نباشههد ،ولههی از
مقبولیت عامه مردم برخوردار باشد.
آیتاهلل مصباح یزدی وجود مردم را در تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت ،امری کامالً ضههروری و الزم دانسههته ،امهها
در عین حال به این نکته اساسی نیز تأکید دارد که وجود و حضور مردم در ایجاد حکومت و ه چنههین یههاری دادن بههه
آن ،دلیلی بر مشروعیت آن حکومت تلقی ن یشود؛ اه آنکه بنههابر آموزههههای شههیتی ،در ه ههان دوره بتههد از رحلههت
رسول اکرم (ص) سه خلیفهای که هرکدام نیز در ابتدا با یاری اکثریت مردم حکومت کردند ،به علههت غصههب جایگههاه
امام متصوم (ع) حکومت نامشروع و طاغوت را بنا نهادند ،زیرا تنها حکومتی مشههروعیت دینههی دارد کههه یهها مسههتقی اً
توسط متصوم (ع) اداره گردد و یا اینکه در زمان غیبت ،به دست قیه عادل و یا با حکم تنفیذ آن باشههد ،در غیههر ایههن
صورت حتی اگر این حکومت مورد خواست اکثریت مردم نیز باشد ،علیرغم مقبولیت ،اقد مشروعیت است.
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منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه آیتاهلل مصباح یزدی
درباره منشاء مشروعیت حکومت ،هریك از متفکران براسا

مبانی کههری خههود پاسههخ متفههاوتی ارائههه دادهانههد .یههك

دیدگاه ،منشاء مشروعیت را الهی میداند با این تفاوت که شاه را ن اینده خدا در نظر میگیرد (عههالم ،١٣80 ،ص.)١6٣
دیدگاه دیگر ،منشاء مشروعیت را مردم میداند (ه ان ،ص .)29٣بنابراین ،مشروعیت در حقههوق بینال لههل غربههی کههه
شالوده حکومت و نظام سیاسی است ،مبتنیبر قههرارداد اجت ههاعی اسههت و ایههزی غیههر از مقبولیههت نیسههت ،اههون در
اینگونه نظامهای سیاسی -اجت ههاعی ه ههه مشههروعیتها و مقبولیتههها اعههم از مشههروعیت قههانون اساسههی ،انتخههاب
دولت ردان و غیر آن ،از رأی اکثریت (نصد بهعالوه یههك) سراشه ه میگیههرد ،یتنههی هرآنچههه را کههه اکثریههت مههردم
بپسندند و به آن رأی بدهند ،قانونی و مشروع میشود .عالوه بر آنچه ذکر شد ،برخی از نویسندگان غربههی مالکهههای
دیگری را برای مشروعیت برش ردهاند ،ازج له یکی از نویسندگان غربی بهنام ماکس وبر که منشاء مشههروعیت را سههه
عنصر سنّت ،کاریزما و عقالنیت میداند (بشیریه ،١٣86 ،ص.)2١٧-20٧
در میان اندیش ندان اسالمی از صدر اسالم تاکنون ،در پاسخ به اینکه خاستگاه مشروعیت حکومت از کجا ناشههی مههی-
شود ،دو دیدگاه کلی وجود دارد .گروهی از آنها (اشاعره و ج تی از متتزله) بر این باورند که مشروعیت حکومت از
مردم ناشی میشود .به اعتقاد ایشان ،ازآنجاکه تشکیل حکومت برای حفظ نظام ،یك مقدمه ضروری اسههت ،لههذا مههردم
باید ردی را برای رهبری خود انتخاب کنند و این یك تکلید شههرعی اسههت (سههروش ،١٣٧8 ،ص .)٣65در مقابههل،
اندیش ندان شیته متتقدند که هیچکس بدون اذن الهی اجازه دخالت ،تصرف و حاک یت بر امور انسههانها را نههدارد .در
نتیجه ،تنها مالک مشروعیت ،تتلق اراده و اذن الهی است و قط خداوند متتال است که میتواند اجازه دهد دیگران در
امور ا راد تصرف کنند .پس تشکیل حکومت ،تنظیم قوانین و ایجاد نظم سیاسی که مستلزم تصرف در امور انسههانها و
محدود ساختن آزادی ا راد است ،تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و او تنها خداوند متتههال
است و لذا تشکیل حکومت تنها با اذن و اراده الهی مشروعیت مییابههد (نههوروزی ،١٣٧9 ،ص  .)١4٧بههر ایههن اسهها ،
آنچه اندیشه سیاسی شیته را از سایر نظرات مت ایز میکند ،منحصر دانستن حههق حاک یههت و رمههانروایی در خداونههد
بهعنوان خالق م لق است و اوست که رد یا گروهی را برای حکومت منصههوب ن ههوده و بههه حکومتههها مشههروعیت
میبخشد .از دیدگاه شیته ،منشاء مشروعیت الهی ،پایه قرآنی دارد که در شکل حکومت پیامبر و بتداً در شههکل امامههت
تجلی پیدا میکند .آیات  ٣0سوره بقره 26 ،سوره ص 59 ،سوره نساء ٣4 ،سوره ن ل و غیره مؤید این نوع مشههروعیت
هستند .بر این اسا  ،مصباح یزدی دیدگاه کسانی را که برای حکومت منشاء انسانی قائل شدهاند و یا آن را از جانههب
خدا به رأی و اجتهاد عباد داشتهاند ،ن یپذیرد ،لذا وی منشاء مشروعیت را خداوند مههیدانههد و پیههامبر (ص) جانشههین
خداوند است و طبق آیه «النبی اولی بال ؤمنین من انفسهم» بتد از پیامبر (ص) ،امامههان متصههوم هسههتند کههه نصههب از
جانب خداوند بودهاند .و در زمان غیبت هم منشاء مشروعیت ،الهی است که به قهای عادل و مؤمنان عادل میرسد که
نیاز به توضیح دارد .در ادامه ،دیدگاههای مصههباح را در مههورد اثبههات ایههن مشههروعیت توضههیح خههواهیم داد .مصههباح
می رماید :در انین حکومتى ،والیت و حکومت از آنِ خداست .اعتقههاد بههه انههین حکههومتى ،برخاسههته از جهههانبینى
توحیدى است .طبق جهانبینى اسالمى ،ت ام جهان و سراسر هستى مِلْك طلْق خداست و تصههرف در آن بههدون اذن او
روا نیست .انسان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف در خویشتن را ندارد ،تا اه رسد به تصرف در دیگران .بهها انههین
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اعتقادى ،تنها کسانى حق حکومت دارند که از سوى خداوند منصوب باشند .این ا راد ،انبیاى الهى و ائ ههه (ع) هسههتند
که مستقی اً با اذن خفدا بر مردم والیت دارند و در زمان غیبههت ،نائبههان امههام زمههان (ع) بهها شههرای ى خههاص و بهههطور
غیرمستقیم از سوى خداوند براى والیت برگزیده مىشوند .مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند (کشههد کننههد) و بههراى
اجراى اسالم از آنها پیروى کنند .بنابراین در نظام سیاسى اسالم ،حکومت از آنِ خدا و منصوبین مستقیم و غیرمستقیم
اوست و از آن به حکومت والیى تتبیر مىشود (مصباح یزدی ،١٣85 ،ص.)49
بر اسا

دیدگاه عقیدتى شیته ،حاک یت در اصل از آنِ خداست و به عبارتى دیگر ،حاک یت از شهئون ربوبیههت الهههى

است .هیچکس حق حکومت بر انسانى را ندارد ،مگر آنکه خدا به او اجازه دهد .پیامبران و خاتم آنها (حضرت مح د
(ص)) و اوصیاى متصوم ایشان از طرف خدا اجازه حکومت بههر انسههانها را داشههتند .مهها در اینجهها قصههد بیههان دلیههل
مشروعیت حکومت حضرت رسول (ص) و امامان متصوم (ع) را نداریم .از نظر تاریخى مسلّم است که از میان امامان
متصوم قط حضرت على (ع) و امام حسن مجتبى (ع) براى مدت بسیار کوتاهى به حاک یت ظاهرى رسیدند و دیگههر
امامان بهدلیل سل ه حاک ان غیرشرعى ،از اداره جامته برکنار بودند و مجالى براى حکومت بهدست نیاوردند .حضههرت
علی (ع) در زمان حاک یتشان ،کسانى را در نقاط مختلد کشور اسالمى به حکومت مىگ اردند که منصوب خاص آن
حضرت بودند و اطاعت از آنها مانند اطاعت از خود آن حضرت واجههب بههود ،اههون ایههن ا ههراد بههواقع منصههوب
باواس ه از طرف خدا بودند ،یتنى الزم نیست شخص ،منصوب بیواس ه از سوى خدا باشد تا اطاعتش واجب گههردد.
والیت قیه هم در واقع نصب باواس ه است و قیه از طههرف خههدا اجههازه دارد حکومههت کنههد .در زمههان امامههانى کههه
حاک یت ظاهرى نیا تند ،امور جامته مسل انان ،تحت تسلط و حاک یت حاک ان جههور بههود .ایههن حاک ههان در رهنههگ
شیته ،طاغوت محسوب میشدند و براسا

نصّ قرآن «یریدون ان یتحاک وا الى ال اغوت و قد امههروا ان یکفههروا بههه»

(نساء ،)60 ،مردم حق مراجته به آن حاک ان و کسانى را که از سههوى آنههها بههراى تههدبیر امههور گ ههارده شههده بودنههد،
نداشتند.

دالیل الهی بودن مشروعیت حکومت اسالمی
حکومت اسالمی ،حکومتی است که عالوه بر آنکه ه ه قوانین و مقررات اجرایی آن برگر ته از اسالم اسههت ،مجریههان
آن نیز مستقی اً از طرف خدا منصوباند یا به اذن خاص یا عام متصوم منصوب شدهاند .در مورد مشروعیت حکومههت
اسالمی در تیتر قبل توضیح مختصری داده شد ،اما بحث حکومت اسالمی و مشروعیت آن بهصههورت مبسههوط توسههط
عالمه مصباح یزدی بیان شده است .در واقع بیشتر مباحث حکومت اسالمی که ایشان در کتابهایشان (حکی انهههترین
حکومت ،حقوق و سیاست ،نظریه سیاسی اسالم و )...بیان ن ودهاند ،در جواب به شبهاتی بود کههه توسههط جریانهههای
مختلد در مورد حکومت اسالمی م رح میشد.
از دیدگاه اسالم ،ه ان عقلی که انسان را رهن ون میکند به اینکه کسانی اون پدر و مادر بر او حقی دارنههد و او بایههد
حق آنها را ادا کند ،ه ان عقل حکم می کند که خدایی که خالق ت ام هستی است ،بر او و ه ههه مخلوقههاتش حقههوقی
دارد که عظیمتر از حقوق انسانها بر یکدیگر است .بنابراین از نظههر کسههانی کههه بههه خداونههد و پیههامبر و دیههن اسههالم
متتقدند ،متقولترین راه برای مشروعیت حکومت این است که خداوند هستیآ رین بهمنظور رعایت مصههالح جامتههه،
حق حکومت بر مردم را به یکی از بندگان خود واگذارد و او را به حکومت نصب کند (مصباح یزدی ،١٣80 ،ص.)٣5
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آیات قرآن کریم دلیل محک ی است بر اینکه در آنجا که خداوند درباره وضع قههانون و اجههرای آن در جامتههه رمههانی
داده ،نظر دیگران دخیل نیست .بنابراین ما باید انان ع ل کنیم که خداوند یا منصوبان او از ما خواسههتهاند .اعتقههاد بههه
خالقبودن ،ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریتی خداوند متتال ،از ضروریات دین اسالم و ک تههرین اعتقههادی اسههت کههه
برای مسل ان بودن الزم و ضروری است .بر این اسا  ،اگر کسی برای خداوند ربوبیههت تشههریتی قائههل نباشههد ،اقههد
نخستین مرتبه اسالم است.
با توجه به اینکه حق حاک یت از آن خداست ،آیا انسان میتواند برای خود نیز حق حاک یت قائل باشد یا خیر؟ بهویژه
آنکه قانون اساسی ج هوری اسالمی نیز در برخی از اصول ،هم از حاک یت خداوند سههخن گفتههه و هههم از حاک یههت
انسان بر سرنوشت خویش .عالمه مصباح توضیح میدهد که در پاسخ به این سؤال میتوان گفت واژه حاک یههت را در
دو بخش از حقوق میتوان طرح کرد:
الف) حقوق بینالملل عمومی :هر ملتی حاکم بر سرنوشت خویش است ،یتنی دیگران بر هیچ ملتی حههق اسههتت ار و
قیومیت ندارند .حاک یت ملی یتنی هر ملتی در برابر ملت دیگر استقالل دارد.
ب) حقوق اساسی :در درون یك جامته که متشکل از اصناف و گروههاست ،هههیچ صههنفی بههر صههند دیگههر و هههیچ
گروهی بر گروه دیگر ،از پیش خود حق حاک یت ندارد.
انانچه میبینیم بستر این حقوق و اصول ،روابط انسانها با یکدیگر است نه راب ه انسان با خههدا .کسههانی کههه اینههها را
م رح کردهاند در مقام بیان و تتیین روابط انسانها بودند .در قانون اساسی ج هوری اسالمی نیز اصل حاک یت انسههان
بر سرنوشت خویش ،بر ه ان روال عر یای است که در دنیا حاکم میباشههد و براسهها

آن ،انسههانها خودبهههخود بههر

دیگری حق حکومت ندارند و حاکم بر سرنوشت دیگران نیستند ،نه آنکه خدا نیز حق حاک یت ندارد و ن یتوانههد بههه
انسان دستور دهد .شاهد آن ،دهها اصل دیگری است که در قانون اساسی آمده و در آنها تصریح شده است بههه اینکههه
حت اً باید قوانین الهی را اجرا کرد (ر.ک :.مصباح یزدی.)١٣85 ،
با این مقدمه طوالنی ،در این بخش به پاسخ اصلی میپردازیم.
درباره نقش مردم در زمان غیبت و در نظام مبتنیبر والیت قیه ،سه دیدگاه م رح است:
 -١اصل تشریع حکومت و حاک یت قیه ،بهسبب انتصاب از طرف خدا و امام زمان (عج) اسههت و تتیههین شههخص و
مصداق آن نیز باید به نوعی به امام زمان (عج) انتساب یابد ،اما تحقق عینههی و اسههتقرار حکههومتش بههه پههذیرش مههردم
بستگی دارد.
 -2اصل مشروعیت حکومت و حاک یت قیه در زمان غیبت ،به نصب عام از طرف خدا و امام زمان است ،امهها تتیههین
شخص آن و ه چنین تحقق و استقرار حکومتش به رأی و انتخاب مردم بستگی دارد.
 -٣در زمان غیبت امام زمان ،حتی اصل مشروعیت قیه و حکومتش بسته به پذیرش مردم است.
به اعتقاد مصباح ،نظر صحیح از میان سه رأی م رحشده ،ه ان نظر اول است که برای آن دالیلی را ذکر میکند.
براسا

تفکر اسالمی ،ه ه انسانها عبد و م لوک خدا هستند ،آنهم ملکیت حقیقههی نههه اعتبههاری .در حقیقههت هههیچ

جزئی از وجود انسان از آنِ خود وی نیست .از سوی دیگر ،عقل هر انسانی درک میکند که تصرف در ملههك دیگههران
بدون اجازه آنان مجاز نیست .بنابراین هیچ انسانی بیاذن و اجازه خداوند نه در خههود و نههه در دیگههران حههق تصههرف
ندارد .حاکم باید برای تصر ات (اداره م لکت ،به زندان انداختن ،مالیات گر تن) از مالك حقیقی انسانها اجازه داشته
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باشد وگرنه ت ام تصر ات او به حکم عقل ،ناروا و ظال انه و غاصبانه خواهد بود .براسا

ادله ،خداوند ایههن اجههازه و

حق را به پیامبر اسالم (ص) و امامان متصوم (ع) داده است .ه چنین بر مبنای ادله اثبات والیت قیه ،در زمههان غیبههت
انین حقی به قیه جامعالشرایط داده شده است (مصباح یزدی ١٣65 ،و  ،)١٣٧٧اما دلیلی وجود ندارد کههه ثابههت کنههد
این حق را به دیگران و ازج له به آحاد جامته و مسل انان دادهاند .البته این نصب ،نصب عام است ،یتنی رد خاصههی
را متین نکردهاند ،بلکه صفاتی را برش ردهاند که در هر ردی یا ت شود او حاکم است .ایههن انتخههاب در واقههع ماننههد
دیدن هالل ماه است که اول ماه را ثابت میکند .توضیح اینکه ما در مقام مسههل ان ،مکلفههیم کههه در مههاه رمضههان روزه
بگیریم ،اما برای اینکه بدانیم ماه رمضان رارسیده یا نه ،باید رؤیت هالل کنیم .اگر هالل ماه رؤیت شد ،کشد میکنیم
که ماه رمضان رارسیده است .در اینجا انین نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم ،یتنی ما ماه رمضههان را مههاه
رمضان ن یکنیم ،بلکه در خارج ،یا هالل شب اول ماه وجود دارد یا وجود ندارد .اگر وجود داشته باشههد مههاه رمضههان
است و اگر نباشد ماه رمضان نیست .آنچه در این میان برعهده ما گذاشتهاند ،تنها کشد این مسئله است که آیهها هههالل
ماه وجود دارد یا خیر.
در مورد ولی قیه نیز مسأله به ه ین شکل است ،یتنی با نصب عام از ناحیه خداوند و امههام زمههان (عههج) ،قیههه حههق
حاک یت و مشروعیت مییابد و کار ما قط این است که این حق حاک یت را که واقتاً در خارج و پیش از تحقیههق مهها
وجود دارد ،کشد و شناسایی کنیم .بنابراین ،هم اصل مشروعیت والیت قیه و هم تتیین او ،بهنوعی منتسههب بههه امههام
زمان (عج) است (مصباح یزدی ،١٣65 ،ص .)5٧-45بتد از آنکه مشروعیت یك دولت قبل از ایجاد عینی آن به لحاظ
نظریه اثبات شد ،نوبت به مرتبه تحقق عینی آن در س ح جامته میرسد که شرط ق تی آن مقبولیت مردم است ،حتههی
اگر مشروعترین دولت باشد (مصباح یزدی.)52 ،١٣86 ،
تا اینجا روشن شد که در زمان غیبت امام متصوم نیز ه انند زمان حضور پیامبر (ص) و امامان متصوم (ع) ،مردم هیچ
نقشی در مشروعیتبخشی به حکومت قیه (نه در اصل مشروعیت و نه در تتیین رد و مصههداق) ندارنههد .امهها دربههاره
تحقق و استقرار حکومت و حاک یت قیه در زمان غیبت امام متصوم ،باید گفت که این مسأله کامالً بسته بههه پههذیرش
جامته و مقبولیت مردمی است و تا آنان نخواهند نظام اسالمی محقق نخواهههد شههد .ه چنههین قیههه در اصههل تأسههیس
حکومت خود ،هیچگاه به زور و جبر متوسل ن یشود ،بلکه مانند ه ههه پیههامبران و امامههان ،تنههها اگههر خههود مههردم بههه
حکومت وی ت ایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد .البته مردم در طول تاریخ ملزم و مکلههد بودهانههد
که به حاک یت الهی و حکومت پیامبران و امامان تن دردهند ،در غیر این صورت ،در پیشگاه خداوند گنهکههار خواهنههد
بود و عقاب خواهند شد .بنابراین مقبولیت مردمی در کنار مشروعیت الهی ،اصلی تردیدناپذیر است (ه ان).

نتیجهگیری
آیتاهلل مصباح در نوع ارتباطی که با وضتیت اجت اعی و کری (داخلی و خارجی) برقرار ن ودند ،توانسههتند مباحههث
مربوط به هدف از آ رینش هستی ،انسان ،نیاز به حکومت ،قانون ،قانونگذار و شرایط آن ،مجری قانون و شرایط آن و
ه چنین ارتباط بین اخالق و حقوق با اندیشه سیاسی را م رح ن اینهد و بههدین طریههق ،نظریههه مدنظرشههان را دربههاره
مشروعیت حکومت و منشاء آن تدوین کنند .البته ایشان بهحق توانستند دِین حکومت اسالمی را بهها توجههه بههه هج ههه
اندیشه سکوالر ،ادا کنند .ه چنین ایشان با مالحظه راب ه بین متغیرهای کری -بیرونی و اجت ههاعی -بیرونههی ،امکههان
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تت یم نظریهشان را یا تند و توانستند بهها بهرهگیههری از اندوختههههای متر تههی و دینیشههان ،دالیههل مشههروعیت و عههدم
مشروعیت حکومتها را مستدلتر بیان کنند .به بیان دیگر ،آیتاهلل مصباح یزدی درباره مالک مشروعیت حکومت ،بههه
نظریه مرجتیت امر الهی اشاره میکنند .ایشان متتقدند ه ه کسانی که وجود خدا را باور دارند ،خدا را مالك و سل ان
(دارای تسلّط تکوینی بر مردم) میدانند و اگر خدا آ ریدگار انسانهاست ،ارا حق دسههتوردادن و حکمکههردن نداشههته
باشد .ایشان به استناد ادله عقلی و نقلی ،بر نصب ولی قیه و مشروعیت الهی وی در زمان غیبت امههام متصههوم تأکیههد
میورزند.
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