تحلیل مؤلفه مشروعیت سیاسی از منظرجریانهای فکری
اسالمی – ایرانی (سده های سوم تا هشتم هجری)


حبیب عشایری

تاریخ دریافت9316/09/52 :
تاریخ پذیرش9316/03/01 :

چکیده
بررسی مولفه مشروعیت سیاسی بویژه ازمنظر جریان های فکری اسالمی-ایرانی درطی سدهه هدای سدوم تاهشدتم
هجری نشان دهنهه ترسیم جامعه هرمی شکل چه از دیهگاه فلسفه سیاسی و چه از نقطه نظدر جریدان هدای دی در
است ودراین خصوص می توان به انهیشه های فارابی ،ابن سینا ،غزالی ،خواجه نصیروسایرانهیشمنهان اشاره کرد .به
گونه ای که یک نسبت مشترک می توان میان جامعه شاهی آرمانی ،فیلسوف شاه وامام یاسلطان درچارچوب انهیشه
سیاسی ایرانی – اسالمی برقرارکرد .البته همه انهیشمنهان بنا به نوع تفکر وتحلیل خود ویژگی های متمایزی بدرای
رییس و حاکم قائل می باشنه .اما شیعیان با پذیرش باور « امامت » براساس قاعهه لطف و براسداس ند  ،مفهدوم
مشروعیت را در چارچوب ویژه ای جای دادنه .امام ،حاکم مشدروع اسدت و وی کسدی اسدت کده براسداس ند از
فرزنهان علی (ع) و از نسل فاطمه (س) و از شاخه حسین بن علی معین و منصوب شهه است ،لدذا حکومدت وی در
صورت تحقق و فعلیت ،مشروع ،یعنی براساس شرع می باشه.
کلیدواژگان :امام ،جریان های فکری ،فرایزدی ،فیلسوف ،مشروعیت سیاسی.
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

 دکتری تخصصی علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی ،دانشکده علوم سیاسی ،واحدد تهدرا ررکد ی،
دانشگاه آزاد اسالری ،تهرا  ،ایرا  ،رایانارهhabib.ashayeri79@yahoo.com :
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مقدمه
رشروعیت ،توجیهی از حاکمیت اسدت .یعندی تدوجیهی از حدر ارردا داد و
اطاعت کرد  .قدرت هنگاری رشروعیت پیدا ری کند که اررا و اطاعدت ،تدو م دا
حر و حقانیت تلقی شود .چنین ارری الزره استمرار قدرت است .زیرا ،قدددرت در
ذات خدود ردتضمن ندا درا ری است؛ و در ریا نا را ری های انسانی ،هیچ یک ده
اندازه نا را ری ناشی از قدرت و حاکمیت نیازرند توجیه خود نمی اشد .رشروعیت
پاسخی ه این پرسش است که ه چه دلیل عده ای از انسا ها حدر ارردا روایدی
دارند و دیگرا وظیفه اطاعت ؟ (ایرحی ،8811 ،ص .)18
رشروعیت ،قدرت و حاکمیت را انسانی و تلطیف ری کند .طبیعدت آ ایجدا
ری کند که ه رثا ه اصلی رنطقی و عادالنه ،از طرف حاکما و انبوه اررا دردارا
رورد قبول واقع شود (هما ).
از رنظر دیگر ،رشروعیت در جارعه شناسی سیاسدی ده رعندای رتدایت ردردم
تفسیر ری شود .ارروزه عنصر رهم در رشروعیت سیاسی ،رتایت رردم و تلقدی آ
ها از ربنای ال ام دولت ری اشد .ارا اقه سیاسدی ،کدالم سیاسدی و السدفه سیاسدی
در اره حث رشدروعیت ،ارز

داوری دارندد و رشدروعیت درا یدن حدوزه را ده

«توجیه عقالنی اعمال قدرت» تفسیر و تعریف ری کنند (حقیقت ،8811 ،ص .)21
هم چنین ر ربنای تاریخی از دیدگاه طراددارا سدنت و دا توجده ده جایگداه
صحا ه و یارا ن دیک پیاربر ،رشروعیت در انطباق ا قول و اعدل اصدحا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

پذیر ری شد و از آ رو که خود اصحا

شدکل

روتع و کالم واحددی درای چگدونگی

تأسیس و یا تداوم حکورت پس از پیاربر اسدالم نداشدتند ،طبعداش رشدروعیت نمدی
توانست خط سیر واتح و رجرای روشنی را در پیش گیرد .ه تعبیر دیگر خاستگاه
رشروعیت حکورت از دل قول و اعل این اصحا
ود که این اصحا

ه نو ه خود و البته ا پذیر

رری آرد و ادر

و نظدر ایدن

تفداوت دیددگاه و درو و تدوا ،

گروندگا و رهروا صدیر پیاربر اسالم ودند .از این طریدر رشدروعیت کدردار و
اقوال اصحا

و یارا ن دیک پیاربر ،ا شارع رقدس ارتباط تنگاتنگ رقرار ری کرد

(قادری ،8821 ،ص .)55-51
در رقا ل شیعیا ا پذیر
رفهوم رشروعیت را در چارچو
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اور «ارارت» راساس قاعده لطف و راساس ند،،
ویژه ای جای دادند .ارام ،حاکم رشروع اسدت و

وی کسی است که راساس ن ،از ارزندا علدی (ع) و از نسدل ااطمده (س) و از

شاخه حسین ن علی رعین و رنصو

شده اسدت ،لدذا حکوردت وی در صدورت

تحقر و اعلیت ،رشروع ،یعنی راساس شرع ری اشد (هما ).
جریان های فکری اسالمی -ایرانی و تحلیل مشروعیت سیاسی
اساساش رؤلفه رشروعیت سیاسی از نظر جریدا شناسدی و در چدارچو

داندش

سیاسی سده های سوم تا هشتم در قالب جریا های عمده ای نظیر؛ السفه سیاسی،
اندرزناره نویسی سیاسی ،حکمت اشراق ،شعرواد

اارسدی و اقده سیاسدی شدیعه

قا ل تحلیل است.
الف) مشروعیت در فلسفه سیاسی
ابونصر فارابی ( 152-113هجری)

شیخ و رعلم ایلسواا دوره اسالری ود .تاریخ نویسدا السدفه او را ده اعتبدار
این که ه السفه یونانی در تمد اسالری سطی داد ،ه درستی ،رؤسدس السدفه در
دوره اسالری خوانده اند (طباطبایی ،8811 ،ص .)818
البته «کندی» نخستین ایلسدوف عدر
گستر

و رسدلما  ،در ادارا ی رقددم دود؛ اردا

و عمر السفه اارا ی وی را رتر از کندی یا رخی دیگر که پیش از او ده

السفه روی آورده ودند قرار ری دهد .اارا ی لندد آوازه تدرین ایلسدوف رسدلما
است که ه السفه سیاسی عنایت خاصی داشته است (قادری ،8811 ،ص .)882
اارا ی ر این اور است که تنها یک ایلسوف – شاه یدا دسدت کدم رعاوندت و
همکاری السفه ا حکورت ،ری تواند سعادت کارل انسا را تضمین کند (روزنتال،
 ،8812ص .)882
اساساش اارا ی در چارچو

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی

چنین تفکری قائل ه تحقر رؤلفه سیاسی رشروعیت

است .نا راین از آ جا که اارا ی نماد ارز رشروعیت را ردینه ااتله ری داندد ،در

از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

این اساس ه زعم او هترین ردینه ها؛ ردینه ای است که رردم آ اعمالی را انجدام
دهند که آ ها را ه این سعادت رساند و رلتی کده در همده ردینده هدایش چندین
تعاونی اشد ،رلت ااتله ناریده ری شود .او همچنین ردینه ااتله را شبیه ده دد
ری داند ،دنی که کارل و صحیح اشد و همه اعضای رختلفه آ رای تتمیم حیات
حیوانی و حفظ آ کار خود را ه نحو درستی انجام دهند و هم چندا کده اعضدای
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د را یکی ر دیگری رتری است ،و آ را قلبی است که ر همه اعضدا ریاسدت
دارد ،هم چنین در ردینه کسی است که ر دیگدرا ریاسدت کنددو کسدا دیگدری
هستند که رقام و ررتبه ایشا ن دیک ه رقام و ررتبه رئیس است؛ و هم چندا کده
عضی از اعضای د خادم عضی دیگر است ،در ردینه نی ایدد اشخاصدی خدادم
اشخاص دیگر اشند (ااخوری و جر ،8818 ،ص .)582 – 581
اارا ی در جهتی خالف نظریه نیچه هم نوعا خود را دعوت ری کند ه ساختن
جارعه ای نه ر پایه حسادت ،قدرت طلبی و ستی ه جدویی ،لکده راسداس تعقدل،
اداکاری و رحبت .اقط در چنین جارعه ای ارید ه ایجداد آ شدهر آرردانی وجدود
دارد که اارا ی آ را ه استادی تصویر کرده است .ا توصیف جنبده هدای رختلدف
حکورت در چنین شهر آررانی ،اارا ی هم چو هر رت اسپنسر آ را ه ارگانیسمی
ربتنی ر سلسله رراتب رانند د آدری تشبیه ری کند و ری گوید :اریر ه رثا ه قلب
است و رخدوم عوارلی است که آ ها نی ه نو ه خود رخدوم عوارل رراتب پدائین
تر هستند و در این شهر آررانی ،رقصود از رجتمع شد  ،سعادت شدهروندا اسدت
(شیخ ،8811 ،ص .)811-811
در علم ردنی اارا ی ،ردینه ااتله دارای استقالل نیست ،لکه قوام آ ه وجدود
رئیس ردینه ااتله است و ه عبارت دیگر ،رئیس ردینه علت روجده و ربقیه ردینه
ااتله ه شمار ری آید .کمال ردینه ،در ن د ادارا ی ،ناشدی از کمدال رئدیس ردینده
است ،هم چنا که عضو رئیسه د  ،الطبع ،کارل ترین و رترین عضو است و در
همه اعضای دیگر اشراف دارد .در ردینه نی رانند رورد انسا  ،نخست ،عضو رئیسه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

وجود پیدا ری شود و وجود او ،علت حصول ردینه ری گردد .هر اختاللی در ردینه
ه اختالل در عضو رئیسه از ری گردد و راع نا سارانی از ردینه نی  ،الجرم ه رادع
اختالف از رئدیس ردینده وا سدته اسدت .ادارا ی رئدیس ردینده را رانندد ااالطدو ،
شهروندی رعمولی نمی داند ،لکه ریاست او از سویی ،ه اطرت و از سویی دیگدر،
ه هیأت و رلکه ی ارادی ریاست وا سته است که خاص اارادی است که رفطور ه
آ و آراده ریاست اشند .اارا ی اتصال ه عقل اعال را که سدبب تجدرد از رداده و
نیل ه سعادت است ،نخستین شرط ریاست ردینده ردی داندد و همدین رئدیس اول
است که در عدرف پیشدینیا  ،پادشداه حقیقدی ناریدده شدده و او ردینده را سدارانی
ری خشد که از رجرای اتصال ه عقل اعدال دریااتده اسدت (طباطبدایی ،8811 ،ص
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.)851-855

در چارچو

رؤلفه سیاسی رشروعیت ،جمع ریا شاهی آررانی اندیشه سیاسدی

ایرانشهری که در آ  ،پادشاه دین یار ،دارای رقام خالات اللهی و ررتبه ظدل اللهدی
است ،ا درو السفی نبوت و ارارت ،چندا کده در ند د ادارا ی ردی تدوا یاادت،
رالزرت دارد (هما  ،8811 ،ص .)811
ه زعم اارا ی ،را طه سیاسی و رناسبات شهروندی جدایی آاداز ردی شدود کده
گستره تغلّب یا خودکارگی ه پایا رسیده اشد و در جای دیگری در رساله اصول
رنت عه ا تقسیم ردینه ه ردینه تروری و ردینه ااتله ،تا طه تمی ریا دو ردینده
را توجه ه خیر انسا حقیقی و ذل او ه هترین چی ها ری داند (همدا  ،ص 821
– .)822
اارا ی ری گوید :نیل ه اایت سعادت و خیر رطلر که هما کمال آخدر انسدا
است ،در ردینه ای رمکن است کده اهدل آ ردینده ،ده تعداو ده عندوا اسداس
رناسبات رادی رای رسید ه سعادت ،عادت کرده اشند (هما  ،ص .)818
اارا ی ا این یا  ،تعاو رای رسید ه خیر و شر از طریدر اجتمداع ردینده را
جانشین تا طه رصلحت عموری در تمی ریا ردینده هدای ااتدله و تداله کدرده
است .در نظریه اارا ی تنها خشی از سعادت ارادی و اختیاری است ،در حدالی کده
خش دیگر آ  ،از سویی ،ه اطرت هر یک از ااراد و تدأییرات اجدرام سدماوی در
سرنوشت آنا رر وط ری شود و از سوی دیگر ،از وجود رئیس ردینه ای ناشی ری
شود که ه چگونگی کو و اساد اجرام طبیعی علم دارد و ری داندد کده آ چده در
عالم واقع ری شود ر طبر سنتی رحکم و عدل و حکمت است و در نظام آارینش،
نقصانی و ستمی نراته است و نا راین ،رقام و رن لت هر یک از ااراد ردینه را را ر
نظام آارینش و اطرت آ ها رعلوم ری دارد (هما  ،ص .)818

تحلیل مؤلفه

ه اور اارا ی ،نظام های ربتنی ر تغلّب ،دترین شیوه های اررا روایی اندد و
از تغلّب ج تغلب یرو نخواهد آرد .ه نظر اارا ی ،شدیوه ارردا روایدی شدورایی

مشروعیت سیاسی
از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

یعنی دروکراسی ،اگرچه در قیاس ا ردینه ااتله نظام رطلو ی نیست ،ارا از آ جدا
که در این نظام حکورتی آزادی انتخا

اهل ردینه وجود دارد ،همدین انتخدا

آزاد

ری تواند آنا را ه سوی عمل ه اضیلت سوق دهد (هما ).
ابوعلی حسین بن عبدا ...بن سینا ( 123 – 114هجری)

در ا تدا اید ه دو تفاوت رهم ا ن سینا و اارا ی اشاره کرد:
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اول آ که ا ن سینا در توجیه عقالنی ندبوت ،آشکارا ،جایگاه نبی و ارتبداط وی
ا عقل قدسی را رتر از ایوتات رتوجده ایلسدوف ردی داندد و از همدین رو ،آرا
سیاسی وی در راستای نبوت شکل ری گیرد و شرع اهمیتی ردی یا دد کده در نظدام
السفی اارا ی ،ایری از آ نیست؛ دوم آ که ا ن سینا ه خلود نفس همگانی رعتقدد
است و رخالف اارا ی که خلود را در پیوند ا رخدورداری کاردل از عقدل توجیده
ریکند و قا ل قبول ری داند ،ر خلود نفس عاره رردم تأکیدد دارد (قدادری،8811 ،
ص .)812
ا ن سینا ،پادشاها را رترین و شایسته ترین انسا ها ،در آردوختن حکمدت و
سیاست رای تد یر عالم ری داند؛ « رلوو کسانی هستند که خداوند حفدظ نددگا
را ه دست آنا سپرده ،تد یر شهرها و ارور رردم را ده آ هدا وا نهداده و سیاسدت
رعیت را ه آنا تفویض نموده است .ا ن سینا سپس ،سلسله رراتدب رردردا را ،از
االتدریدن تدا پائین ترین ،ه ترتیب « اال مثل فاال مثلل » ر ری شمارد و تأکید ری کند
که تک تک انسا ها در عین حال که شبا زیردستا هستند ،رعیت رااوق خود نی
ری اشند .وی اتااه ری کند که دایره والیت یا اررا ری هر کس ه اندازه شدعاع
توا رندی هایی است که در اطرت و ذات او قرار داده شده است (ایرحی،8811 ،
ص .)851
حکورت رطلو

در السفه سینایی ارری است که ا وجود پیاربر تحقر رییا د،

در حالی که در السفه ااالطو صرف ارر رطلو

است .این رقدرات ،ا دن سدینا را

ناگ یر ری کند که سیاست را در الهیات ،و ه ویژه در راستای نظریه عنایت و نبوت
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

بیند .عنایت الهی ال ام ری کند که سیاست ج از رجرای قانو و شریعت که واتع
آ پیاربر است ،قا ل طرح نباشد .رهم ترین و نخستین هددف شدریعت و شدارع در
نظر ا ن سینا ،وتع سنن و ترتیب ردینه راساس اج ای سده گانده حاکمدا  ،پیشده
ورا و پاسدارا و نی ترتیب ریاست سلسله رراتبی هر یک از اجناس سده گانده از
عالی تا دانی است (هما  ،ص .)852
نا راین ا ن سینا شرط تحقر رشروعیت را در یک چندین ایدده ای ردی داندد و
توجه ه آ را تروری ری خواند .البته ا ا ن سینا ،استقالل و ارکا حدث السدفی
از سیاست ،ه گونه ای که در تمد اسالری دوره ریانه و ا اارا ی آااز شده ود ،از
ریا رات و ا ندیشه سیاسدی در ایدرا و شدرق تمدد اسدالری ،درای همیشده در
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انحصار اقیها دین و عالما شریعت قرار گرادت .ایدن تحدول عدالوه در آ کده

السفه اسالری را از زندگی سیاسی رسلمانا یرو راند ،ارا رهدم تدر از آ الهیدات
اسالری را در چنبر چنا رنظوره ای السفی قرار داد که ه تناسب سرشدت قددرت
دوره ریانه ،ساخت اقتداری و تغلب آری داشت (هما  ،ص .)851
ه سخن دیگر ،اندیشه سیاسی ا ن سینا ،اندیشه ای عدری و ربین ارتناع تددوین
اندیشه سیاسی ر شالوده الهیاتی است که خود او سط داده ود .ا ن سدینا سیاسدت
را ه حثی ارعی از نبوت تبدیل و حث نبوت را ه عنوا یکی از رباحث الهیدات
طرح کرد (طباطبایی ،8811 ،ص .)152 – 151
سیاست ،در نظر ا ن سینا ،ج از رجدرای قدانو گدذاری درای تأسدیس ردینده
ااتله ،ارکا پذیر نیست و ارزترین و عالی ترین نمونه این قوانین ،قانو شریعت
و واتع آ  ،پیاربر است .از این رو ،ا ن سینا ،تمن این که حث در اره سیاست را
ه دو خش الهیات ه رعنای دقیر کلمه ،یعنی ریاست سیاسدی ردینده یدا کشدور و
نبوت ،یعنی حث در اره تشریع ،تقسیم ری کند ،ا تأکید ر هماهنگی دیدگاه هدای
ااالطو و ارسطو ،در ایدن داره تفسدیر ویدژه ای از دو کتدا

جمهدور و ندواریس

ااالطو عرته ری کند (هما  ،ص .)155
ا ن سینا در واپسین اصل الهیات شفا در اره خالات و ارارت که ربدین رؤلفده
سیاسی رشروعیت و در توتیح رنشأ و سرشت قدرت سیاسی است؛ ری گوید:
« ر قانو گذار است که اطاعت از جانشین خود را واجب کند .نصب خلیفه یدا
از سوی قانو گذار انجام ری گیرد و یا ا اجماع ریش سفیدا  ،ه گونه ای کده
آنا  ،در حضور جمهور رردم ،گواهی دهند که قدرت سیاسی ،تنها ده شدخ،
رورد نظر تعلر دارد و هدم او دارای عقدل سدلیم و اضدایل اخالقدی ،از قبیدل
شجاعت ،عفت و حسن تد یر وده و یش از هر شدخ ،دیگدری دا شدریعت

تحلیل مؤلفه

آشنایی دارد .این گواهی ریش سفیدا  ،اید آشکارا در را ر جمهور رردم و ده

مشروعیت سیاسی

اتفاق ر ی اعالم شود .نی ر قانو گذار است که ر ریش سفیدا رعلدوم کندد

از منظرجریانهای ...

که اگر آنا  ،دستخو

اختالف ر ی دوده و دا پیدروی از هدوی و هدوس ،دا

یکدیگر ه ن اع پردازند و کسی را ه خالات انتخا

( 929تا )988

کنندد کده اهدل اضدیلت

نیست ،ه خداوند کفر ورزیده اند .نصدب خلیفده ،از طریدر ند ،ده صدوا
ن دیک تر است ،زیرا این ارر ،اختالف و نفاق ه دنبال نمی آورد .نی ایدد کده
در قانو ذکر شود که هر کس ه رال یا ه قهر ر خلیفه خروج کند ،ربدارزه او
و کشتن او ،ر همگا الزم خواهد ود .اگر رردم توانند ه ایدن اردر رباشدرت
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کنند؛ ارا از آ ا ا نمایند ،آنا ررتکب گناه شده و ه خدا کفدر ورزیدده اندد و
الزم است که در قانو ذکر شود که پس از ایما ه پیداربر اکدرم ،هدیچ اردری،
یش تر از کشتار این جبار ،انسا را ه خدا ن دیک نمی کند» (هما  ،ص 152
– .)151

مقایسه اندیشه سیاسی فارابی و ابن سینا در باب مشروعیت
ه یک تعبیر ،هر خواننده ای آیار این دو اندیشمند و ایلسوف را ردورد رطالعده
دقیر قرار ری دهد؛ ناگ یر ه ردلول اقتداری و آزادی گری السفه سیاسی رسلمانا
پی ری رد .اقتدارگرایی در السفه سیاسی ادارا ی ،از آ روسدت کده وی ،سیاسدت
ردنی را در اار السفه وجود طرح ری کند و ا توجه ه دریااتی که از رراتب هرری
روجودات و کیفیت صدور و ارتباط آ ها دا سدبب اول دارد ،ده اسدتنتاج هسدتی
ردنی انسا و ررتبه وجودی ردینه او ردی پدردازد .ده ایدن ترتیدب رعددلم یدانددی
رالحظاتی را در السفه سیاسی در نظر ری گیرد که ه طور نیادی ه نفی آزادی ری
پردازد (ایرحی ،8811 ،ص .)118
در انسا شناسی رعلم یانی ،قلب عضو رئیسه ای است که هیچ یک از اعضدای
د ر او ریاست ندارند و ه دنبال آ  ،دراغ است که ریاست او نه ریاسدت اولیده،
لکه ریاست یانویه است ،زیرا ای نفسه خادم دل است و سایر اعضا نی خدادم آ
هستند (هما  ،ص .)111
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

رعلم یانی ،آ گاه که ه اقتفای ااالطو  ،رئیس ردینه را ه طبیبی حداذق تشدبیه
ری کند که ر اساس دانش خود ه رعالجه د ها ری پردازد ،در واقع ،پرتدویی در
خصلت اقتداری شهر ایلسوف ری انددازد ،تشدخی ،رصدلحت شدهر را در عهدده
حاکم دانشمند گذاشته و ی آ که نیازی ده نظدر شدهروندا اشدد ،رردردا را از
گهواره تا گور ،تحت نظارت یک جانبه و دائم رئیس ردینه قرار ردی دهدد (همدا ،
ص .)115
ارا شیخ الرئیس ا وعلی سینا ،اختالف و تفاتل عقدل هدا و اطدرت هدا و نید ،
رراتب اجتماعی – سیاسی انسا ها را ارر طبیعدی و رطدا ر تدد یر خداوندد رتعدال
ریداند و ر همین اساس ،حاکما را رترین و شایسته ترین انسا ها ،در آردوختن
حکمت و سیاست رای تد یر عالم ری داند« :حاکما کسانی هسدتند کده خداوندد،
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حفظ ندگا را ه دست آنا سپرده ،تد یر شهرها و تد یر ارور رردم را ده آندا وا

نهاده ،و سیاست رعیت را ه آنا تفویض ارروده است .ا دن سدینا ،سدپس سلسدله
رراتب رردرا را ،از االترین تا پائین ترین رری شمارد و تأکید ری کندد کده تدک
تک انسا ها ،در عین حال که شبا زیردستا هستند ،رعیت رااوق نی ردی اشدند
(هما  ،ص .)111
از آ جا که نظریه های رشروعیت در دو رهیاات اصلی قا ل تقسیم و تعریدف
ری اشند و ر همین اساس را ا رهیاات اایت نگر و نظریه های رعطوف ه رنشدأ
و خاستگاه قدرت سیاسدی رواجده هسدتیم ،از ایدن رو ده اقتفدای السدفه سیاسدی
ااالطو و ارسطو که نخستین و عالی ترین نمونه از نظریه های رشدروعیت اایدت
نگر هستند ،السفه سیاسی اارا ی و ا ن سینا نی ر همین سیاق تحلیدل ردی گدردد.
چنا که آ ها رصلحت عموری را اایت نظام سیاسی ری دانند.
ه هر حال ،اندیشه دوره ریانه اسالری ه طور کلدی پذیراتده دود کده حفدظ و
اجرای شریعت تنها رنبع رشروعیت دولت و سدلطنت اسدت (ایرحدی ،8811 ،ص
.)888
ابوحامد بن محمد غزالی ( 153 -553هجری)

ارام رحمد ا الی در چارچو

رؤلفه سیاسی رشروعیت ر این داور اسدت کده

نظام نیکوی دین تنها از طریر ارام رطاع حاصل ری شود .در واقع ،نظام نیکوی دین
تنها از طریر نیکوی دنیا ارکا پذیر است ،که آ نی ه نو ده خدود ده اردام رطداع
وا سته ری اشد .او از طریر سلطا و نه شخ ،در قددرت ،یعندی حداکم ،اقتددار،
یعنی قددرت را ردعنا ردی کدند ،از حددیثی که او ه نشانه تأیید ردی آورد ،آشدکار
است :دین و قدرت (دنیوی) هم اد هم هستند و در اداره ردی گویدد :از همدین رو
گفته ری شود که دین نیا و سلطا نگهبا است (روزنتال ،هما  ،ص .)81
ا الی در احیا علوم الدین قصد داشت اتاااتی را که ه ررور ر دیدن ااد وده
شده ،داید .از دیدگاه وی ،اشرف علوم ،سیاست است که ه اصالح و الفدت داد
آدریا و رجمع آ ها رای یاری داد ر اسبا

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی
از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

رعیشت و رضدبوط داشدتن آ هدا

ری پردازد .او ا هدف تبیین رؤلفه رشروعیت رعتقد است کده سیاسدت ده رفهدوم
استصالحی خود دارای چهار ررتبه است :سیاسدت انبیدا  ،سیاسدت حکدام و اقهدا،
سیاست علمای آخرت و سیاست وعاظ .هم چنین از رنظر ا الی علوم دینی ده دو
دسته تقسیم ری شوند :علوم رعارلی و علوم رکاشفه .رقصود از دسدته اول ،علدوری

153

است که پس از رعرات ه عمل تبدیل ری شود .کار سیاست ررسی این ندوع علدم
است .علوم ا توجه ه این که انسا از دو عد ظاهر و اطن تشدکیل ردی شود ،ده
علوم ظواهر (جوارح) و واطن (دل) تقسیم ردی شدود .علدم ظداهر ده عبدادات و
عادات و علم واطن ه رنجیات و رهلکات قا ل تقسیم است (حقیقدت ،8811 ،ص
.)85
سیاست ا الی نوعی اداره اصول توحید ،نبدوت و رعداد ،هدم چدو سده اصدل
نیادین اسالری است ،از نظر ا الی ،ه شرحی که خواهد آرد ،سیاست اصلی اسدت
که ه کار هدایت رردرا ری آید .هدایتی که تد یر ارور آ ها در ایدن جهدا را در
عهدده دارد تدا زندگانی رردم قوام داشته اشد و آ هدا را رهیدای زنددگانی پسدین
نماید .وی ر این اور است ،نظام دین رنوط ده نظدام دنیدا اسدت و دنیدا وسدیله و
ارکا است رای رساند آدری ه ارگاه حضدرت داری .ایدن پیوندد ریدا دنیدا و
آخرت ،ا الی را از سلک عاراا رن وی و یا پشت کرده ه دنیا و کسانی که ه نفی
دنیا ری پردازند ،خارج ری کند .ا الی دو گونه سیاست را ه را رعرای کرده اسدت؛
یکی سیاست پایه که ه کار قوام آدریا ری آید و دیگری سیاسدت اصدالح کده در
ال چهدار ررتبدت را ده خدود
خدرت سویه رتعالی آ هاست .سیاسدت ا الدی عمد ش
اختصاص ری دهد؛ در ررتبت اول سیاست انبیا جدای ردی گیدرد .سیاسدت انبیدا
سیاستی است که ه کار هدایت و تر یت شدر ردی آیدد و نبایدد آ را در رحددوده
سیاست قدرت این جهانی تفسیر کرد .در ررتبت دوم؛ سیاست رتعلر ه خلفدا و یدا
پادشاها (رلوو) ،قرار دارد که در اساس سیاستی دنیوی و ظاهری اسدت .ررتبدت
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

سوم :سیاست علما است .در اصل ،اگر عالما صالح اشند ،در عمل همدا کسدانی
ردی شدوندد که وریه االنبیا شایسته نام آ ها است و داالخره؛ در ررتبدت چهدارم
وعاظ قرار دارند که در نقطه نازل نسبت ه علما و ا هره رندی از اهم کالم شدا
از سوی عوام ،ه کار هدایت اطن و عوام ،اشتغال دارند (قدادری ،8811 ،ص 151
– .)151
ا الی در تعریف و هدف سیاست ،اصالح خلر ه گونه ای که سدعادت دنیدا و
آخرت آ ها تأرین شود را رورد نظر قدرار داد .ایدن اصدالح در دو عدد ظدواهر و
جوارح از یک سو ،و واطن و نفوس از دیگر سو ،صورت عمل ه خود ری گیدرد.
ر این اساس رای هر دو عد عارالنی الزم است تا کدار اصدالح تعطیدل نگدردد و
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سیاست رتحقر شود (قادری ،8821 ،ص .)811

ا الی در ا

رشروعیت ا رد عقاید طرادارا ن ،که وی عنوا اطنیه را در

آ ها ری نهد ،نتیجه ری گیرد که الجرم طریر انتخا

خلیفه و ارام ،طریدر اختیدار

است (هما  ،ص .)811
ا الی ا گرایش ه اصل شوکت ه جای تعداد ،زرینه قبول سدلطنت ،کده ال ارداش
دارای شوکت است را در کنار نهاد خالات ارور ری سازد .اهمیت عملی که داشتن
شوکت و رطاع ود ه عنوا شرط الزم ،رای انعقاد جارعه و اراردت دارد ،سدبب
آ شد که ا الی ر وحدت ارام و اجتنا
کتا

از تعدد ارارا نی توجه کندد .ا الدی در

اضائح الباطنیه ،در رجموع  81شرط رای ارارت قائل اسدت .ایدن شدرط هدا

رقبولیت عموری در ن د عاره دارد و اختالاات پیرارو آ ها ج ئدی اسدت .ا الدی
این شرایط را ه  1قسمت تقسیم ری کند:
الف) شرایطی که اکتسا ی نیست.
) شرایطی که اکتسا ی است.
شرایط ایر اکتسا ی ر  1قسم است:
 لوغ عقل حر ود ارام نسب قریشی داشتن ذکوریت ارام سالرت شنوایی و ینایی و شرایط اکتسا ی در رورد ارام شوکت ،کفایت ،ورع و علدم اسدت (همدا ،ص .)811 – 818
ا الی رای ایبات اصل رشروعیت اهدم وظدایف عملدی سدلطا یدا اردام را در
رقراری عدل و انصاف ا رعیت ر ری شمارد:

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی
از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

 ارام ،سلطا و یا والی اید که قدر والیت را داند .والیت نعمتی اسدت کدههر کسی که شئو آ را رعایت کند ،سعادتی عظما یا د که هیچ سعادتی ه
پایه آ نرسد ،و اگر که تقصیر و کوتداهی کندد ،رسدتوجب دال و شدقاوت
رگی خواهد شد.
 سلطا و یا ارام اید همواره تشنه دیددار علمدای دیدن و شدنید نصدیحتایشا اشد.
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 سلطا و یا ارام نباید تنها ه این راتی اشد که خود ظلم نکند ،لکده ایددوا ستگا  ،اعم از االرا و یا گماشتگا  ،خود را نی از ظلم از دارد.
 والی اید از تکبر پرهی د. ارام و یا سلطا اید که نسبت ه احتیاجات و انتظدارات رعیدت حساسدیتداشته اشد.
 ارام یا سلطا اید از ااتاد در دام شهوات پرهی کند. ارام یا سلطا از خشونت و سختی تا حد ارکا پرهی د.شدرع طالدب اشدد

 ارام یا سلطا اید که خشنودی همگا را در چارچو(هما  ،ص .)821 – 825

ا الی رردم و نظر آ ها را ه عنوا یدک ردعیار درای تددشخی ،حدکورددت
خو

و د در نظر ری گیرد .نا راین رردم ری توانند عیو

حاکم (و حکوردت او)

را تشخی ،دهند و این تشخی ،آ ها نی رای حاکم رهدم اسدت و ایدد از ایدن
تشخی ،و نظر آگاه اشد (علیخانی و همکارا  ،8815 ،ص .)1
از نگاه ا الی ،نقادی و نقد پذیری یک ارر شرعی اخالقی اسدت ،یعندی اهدالی
یک اجتماع اگر خود ر دین حر هسدتند ،رسدئولیت اخالقدی و شدرعی دارندد تدا
قدرت سیاسی را رورد نقد و ارزیا ی قرار دهند .در رقا ل حداکم سیاسدی هدم ایدن
وظیفه خطیر را دارد که گو

ه نقدهای رنصفانه و ناصحانه نقدادا سدپارد ،تدا از

این رهگذر قای رلک و دین خویش را تضمین کند (هما  ،ص .)818 – 815
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

خواجه نصیرالدین طوسی ( 532 – 121هجری)

خواجه ری گوید :انسا ها در رواجهه ا تکالیف سیاسی خداوند ،ده دو گدروه
تقسیم ری شوند؛ گروهی همانند هر واجب دیگدری عصدیا ردی کنندد و گروهدی
دیگر ،قصد انجام تکالیف شرعی ،سیاسی و اطاعت از دستورات خداوندد را دارندد.
ارا همین گروه دوم عضی رسائل را ا عقل خدود درو ردی کنندد؛ ولدی در رخدی
دیگر دچار حیرت و تردید ری شوند ،نا راین ر خداوند حکیم واجب است که دا
نصب ارام ،چنین کسانی را که دنبال راهنمایی هسدتند ،از حیدرت و تردیدد خدارج
کند .نصب ر عهده خدا است؛ ارا اطاعت از ارام (ع) ،ج
ری توانند اطاعت کنند و یوا
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اختیارات ردردم اسدت؛

برند و ری توانند رخالفت کنند و رؤاخذه شوند .در

هر صورت ،هر چند نصب ارام ر خداوند واجب است؛ ارا تحقر و اعلیت اراردت

ارام ستگی ه اراده و تصمیم رردرا دارد .خواجه نصیرالدین طوسی در پاسدخ ده
این پرسش که اگر نصب ارام را لطف و واجب دانیم ،ارا رردم از او اطاعت نکنند،
چنین نصبی چه اایده ای خواهد داشت ؟ ری نویسد:
«تمکین ه ارام (ع) از ااعال خداوند سبحا نیست و تمکدین ده اردام (ع) در
رردم .نا راین رخالفت و عصیا رردم در تمکین ه ارام (ع) هرگ رخل واجبی
که ه عهده خداوند است ،نخواهد ود .اطاعت رردم یا عدم اطاعت آنا از ارام
(ع) ه لحاظ زرانی رترتب ر واجبی است که ه عهده خداوند است .یعنی اول
خداوند اید حجت خود را رعرای کند ،آ گاه اطاعت یا عددم اطاعدت ردردم
رعلوم شود( ».ایرحی ،هما  ،ص .)18 – 15

خواجه ری گوید :و رعنی ارام و قائم هر دو یکی اند ،ارا رردم آ اردام را قدائم
خوانند که در شریعت تصرف زیادت کند و چو قدائم ظهدور شدکلی کندد ،یعندی
دعوت اعلی کند و نه قولی ،او را رالک الرقا

خوانند؛ و چو ظهور رعنوی کندد،

یعنی دعوت ،هم قولی کند و هم اعلی ،او را رالک القلو

خوانند .چو رصدلحت

هدمه ی خدالیدر عدالدم هدر وقدت و هدر زردا در آ اشدد کده  ...ردی اررایدد،
وقتی اشد که رصلحت در آ داند که ر تخت جمشید نشیند و رملکدت و گدنو و
خ انه سیار

اشد و در دعوت خود که رحمت رگ تدرین اسدت ،در خالیدر

عالم گشاید و ا همه کس علی العموم حلم و رار و رددارا اررایدد و همگندا در
عهد رگوار او ررتفع و نیکوحال اشند و وقتی اشدد کده از همده اسدبا

تجمدل

رملکت و تنعم سلطنت تحاشی نمایدد و خالیدر را در گدرد دور ارتحدا ااکندد و
رحنت های شاقه رایشا گمارد و ا هیچ کس رجادله ده کدار نددارد و دا دیدن و
رملکت آ کند که کم دلی طاقت آ نیاورد ،چنا که همه حقوق را از حقی برد و
هیچ حقی نگذارد که او را ه آ توا شناخت و آ گوید و کند که گو

دریا د و

کند چشم ر همه نهد .و از سخنا ایشا یکی این است  ...ارر ،دشدواری در پدی
دشواری است و پوشیده در پس پوشیده و درشتی در پس درشدتی ،یعندی کسدی را
عقل و اهمش نرسد که احتمال و ارتحا آ کند ،اال ارشته رقر

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی
از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

و پیغمبر ررسدل

و یا رؤرن روحد اشد کده دل او را خددای تعدالی ده ایمدا ارتحدا کدرده اشدد
(طباطبایی ،8811 ،ص .)121
خواجه در چارچو

رؤلفده رشدروعیت و ده رقتضدای ردذهب رختدار خدود،

شریعت پیاربر اسالم را ناسخ شرایع ری داند و ری گوید که این شدریعت تدا قدای
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خلر در دار دنیا اقی خواهد ود ،البتده خواجده ،کده تعارتدی ریدا عقدل و نقدل
نمیدید ،این را نی ری اا اید که اگر نقل ،رعلوم گدردد کده رعدار

عقدل ااتداد و

رحتاج ه تأویل ُوَد ،از انکار احتراز اید کرد و در حکم آ توقف نمود تدا سدر
رعلوم گردد (هما  ،8811 ،ص .)811
خواجه در جای دیگری ری گوید :سیاسات عضی تعلر ه اوتداع دارد ،رانندد
عقود و رعارالت و عضی تعلر ه احکام عقلی رانند تد یر رلک و ترتیب ردینده؛ و
هیچ شخ ،را نرسد که ی رجحا تمیی ی و اضل رعراتی ه یکی از این دو ندوع
قیام نماید ،چه تقدم او ر ایر ،ی وسیلت خصوصیتی ،اسدتدعای تندازع و تخدالف
کند .پس در تقدیر اوتاع ه شخ ،احتیاج اشد که ده الهدام الهدی رمتداز ُدوَد از
دیگرا تا او را انقیاد نمایندد و ایدن شدخ ،را در عبدارت قددرا صداحب نداروس
گفته اند و اوتاع او را ناروس الهی ،و در عبارت رحدیا او را شدارع و اوتداع او
را شریعت .و ااالطو در رقالت پنجم از کتا
وجه کرده است که هم اصحا

سیاست اشارت ،دین طایفه ر ایدن

القوی العظیمه الفائقه .ارسطاطا لیس گفته است کده

هم الذین عنایه ا ...هبم اکثر .و در تقدیر احکام ه شخصی احتیاج ااتد کده ده تأییددی
الهی رمتاز ود از دیگرا تدا او را تکمیدل ایشدا ریسدر شدود و آ شدخ ،را در
عبارت قدرا رلک علی االطالق گفته اند و احکام او را صناعت رلک ،و در عبدارت
رحدیا او را ارام و اعل او را ارارت و ااالطو او را رد ر عدالم خواندد و ارسدطو
انسا ردنی یعنی انسانی که قوام تمد ه وجود او و ارثال او صورت نبود (همدا ،
ص .)811
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

خواجه ه چهار نوع سیاست اشاره ری کند :نوع اول ،سیاست رلدک اسدت کده
هما سیاست اضال و تحقر اضیلت رحسو

ردی شدود .او ایدن ندوع سیاسدت را

«سیاست سیاسات» ری نارد که یانگر اهمیت آ است .این سیاست در واقدع همدا
سیاست ردینه ااتله است که یکی یش نیست ،چرا که هر حر از تکثر رن ه است.
نوع دوم سیاست ،سیاست البه است کده ندوع پسدت سیاسدت اسدت .ندوع سدوم،
سیاست کرارت نام د ارد .نوع چهارم ،سیاست رورد نظدر خواجده« ،جماعدت» ندام
دارد .رنظور وی از این نوع سیاست ،تد یر ارق رختلف راساس قدوانین و ندواریس
الهی است .او هم چنین ارکا ردینه ااتله را رری شمارد که شارل پنو رکن است:
 -رکن اول اهل تد یر ردینه ،یعنی اااتل هستند که دیهی است رئیس اصدلی
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آنا هما «رلک علی االطالق» ،در صورت وجود است.

 رکن دوم کسانی هستند که رردم را ه آرا گروه اول دعوت ری کنند؛ یعندیاقها ،شعرا و  ...که خواجده آندا را «ذوی االلسدنه» یعندی صداحبا سدخن
ریخواند.
 رکن سوم رتشکل از رقدرا  ،یعنی نگاه دارندگا عدالت در صدحنه علدم ورحاسبه هم چو رحاسبا  ،اطبا و رنجما است.
 رکن چهارم رجاهدانند که وظیفه و هدف وجودی آنا روشن است. -رکن پنجم رالیا هستند؛ یعنی ار ا

حدرف و صدنایع (قدادری ،8811 ،ص

.)821 – 811
خواجه ه اقتفای رعلم یانی ،طریر عقل و شرع را واحدد ردی داندد ،و تفدرق و
اختالف در حقیقت این دو ریاست را نمی پذیرد و ه همین جهت ،ریاسدت ردینده
ااتله را رطا ر اهل شریعت ،ارارت ری نارد که ار

از آ تکمیدل خلدر دود و

الزرش نیل سعادت .چنین ری نماید که خواجده دا دو رفهدوم «ریاسدت سدنت» و
«ریاست اصحا

سنت» کوشش ری کند وتعیت خاصی از آرایش نیروها را که در

تمد اسالری ه وجود آرده ود ،توتیح دهد (ایرحی ،8811 ،ص .)18-11
ه عبارت دیگر از رنظر خواجه؛ ارارت لطفی است که اایدت آ هددایت ارادی
انسا های آزاد ،عاقل و رختار است (هما  ،ص .)111
ب) مشروعیت و اندرزنامه نویسی سیاسی
خواجه نظام الملک ( 134 – 145هجری)

رهم ترین درو رایه ایرا شهری در سیاست نارده هدا ده ویدژه سیاسدت نارده
خواجه نظام الملک ،رفهوم اره ای دی است کده در تداریخ اندیشده سیاسدی ایراندی
جایگاه ویژه ای دارد .ارّ  ،در اندیشه سیاسی ایرانی ،اروای است ای دی کده ده دل
هر که تا د ،ر همگا رتری یا د .از پرتو این اروغ است که شخصی ه پادشداهی
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مشروعیت سیاسی
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ری رسد ،رازنده تاج و تخت ری شود ،آسایش ردی گسدترد و دادگدر ردی شدود و
هماره کاریا

و پیروزرند است و نی از نیروی این نور است که کسدی در کمداالت

نفسانی و روحانی کارل و از سوی خداوند ،از رای راهنمایی رردرا رانگیخته ری
شود و ه رقام پیاربری ری رسد و شایسته الهدام اید دی ردی شدود .رفهدوم ادره در
اندیشه ایرا شهری ،ه نوعی یا کننده پیوند زراردار ا خداوند است .زراردار این
ویژگی را از خداوند دریاات ری کند و دوام و قای این ویژگی نی ستگی ه انجام
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وظایفی دارد که زراردار در قبال خداوندد دارد (علیخدانی و همکدارا  ،همدا  ،ص
.)111
سیاست ناره ها از جنس اندرزناره نویسی تقا ل واقعی را ریا زراردارا خدو
و د ری دانند و نه ریا رردم و زراردارا  .این اندرزناره ها ،حتی در رورد زرارددار
د نی  ،رردم را نوعاش دعوت ه خویشتن داری ری کنند .وظیفه رردم صرااش اطاعت از
کسی است که تواند یا ت کند کده رنصدب پادشداهی را در اختیدار دارد .ندا راین،
زراردار د ،نا ه رشیت الهی و رسم روزگار ،حکورتش زوال ردی پدذیرد (همدا ،
ص .)128
خواجه نظام الملک ا ایرپذیری از نظریه پادشاهی ایدرا اسدتا  ،رشدروعیت و
قدرت پادشاه را ناشی از تأییدات الهی ری داند (قادری ،8811 ،ص .)811
شالوده تحلیل سیاسی رساله خواجده نظریده شداهی آرردانی ایرانشدهری اسدت.
پادشاه رگ یده ای د است و نه خلیفه و جانشین پیاربر خدا یا ارداری کده دا یعدت
ارت رگ یده شده اشد تا رتکفل اجرای احکدام شدریعت اشدد .نخسدتین صدفت
چنین پادشاهی ،عدل است که خود ارع ر اره شداهی اسدت .ددین سدا  ،نظدم و
ارنیت تا زرانی در کشور وجود دارد که پادشاهی عادل و دارنده ادره اید دی در آ
اررا روایی کند و ا از ریا راتن پادشاهی نیک نی نظم و نسر کشور از ریا ردی
رود ،از هر طرف اتنه ها ر ری خی د و نگو ختی ه یکسا داردن گنداه کدارا و
یگناها را ری گیرد (طباطبایی ،8811 ،ص .)11
در اندیشه ایرانشهری« ،رلک و رعیدت همده» از آ پادشداه اسدت و چندا کده
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

خواجه از ز ا هرام گور نقل ری کند ،رعیت ررده پادشداه و پادشداه شدبا رعیدت
است (هما  ،ص .)811
نظام الملک در کتا

سیاست ناره یا سیر الملوو ری گوید:

«ای د سبحانه و تعالی در هر عهدی و روزگاری یکی از ریا خلر رگ یند و او
را ه هنرهای پادشاهانه و سیرت ستوده آراسته گرداند و رصدالح جهدا و آرام
ندگا دو از ندد و در اساد و آشو
او در قلو

دو سته گرداند و ارضدا و حشدمت

خالیر گستراند تا رردرا در سایه عدل و پناه رعایت او روزگدار

ریگذرانند و ایمن ری اشند و قای دولت او همی خواهند» (کاتوزیا ،8818 ،
ص .)11
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قابوس نامه (قرون  1-5هجری)

قا وس ناره نوشته اریدر عنصدرالمعالی کیکداووس دن اسدکندر ن قدا وس دن
وشمگیر ن زیار ،از شاه ادگا و اریرا خاندا آل زیار است که در هما قرو در
صفحات شمالی ایرا اررا روایی داشتند .قا وس ناره ،اندرزناره ای است در آئدین
زندگی قا وس ،این کتا

را ه نام ارزند

گیال شاه در  55اصل نوشته ،ده ایدن

قصد که اگر وی پس از او حکورت را حفظ کند ،یا ه رتر و اتدر کارهدای دیگدر
پردازد ،داند چگونه وظایف خود را انجام دهدد؛ و هدم چندین ده رنظدور تر یدت
ارزند ،رسوم لشگرکشی ،رملکت داری ،آدا

اجتماعی و دانش و انو رتدداول را

رورد حث قرار داده است .رضاااش ،از آ جا که پیشه هدای گونداگو را ده ارزندد
خود گیال شاه ری آروزد ،حکایت از آ ری کند که ارارتی را در انتظار ارزند خود
نمی دیده و لذا راه های رختلف رعیشت را ه او نشا داده است (علیخانی ،همدا ،
ص .)121 – 121
ه هر حال ،اگر خواهیم از عناوین اصول قا وس ناره در اره روتوعات و ارور
رلک داری و سیاست سخن گوییم ،اید در اساس نگاه خود را رعطدوف ده دا
های سی و هفتم تا چهل و دوم نماییم .که ه ترتیب «در خدرت کرد پادشداه» ،در
ندیمدی پدادشداه» ،در «آدا

«آدا

و آیدین د یدری» ،در «آئدین وزارت» ،در «آئدین

سپهداری» و االخره «آئین پادشاهی» است .سویه پنها قا وس نارده ،تدال

درای

تداوم ارهنگ دانی و ارهنگ پروری در خاندا های حاکمه است (قدادری،8811 ،
ص .)128 – 125
مرزبان نامه (قرن  1هجری)

این کتا

توسط اسپهبد ررز ا ن رستم دن شدروین پدریم ،از شداه ادگا آل

اوند طبرستا  ،در اواخر قر چهارم هجری ده ز دا طبدری نوشدته شدده اسدت.
ررز ا ناره در قر هفتم هجری از سدوی سدعدالدین وراویندی از ز دا طبدری ده

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی
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( 929تا )988

اارسی ترجمه شد .سبک این کتا  ،ه کلیله و درنه شبیه است ،ددین رعندا کده در
این کتا
کتا

از رو

داستا پردازی از ز ا حیوانات و گیاها اسدتفاده شدده اسدت.

در عین حال در ردارنده سخنا و نکاتی است که ردی تواندد درای سیاسدت

ردارا حائ اهمیت وده ،ه کار کشورداری یاید .استبداد شداها اعدث شدده کده
نویسندگا این رتن رای این که توانند توصیه ها و نصایح و خیرخواهی های خود
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را یا کنند ،آ را در لفااه داستا کودکا پوشانند .از سوی دیگر ،این ارر ا رثدال
هایی که در تمن خود داشت ،رطلب را شیرین تدر و قا دل اهدم تدر ردی سداخت
(علیخانی ،هما  ،ص .)121
این گونه سیاست ناره ها و اندرزناره های سیاسی ،ررک توجه خود را شدخ،
زراردار ،شاه یا ارام یا خلیفه ،قرار داده اند و نا راین تمام سعی آ ها ارائه توصدیه
هایی رای حفدظ قددرت زرارددار اسدت .ایدن آیدار در ردارندده توصدیه هدایی در
خصوص رعایت عدالت و هم چنین نکته ها و توصیه هایی اخالقی هستند .در این
قبیل سیاست ناره ها ه ویژه قا وس ناره و ررز ا ناره ،آرد و شد سلسله ها و دوام
حکورت ،راساس رشیت الهی است و عمل سدلطا در دوام رلدک نقشدی اساسدی
دارد .پیوند دین و سیاست روتوع دیگری است که در این اندرزناره ها رورد توجه
قرار گراته است .زراردار اید دیندار اشد و اهل دین را رحترم شدمارد و ددا هدا
توجه کند و ر ی و نظرشا را رورد استفاده قرار دهد (هما  ،ص .)122
در رجموع ،اگر خواهیم ه علت رواج و پدذیر

اندرزنارده هدای سیاسدی در

دوره اسالری اشاره کنیم ،دو علت را ری توا در این ارر دخیل دانست :یکی تال
ایرانیا رای همیت یا ی دو اره در رقا ل حمله ی اعرا
اعرا

و این ارر که ری دیدددند

تازه از راه رسیده ،هویت آ ها را انکار ری کنند ،و دیگر ،نیاز عر

نیانی نظری و شیوه ای عملی رای حکورت داری .عدر
داری ،ه شکل گسترده ود و ا گستر

هدا ده

ااقدد تجر ده حکوردت

سرزرین های اسالری در ایر اتوحات ،این

نیاز ه وجود آرد که شیوه ای درخور رای حفظ این رسدتملکات اندیشدیده شدود.
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تجر ه ایرا قبل از اسدالم قا دل دسدترس تدرین و رنسدجم تدرین تجر ده در ایدن
خصوص ود که رسلمانا ا تدا ا ایجاد نهادهایی ،ه تقلید از ایدرا  ،از آ اسدتقبال
کردند و سپس ه همت اندیشمندا ایرانی ،اندیشه ایرانشهری نید ده درو تفکدر
سیاسی اسالم راه یاات و دا خو

آرد گفته شد (هما ).

ج) مشروعیت سیاسی در حکمت اشراق
شهاب الدین یحیی سهروردی معروف به شیخ اشراق ( 513 – 542هجری)

حکمت اشراقی سهروردی ریا عقل و قلب یدا السدفه و تصدوف جمدع کدرد.
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حکمت یونا استا را که عقیده داشت ه صوایانی چو ذوالنو رصری و سدهل

تستری رسیده است و حکمت ایرا استا را کده رعتقدد دود ده صدوایانی چدو
ای ید سطاری و حالج و ا والحسن خرقانی رنتقل شده است ،در حکمدت اشدراق
ه هم پیوست (پور نارداریا  ،8811 ،ص .)581
سهروردی رای ایبات رؤلفه سیاسی رشروعیت ر این اور اسدت کده؛ رعرادت
حاصل از کشف و الهام و ذوق ،اساس هر اندیشه درست و یقیندی اسدت و السدفه
عقلی و حث و استدالل را هم چو رقدره و زرینه الزم رای ایمن راند از خطدر
گمراهی و هم رای یا و ایبات یااته های کشفی و ذوقی تروری ری داند .ددین
ترتیب او الهیات السفه رشایی را ر اساس تجار

روحانی نا نهاد و راهدی ندو در

تفکر گشود که ه علت هماهنگی و پیوند آ دا اسدالم و تشدیع ،ده وسدیله دیگدر
رتفکرا رسلما شیعی دنبال شد (هما ).
هانری کر ن ازگشت شیخ اشراق ده آ شدخورهای حکمدت اسدتانی ایدرا و
تجدید آ حکمت را نه تنها در تعار

ا تاریخ تحول اندیشده السدفی ایراندی در

دوره اسالری نمی داند ،لکه گذار و تداوم سنت حکمت اسدتانی در اندیشده دوره
اسالری را ه عنوا «گذار حماسه پهلوانی ه حماسه عراانی» توتیح ردی دهدد .در
واقع ،از این حیث ،شیخ اشراق هم چو واسدطه العقددی اسدت کده دوره اسدتانی
ایرا را ه دوره اسالری آ پیوند داده و گدذار از آ ده ایدن را از دیددگاه السدفی
ارکا پذیر کرده است .ا شیخ اشراق ،تداوم تاریخ ایدرا نده ده صدورت حماسده
پهلوانی ،که هم چو حماسه ی عراانی اهمیده شده اسدت (طباطبدایی ،8811 ،ص
.)181
در اره اقدام سهروردی در تجدید حکمدت خسدروانی و ازگشدت ده اندیشده
ایرانشهری ارزانگا دوره استا  ،ه اجمال اید اشاره کنیم که حکمت اشراق او ،از

تحلیل مؤلفه

دیدگاه تکوین آگاهی رلی ایرانیدا در دوره اسدالری ،حلقده واسدط ریدا حماسده

مشروعیت سیاسی

اردوس ی و شعر حااظ ود و چنا که هانری کر ن ر پایه تفسدیر السدفی خدود از

از منظرجریانهای ...

حکمت اشراق توتیح داده است ،اید این تجدید حکمت خسروانی را ده عندوا

( 929تا )988

گذار از حماسه رلی تاریخی ایرانیا ه حماسه رعندوی اهمیدد .سدهروردی آگداهی
رلی ایرانیا را از رکا تاریخ حماسی ه الرکا عالم رثال حکمت اشراق انتقال داد
و دین سا  ،پایا دوره ای از آگاهی رلی ایرانیا را اعالم کرد (همدا  ،8811 ،ص
.)815
شیخ شها

الدین سهروردی ،تحولی رگ در رباحث السفی و السفه سیاسی
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پدید آورد .وی رها را در کندار شدهود ،رعیداری درای طبقده نددی رشدروعیت
حکیما قرار داد و حکیمی را که در حکمت ذوقی و حکمت حثی رتبحدر اشدد،
شایسته ریاست تاره و خالات و جانشینی خددا در زردین دانسدت .او جهدا را از
حکیم رتاله و دارای حکمت ذوقی ،خالی نمی داند و در نتیجه ه رتری شدهود در
رها تأکید ری کند .ه نظر او اگر کسی در علوم حثی و حکمت رسدمی رهدارت
نداشته اشد ،راهی ه حکمت اشراقی نخواهد داشت و درو حقیقت آ  ،رای وی
ریسر نمی شود .حاکم رطلو

او ،حکیم رتاله ارق شده در هر دو حکمت حثی و

ذوقی است.
رو

شهودی ،سهروردی را ر آ داشته که در تقسیمات رراتب حکمت خود،

«حکیم الهی رتوال درتاله» را ر سایر حکیما رقدم داند .رئیس کارل سدهروردی،
حکیمی است که رتوال درتاله و رتوسط در حث اشد .در صورت اقددا رئدیس
تاره و رئیس کارل ،حکیم رتوال درتاله را که در حدث رراتدب حکمدت حکیمدا
رای او رتبت عالی را در نظر گراتده دود ،درای رهبدری خلدر رعرادی ردی کندد
(علیخانی و همکارا  ،8815 ،ص .)18-15
در حقیقت ،شیخ اشراق ،کسی را در سر سلسله حکمدا قدرار ردی دهدد کده در
حکمت و تجر ه رعنوی ه یک اندازه ه رقام واال رسیده اشد .این شدخ ،قطبدی
است که دو حضور او ،عالم نمدی تواندد داقی ماندد ،حتدی اگدر رردردا او را
نشناسند .این رطلب یکی از رباحث اساسی تشیع است (کر ن ،8828 ،ص .)811
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د) مشروعیت سیاسی در شعر و ادب فارسی
مصلح الدین سعدی شیرازی ( 131 – 131هجری)

جدا از کتا

نصایح الملوو که تمارش پندد و انددرز ده پادشداها و چگونده

حکورت راند صحیح و درست است ،در هر دو ا

اول وسدتا و گلسدتا نید

صحبت از سیرت پادشاها و تد یر و راتار آنا نسبت ده عدوام و خدواص اسدت.
سعدی در این سه رنبع راندگار ،علم سیاست یعنی اصول تد یر رن ل ،اصدول تدد یر
ردینه و اصول تهذیب اخالق را ه نحو استادانه ،زیبا و قا ل اهم ه تصویر کشدیده
و ه دلکش ترین عبارات و ا رتانت و سنگینی ی رانندی درآورده اسدت .در نظدام
دانایی سعدی هما گونه که در سنت السفی ،اجتماعی سیاست رندا دا
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اسدت،

سؤال اصلی و اساسی این است که حاکما رای اداره کشور چه ویژگی هایی ایدد

داشته اشند؟ ا چه شیوه ها و ا ارهایی قادر ه حفدظ قددرت هسدتند؟ و چگونده
ریتوانند ا همدلی و همراهی رردم جارعده ای سدعادتمند را رپدا دارندد؟ در واقدع
داداه اصلی ذهن سعدی دست یا ی ه ردینه ااتله نیست ،لکه داداه او رعایت
اصول و آدا

رلک داری و ارائه راه ها و دیل های حفظ قدرت اسدت (ازانددی،

 ،8818ص .)8
سعدی در کتا

نصیحه الملوو و قصداید اارسدی ده پادشداها در چگدونگی

راتار کرد ا رردم جهت «آخرت نیکو» نصیحت ری کند که:
توانگری نه ه رال است پیش اهل کمال

که رال تا لب گور است و عد از آ اعمال

رن آ چه شرط الغ است ا تو ریگویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رالل

ندا راین تمداری تدال

اد دی سدعدی اسدتخراج حکمدت عملدی در رناسددبات

اجتماعی حاکم ر واقعیت زندگی و نهادرند کرد آ ها ه جهت اصدالح رلدک و
رلت است (هما  ،ص .)5-1
او ر این اور است که عقالنیت حکم ری کند ا اعمال سیاست ریانه روی ریا
نیروهای اجتماعی و صاحبا قدرت ،رااقت و آشتی ه وجدود آیدد .ایدن نکتده در
حکایات رختلف گلستا و وستا آرده که حکورتی روار خواهدد شدد کده رندااع
رردم را رعایت کند؛ در عین حالی که رردم نی رای تأرین یبات و آرارش و رپایی
جارعه ای سعادتمند روظف ه یاری حاکما هستند (هما  ،ص .)81
سعدی در گلستا ه عنوا یک رر ی علم االجتماع و آروزگاری خردرند نقدش
از ی ری کند و خوانندگا جوینده اضیلت را گاه ا نقل حکایتی ااسانه گونه و گاه
ا حجت و رها ه شناخت نیک و د یاری ردی رسداند .از نقدد کدارکرد و راتدار
حاکما یم ندارد و شجاعانه از روانع ر سر راه استقرار جارعه ای سدعادتمند پدرده

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی

ر ری دارد و آخراالرر حاکما را از سویی و رردم را از سوی دیگر ه همبستگی و

از منظرجریانهای ...

همکاری و احترام رتقا ل دعوت ری نماید (هما  ،ص .)82

( 929تا )988

رن آ رورم که در پایم مالند

نه زنبورم که از دستم نالند

کجا خود شکر این نعمت گذارم

که زور رردم آزاری ندارم

نصیحه الملوو ،آئین ناره ای است در اره پادشاها  ،صحبت از ایدن اسدت کده
پادشاها ستمگری نکنند ،دست ه رال رردم دراز نکنندد ،حقدوق ردردم را زیدر پدا
نگذارند ،دست ه قتل ی گناه ن نند ،کشورداری را ر عدالت و داد رانند ،چرا کده
121

حکورت داری و پیشرات یدک سدرزرین در پیوندد دا آ حکوردت نهفتده اسدت.
پادشاهی که عدل نکند و نیکناری توقع دارد ،دا راند «که جو همدی کدارد و اریدد
گندم دارد« ».کام و رراد پادشاها حالل آ گاه اشد که داع ددا از رعیدت کندد
چنا که شبا داع گرگ از گوسفندا  ،اگر نتواند که کند و نکند ،ر د شبانی حرام
ری ستاند (هما  ،ص .)81
چنا سعی کن ک تو راند چو شیر
ه چنگ آر و ا دیگرا نو

کن

چه اشی چو رو ه ه وارانده سیر
نه ر اضله دیگرا گو

کن

خور تا توانی ه ازوی خویش

که سعیت ود در ترازوی خویش

گیر ای جوا دست درویش پیر

نه خود را یفکن که دستم گیر

خدا را ر آ نده خشایش است
کسی نیک یند ه هر دو سرای

که خلر از وجود

در آسایش است

که نیکی رساند ه خلر خدای

سعدی ه حاکما و رسئولین عالی رتبه سیاسی توصیه ری کند کده نده تنهدا در
روا ط سیاسی ،لکه در راتار اجتمداعی نید از اادراط و تفدریط در تصدمیم گیدری
پرهی ند و رصالحه و اعتدال را ه کار ندند (هما  ،ص .)12
اگر جاده ای ایدت رستقیم

ره پارسایا ارید است و یم

طبیعت شود ررد را خردی

ه ارید نیکی و یم دی

گر این هر دو در پادشه یااتی

در اقلیم و رلکش نه یااتی

شیخ اجل سعدی در تماری نوشته های خود چه ه صورت نثر و چده ده نحدو
نظم ه صاحبا قدرت نصیحت ری کند و پند ری دهدد کده در کشدورداری افلدت
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نورزند ،رردم را از هر صنف و طبقه و گروه و دسته ای که هسدتند ،از زیردسدت و
ز ردست ،درویش و تدوانگر ،دنیاپرسدت و آخدرت دوسدت ،لشدکری و کشدوری،
کاسب و تاجر ،خالصه همه و همه را ه وظایف خودشا آگاه کدرده ،از رصدالح و
رنااع آنا ارو نگذارند .صاحبا قدرت و رردا حکورت اید ا دوسدت و دشدمن
رخوردی صمیمانه و را طهای دوستانه و احسا گونه داشته اشند (هما  ،ص.)82
ه نوشته سعدی راتار عادالنه و رعایت انصاف و احسا نسبت ه تماری آحداد
رردم ،ارری نیست که حاکما نادیده گیرند .چرا که نادیده گراتن رنااع رردم و یدا
اعمال ظلم و ستم نسبت ه آنا پیاردهای ناگواری را در ر دارد:
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نه آ شوکت و پادشاهی ماند

نه آ ظلم ر روستایی ماند

خطا ین که ر دست ظالم رات

جها راند و او ا رظالم رات

چو خواهد که ویرا شود عالمی

نهد رلک در پنجه ظالمی

د انجام رات و د اندیشه کرد

که ا زیردستا جفا پیشه کرد

ه سختی و سستی ر این گذرد

ماند ر او سال ها نام د

پس عاقالنده آ اسدت کده صداحبا قددرت از حدرص و آز در دنیدای زریندی
پرهی ند ،رای رردم خود احترام قائل شوند و در تمدام اردور دا آندا دا لطدف و
ررحمت راتار کنند (هما  ،ص .)51
حکیم ابوالقاسم فردوسی ( 113 – 111هجری)

اردوسی نه تنها در حماسده سدرایی در ایدرا و ده عقیدده سدیاری از ناقددا
اروپایی در جها نظیری ندارد و لکه ااکار عالی انائی و اندرزهای حکیمانه وی و
رهارتش در وصف و رنظره سازی نی او را از جهات دیگر در ریدا شداعرا ایدرا
کم نظیر ری سازد (صفا ،8811 ،ص .)111
در اساس ،در نظام آررانی اردوسی و در عهد پهلوانی و البته دیگر عهدها ،قدرار
جها ه داشتن شاهی دادگر ،دانا و ه تعبیری س اوار ارّ ای دی است و پهلوانا در
خدرت رقراری چنین شاهی ه رزم رری خی ند (قادری ،8811 ،ص .)818
اردوسی رجموعه ای از ویژگی ها را که س اوار شاه آرردانی اسدت در راسدتای
رشروعیت آ ها یا ری کند که در این خصوص چهار ویژگی هنر ،گوهر ،ندژاد و
خرد شایا ذکر است:
هنر ا نژاد و ا گوهرست

سه چی ست و هر سه بند اندرست

هنر کی ود تا نباشد گهر

نژاده کسی دیده ی هنر

گهر آ که از ار ی دا ود

نیازد ه د دست و د نشنود

نژاد آ که اشد ز تخم پدر

س د کاید از تخم پاکی ه ر

هنر آ که آروزی از هر کسی

کوشی و پیچی ز رنجش سی

از این هر سه گوهر ود رایه دار

که زیبا ود خلعت کردگار

از منظرجریانهای ...

چو هر سه یا ی خرد ایدت

شناسنده نیک و د ایدت

( 929تا )988

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی

پهلوا آررانی شاهناره ،ر خویش ایسته ری یند که دو کدار را صدورت دهدد.
اولی سرزنش شاهی است که آئین نگه نمی دارد ،ولی رهدم تدر ،جسدتجوی کسدی
است که ارّ ای دی ،او را ه شاهی تأییدگر است .این ارد ،اید از تخمه شاها اشد
و شاه ادگی ج

رهم گ اره های سیاسی اردوسی است.

چگونه پهلوا آررانی ه طلب شاه اده آررانی ر ری آید؟ اردوسدی راه حدل را
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در الهارات ی دانی ری یند .چند نو ت در شاهناره ،چهره ها ،خوا

نما ردی شدوند

و ر اساس آ  ،ارری ر آ ها آشکار ری گردد .این الهام در خوا  ،درای پهلدوا ،
همتا و یا هتر گفته شود در خدرت تحقر ارّ ای دی رای استقرار شداه اده آرردانی
است (هما  ،ص .)821
فررا ی دا سرو

دو

ازیرا که ی ارو رزست شاه

ررا روی نمود در خوا

دو

ندارد همی راه شاها نگاه

در ایرا هیچ قانونی یا سنت تثبیت شده وجود نداشت تا جانشینی را قا ل پیش
ینی کند یا قبل از تحقر ه آ رشروعیت بخشد .آ چه نقشی اساسی داشت ادره
ای دی یا ایض الهی ود .هر کس که از این اره رخوردار ود ری توانست از طریر
جانشینی یا ه طور رستقیم ه تاج و تخت دست یا د و ددین ترتیدب حکوردت او
رشروعیت ری یاات (کاتوزیا  ،8818 ،ص .)51 – 52
شاهناره اردوسی یکی از رأخذ عمده در رورد رفهوم اره ای دی و کار رد آ در
اد یات در وسیع ترین رفهوم این اصطالح است .در شاهناره اررا روایا از آ جدا
که از این اره رخوردارند از حر جانشینی رخوردار ری شوند و حکورت آندا ده
همین دلیل رشروع و دادگرانه شمرده ری شود .زرانی که راه یداد پیش گیرند ،ادره
ای دی و نا راین رشروعیت خود را از دست ری دهندد .شدور

در ارردا روا از

حقانیت رخوردار ود و اگر پیروز ری شد ،رهبر شورشیا الجرم دارنده اره ای دی
ه شمار ری آرد و جانشین رشدروع شدناخته ردی شدد و در تخدت ارردا روایدی
رینشست (هما ).
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

جهاندار رحمود ا ارّ وجود
سر ناره را نام او تاج گشت

که او را کند راه کیها سجود
ه ارّ

دل تیره چو عاج گشت

رضمو ارّه رای ایبات رشروعیت آسمانی اررا روایا عد از اسالم نی ه کار
رات .اردوسی در رخی از رقدره هایش ر داستا های گوناگو شاهناره این واژه
رادر رورد رحمود ا نوی و اررا روایی او ه کار رده است (هما  ،ص .)11
گفتند این اره ی ای دی است
چو دارا

را ارّرند آرد

همش داد و هم دین و هم ارّهی

نه از راه کژی و نا خردی است
سپه را سراسر پسند آرد
همش تاج و هم تخت شاهنشهی
(کاتوزیا  ،8811 ،ص )11
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یا در جای دیگری( :هما  ،ص .)11

ه ارّ تو زیر الک شاه نیست
شود کوه آهن چو دریای آ

ترا راه و خورشید و دخواه نیست
اگر شنود نام ااراسیا

زرین ر نتا د سپاه ترا

نه خورشید تا ا کاله ترا

نیارد ز شاها کسی پیش تو

ج این دگهر ،ی پدر ،خویش تو

نا راین شاه دارنده ارّه ای دی و رگ یده خداست اقدط در را در خددا رسدئول
است ،نه در را ر خلر – اعدم از خلدر دارا و نیرورندد و خلدر نددار و نداتوا  :او
رگ یده خداست؛ پس رشروعیت او اقط ناشی از این رگ یدگی (یعنی داشتن ادرّه
ای دی) است؛ پس او در آ چه ری کند اقط در را ر خدا رسئول اسدت .و ددیهی
است که در چنین رقاری اید رنشأ و سرچشمه دارایی و رقدام و قددرت اجتمداعی
خالیر اشد .از هر که ری خواهد گیرد ،و ه هر که ری خواهد دهد .ه یک کالم،
حرف او قانو است و قانو حرف اوست (هما  ،ص .)11
چنا که گفتیم ،گذشته از ادعدای خددایی ،سدبب رتدااتن ادره اید دی از یدک
پادشاه ،یدادگری اوست .اگر اشارات دی شدمار ده داد و یدداد را کده در سراسدر
شاهناره پراکنده است ا هم در نظر گیریم خواهیم دید که رعنای داد در حد اایی و
کارل آ – آراستن و نواختن لشدکر ،گ یدد اادراد شایسدته در اداره اردور کشدور،
نظارت دقیر ر کار رگا لشکری و کشوری ،آ اد کدرد کشدور ،و سدتم نکدرد
شخ ،پادشاه ه رعایا است (هما  ،ص .)18
جالل الدین محمد مولوی ( 131 – 121هجری)

اندیشه رولوی انسا شناسی است عراانی و ارا ه حر ر رعه ای ربدارو اسدت
که ه ارا ذر دانش در آ ری توا کاشت .انسدا در اندیشده او روجدودی اسدت
عظیم و از نظر تکارل عمالش حدی رای وی رتصور نیست و اگدر او خواهدد هدیچ
عارلی و هیچ رحرکی نمی تواند ر او چیره شود (سرو  ،8812 ،ص .)851-852
نا راین این انسا روجودی است دو ساحتی ،که از یک سو هم جدنس سداکنا
دیار قر

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی
از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

و یا عالم قدس است و از سدوی دیگدر هدم نشدین حیواندات و ندده

ظلمت کده طبیعت است .آ که رخدوم است عنصر رلکوتی اوست و آ که خدادم
است عنصر طبیعی اوست (هما  ،ص .)851
رولوی رای ایبات رشروعیت رعتقد است :انبیا انسا هایی هستند کده از روح
وحی رخوردارند و انسا های عارف ه درجاتی تعیف تر و خفیف تر ،پرتوی از
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آ چراغ تاریکی سوز را در تمیر روشن خود حمل ری کنند و انسا هایی عدادی
عقلی ج ئی دارند که درخور سودای زندگی است.
عقل احمد از کسی پنها نشد

روح وحیش ردرو هر جا نشد

روح وحیی را رناسبهاست نی

درنیا د عقل ،کا آرد ع ی

گه جنو یند گهی حیرا شود

زا که روقوف است تا او آ شود
عقل روسی ود در دید

چو رناسبهای ااعال خضر

پیش روسی ،چو نبود

نارناسب ری نمود ااعال او

ه زعم رولوی ،رردم ه جای روی آورد ه رحبو

کدر
حال او

راستین و آراردش خدش

جا  ،ه چی هایی روی ری آورند که افلت زا و تخدیرآور اشد و ا قر انی کدرد
هو

و اختیار خود گما ری کنند کنو راحتی ه دست آورده اند .اردا ده هدر جدا

روی آورند آ را خالی از رنجی و گ شی نخواهند ساخت ،ج در آاو
ر

االر ا

حضرت

که رأرن و رکمن همه آرارش هاست (هما  ،ص .)818

خود ینی ،کلید همه دوری ها و جدایی هاست .و انا سرچشمه همه رهایی ها و
وصال هاست .ه خود استقالل داد و خود را همه کاره پنداشتن و خود را تحسین
کرد رادر همه آات هاست (هما  ،ص .)811 – 811
خداوند ولی رؤرنا است و این والیت ،در جها خداو ،رجداری خداص دارد.
اولیا خداوند هما ها هستند که حارل والیت خداوندی اند .آدری وقتی این اولیا
را یاات و خود را ه آنا سپرد و در حلقه یارا آنا درآرد و خود را در آنا دیدد،
تازه از خود اخبر ری شود (هما  ،ص .)811
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

عدالت ،نا ه یک تعریف رشهور عبارت اسدت از عطدا ده انددازه اسدتحقاق و
رولوی راساس همین تعریف ،از روی اعترا

ری گوید کده اگدر هدر عطدایی ده

قا لیتی رسبوق اشد ،آ قا لیت هم (که خدود عطدایی اسدت) ده قا لیدت دیگدری
رسبوق خواهد شد و این یا ه تسلسل رحال ری انجارد یدا در جدایی رتوقدف ردی
شود .آ توقف در جایی خواهد ود که نعمتی ی رعایدت و دی سدا قه اسدتحقاق
قا لیت عطا شده اشد و هذا هو المطلو

(سرو  ،8811 ،ص .)112

چاره آ دل عطای ربدلی ست
داد او را قا لیت شرط نیست
لکه شرط قا لیت داد اوست
داد ،لُبّ و قا لیت هست پوست
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پس عدل نه خلقت را اقتضا ری کند و نه ه کدار تبیدین آ ردی آیدد ،چدرا کده

روجودات رعدوم ،از همه نظر رعدوم و تهی اند ،هم تهی از قا لیدت و هدم تدهی از
استحقاق ،و لذا ا توسل ه عدل نمی توا سر خلقت آ ها را دریاات .جود الهدی
است که ری تواند حادیه عظیم خلقت را تبیین کند نه عدل او و این تقدم جدود در
عدل را نشا ری دهد (هما ).
خلر را چو آ

دا صاف و زالل

اندر آ تا ا صفات ذوالجالل
پادشاها رظهر شاهی حر
ااتال ررآت آگاهی حر
خو

رویا آینه خو ی او

عشر ایشا عکس رطلو ی او

یا رولوی در جای دیگری ری گوید (سرو  ،8811 ،ص .)811
انبیا در قطع اسبا

آردند

رعج ات خویش ر کیوا زدند

هم چنین او ری اا اید (داوری ،8818 ،ص .)11
عقل ج وی عقل استخراج نیست
ج پذیرای ان و رحتاج نیست
قا ل تعلیم و اهم است این خرد
لیک صاحب وحی تعلیمش دهد
ابوالفضل بیهقی ( 145 – 123هجری)

یهقی نخست اررا روایدا را دا پیداربرا و رسدوال خداوندد کده دو گدروه
رگ یده خداوند رای حکورت ه رردم و راهنمای ایشا هستند رقایسده ردی کندد
(کاتوزیا  ،هما  ،ص .)18

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی

«دا که خدای تعالی قوتی ه پیغمبرا صلوات اله علیهم اجمعین داده اسدت و

از منظرجریانهای ...

قوت دیگر ه پادشاها و ر خلر روی زرین واجب کدرده کده ددا دو قدوت

( 929تا )988

یاید گروید و دا راه راست ای دی دانسدت  ...پدس قدوت پیغمبدرا علدیهم
السالم رعج ات آرد ،یعنی هما چی هایی که خلر از آورد رثل آ عاج آیند
و قوت پادشاها اندیشه اریک و درازی دست و ظفر و نصدرت در دشدمنا
وداد که دهند رواار ا اررا های ای د تعالی».

و یهقی در جای دیگری تمای ی قاطع ریا اررا روایی که ادره اید دی دارد و
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ااصبا و شورشیانی که ه عنوا کارالش اسالری «خارجی» از ایشدا یداد ردی کندد،
قائل است (هما ).
«  ...که ارق ریا پادشاها رؤید روار و ریدا خدارجی رتغلدب آ اسدت کده
پادشاها را چو دادگر و نیکو کردار و نیکو سیرت و نیکو آیار اشند ،طاعدت
اید داشت و گماشته ه حر باید دانست و رتغلبا را کده سدتمکار و ددکردار
اشند خارجی اید گفت و ا ایشا جهاد اید کرد ( » ...هما ).
ناصرخسرو قبادیانی ( 131 – 141هجری)

ناصرخسرو در خصوص یعت ری گوید (قادری ،8811 ،ص .)188 – 185
یک روز خواندم ز قرآ آیت یعت کای د ه قرآ گفت که ر دست رن از ر

اشاره او ه پیما و یعت است که زیر درخت ا پیاربر (ص) صورت گرات:
کنو آ شجر و دست چگونه است آ دست کجا جویم و آ یعت و رحضر؟

پرسشی که ناصرخسرو طرح ری کند ،این است که آیا ایدن ادراز دود دسدت
الهی رر وط ه هما واقعه خاص است و یا ارری رستدام در دل زرا ؟
و پاسخی که ناصرخسرو ه پرسش خود ری دهد ،آ است که آ یعت رتعلدر
ه هما جمع و صحا ی پیاربر (ص) و آ واقعه خاص ود؛
آ ها همه یارا رسولند و هشتی

وی اعترا

رخصوص دا یعت و از خلر رخیر

خود را چنین یا ری کند (هما ).

را جرم چه کردیم ندادیم دا وقت؟ رحروم چرائیم ز پیغمبر و رضطر؟
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

در واقع ناصرخسرو ا پرسش و پاسخی کده عرتده ردی دارد ،در واقدع زرینده
تاریخی – دینی خود را که یانگر ایض ردام و جریا رستمر ارارت است ،ر شرح
درآورده است.
حلقه ارام در نظام اسماعیلی ،هما چی ی است که ا السدفه تداریخی – دیندی
ناصرخسرو سازگار است .یعنی ررک یتی که تواند نمایندگی هر دو سویه ظاهری و
اطنی دین را در هر عصری عهده دار شود (هما  ،ص .)181
ه این ترتیب یکی از رهم ترین توانایی ها ،توانایی حجدت ده تأویدل و نشدا
داد سوی اطنی ارور دینی است و این ارر روتوع رهمی است که ناصرخسرو در
آیار خود ه آ اقدام ری ورزد (هما  ،ص .)181
ناصرخسرو در کتا
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وجه دین که وی خود آ را «روی دین» ری نارد و در آ

ه تعداد رکعات نماز ،یعنی  18گفتار ه شرح رعالم دینی ری پردازد .در گفتدار اول

که ه ایبات حجت خدای تعالی ر خلر که هما ارام هر عصر اشدد ،اخددتصاص

داده ،رراتب نبی ،وصی و ارام عصر را تفسیر ردی کندد .وی ا تددا آیده «او عجبلمم ا

جائکم ذکرمن ربکلم عیلر رجلل ملنکم لینلذرکم» را آورده و سپس رینویسد :پس گدویم کده
آ یک شخ ،پیاربر اشد اندر دور خویش و وصی او اشد اندر عصدر خدویش و

ارام روزگار اشد اندر هر روزگاری (هما  ،ص .)181
عبید زاکانی ( 213 – 221هجری)

رساله اخالق االشراف عبیدد ،از ندوعی طند تلدخ و نیدا درااکن نسدبت ده
رسورات و اشراایت زرانه خود است .چهار ا

نخسدت ایدن رسداله ،در اسداس،

پردازشی از اضائل چهارگانه سنتی (کالسیک) حکمت ،شجاعت ،خویشتن داری و
عدالت است که رورد حث ایلسواا سیاسی و اخالق وده اسدت .در دا

دوم و

در رذهب شجاعت پس از ذکر اهمیت شجاعت که صورتی از قوه اضبی دود کده
گذشتگا رای نفس قائل ودند ،ری نویسد «حکما شجاع کسی را گفته اندد کده در
او نجدت و همت لند و سکو نفس و یبات و تحمل و شهارت و تواتع و جهت
و رقت اشد» عبید در ا

چهارم ه عدالت ری پردازد و در سدیاق رعمدول ،ا تددا

رذهب رنسوخ را در ستایش از عدالت و قوام خشی آ ه کوتاهی آورده و سدپس
در شرح رذهب رختار و از ز ا اکا ر زرانه ا

ری نویسد « :ندای کدار سدلطنت و

ارراندهی و کدخدایی ه ریاست است .تا از کسی نترسند ارردا آ کدس نبرندد و
همه یکسا اشند و نای کارها خلل پذیر و نظام ارور گسسدته شدود (همدا  ،ص
.)821 – 821
عبید در اداره ری نویسد :آ کس که حاشا عدل نورزد و کسی را ن ند و نکشدد
و رصادره نکند و خود را رست نسازد و ر زیردستا اظهار عر ده و اضدب نکندد

تحلیل مؤلفه

رردم از او نترسند و رعیت اررا رلوو نبرند .ارزنددا و االردا سدخن پددرا و

مشروعیت سیاسی

رخدورا نشنوند ،رصالح الد و عباد رتالشی گردد (هما  ،ص .)811
عبید در قصیده رو

از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

و گر ه اشاره دارد که :گر ه عا د و پارسا ه شکار روشدا

ری پردازد .این رنظوره که حکایت گونه اسدت و سداخت جدذا ی دارد ،گر دده ای
ریاکار از سرزرین کررا را هجو ری کند که ه قتل عام و تار و ردار کدرد روشدا
اارس ری پردازد .این قصیده و در نگاه اول ،توتیحی است از ریاکدارا دیندی کده
چگونه ر روشا که عاره رردم ری اشند ،سلطه یااته و جا این ها اندوخته آ هدا
ری گردد.
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روشکا را گرات و زد ه زرین

که شدندی ه خاو یکسانا

لشکر از یک طرف ارار ری شد

شاه از یک جهت گری انا

در واقع عبید در این قصیده ،حکایتی چند رنظوره را تدارو ری یندد ،هدم کدار
دیانت و زهدورزی و حماقت و ر اد راتن رردرا عادی را تصویرگری ری کند و
هم نظمی در عاقبت شاه واسحاق و ریاکاری اریر ربارزالددین ردی سدراید (همدا ،
ص .)815 – 811
هـ) فقه شیعه و مسئله مشروعیت سیاسی

ا توجه ه اهمیت رنصب ارارت در شیعه که آ را رنصبی الهی و ارتداد نبدوت
ری دانند ،شیعیا عقیده دارند که ارام الزم است صفاتی استثنایی و اراتر از ویژگدی
های رردرا عادی داشته اشد (ایرحی ،8811 ،ص .)58
رتکلما شیعه ،که در اصطالح ه تحلیل گرا اصول عقاید شیعه گفته ری شود،
نبوت و ارارت را از طریر قاعده لطف یا ت و حتی واجب داشته اند .راساس ایدن
قاعده ،که ه نظرشا یک قاعده عقلی است ،در خداوندد واجدب اسدت کده از راه
لطف و رحمت ر ندگا خود ،پیاربرا و اگرنه ارارانی را در ریا نددگا گسدیل
دارد تا راه و رسم صالح و سعادت در رعاد و رعا

را ه آنا یاروزندد و آندا را

ه رصالح و رفاسد اعمال زشت و زیبای خود آگداه و هوشدیار سدازند (همدا  ،ص
.)821
اقیها شیعه در طول تداریخ ،از رنبدع قددرت و رشدروعیت دولدت اسدالری و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

صفات رعتبر در حاکم اسالری ،حث کرده اند .در این ین ،همواره سدؤال هدایی از
قبیل نوع قدرت رشروع ،ارتباط آ ا تغلب ،ارتباط عالما ا حکورت های جائر و
رحدوده والیت حاکم طرح شده ود (حقیقت ،8811 ،ص .)18
تفکر شیعی در ارتداد و گرایش ،اهل ر ی و اصحا

حددیث از اهدل سدنت ،و

تحت شرایط تاریخی – سیاسی خاصی در سده هدای نخسدت دوره ریانده تکدوین
یاات و الجرم تباری دو گانه پیدا کرد .این دوگانگی که در روند تکدارلی خدود دا
عنوا اخباریه و اصولیو سط یاات ،عموراش ر رنازعه ای تعیین کننده در ا

اردام

شناسی و جایگاه عقل استوار ود (ایرحی ،8811 ،ص .)121
عالمه حلی ( 114 – 211هجری)
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او ارارت را لطفی ری داند که رای تأرین و تضمین آزادی و اختیدار انسدا هدا

رقدر شده است .زیرا ،انسا عقالش خطاپذیر است و راع این خطای احتمالی ج دا
رجوع ه رنبعی عاری از خطا که هما علم و ارام رعصوم است ،نارمکن ری نمایدد
(هما  ،ص .)121
وی اجتهاد را ربتنی ر اعتبارات نظری ری داند که االباش از ظواهر ن ،دریاادت
نمی شوند .عالره حلی ،نخستین عالم شیعی که حارل عندوا آیدت ا ...دود ،تأییدد
نظری را رای اصل حکورت شرعی ربتنی ر اجتهاد که تا آ زرا ردورد اخدتالف
ود ،اراهم آورد .او ا اجرای این اصل که عقل اقیه قدادر اسدت حتدی در روتدوع
های دینی قضاوت رعتبر ارائه دهد ،راه را رای ایفای نقش عدی و از هم سیاسدی
علمای شیعه هموار کرد (هالم ،8811 ،ص .)881
ه نظر عالره ،خداوند انسا ها را آزاد و رختار آاریده است و نه رجبور؛ ارا در
را ر این آزادی و اختیار ،تعهدات و تکالیفی را نید رقددر نمدوده و توسدط پیداربر
(ص) یوا

آ ها را خبر داده است .اکنو رای کاستن احتمال هدر گونده

و عقا

خطا و اراروشی و عصیا از طرف انسا ها ،ر خداوندد واجدب دود کده رهبدرا
رعصوری را در ین آ ها قرار دهد تا رؤرنا خال ،و عالقه رند خدا ا رراجعه ه
آ ها هدایت شوند .البته نصب ارام رعصوم (ع) ه رعنای تحمیدل حکوردت او در
رردم نبوده و لکه صرااش حجتی است کده در صدورت تمایدل و رراجعده ردردم ،در
دسترس آنا اشد و آنا عذری رای تقصیر احتمالی خود نداشته اشدند (ایرحدی،
 ،8811ص .)18
ابوجعفر محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ الطایفه ( 145 – 113هجری)

وی ه قلم و اقه شیعه اعتدال خشید و نه چو اخباریا صرااش اخبار را ربندای
استنباط قرار داد و نه همانند پیشینیا ه اهل ر ی گرائید ،لکه ه تناسدب ردورد از
ظواهر کتا

و سنت و در نبود آ ها از ادله عقلدی اسدتفاده کدرد .در واقدع ،شدیخ

طوسی در سط رو

شناسی ویژه خود ،که عدها ه اجتهاد الظن رعروف شدد ،آ

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی
از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

گونه که خود در المبسوط اشاره ری کند ،از رهیاات اقهای جمهدور (اهدل سدنت)
الهام ری گیرد (هما  ،8811 ،ص .)112 – 111
شیخ طوسی در اره راهیت قضا و شرایط قاتی ر این اور است که تنها شدرط
قاتی تحکیم ،عالوه ر جارعیت شرایط اتوا ،رتایت طراین رخاصمه ه جای اذ
در قاتی رنصو

است .ه نظر شیخ ،هر گاه دو نفر ر اردی از شدهروندا تواادر
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کنند و خواهند که ین آنا قضاوت نماید ،حکم او ال ام خواهد داشت .طوسی ده
دو قول از ارام رحمد شااعی اشاره ری کند؛ یکی ،ال ام ناشی از خود حکم است؛ و
دیگری ،رشروط ود ال ام است ه رتایت طراین دعوا عد از صدور حکم .شیخ،
نظر نخست را ری پذیرد و در تقویت دیدگاه خود ،عالوه ر رقبوله عمر ن حنظله،
ر دلیل عقل نی استناد ری کند .ه نظر او ،اگر رتایت طراین حتی عدد از تحکدیم
نی اعتبار داشته اشد ،در این صورت ترااع ه قاتی تحکیم و رراجعه او ی رعندی
ری شود .زیرا چنین رتایتی قبل از ترااع و رراجعه ه قاتی تحکیم نی وجود دارد
(هما  ،8818 ،ص .)111 – 118
سید حیدر آملی ( 213 – 241هجری)

او ری گوید نبوت رطلقه و کمال انسا رستل م علم کارل اسدت .اساسداش ،وقتدی
انسا کارل رظهر همه اسمای الهی شدد و همده رظداهر و اسدما او را ادرا گرادت،
خطایی در او راه نخواهد یاات (علیخانی ،8815 ،ص .)815
حیدر آرلی جمعی ریا تشیع و الهیات صوایانه ایجاد کرد .نظریه توحید حیددر
آرلی ر وحدت وجود ا ن عر ی استوار شدده اسدت .توحیددی کالردی و ظداهری
وجود دارد که وحدت خدا را تصدیر ری کند و هما توحیدی است کده پیداربرا
رردم را ه آ ارا خوانده اند و هم چنین توحیدی وجودی و اطنی وجود دارد کده
وحدت وجود را تصدیر ری کند و هما توحیدی است که اولیا ا ...رردم را ه آ
ری خوانند (کور ن ،8828 ،ص .)528
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

همانند طرز تلقی ا ن عر ی از حضرت رسیح ،دوازده ارام نید در کتدا

جدارع

االسرار حیدر آرلی نقش حارال و شفیعا نورالهی را دارندد کده در ندور رحمددی
جلوه گر است و نا راین وسیله هایی رای تنویر ااکار صوایانه هستند .دین گونه،
تصوف و تشیع ا هم رتحد ری شوند و جنبه اطنی اسالم ،حکمت الهی را تشدکیل
ری دهند (هالم ،هما  ،ص .)858
شیخ مفید ( 111 – 111هجری)

رو

شناسی شیخ رفید که عدها تحت عنوا رکتب اصولی سط یاات ،عقدل

را در رقام یکی از ادله احکام شرع تثبیت کرد و ه رثا ه یک قاعده کلی ،ر رالزرده
ین عقل و شرع حکم نمود .عمده ترین تال
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علمی اردگرایا شدیعه دوره ریانده،

تفسیر عقالنی اندیشه ارارت و نی توتیح را طه عقل و اراردت در زنددگی سیاسدی

شیعه است .در این گفتما  ،رسئله اراردت ،اراتدر از یدک نظریده سیاسدی یدا دیندی
رحض ،ربنای رعرات شناختی ویژه دارد و علم اردام را در ررکد هدر گونده تأردل
نظری در اره زندگی سیاسی قرار ری دهد .شیخ رفید ری گوید:
« ه راستی ،ارارا که جانشین پیاربرا در تنفیذ احکام و اجرای حدود و حفدظ
شریعت ها و تأدیب رردم هستند ،همانند انبیا رعصوم هستند».

دانش سیاسی شیعه ،ا چنین دیدگاهی ،در روتعی قرار ری گیرد که عدالوه در
وجو

وجود رعصوم (ع) در زندگی سیاسی ر وجو

اراردت ااضدل در اندیشده

سیاسی نی تأکید ری کند و ه این لحاظ که از دیدگاه رعرات شناختی ،هدر ادرد یدا
جماعتی از ارت انحطاط پذیر ری داند .شرایط ارکا طرح – نظریه نصب حداکم را
در درو گفتما خود تدارو نموده و از این حیث ه نقادی نیدادی خالادت سدنی
ری پردازد (ایرحی ،8811 ،ص .)121 – 111
هم چنین شیخ رفید ری اا اید (سید اقری ،8811 ،ص .)811
«اگر حدیثی را یا یم که ا حکم عقل رخالفت دارد ،آ را رها ردی کندیم ،زیدرا
عقل ه اساد آ حکم ری کند».

او سپس ا اشاره ه جایگاه عقدل در زنددگی سیاسدی دوره ایبدت ردی نویسدد
(هما  ،8811 ،ص .)115
«وجود ارام (ع) رای حل رنازعات ،یا احکام شرعی و رصالح دنیوی همواره
الزم است  ...و اگر ارام ه لحاظ تقیه و اتطرار  ...ایبت نمایدد  ...در حدواد
واقعه رورد ا تال واجب است ه اقهای شیعه رراجعه کرده و از طریر آنا ده
احکام شریعت که ن د آنا ه ارانت واگذار شده ،آگاه شوند و ا اقدا ررجدع
احکام یا عدم ن ،در ارور رورد ا تال  ،ررجع نهایی حکم عقل است».
سید مرتضی علم الهدی ( 155 – 111هجری)

او رگ ترین نظریه پرداز اجماع در اقه شیعه اسدت .اجمداع ده نظدر ایشدا ،

تحلیل مؤلفه
مشروعیت سیاسی
از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

اعتبار رطلر ندارد ،لکه در رواردی دا رراجعه و استناد ری شدود کده حکمدی از
ظاهر کتا

(قرآ ) و یا نقل رتواتر و علم آور وجود نداشته اشدد .وی اتدااه ردی

کند که هرگاه از ارقه حقه (شیعه) اجماعی تحقر یا د ،چنین اجماعی حجت است
و ر را واجب نیست که دلیل اجماع کنندگا را ددانیم و یدا از آ جسدتجو کندیم.
زیرا آ چه حجت را است و دا اعتماد ری کنیم ،اجمداع آ هدا اسدت نده دلیدل
اجماع آنا  .کالم علم الهدی را ر است ا این که؛ هر آ چه ارت یدا شدیعیا و یدا
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علما در رواردی اجماع و اتفاق نمایند ،الجرم رواار ر ی رعصوم (ع) است ،در ایر
این صورت ر ارام (ع) الزم است که ر ی خود را عیا و آشکار سازد (همدا  ،ص
.)111
دین سا  ،سید ررتضی علم الهدی نی همانند شیخ رفید جارعه شدیعه را ده دو
قسم عالما و عاره تقسیم ردی کندد و سدپس دا تقسدیم جارعده علمدی شدیعه ده
دانشمندا صاحب نظر در احکام شرعی و دیگرا  ،رشروعیت اجماع را اساسداش ده
جمع رعدود و انگشت شمار عالما صاحب ر ی در احکام شرعی رحدود ری کندد
(هما  ،ص .)111
نتیجه گیری
در رویکرد ایرانی و حتی اقهی ا رو

اجتهادی اقها ویژه رپایه تحلیل رولفه

رشروعیت سیاسی ،رعیاری که رای طبقه ندی نظام سیاسی وجود داشته است ،نگاه
ه یک الگوی آررانی است .راین اساس از پیشار

های رختلف شروع ریکردندد

و زرانی که ریخواستند نظام سیاسی را تقسیم ندی کنند ،ه آ الگوی آررانی نگداه
ریکردند .رربنای داده های این تحقیر الگوی آرردانیشدا یدا اراید دی یدا اراردت
است.
اگر حث را از اارا ی ،رؤسدس السدفه سیاسدی اسدالری ،شدروع کندیم ،تدا ده
سایرجریا های اکری رسیم ،ری ینیم کده یکدی از دادادههدای همیشدگی آ هدا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
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تقسیم ندی نظامهای سیاسی ،ربتنی ر رخی رعیارها ،وده است.اساسدا آ هدا نظدام
سیاسی را ه ااتله و ایرااتله تقسیم کردند ،یعندی تقسدیم نددیشدا در اسداس
ااتله و ایرااتله ود است .در این نگاه یدک نفدر در ر س نظدام سیاسدی قدرار
ریگراته است و نظام سیاسی هدف و اایتی داشته است و ر این اسداس جارعده و
نظام سیاسی ااتله و ایرااتله ریشده است .سته ه اینکه چده کسدی ده عندوا
رئیس نظام سیاسی است و چه هدای را اعضای این نظام سیاسی تعقیب ردیکردندد
نظام ااتله و یا ایرااتله ریشد .در این سنت السفی صراا در ویژگدیهدای ایدن
رئیس اختالف است .ویژگیهایی که اارا ی ذکر ریکند تا حدی ا ا ن سینا تفداوت
پیدا ریکند ،این تفاوت ا شیخ اشراق و رکتدب اشدراق جددیتدر ردیشدود و داز
درجریا های اکری دیگر هم تفاوتهایی در ایدن ویژگدیهدا دارد .ولدی رو
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و

رویکردشا رشا ه است ،ردینهشا ااتله و یدا ایرااتدله اسدت و البتده ااتدله و

ایرااتله هم اقساری دارد .ه این دلیل که وقتی در سدنت السدفی ،نظدام سیاسدی و
ردینه را ه ااتله و ایرااتله تقسیم ریکنند و یکی از شاخ،های ااتله ود را
در رئیس و ویژگیهای رئیس ریدانند؛ پس نگاهشا نگاه هرری شکل است ،یعندی
ساختار را هرری ری ینند .ه گونه ای که در قاعده این هرم رردم قدرار ردیگیرندد و
در ر سش هم رئیس اول و یا رئیس دوم ا هما ویژگیهایی که در رباحث السدفه
سیاسی وجود دارد ،قرار ریگیرند .وقتی گفته ری شود اایت دولت ،ردینه ااتله و
سعادت است یا ردینه ایرااتله اایتش قدرت و یروت است ،خدود ایدن اایدت و
هدف یک کارویژه ه دنبال دارد و کار ویدژه اصدلی نظدام سیاسدی تحقدر سدعادت
است .نا راین رشروعیت سیاسی نظام ترسیم شده دراین تحقیر نا ه تلقی جریدا
های اکری اید وظیفه اصلی ا
گرات که پیشار

را در جهت سعادت رردم طراحی کند نباید نادیده

های سنت السفی-ایرانی واسالری ،طبیعتدا السدفی اسدت کده

یکی از رهمترین آ ها عدم تعهد ه عقل درو دینی است ،در حالی که سنت اقهی
رتعهد ه عقل درو دینی است؛ چو کالم را ج

رفروتات خود

قرار ریدهد،

نا راین ازیک رنظر ری توا گفت :داداه یک ایلسوف ایبات رشروعیت یا ایبدات
حقانیت ه رعنای اقهی نیست ،در حالی که داداه یک اقیه این است؛ یا ه عبارت
دیگر ایلسوف داداه دااع از آروزههدای شدرعی را نددارد ،ولدی داداده داداع از
آروزههای شرعی در رتکلم و اقیه وجود دارد .ایدنهدا پدیش ادر
دارند .البته درست است که این عقل السفی و رو

هدای رتفداوتی

عقلی ر اساس سدازگاری کده

ایلسواا رسلما ین عقل و وحی رقرار ریکردند نمی تواند رغایر ا دیدن اشدد.
ولی در حثهای اقهی دقیقا اید یک اقیه رتعبد ه دالیل وحیانی اشد ولو این که
سازگار ا عقل هم نیست ،البته عقل ه عنوا یک رنبدع رسدتقل .عقلدی کده ردا در

تحلیل مؤلفه

حثهای اقهی ه عنوا یک رنبع ریشناسیم اقط رحدود ه رستقالت و ددیهیات

مشروعیت سیاسی

عقلیه است ،ر اساس هما قاعدهی «کیما حکلم بله العلرک حکلم بله ال کلل و کیملا حکلم بله
ال کل حکم به العلرک» رطرح ریشود .اردا عقدل در حدثهدای السدفی گسدتردهتدر و
دارنها

از منظرجریانهای ...
( 929تا )988

یشتر است.از ا ن سینا ه عد تحولی در السفه سیاسی اسالم و عد شدیعه

در ایرا رخ ری دهد این است که السدفه خدود

را در خددرت ایبدات الهیدات و

شریعت و نبوت و ارارت قرار ریدهد ،یعنی ا دن سدینا اسدتدالل السدفی را جهدت
ایبات نبوت و ارارت ه کار ریگیرد .ارا وقتی ه جریا های اکری دیگر ریرسدیم
عالوه ر این که السفه در خدرت ایبات نبوت و ارارت قرار ریگیرد زرینده سدازی
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رای والیت یا والیت اقیه هم در این نظریه اراهم ریشود.سوال اصدلی و رشدترو
نظریههای قدیم در نظام سیاسی این است که چه کسدی حدر حاکمیدت دارد؟ چده
کسی ریتواند حکورت کند و حکورتش رشروعیت دارد؟ رثال در سنت اقهدی ،آیدا
اقیه حر حاکمیت دارد و یا سلطا ؟ و یدا در سدنت السدفی ،رئدیس اول کده حدر
حاکمیت را داراست ،اید چه ویژگیها و شاخ،هایی را داشته اشد؟

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316
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