مشروعيت چندالیه :تأملی در مبانی مشروعيت نظام
سياسی در سيره و کالم امام علی

تاریخ دریافت49/3/72 :

تاریخ تأیید49/5/73 :

سیدمحمدعلی حسینیزاده

*

مشروعیت د نظريه ها جديد ا د کالم و سیره امام علی

جسوجا کرد؟ ايت مااهته

میکاشد با وشی تطبیای به اي پرسشها پاسخ دهد .د اي

اسوا ابوتدا د سست ت او

برخی از نظريه ها مشروعیت تاضیح داده خااهد شد .بر اساس يافوته هتا ايت ب تش
مشروعیت امر بسیط نیست بلکه پديده ا چنتد یيته استت کته ابمتاد م ولفتی چتا
کا کردها ،ضايت ع امی ،سانا و اخالق و هنجا ها ا د بر میگیرد .ستس
دوم ابماد مذکا د سیره و کالم امام علی

د ب تش

جسوجا میشاد و د نهايت مااهه بته ايت

نویجه می سد که مشروعیت از نگاه امام علی

چندیيه و مبونی بر ابماد م ولف است و

حکامتها برا مشروعیتداشو بايد مج اعتها از ويژگتیهتا ا دا ا باشتند .د واست
مشروعیت تام به وضمیوی ی مانی میماند و حکامتها به نسبت نزديکی به ايت وضتمیت
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مشروعیت نظام سیاسی بر چه بنیادهايی استواا متیشتاد و یيتا متیتتاا بنیادهتا

مشروعیت دا ند و از حق فرماندهی و اطاعت شد برخا دا میباشند.

کلیدواژگان :مشروعیت سیاسی ،مشروعیت چندالیه ،امام علیی

قانون.

* استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.

 ،رضیایت عامیه،
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مقدمه 

قوی ترین اگر قدرتش را به صورت حق و اطاعت را به صورت وظیفه در نیاورد هرگی
آنقدر قوی نیست که همیشه حاکم بماند (روسو ،6611 ،ص.)9
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مشروعیت به معنای حق اعمال قدرت است و نظریههای مشروعیت به دنبال پاسخ به
این پرسشها هستند که قدرت دولت بر چه مبنایی و چگونه به حیق تبیدی مییشیود و
چگونه یا در چه شرایطی دولت اخالقاً مجاز به تحمی قانونها و دستورها به افراد تحیت
سلطه خود میباشد و شهروندان در چه شرایطی مکلف به اطاعت از قدرت حاکم هسیتند.
بییدین ترتیییی وظیفییه نظریییههییای مشییروعیت توهیییه هم مییان قییدرت و اطاعییت
است) .(Coicaud,2004,p.10اگر دولتی را مشروع بیدانیم .شیهروندان بیه اطاعیت از آن
مکلف میشوند و حاکمی که مشروعیت دارد از حق دستوردادن و اطاعتشیدن برخیوردار
خواهد بود و اطاعت در این شک وظیفهای اخالقی به شمار میرود؛ به سخن دیگر اتبیاع
دولت مشروع ،موافق ییا مخیالف ،مکلیف بیه اطاعیت از آن هسیتند .بنیابراین مییتیوان
مشروعیت را حق اخالقی و انحصاری یك نهاد در تحمی تکالیف ال امآور بر گروه یا فرد
و اهبار آنان به این تکالیف تعریف کرد).(Simmons, 2001, p. 155
اهمیت مشروعیت در این است که دالی و انگی ههای اخالقی الزم برای همکیاری و
اطاعت را از هانی مردم و تابعان قدرت فراهم میکند .در صیورت فرسیایش مشیروعیت،
نظام سیاسی به زور متوس میشود؛ اما زور میتواند مردم را از کاری باز دارد ،نمییتوانید
آنان را به همکاری و اطاعت برانگی د .همچنین نظم ،ثبات و کارآمدی نظیام سیاسیی و
تداوم آن بهخصوص در بحران ها به وفاداری مردم گره خورده است که خود پیامد مستقیم
مشروعیت به شمار میرود .بنابراین مشروعیت را میتوان مهمترین مسئله دولتها تلقیی
کرد و به همین دلی در تاریخ اندیشه سیاسی پرسشهایی از قبی اینکه دولت چگونه و تا
چه اندازه مشروع میشود و چه چی ی قدرت سیاسی را مشروع میسازد ،از اهمیت بسیاری
برخوردار است و از دغدغههای اصلی اندیشمندان سیاسی به شمار میآید.
نظریههای مشروعیت را میتوان از عصر طالیی اندیشه سیاسی در یونیان باسیتان تیا
امیروز دنبییال کییرد .در قیرن بیسییتم مشییهورترین گی ارز از مشییروعیت را مییاکو وبییر
هامعهشناس آلمانی ارائه کرده است .گ ارز وبر از این مفهوم از منظری هامعهشناختی و
مبتنی بر نگرشی توصیفی یا عینی و معطوف به باورها و نگرزهای مردم نسبت به اقتدار

سیاسی است .در این دیدگاه مشروعیت به نگرز مردم باز میگردد و فاقد هر گونه معیار
هنجاری است) .(Fabienne Peter, 2010طبقهبنیدی وبیر بعید از وی میورد پیویرز و
استناد اغلی نویسندگان قرار گرفت و نظریهاز به نظرییه کالسییك مشیروعیت تبیدی
گردید .بر مبنای وبر مشروعیت نظام سیاسی به این معناست که مردم چه اعتقاد و بیاوری
به اقتدار سیاسی موهود دارند .بدین ترتیی مبنای هر گونه اقتدار سیاسی و هر گونه میی
به اطاعت سیاسی باوری عمومی است که بر اساس آن کسانی که قدرت را اعمال میکنند
اعتبار و من لت فرمانروایی مییابند و آنانکه اطاعت میکنند خود را در موقعیت فرمانبری
میبینند .سنخشناسی مشهور وبر از مشروعیت بر سهگانیه مشیروعیت عقالییی ،سینتی و
کاری مایی بنا شده است (وبر ،6631 ،ص .)663به نظر وبر مشروعیت شرط اعمال قیدرت

همان گونه که اشاره شد از منظر وبر مشروعیت دولت به بیاور و نگیرز اتبیاع تقلیی
مییابد(بیتهام ،7327 ،ص .)77بسیاری از عالمان علوم اهتمیاعی کیه دربیاره مشیروعیت
نوشتهاند ،همانند وبر مشروعیت را با دیدگاهها ،نگرزها و برداشتها و گرایشهای مثبت
شهروندان بیه هامعیه و حکومیت آن یکیی گرفتیه و درواقیه هماننید وبیر بیه گ ارشیی
هامعهشناختی و بسیط از مشروعیت بسنده کردهاند .اما بر این نگرز نقدهای بسیاری وارد
شده است :اوالً گفته میشود که هیچ نظریه معقولی در مورد مشروعیت نمیتواند میدعی
باشد که یك دولت فقط به دلی احساس وفاداری شهروندانش از حیق اهبیار شیهروندان
برخوردار است؛ به سخن دیگر از وفاداری و حسن نییت شیهروندان حیق فرمیاندادن بیر
نمیآید .ثانیاً دولت میتواند مشروعیت خود را از طریق تلقین و آموزز و کنترل رسانهای
ایجاد کند و تداوم بخشد و در این صورت آیا میتوان این دولت را مشیروع دانسیت .ثالثیاً
اینکه دولت میتواند فقط به دلی سادگی بیش از اندازه یا غیراخالقیبودن و بیتوههبودن
یا سوء تفاهم شهروندانش مشروعیت داشته باشد .درحالیکه وقتیی از مشیروعیت سیخن
میگوییم هیچ یك از اینها را منظور نداریم .همانگونه که اشاره شد مشروعیت نوعی حق
و اقتدار اخالقی است و حق نمیتواند محصول نگرز شهروندان باشد .تیاریخ سیرکوو و
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نیست؛ اما مالزم آن است و قدرت میتواند به زور و بدون مشروعیت نی اعمال شیود امیا
تمام آنان که قدرت را اعمال میکنند ،نیاز روانی به توهیه خیود دارنید و همیه آنیان کیه
بهرهمند از قدرتاند ،نیازمند آن هستند که قدرت را حق و مشروع بدانند و مهمتیر اینکیه
اگر زیردستان باور به مشروعیت قدرت داشته باشند قدرت ثبات و تداوم بیشیتری خواهید
داشت (بیتهام ،6996 ،ص.)61
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استبداد در حیات بشر نشان میدهد که بسیاری از مردم تحت سلطه به حق حاکمان بیاور
داشتهاند ،بدون اینکه دولتهای حاکم از هرگونه اقتدار اخالقی برخوردار باشند .مشروعیت
مبتنیییی بیییر نگیییرز شیییهروندان چنیییین واقعییییتهیییای تیییاریخی را نادییییده
میگیرد) (Simmons,2001,p .135و از هنبههای اخالقی حکم و اطاعت غفلت میکنید.
درواقه مشروعیت را نمیتوان پدییدهای صیرفاً هامعیهشیناختی تصیور کیرد و از منظیری
توصیفی و اهتماعی به آن نگریست؛ بلکه باید سویههای فلسیفی و کالمیی آن را نیی در
نظر گرفت و ریشه های آن را در فلسیفه و اخیالن نیی هسیتجو کیرد .بیه همیین دلیی
نظریههای هدیدتر مشروعیت به دنبال توضیحی متفاوت از این مفهوم برآمدهاند .در ایین
نظریه ها مشروعیت به مثابه امری چندالیه در نظر گرفته میشود کیه الییههیا و سیطو
مختلفی را در بر می گیرد و بر عوام مختلف و بنیادهای متنوع مبتنی میگردد و دولتها
نی بسته به می ان ابتنا بر این بنیادها از مشروعیت برخوردار خواهند بود؛ به سیخن دیگیر
مشروعیت برآمده از مجموعهای متنوع از شرایط است و در شک کام خود فقیط زمیانی
حاص خواهد شد که تمامی شرایط وهود داشته باشند .در اینجیا بیه بنیادهیا و شیرایطی
اشاره میکنیم که اندیشمندان کوشیدهاند تا مشروعیت دولت را بر آنها استوار سازند.
رضایتعامه(مشروعیتتأییدی) 

به نظر میرسد از قرن هفدهم رضایت به مثابه منبه مشیروعیت در اندیشیة متفکیران
غربی مطر شده است .کارهای گروسیوس ،هاب و پوفندورف را نقطه ع یمتی مییداننید
که سرانجام به عمر نظریههای حقون طبیعی و اقتدار الهی پایان داد .اما ظاهراً این تفسیر
الك از قرارداد اهتماعی بود که رضایت را به منبه اصلی مشروعیت اقتدار سیاسی تبیدی
کرد و نظامهای سیاسی مدرن از آن زمان عمالً بر میدار مشیروعیت مبتنیی بیر رضیایت
توسعه یافتند .این برداشت ،رضایت آزاد و بدون اهبار اتباع را معیاری برای مشیروعیت در
نظر میگیرد .به نظر الك فرد با رضایت از تشکی هیئت واحد سیاسی و عضیویت در آن
محدودیتها و اهبارهای دولت را میپویرد (الک ،6693 ،ص )312و دولت از این طریق از
حق فرمانروایی برخوردار میگردد.
نظریه رضایت بهخصوص در تفسیر الك با این نقد روبرو بود کیه دولیتهیا عمیالً از
خشونت متولد شدهاند و مشروعساختن قدرت سیاسی از طریق رضایت خیالی بیش نیست.
در ضمن شک گیری دولت هیچ گاه با رضایت عامه همیراه نبیوده و بعیید اسیت تمیامی
شهروندان یك هامعه یا حتی اکثریت آنان از نظام سیاسی خود راضی باشند .درواقه بیشتر
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مردم نظامهای سیاسی را میپویرند و به آن تن میدهند؛ اما پویرز و تندادن بیه نظیام
سیاسی نشانه رضایت نیست .به همین دلی نظریههای رضایت ناچارند به رضایت نسبی
یا سکوت اکثریت قناعت کنند .اف ون بر این منطقاً نمیتیوان از پیویرز نظیام موهیود و
رضایت به آن مشروعیتِ نظام سیاسی و پیامد آن یعنی حق اطاعتشدن را استنتاج کیرد.
به هر حال با رشد دموکراسی به مثابه شک مدرن دولت ،رضایت عمومی عمالً به عنوان
مبنای مشروعیت مورد پویرز قرار گرفت و رشد نهادهای نمایندگی و انتخابات محصول
پویرز این ایده بود.
رال در قرن بیستم نظریة قرارداد و رضیایت را احییا کیرد .وی رضیایت را هیم بیرای
تأسیو اولیه 7اقتدار سیاسی و هم برای تداوم آن 7ضروری میشیمارد .در رضیایت اولییه
افراد از طریق قرارداد اهتماعی یك هیئت سیاسی یا دولت را تشکی میدهند؛ درحالیکه
در رضایت به مشارکت افراد بالغ و عاق تصمیم بیه مشیارکت و حضیور در ییك هیئیت
سیاسی و یا دولت میگیرند ()Rawls, 2007, p. 124؛ درحالیکه رضایت تأسیسی ضرورتاً
باید آشکارا اظهار شود ،رضایت بعدی میتواند ضمنی باشد.
شیوههای بیان رضایت در مشروعیت مبتنی بر رضیایت اهمییت میییابید .عیالوه بیر
فرایندهایی مث انتخابات ،اعمالی چون تظاهرات عمومی و هشنهیا و مراسیم نمیادین و
مشارکت در فرایندهای سیاسی میتوانند به نوعی بیانگر رضایت شهروندان باشند .البته در
ههان سنتی گروهی از اشراف و نخبگان رضایت را به نمایندگی از مردم اعالم میکردند؛
ولی در دوران هدید رضایت باید مستقیماً و توسط افراد در فرایندهایی چون انتخابات ابراز
شود .به هر حال رضایت همان گونه که اشاره شد ،هرچند میتوانید بیه مثابیه شیرط الزم
مشروعیت به شمار آید ،بهتنهایی نمیتواند حقی برای حاکمان و تکلیفی برای شیهروندان
ایجاد کند؛ به سخن دیگر حقانیت یك نظام سیاسی را نمی توان با استناد به رضایت عامه
اثبات کرد و چه بسا نظامهای مستبد و ظالمانهای که از رضایت عامه برخوردارند ییا ایین
رضایت را به طریقی برای خود ایجاد کردهاند .ظهور نظامهای توتالیتر و پوپولیسم در قرن
بیستم خود شاهدی بر این مدعاست و میتواند خطرهای ابتنیای مشیروعیت بیر رضیایت
عامه را گوش د کند.

1. originating consent.
2. joining consent.
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در قرن بیستم نظریه رضایت عامه در اشکال هدیدی بسیط پییدا کیرد .از منظیر رالی
قدرت سیاسی فقط وقتی مشروع است که مطابق با قانون اساسی مکتوو ییا غیرمکتیوبی
اعمال شود که همه شهروندان خردمند و عاق بتوانند اصول آن را در پرتو عق مشیترك
انسانی خود تأیید کنند .شرط دیگر این است که همه مسائ مربیوط بیه قانونگیواری ییا
مسائ تفرقهانگی باید تا حد امکان با دستورالعم ها و ارززهایی ح شوند که میتوانند
به طرز مشابهی تأیید گردند( اهز ،3131 ،ص .)38به نظر میرسد رال درنهایت خرد عام را
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مبنای مشروعیت قرار میدهد که در قوانین و فرایندهای دموکراتیك نمود مییابد .بیدین
ترتیی در اندیشه وی بین مشروعیت دموکراتیك و خرد عام پیوند برقرار میشود .عالوه بر
این ،نوعی رویهگرایی در این نظریه به چشم میخورد که در نظریه دموکراسیی مشیورتی
بسط بیشتری یافته است .بر این اساس نوعی مشروعیت رویهای مطر میشیود کیه بیر
اساس آن فرایندِ مشورت مشروعیتبخشِ تصمیمات تلقی مییگیردد .هابرمیاس در ایین
زمینه معتقد اسیت مشیروعیت تصیمیمات دموکراتییك هیم بسیتگی بیه چیارچووهیا و
ارززهای رویهای و هم ویژگی نتایج تولید شده دارد؛ بنابراین عالوه بر اعتبار رویهها باید
نتایج نی معقول و معتبر باشند) .(Fabienne Peter,2010, p.23بنابراین میتوان خرد عام
را نی از ابعاد مشروعیت تلقی کرد؛ هرچند که در مجموعه نظریههای رضایت عامیه قیرار
میگیرد.
کارکردهایسودمند 

دولت همواره در هامعه بشری نهادی ضروری به شمار مییرفتیه و زنیدگی بیدون آن
سرشار از بینظمی و هرج و مرج و ناامنی تصور میشده است .اگر کارکردهیای دولیت در
عصر سنت محدود به تأمین نظم و امنیت بود ،در دوران مدرن بهخصوص با رشید دولیت
رفاهی این کارکردها اف ایش یافته و رفاه و توسعه به تصیمیم و عملکیرد دولیتهیا گیره
خورده است .از این منظر سیودمندی دولیت و اهمییت کارکردهیای آن بیه خیودی خیود
میتواند توهیهگر قدرت آن باشد و شهروندان را به اطاعت ملی م کنید .در بیشیتر ادبییات
مشروعیت به منافه متقابلی اشاره میشود که اطاعت و مشروعیت در پی دارد .همه از نظم
اهتماعی که محصول اقتدار دولت و اطاعت مردم است ،سود میبرند .هاب میگفت نظیم
اهتماعی ای که دولت به همراه میآورد ،بهتر از بینظمیای اسیت کیه در وضیه طبیعیی
وهود دارد .از منظر وی قدرت دولت تا هایی مشروع است که بتوان نشان داد کارکردهای
مشروعی را انجام می دهد یا از اتباعش محافظت میکند .درواقیه امنییت علیت وهیودی

سلطه میتواند نیاز عمیق انسان برای حفظ امنییت داخلیی و هلیوگیری از تجیاوز بیه
حقون دیگران را برطرف کند .همچنین سلطه دولت برای تأمین امنییت خیارهی میثالً در
هنگ یا رقابت تجاری ضروری است .همچنین ابتنای مشروعیت بر منافه معییاری اسیت
برای اینکه چه زمانی دولت نمیتواند از مردمان خود توقه اطاعت داشته باشد .بر این مبنا
دولت زمانی که دیگر توان انجام کارکردها و بهخصوص تیأمین نظیم و امنییت را نیدارد،
مشروعیت خود را نی از دست میدهد .این دیدگاه منظری از باالسیت و الگیویی مهیم و
تاریخی از توهیه مشروعیت دولت به شمار میرود .درواقه دولت در پشت منافه افراد قرار
میگیرد و حتی تجاوز آن به حقون افراد با خیر عمومی یا منفعت عمومی توهیه میشیود.
این را هم در دولتهای اقتدارگرا و هم در دولتهای دموکراتیك میتوان سراغ گرفت؛ به
گفته بیتهام :قدرت دولت عالوه بر اینکه از یك منبه شناختهشده در درون هامعه کیه بیه
عنوان منبه اقتدارآمی معروف است ،نشئت می گیرد باید معیار نفه عمیومی را نیی تیأمین
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دولت را تشکی میدهد .امروزه در دولت های مدرن ،این انتظار کیه دولیت بایید شیرایط
پاسخگویی به نیازهای مادی را تضمین کند ،به همان اندازه تقاضا برای امنییت فی یکیی
عام و ههانشمول است.
در اینجا اقتدار دولت برحسی اصطالحات ارسطویی با غایت و هدف یا کیارکردی کیه
دولت باید انجام دهد ،توضیح داده میشود .هیوم طرفدار سرسخت ایین نیوع مشیروعیت
بود؛ به نظر وی موافقت ما با دولت و اعمالش به تأثیرات آن بر مردم و از همله خود ما بر
میگردد .در تمامی این تئوریها منافه طرفینی اساساً رفاهی است؛ هرچند صرفاً اقتصادی
نیست ،شاید اقتصاد مهمترین بخش آن باشد .به نظیر هییوم زمیانی کیه مین بیدانم کیه
بهترشدن اوضاع من به بهترشدن اوضاع دیگران وابسته است ،انگی ه زیادی بیرای انجیام
عملی دارم که منافه طرفینی در بر داشته باشد(.)Russell Hardin, 2007.p,245
بنتهام نی با رد نظریه هاب مبنی بر اینکیه هامعیه از طرییق قیرارداد دولیت را ایجیاد
میکند ،میگوید این دولت است که امکان بستن قراردادها را فراهم مییآورد .وی معتقید
است مشروعیت وابسته به این است که آیا قوانین به نییكبختیی و شیادی میردم کمیك
میکنند یا نه) .(Fabienne Peter,2010,p.23استوارت میی در همیین راسیتا حکومیت
دیکتاتوری را برای ادارة اقوام وحشی مشروع و عادالنه میدانید؛ بیه شیرط اینکیه هیدف
نهایی آن پیشرفت مردم باشد و وسایلی که به کار میبرد با توهه به تیأثیر عملیی کیه در
رسیدن به هدف میبخشد ،توهیه گردد (میل ،6621 ،ص.)11
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کند .تمام نظامهای قدرت به توهیه سازی بر حسی تأمین منافه فرودستان و فرادسیتان و
پاسخگویی به احتیاهات الزم برای ک هامعه نیازمندند (بیتهام ،6633 ،ص.)619
بنابراین عواملی چون شکست در عملکرد یا تعقیی منافه خصوصیی و سوءاسیتفاده از
مقام می توانند فرسایش مشروعیت نظام سیاسی را باعث شوند .اینها در مراحی اولییه بیه
سیاستمداران و رهبران و نه نظام سیاسی منتسی میشوند؛ اما اگر سازوکارهای هایگ ینی
و ع ل به موقه وارد نشوند می توانند بنیادهای مشروعیت نظام سیاسی را مت ل ل کنند .به
همین دلی در دولت مدرن سازوکارهای هایگ ینی و ع ل به گونهای طراحی شدهاند کیه
از سرایت بحران مشروعیت به نظام سیاسی هلیوگیری کنید .چنیین تمهییداتی اطمینیان
می دهد که هر گونه شکست در عملکرد و سوء استفاده از قدرت به اشیخاص و نیه نظیام
سیاسی مربوط میشود .با این وهود اگر ناکامیها و شکستهای حکومت می من و داییم
باشند یا امید به اصال امور از طریق فرایند مبتنی بر قانون اساسیی نیامطمئن ییا منتفیی
گردد ،مشروعیت نظام سیاسی نی سایش و افول خواهد یافت (همان ،ص .)626
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اما به نظر نمیرسد سودمندی دولت حقانیت آن را در پی داشته باشد و ال امی اخالقی
برای اطاعت از آن به وهود آورد .سودمندی حداکثر توهیهکننده وهود دولیت اسیت و نیه
حقانیت آن .درواقه باید بین توهیه دولت و مشروعیت آن تمای قای شد (سایمون،3006 ،
صصص

 633و  .)611کارکردهییای دولییت وهییود آن را ضییروری میییسییازند؛ ولییی

مشروعیتبخش آن نیستند.
قانون 

پیوند قانون و مشروعیت سابقهای طوالنی در اندیشه بشری دارد .قانون چه به شیک
هدیدز که مکتوو و شفاف است و چه در قامت دین و شریعت و چه به شک نانوشته و
عرفی که در گوشته بیشیتر مرسیوم بیوده ،همیواره معییاری بیرای سینجش مشیروعیت
حکومتها به شمار میرفته است .در قرون  71و  72میان مستبدی که اسیتحقان قیانونی
برای حکومت دارد و از زور استفاده میکند و مستبدی که چنین استحقاقی ندارد و ظالمانه
و غیرقانونی حکم میراند ،تمای گواشته میشد .در نظر برخی از متفکران این عصر ،الت ام
به محدودیتهای قوانین طبیعی معیار مشروعیت است و زمانی که اقتدار سیاسی مرزهای
قانون طبیعی را درنوردید دیگر مشروعیت ندارد و اهباری به اطاعت از او نی وهود نخواهد
داشییت .الك اقتییدار مطلییق را ضییرورتاً بییه دلییی نقیین قییانون طبیعییی نامشییروع
میدانست).(Musonda, 2007,p.95

با شک گیری نظام حقوقی مدرن و قوانین اساسی ،مشروعیت قانونی ،همانگونیه کیه
وبر میگوید ،به اصلی تیرین شیک مشیروعیت در دنییای میدرن تبیدی شید .هوامیه و
دولتهای مدرن قانونمند هستند؛ به این معنا که دسیتورها بیه نیام قیانون و هنجارهیای
غیرشخصی صادر میشوند ،نه به نام اقتدار شخصی و اطاعت از یك هنجار قانونی صورت
میگیرد ،نه از یك تصمیم یا یك سلیقه شخصی .از منظر وبر مشروعیت عقالنی کیه بیا
قانونی یکسان تلقی میشود ،تنها نوع مشروعیتی است که در ههان مدرن دوام مییآورد.
هر صاحیقدرتی با تکیه بر نظام قانونی مشروعیت مییابد و قدرتش تا آنجا مشروع است
که با هنجارهای قانونی هماهنگ باشد .دیوید بیتهام با تأکید بر اینکه قوانین ،چه عرفی و
چه رسمی ،از مبانی اصلی زندگی اهتماعی به شمار میروند ،آنها را منشأ مشروعیت تلقی
میکند و میگوید:

ص.)18

هنجارهای قانونی در دولت قانونمند فراتر از اشیخاص قیرار مییگییرد و فرمانرواییان
همانند اتباع مکلف به اطاعت از قانون هسیتند و نهادهیای دولیت و روییههیای قضیایی
هماهنگ با قانون و در پرتو فهمی معتبر از آن عم میکنند .قانون عالوه بر مهار قدرت،
حقون و تکالیف افراد را تبیین میکند و سازوکارهایی برای تضمین آنها فراهم میآورد.
اما مشک نظریه حقوقی مشروعیت این است که اصول حقوقی و قیوانین بیهتنهیایی
نمیتوانند مشروعیت قدرت را تأمین کنند .قوانین قدرت خود نیاز به توهیهشدن دارند ،ولو
آنکه ریشهدار و برخوردار از قدمت و مقبول عام باشند .برای اینکه قانون مشروعیت ایجاد
کند ،نهتنها باید به ساختار رسمی قدرت و شیوه اعمال قانون بلکه باید به محتوا و اهیداف
آن نی توهه کرد؛ به سخن دیگر باید گفت کدام قیانون مید نظیر ماسیت .از ایین منظیر
حکومت قانون باید بتواند بر حسی ارززهای بنیادین بیان شود و مشروعیت و قانونمندی
تنها تا هایی که قانونمندی بیان ارززها باشد ،یکسان تلقی میشوند .با نگاه پوزیتیویستی
و با تکیه بر بیطرفی اخالقی صرف قانونمنیدی موهید مشیروعیت اسیت و ارزز نظیام
حقوقی نی با توهه به کارآمدی آن تعیین میشود .از این منظر وهود یك نظیام قیانونی و
مشروعیت آن به یك معنا هستند .در این صیورت همیانگونیه کیه کیارل اشیمیت بییان
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اولین و اساسیترین سطح مشروعیت قوانین و مقررات هستند (چیه ایین مقیررات عرفیی
باشند و چه رسمی و قانونی)؛ چنانچه قدرت بر طبق قواعد مستقر کسی و اعمال شود ،در این
صورت میتوان گفت که اولین گام برای مشروعشدن آن برداشته شده است( بیوهتام،3133 ،
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میکند ،ممکن است حکومت قانون معنایی ه مشروعهلوهدادن وضه موهود نداشته باشد؛
وضه موهودی که حفظ آن بیش از همه به مراد دل آنانی اسیت کیه قیدرت سیاسیی ییا
منفعت اقتصادیشان در چیارچوو ایین قیانون بیه ثبیات مییرسید .نکتیه دیگیر اینکیه
توس هستن به قانون ممکن است به این نتیجه برسد که قانونی بلندپایهتر یا بهتر ،قانونی
به اصطال طبیعی یا قانون عق در مقاب قانون موضوعه قید علیم کنید .در ایین میوارد
حکومت این نوع قانون به معنای حکمرانی و حاکمیت آدمهیا ییا گیروههیایی اسیت کیه
میتوانند به این قانون متعالی توس هویند و بنابراین میتوانند محتوای آن را تعیین کنند
و تصمیم بگیرند که قانون موکور چگونه و بیه دسیت چیه کسیانی بایید بیه اهیرا درآیید
(اشمیت ،6633 ،ص .)663نظامهای مارکسیستی و فاشیستی در قرن بیستم نمونههایی از
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این قانونمندی بودند .بنابراین قانونمندی نمیتواند معیاری کام برای مشیروعیت باشید.
قانون البته بخشی از معیارهای مشروعیت به شمار میرود؛ چراکه نظیم اهتمیاعی بیدون
قانون بر های نمیماند .اما نظام قیانونی و فراینید تصیویی و تثبییت آن بایید مبتنیی بیر
هنجارها و ارززهای خاص باشید؛ وگرنیه تقریبیاً هیر نظیام سیاسیی مییتوانید ادعیای
قانونمندی کند .اعتبار قانون وابسته به کیفیت اخالقی و هنجاری قیوانین اسیت و همیین
ویژگی اخالقی است که شهروندان را به اطاعت از قانون مکلف میکند .ویژگیی اخالقیی
قوانین برآمده از نظام باورهای مشترك شهروندان است و بدون این نظام اخالقی مشترك
قواعدِ حقوقی که قدرت قدرتمندان از آنها ناشی میشود نمیتواند برای اتباع موهه باشد و
قدرتمندان هیچ اقتدار اخالقی در اعمال قدرت نخواهند داشت و در درازمدت تنهیا بیا زور
میتوانند بر اتباع اعمال قدرت نمایند .اگر اهمیت مشروعیت در ایجاد احساس تکلیف بیه
اطاعت در میان اتباع است ،قواعد حقوقیِ قدرت باید برای آنان توهیهپویر باشد.
اخالقوهنجارها 

اما مفهوم هنجاری مشروعیت به معیارهای پویرز و توهیه قدرت ییا اهبیار سیاسیی
اشاره دارد .در این دیدگاه مشروعیت از یكسو توهیه اخالقیی کیاربرد قیدرت سیاسیی از
هانی دولت و از سوی دیگر توهیه وظیفه اخالقی شهروندان بیرای اطاعیت از آن اسیت.
درتفسیر هنجاری از مشروعیت ،پویرز مردم و مقبولیت حاکمان معیار نیست؛ بلکه معیار
اصولی هنجاری است که قدرت و اطاعت بر آنها استوار شده و اعمال میشود .دولتها در
این دیدگاه میتوانند کارآمد و مقبول باشند و حتی مورد رضایت عمومی قیرار گیرنید ،امیا
مشروع نباشند؛ یعنی حق اعمال قدرت نداشته باشند و هیچ تکلیف اخالقی بیه اطاعیت از

قدرت را میتوان تا آن اندازه مشروع خواند که:
الف) با قواعد مستقر سازگار و منطبق باشد.
و) این قواعد را بتوان از طریق مراهعه به باورهای مشترك فرادست و فرودسیت توهییه
کرد.
ج) شواهد ومدارکی دال بر رضایت تابعان قدرت از یك رابطه قدرت معیین وهیود داشیته
باشد(بیوهام ،3138 ،ص.)13
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آنان نباشد؛ برای مثال حکومتهای فاشیستی و توتالیتاریستی و نظامهای عوامانگی اغلی
از رضایت عمومی برخوردارند و گاه همچون هیتلر در طیی ییك فراینید دموکراتییك بیه
قدرت رسیدهاند و همچنین اغلی به فرایندهای قانونمند تکیه دارند؛ اما از مشیروعیت بیه
این معنا برخوردار نیستند.
در این بعد از مشروعیت ،قدرت دولت اگر بر هنجارها و اصول اخالقیی مبتنیی باشید
قاب توهیه است .مشک این نوع مشروعیت تنوع نظامهای ارزشی و برداشتهای فلسفی
از حقیقت و اخالن و بیتوههی به رضایت عامه است .به نظر میرسد هان رالی کوشییده
است این نوع مشروعیت را با تکیه بر اصول عدالت و خرد عامه بازسازی کند .بنا بر نظیر
رال قدرتی مشروع است که بر برداشتی اخالقی از عدالت مبتنی باشد کیه میورد پیویرز
اکثریت شهروندان است .برای اینکه قدرت برای شهروندان موهه باشد ،برداشت سیاسی از
عدالت که مبنای عمومی توهیه را فراهم میآورد ،باید بر اساس ایدههای بنیادین مشترك
بین شهروندان و حاکمان صورتبندی شود.
به نظر میرسد اگر مشروعیت را به معنای حق اعمال قدرت و ال ام اخالقی به اطاعت
بدانیم ،هیچ یك از ابعاد موکور بهتنهیایی نمییتواننید موهید مشیروعیت بیه شیمار آینید
بهخصوص نمیتوانند ال امی اخالقی به حکم و اطاعت ایجاد کنند .به همین دلی برخی از
اندیشمندان مشروعیت را پدیدهای چندبعدی و چندالیه دانستهاند کیه ترکیبیی از عوامی
فون بهوهودآورنده آن است؛ برای مثال دیوید بیتهیام مشیروعیت را پدییدهای چندبعیدی
دانسته که دربرگیرنده سه عنصر یا سه الیه مشخص است که هر یك نسبت به دیگیری
به لحاظ کیفی متفاوتاند؛ به گفته وی:

بدین ترتیی وی مشروعیت را امری پیچیده و چندالیه تصور کرده و سه عنصر قانون،
هنجارهای مشترك و رضایت را تشکی دهنده آن میداند.
نویسنده دیگری نی ضمن تأکید بر اینکه مشروعیت امری ساده و بسیط نیسیت ،بیین
32
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دو شک از مشروعیت تمای میگوارد .در شک ابتدایی مشروعیت ییا مشیروعیت سیاده،
دولت از حق حیات برخوردار است و شهروندان موظفاند در حفظ و تداوم آن بکوشند و از
کمك به فرایندهایی که به نابودی آن منجر میشود خودداری کننید .در شیک دوم و در
سطحی باالتر دولت از مشروعیت کام یا قوی 7برخوردار است؛ دولت در این شک عالوه
بر حق حیات حقِ اطاعتشدن دارد و شهروندان مکلیفانید تمیامی قیوانین آن دولیت را
رع ایت کنند .درواقه در شک اول ،شهروندان مکلف به رعاییت قیوانین نیسیتند و در حید
حفظ حیات دولت به آن وفادارند؛ اما در شک دوم ،عالوه بیر اینهیا اطاعیت از قیانون بیر
تمامی شهروندان تکلیفی اخالقیی اسیت ( .)Morris, 2008, p .25بوکانیان نیی در بحثیی
مفص دربارة مشروعیت بین مشروعیت سیاسی و اقتدار سیاسی تمای مییگیوارد کیه درواقیه دو
سطح از مشروعیت به شمار میآیند .به نظر وی ،مشروعیت سیاسی توهیه اخالقیی بیرای قیدرت
موهود و حق حکمرانی حاکمان است؛ ولی اقتدار سیاسی به سطحی باالتر اشیاره دارد کیه عیالوه
بر این ،شام حق اطاعتشدن نی میشود(.)Buchanan, 2004, p.237
چنین برداشتهایی از مشروعیت مستل م این است که این مفهیوم را چندالییه تصیور
کنیم و سطو مختلفی از مشروعیت را در نظر بگیریم و بر این اساس دولتها نسبت بیه
سطح مشروعیت از حق اطاعت برخوردار خواهند بود .در سطح ابتدایی ،دولت از حق حیات
برخوردار است و شهروندان مجوزی برای اقدام علیه امنیت آن ندارند و هر گونیه شیورز
علیه آن ممنوع است؛ اما مراتی باالتر مشروعیت برای دولتها حق اطاعت و وفاداری تام
به ارمغان خواهد آورد .در این برداشت ،مشروعیت تام وضعیتی آرمانی است که دولتها به
می ان ن دیکی به آن از حق اطاعت برخوردار خواهند بود .درواقه مشروعیت دولتها امری
نسبی خواهد شد و هیچ دولت موهودی به معنای ناو مشروع نخواهد بود .دولتها هرچه
به آرمان مشروعیت ن دیكتر شوند ،مشروعیت بیشتری کسی میکنند؛ ولی هییچ دولتیی
حتی با فرض پویرز عامه و وهود سایر ابعاد مشروعیت تام ندارد و به سخن دیگر همیه
دولتهای موهود کموبیش بار عدم مشروعیت را به دوز میکشند .امیا همیه دولیتهیا
نامشروع هستند ،به این معنا نیست که همه بهطورمساوی بد هستند .دولتهیا مییتواننید
کموبیش نامشروع و بنابراین کموبیش نقنکننده بخشی از مبانی مشیروعیت باشیند .در

1. Weak or basic legitimacy.
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2. strong or full legitimacy.

این صورت ،حق اطاعت وابسته به سطح مشروعیت دولتهاست و وفیاداری میردم تیابعی
است از وفاداری دولت به بنیادهای مشروعیت.
در قسمت بعدی بنیادهای پیشگفته مشیروعیت را در کیالم و سییره امیام علیی
هستجو میکنیم و می کوشیم تا به برداشتی اهمالی از مشروعیت در کالم و سیره ایشیان
دست یابیم.
شیعهومسئلهمشروعیت

نظریه های مشروعیت در شیعه را در یك تقسیم ابتدایی میتوان به دو دوره حضیور و
غیبت تقسیم کرد .در دوره حضور ،هرچند برخی از فقهای معاصر در قولی نادر مشروعیت
مردمی را مورد مالحظه قرار دادهاند (حائري یزدي ،6991 ،ص ،)621اکثر قریی به اتفیان

مشروعیت چندالیه :تاملی در مبانی مشروعیت نظام سیاسی ....

علمای شیعه مشروعیت سیاسی پیامبر و ائمه را صرفاً بر نصی الهی مبتنی کردهانید و بیر
این اساس در زمان حضور ائمه حکومتِ دیگران از مشروعیت کام برخوردار نخواهد بیود
و اصوالً با توهه به اندیشه امامت میتوان به این قول خطر کرد که مشروعیت به معنیای
تام به معنایی که وفاداری مطلق اتباع را اقتضا کند ،فقط در عصر حضور شک مییگییرد.
در این زمینه باید توهه داشت و پارادایم امامت حتی در دوران غیبت نی بیه مثابیه چیراغ
راهنمای اندیشه شیعی عم کرده است و به همین دلی نظریههای سیاسی شیعه عمیدتاً
در امتداد امامت و با الهام از آن مطر شدهاند .ویژگیهایی چون آرمانی دییدن حکومیت،
الهی دیدن مشروعیت و تأیید بر رهبر و رأس حکومت و مشروعیت فیردی را مییتیوان از
پیامدهای سرایت ویژگیهای دوران حضور به عصر غیبت تلقی کیرد .عیالوه بیر اینهیا از
با فرض عیدم امکیان حکومیت
منظر این مقاله ،ائمه معصومین بهخصوص امام علی
امامت راهکارهایی را برای حکومت بهتر و حکومتداری مطلووتر در عصر غیبیت مطیر
کردهاند که توهه به آنها می تواند به ترسیم الگوی حکومتداری مطلیوو شییعی در عصیر
غیبت کمك کند.
در دوره غیبت در یك تقسیمبندی ابتدایی از دو دسته نظریه مییتیوان سیخن گفیت؛
دسته اول به تعطی یا نفی حکومت مشروع در عصر غیبت تمای دارنید و دسیته دوم در
هستجوی سازوکارهای مشروعسازی حکومت در این دورهاند .والییت فقییه مشیهورترین
نظریه دسته دوم است که به لطف امام خمینی بیه نظرییه مسیلط در همهیوری اسیالمی
تبدی شده و شک تازهای از حکومتداری را ارائه داده است .با این حیال از والییت فقییه

34

برداشتهای متنوعی صورت گرفته است که هرچند اغلی در سنت فکری امام خمینی قرار
می گیرند ،در مورد مبنای مشروعیت نظام سیاسی اتفان نظیر ندارنید و تفسییرهای کیامالً
متفاوتی ارائه کردهاند ( فیرحي ،6633 ،ص  .)321در این چیارچوو از سیه دسیته نظرییه
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مشروعیت میتوان سخن گفت .براساس نظریههای نصی یا مشروعیت الهی ،مشیروعیت
حکومت در دوره غیبت از ناحیه خداوند و با نصی مستقیم ائمه بیه دسیت مییآیید و رأی
مردم در این زمینه تأثیری ندارد و عالوه بر این ،مشروعیت تمامینهادهای نظام سیاسی از
همله نهادهای انتخابی نی از فقیه حاکم سرچشمه میگیرد .از سیوی دیگیر نظرییههیای
مشروعیت مردمی با نقد مستندات نظریه نصی بر ضرورت انتخیاو مردمیی فقییه تأکیید
میکنند و سرانجام دسته سومی از نظریهها نی در صیدد همیه ایین دو نظرییه برآمیده و
ترکیبی از انتخاو و نصی را مبنای مشروعیت تلقیی کیردهانید .ایین نظرییههیا علییرغم
تفاوتهای بسیار شباهت هایی نی دارند .همه اینها با تأثیرپویری از گفتمان سنتی سیاخت
سیاسی را فردمحور میبینند و بر شخص حاکم و به سیخن دیگیر بیر مشیروعیت فیاعلی
تأکید میکنند و عموماً به مراح اولیه شک گیری رهبری و تأسیو دولت توهه مینمایند
و به رویهها و محتوای سیاستها و کارکردهای حکومت توهه چندانی ندارند .این نظریهها
همچنین مشروعیت را امری بسیط و تكبعدی تلقی کرده و هر یك برای اثبیات میدعای
خود به بخشی از سنت دینی تکیه کردهاند؛ درحالیکه با تفسیر مشروعیت به مثابه امیری
پیچیده و چندالیه و مبتنی بر ابعاد متنوع میتوان تصور هامهتری از این پدیده بیه دسیت
آورد و نصوص متنوع موهود را با یکدیگر آشتی داد .از منظر این مقاله طیر مشیروعیت
چندالیه می تواند تصوری هامه و دقیق و در عین حال مستند به سنت شیعی ارائه کنید و
پیشنهادی ابتدایی برای ح بخشی از اختالفات موهود عرضه نماید .درواقه مباحثی از این
قبی میتواند به های نقد پایانناپویر نظریهها به تغییر منظرها و نگرزها کمیك کنید و
پرتوی نو بر سنت سیاسی شیعه بیفکند.
مشروعیت در سیره و کالم امام علی

در کالم و سیره امام علی ،مستندات زیادی مبنیی بیر مشیروطبیودن مشیروعیت بیه
رضایت مردم هم در مرحله تأسیو و هم در تداوم وهود دارد .در هیاهوی انتخاو ایشان و
زمانی که مردم بعد از قت عثمان برای بیعت به سوی آن حضرت هجوم آوردند و اصیرار
کردند ،ایشان پویرز را به رضایت مردم و بیعت علنی در مسجد مشروط کردنید(طبتر ،
93

 ،3131ج  ،6ص 7.) 13همچنین در همین ایام در خطبهای در مسجد مدینه فرمودند:
ای مردم در برابر همگان و آشکارا میگویم که این کار از آن شماست و ه آنکه شما
فرمایید هیچ کو را در آن هیچ حقی نیست .دیروز ما بر پایه پیمانی از همدگر هدا شدیم.
همانا من فرمانروایی بر شما را نمیپسندیدم؛ ولی شما ه این را نپویرفتید که من راهبر شما
باشم(اب اثیر ،3131 ،ج ،4ص.)143

همچنین امام در نامهای به معاوییه خالفیت را برآمیده از شیورای مهیاهرین و انصیار
دانستهاند« :همانا شورا از آن مهاهرین است و انصار؛ پو اگر گرد مردی فراهم گردیدند و
او را امام خود نامیدند خشنودی خدا را خریدند»(شهیدي ،6621 ،ص.)321
همان گونه که اشاره شد ابراز رضایت در هوامه سنتی بر عهده نخبگان و ب رگان قیوم
است و آنهایند که به نمایندگی از مردم اعالم رضایت میکنند.
همچنین ایشان در سخنی طوالنی در مسئله خالفت و هانشینی پیامبر و در بیان عل
عدم اصرار خود به آن میفرماید:

ایشان در پاسخ به معاویه که به بهانه خونخواهی عثمان از بیعت اسیتنکاف مییکیرد،
میفرماید « :در حکم خدا و اسالم بر تمام مسلمانان واهی است که هرگاه امامشان بمیرد
و یا کشته شود چه منحرف باشد و چه هدایتشده ،ظالم باشد یا مظلوم و ریختن خیونش
حرام باشد یا حالل ،عملی انجام ندهند و حادثهای پیش نیاورنید و دسیتی پییش نبرنید و
قدمی برندارند و کاری را آغاز نکنند مگر اینکه قب از آن برای خود امامی عفیف و عالم و
باتقوا که به امر قضاوت و سنت پیامبر آشنا باشد ،انتخاو کنند تا امورشان را نظیم دهید و
بینشان حکم کند و بتواند حق مظلوم را از ظالم بگیرد و از حدود و مرزهای آنان محافظت
نماید و غنایمشان را همیه کنید و حجشیان را اقامیه کنید و صیدقات و زکیوات آنیان را
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«پیامبر به من فرمودند که ای پسر ابوطالی والیت امت من حق تو اسیت؛ اگیر تیو را بیا
رضایت برگ یدند آن را بپویر و اگر در این مورد اختالف کردند آنان را رها کن .خداوند برای تو
7
گشایشی فراهم میآورد(سیدب طاووس3131 ،ق ،ص.) 31

 .1فانّ بيعتي التكون خفيآ ،و التكون اال عن رضا المسلمين.
 .2وقد كان رسول هلل صلى هلل عليه عهد الي عهد فقال يابن أبي طالب لك
ولوك في عافية وأجمعوا علي
سيجعل ل

مخرجا.

بالرضا فقم بأمرھم وإن اختلفوا علي

والء أمتكي ،فك ن

فدعھم وما ھم فيه ف ن هلل
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همهآوری نماید ،آنگاه از او بخواهند که در مورد امامشان که به قت رسیده قضاوت کرده
و در میان آنان به حق حکم نماید» (سلیمابنقیس ،6631 ،ص.)362
در کالم دیگری امام میفرمایند« :کار امامت راست نیاید ه بدانکه همه مردم در آن
حاضر باید .چنین کار ناشدنی مینماید؛ لیکن کسانی که حاضرند و حکم آن دانند برآنیان
که حاضر نباشند حکم رانند و آنگاه حاضر حق ندارد سر باز زند و نپویرد و نه غایی را که
7
دیگری را امام خود گیرد (نهجالبالغه ،6621 ،ص.)629
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از این کالم چنین بر میآید که در صورت امکان ،مشیارکت همیه میردم در تشیکی
حکومت ضروری است؛ اما به دلی عدم امکیان آن در هوامیه سینتی حضیور نخبگیان و
ب رگان و گروهی از مردم حاضر کافی است .از برخی سخنان حضرت چنین بر میآید کیه
رضایت عامه در تیداوم حکومیت نیی ضیروری اسیت( )joining consentو در صیورت
ازدسترفتن رضایت نمیتوان مردم را مجبور کرد« :من دییروز فرمیان مییدادم و امیروز
فرمانم میدهند ،دیروز باز میداشتم و امروز بازم میدارند .شما زندهماندن را دوست دارید
و مرا نرسد به چی ی وادارتان کنم که ناخوز میانگارید» (همان ،ص.)316
اشاره شد که برخی از نظریه های هدید ،رضایت را به خرد عامه پیونید زدهانید و آن را
مبنای مشروعیت به شمار آوردهاند .در کالم و سیره علوی شیورا و مشیورت را مییتیوان
نمونهای از رهوع به خرد عمومی تلقی کرد .شورا سنتی است کیه در قبایی عیرو ریشیه
داشت و خداوند در قرآن بیر آن صیحه گواشیت و در حکومیت پییامبر بیه مثابیه شییوه
تصمیمگیری در امور مهم سیاسی و اهتماعی تثبیت گردید و بعد از پیامبر نی مقبول بود و
سرانجام با سلطنت امویان بهتدریج به فراموشی سپرده شد.
امام در تبیین ماهرای عثمان خودرأیی و انحصارطلبی وی را از عوام شیورز میردم
شناخت؛ کارگ اران خود را از استبداد و خودرأیی بر حیور مییدارد و خیود بارهیا میردم را
.
دعوت به مشورت و سخنگفتن میکند و در عم نی نتیجة شورا را میپویرد.
«کوتاه سخن روز او را برای شما بگویم :بی مشورت دیگران به کار پرداخت و کارهیا را
تباه ساخت .شما با او سر نبردید و کار را از اندازه به در بردید .خدا را حکمی است که دگرگونی

 .1و لعمری لئن كانت االمامه التنعقد حتي يحضرها عامه الناس فما الي ذال
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اهلها يحكمون علي من غاب عنها ثم ليس للشاهدان يرجع و ال للغائب ان يختار.

سكیيل و لككن

نپویرد و دامن خودخواه و ناشکیبا را بگیرد»(ه ا  ،ص.)13

7

در نامه به مالك اشتر مینویسد« :از انحصارطلبى در آنچه مردم در آن برابرند و غفلت
از آنچه در حوزه مسئولیت تو قرار دارد و در برابر دیدگان [میردم رروشین اسیت بپرهیی »
(همان ،ص.)610

7

امام در ستایش مشورت آن را سبی هدایت و خودرأیی را سبی هالکت تلقیکردهانید
(همان ،ص )692و هیچ حامی و پشتیبانی را برای اداره امور چون مشیورت نمییدانسیتند
(دلشاد ،6622 ،ص )313و میفرمودند کسی که با خردمندان مشورت کند بیه راه راسیت
رهنمون میشود و از لغ زها ایمن میماند (همان ،ص .)319امام در عم نیی بیه شیورا
مقید بودند .در قضیه حکمیت هم پویرز آن و هم انتخاو نماینده نتیجه تمکین امام بیه
شورا و نه رأی شخصی ایشان بود.
 .1اِستَأثَرَ فَأَساءَ األَثَرَةَ  ،وجَزِعتُم فَأَسَأتُمُ الجَزَعَ  ،وللّهِ حُكمٌ واقِعٌ فِي المُستَأثِرِ وَالجازِعِ.

مشروعیت چندالیه :تاملی در مبانی مشروعیت نظام سیاسی ....

امام یارانش را از تملق و ستایش بر حور داشته و از آنان میخواهد او را بیا مشیورت و
سخن حق یاری کنند« :و بسا مردم که ستایش را دوست دارند ،از آن پو که در کیاری
کوششی آرند ،لیکن مرا به نیکی مستایید تا از عهیده حقیوقی کیه مانیده اسیت بیرآیم و
واهیها که بر گردنم باقی است ادا نمایم .پو با من چنانکه با سرکشیان گوینید سیخن
مگویید و چونان که با تی خویان کنند از من کناره مجویید و با ظاهرآرایی آمی ز مدارید و
شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم مرا ب رگ انگارید ،چه آنکه شنیدن سخن
حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود ،کار به حق و عیدالتکیردن بیر او
دشوارتر .پو از گفتن حق یا رأیزدن در عدالت باز میایستید که من نه برتر از آنیم کیه
خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم ،مگر که خدا مرا در کار نفو کفایت کند که از
3
من تواناتر است» (همان ،ص.)310

 .2إيّاكَ وَاالِستِئثارَ بِمَا النّاسُ فيهِ اُسوَةٌ  ،وَالتَّغابيَ عَمّا تُعنى بِهِ مِمّا قَد وَضَحَ لِلعُيونِ.
 .3فَال تُكَلّموني بِما تُكَلَّمُ بِهِ الجَیابِرَةُ ،وال تَتَحفَّظُوا منّي بِما يُتَحَفَّظُ بِكهِ عِنكدَ أَهكلِ الیكاِِرَةِ ،ولَكا
تُخالِطوني بالمُصانَعَةِ ولَا تظُنُّوا بِيَ استِثقاالً فِي حَقٍّ قيلَ لِي وَ لَا التِماسَ إِعظامٍ لِنَفسي،فَانَّهُ مَنِ استَثقَلَ
الحَقَّ أَن يُقَالَ لَهُ أَو العَدلَ أَن يُعرَضَ عَلَيهِ ،كانَ العَمَلُ بِهِمَا أَثقَلَ عَلَيهِ.فَلَكاتَكُفُّو عَكن مَقَالَكةٍ بِحَكقٍّ أَو
مَشُورَةٍ بِعَدلٍ.
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کارکردهاونتایج 

از کالم و سیره امام چنین بر میآید که حکومت به دلی کارکردهای آن ضروری است
و در صورت انجام کارکردها از سطحی از مشروعیت برخیوردار اسیت .امیام در پاسیخ بیه
خوارج که حکومت را از آن خدا میدانستند ،میفرماید« :سخن حقی است که بدان باطلی
را خواهند .آری حکم ه از آن خدا نیست؛ لیکن اینان گویند فرمیانروایی را هی خیدا روا
نیست؛ حال این که مردم را حاکمی باید ،نیکوکردار یا تبهکار تا در حکومت او مرد باایمان
کار خویش کند و کافر بهره خود برد تا آنگاه که وعده حق سر رسید و میدت هیر دو در
رسد .در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکیار کننید و راههیا را
ایمن سازند و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز بیه آسیودگی بیه
7
شی رساند و از گ ند تبهکار در امان ماند» (نهجالبالغه ،6621 ،ص.)69
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در این سخن کارکردهای اولیه حکومت از همله نظم و امنیت و همیهآوری مالییات و
هلوگیری از ظلم و ستم ،ضرورت آن را برای مجتمه انسانی اهتناوناپویر ساخته است .به
نظر می رسد بر اساس این سخن ،حکومت درصورتیکه کار کردهای اولیه خیود را انجیام
دهد ،از سطحی از مشروعیت برخوردار است و اطاعت از آن در همین حدود الزم است .در
سییخن دیگییری امییام وهییود سییلطان سییتمگر را بهتییر از فتنییة طییوالنی دانسییتهانیید
(مجلسي6106،ق ،ج ،23ص.)619

7

امام در دوره خلفا با وهود آنکه خود را شایستهتر به خالفت میدانست ،سکوت کیرد و
به حکومت آنان گردن نهاد و از آنان اطاعت کرد (محمدیان ،6169 ،ص 3.)61امام بعید از
 .1كَلِمَةُ حَقٍّ يُراُِ بِهَا باطِلٌ ،نَعَمْ إِنَّهُ ال حُكْمَ إِلَّا لِلهِ ،وَ لكِنْ هؤُالءِ يَقُولُونَ :ال إِمْرَةَ ،وَ إِنَّهُ البُكد
لِلنّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فاجِرٍ ،يَعْمَلُ فِى إِ مْرَتِهِ المُؤْمِنُ ،وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الكافِرُ وَ يُیَلِّغُ اهللُ فِيهَا األَجَكلَ ،وَ
يُجْمَعُ بِهِ الفَىْ ءُ وَ يُقاتَلُ بِهِ العَدُوُّ ،وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّیُلُ ،وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ القَوِىِّ حَتّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ
يُسْتَراحَ مِنْ فاجِرٍ.
 .2اسد حطوم خير من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خير من فتنه تدوم.
 .3قیض رسول اهلل

و انا اری انّي حق الناس بهذا االمر فكاجتمع النكاس علكي ابكي بككر

فسمعت و اطعت ،ثم ان ابابكر حضر فكنت اری ان اليعدلها عني ،فولي عمر ،فسمعت و اطعت ،ثكم
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ان عمر اصيب ،فظنت انه اليعدلها عني ،فجعلها في سته انا احدهم ،فوالها عثمان ،فسمعت و اطعت،

انتخاو عثمان در شورای منتخی عمر فرمود« :همانا میدانید که س اوارتر از دیگیران بیه
خالفت منم .به خدا سوگند بدانچه کردید تا زمانی که امور مسلمین به سالمت باشد و ه
بر من ستمی نرود گردن مینهم» (نهجالبالغه ،6621 ،ص.)11
بعد از قت عثمان نی در برابر اصرار مردم فرمودند« :مرا بگوارید و دیگری را به دست
آرید ...و اگر مرا واگوارید همچون یکیی از شیمایم و بیرای کسیی کیه کیار خیود را بیدو
میسپارید بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم؛ من اگر وزیر شما باشم بهتر است تیا امییر
7
شما باشم» (همان ،ص.)31
به نظر میرسد بر اساس این فرمایش امام ،نامشروعبودن حکومت نمیتوانید در همیه
حال عدم اطاعت را توهیه کند و حداق تا زمانی که حکومت کارکردهای اصیلی خیود را
انجام میدهد ،می توان گفت از سطحی از حق بر اطاعت برخوردار خواهد بود .اما بیه هیر
حال امام در این قسمت به توهیه دولت و نه مشروعیت آن نظر دارند.

قانون مهمترین مبنای مشروعیت در عصر مدرن به شمار میرود؛ اما این به معنای آن
نیست که در عصر سنت قانون وهود نداشته یا میان قانون و مشروعیت پیوندی در مییان
نبوده است .قانون به اشکال مختلف عرفی و قراردادی و دینی همواره در زنیدگی انسیانی
حضور داشته؛ اما در عصر مدرن به شیوهای عقالنی و قراردادی سامان یافته و تدوین شده
است .در سیره و کالم امام علی مبنای قانون ،کتاو خدا و سنت پیامبر است .امیام در
مورد قرآن میفرماید کتابی است که علم آینده و دوای درد هامعه و راه ساماندادن امیور
مسلمانان در آن است(ه ا  ،ص 7.)331بنابراین قرآن کتابی است که قوانین بنیادین نظم
اهتماعی بر آن استوار میگردد؛ اما به نظر امام قرآن وهوه مختلف دارد و تفسیربردار است

مشروعیت چندالیه :تاملی در مبانی مشروعیت نظام سیاسی ....

قانونوشرع 

ثم قتل .فجاووني ،فیايعوني طائعين غيرمكرهين.
ِ .1عوني والتمسوا غيری ...،و ان تركتموني فأنا كأحدكم؛ و لعلكي اسكمعكم و اطكوعكم لمكن
وليتموه امركم و انا لكم وزيرآ خيرلكم منّي اميرآ.
 .2اال ان فيه علم ماياتي و الحديث عن الماضي و ِواء ِائكم و نظم مابينكم.
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(همان ،ص 7)613و به همین دلی باید با سنت نبوی همراه شود .درواقه این سنت نبیوی
است که به دلی شفافیت و صراحت بیشتر به مثابه قانون نانوشته در هامعه اسالمی عم
میکند.
در سخن دیگری ایشان وظیفه حاکم را چنین ذکر میکنند« :همانا بر امام نیست هی
آنچه از امر پروردگار به عهده او واگوار شده :کوتاهینکیردن در موعظیت و کوشییدن در
نصیحت و زندهکردن سنت و هاریساختن حدود بر مستحقان و رساندن سهم بییتالمیال
7
به درخور آن» (همان ،ص.)93
در سخن دیگری امام هدف از حکومت خود را نه برتریطلبی کیه بیهپاداشیتن حیدود
الهی و اهرای قوانین شرع و قراردادن امور در های خود و احقان حقون و حرکت بر روز
3
پیامبر و هدایت گمراهان به نور الهی میداند (مدني شیرازي6692 ،ق ،ص.)63
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امام درسخن دیگری میفرمایند« :خدایا تو میدانی آنچه از ما رفت نه به خاطر رغبت
در قدرت بود و نه از دنیای ناچی خواستن زیادت؛ بلکه میخواستیم نشانههای دیین را بیه
هایی که بود ،بنشانیم و اصال را در شهرهایت ظاهر گردانیم تیا بنیدگان سیتمدیدهات را
ایمنی فراهم آید و حدود ضایه ماندهات اهرا گردد» (نهجالبالغه ،6621 ،ص.)639
همچنین حق مردم بر حاکم را چنین میشمارند« :شما را بر ما حق عم به کتاو خدا
9
و سیرت رسول خداست و حقون او را گ اردن و سنت او را برپاداشتن» (همان ،ص.)621
امام در مقاب کسانی که به پرداخت مساوی بیتالمال اعتیراض داشیتند ،آن را سینت
 .1التخاصمهم بالقرآن ،فان القرآن حمّال ذو وجوه تقول و يقولكون و لككن حكاججهم بالسكنّة
فانّهم لن يجدواعنها محيصاً.
 .2انه ليس علي االمام اال ما حمل من امر ربه االبالغ في الموعظه و االجتهاِ في النصكيحه و
االحيا للسنه و اقامه الحدوِ علي مستحقيها و اصدار السهمان علي اهلها.
 .3اَللّهُ كمَّ اِنَّ ك َ تعْلَ كمُ اَنّككى لَ كمْ اَرِِِ األمْ كرَةَ وَال عُلَ كوَّ المُلْ ك ِ وَالرِّئاسَ كةَ وَإنَّمككا أَرَِْلُ القِيككامَ
بِحُدُوِِكَ وَاألِاءَ لِشَرْعِ َ وَ وَضعَ األمُورِفى مَواضِعِها وَ تَوْفيرَ الحُقُوقِ عَلكى أهْلِكه و المَضْكى عَلَكي
مِنْهَاجِ نَیِيِّ َ وَ ارْشَاِِ الضَّالِ إلى أنْوَارِ هِدَايَتَ ِ.
 .4و لكم علينا العمل بكتاب اهلل تعالي و سيره رسول اهلل صلي اهلل عليه والكه و القيكام بحقكه و
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النعض لسنته.

پیامبر میدانست که قاب تغییر نیست (همان ،ص .)369اصرار امام بیر ایین سینت نبیوی
یکی از عوام اصلی هدایی ب رگان و اشراف و برخی از قبای عرو از اردوگاه ایشان بود.
امام همچنین در یك سخن کوتاه میفرمایند« :آفرییده را فرمیانبیردن نشیاید آنجیا کیه
نافرمانی آفریننده الزم آید» (همان ،ص 7.)696بنا بر این سخن زمانی که قوانین و احکام
حکومت در تعارض با احکام الهی باشند ،حقی بر اطاعت شک نخواهد گرفت.
هنجارهاوارزشها 


امام در پاسخ به کسانی که از او خرده میگرفتند که چرا بیتالمال را مسیاوی تقسییم
کرده و سبی رنجش ب رگان و اشراف شده است ،فرمود« :مرا فرمان میدهید تا پیروزی را
با ستم کردن دربارة آن که والی اویم بجویم ،به خدا که نپویرم تا ههان به سرآید» (همان،
ص.)31

3

همچنین در اواخر حکومت ،آنگیاه کیه ییارانش سسیتی مییورزیدنید و از فرمیانش اطاعیت
نمیکردند ،میفرمود« :من میدانم که چگونه میتوان شما را درست کیرد و از کجیی بیه راسیتی
9
آورد؛ اما نه به بهای ارتکاو گناه که شما اصال شوید و من تباه» (همان ،ص.)16
 .1الطاعة لمَخلوقٍ في مَعصية الخالقِ.

مشروعیت چندالیه :تاملی در مبانی مشروعیت نظام سیاسی ....

از منظر امام حکمرانی مشروع مشروط به رعایت هنجارها و ضیوابط اخالقیی اسیت و
نمیتوان به بهانه مصلحت مُلك از مرزهای اخالن فراتر رفت .امام در پاسخ به کسانی که
معاویه را سیاستمدارتر و زیركتر از ایشان میدانستند ،میفرماید« :به خدا سوگند معاوییه
زیركتر از من نیست؛ لیکن شیوه او پیمانشکنی و گنهکیاری اسیت .اگیر پیمیانشیکنی
ناخوشایند نمینمود ،زیركتر از من کو نبود .اما هر پیمانشیکنی بیه گنیاه برانگی انید و
هرچه به گناه برانگی اند دل را تاریك گرداند .روز رستاخی پیمانشیکن را درفشیی اسیت
7
افراخته و او بدان درفش شناخته» (همان ،ص.)361

 .2وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَِْهَى مِنِّي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَِْهَى النَّاسِ
وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ وَ لِكُلِّ غَاِِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة.
 .3أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَكا أَم
نَجْمٌ فِي السمَاءِ نَجْما.
 .4إِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُصْلِحُكُمْ وَ يُقِيمُ أَوََِكُمْ وَ لَكِنِّي لَا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ بِ ِفْسَاِِ نَفْسِي.
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عالوه بر آنچه در مباحث نظری در مورد بنیادهای مشیروعیت گفتیه شید ،در اندیشیه
اسالمی بهخصوص شیعه تأکید بسیاری بر صیالحیتهیای شخصیی حیاکم شیده اسیت.
همان گونه که در فقه سیاسی اه سنت بر ویژگیهای خلیفه تأکیید مییشیود ،در سینت
شیعی نی البته با سختگیری و دقت بیشتر از ویژگیهای خاص امام یا فقیه حیاکم سیخن
به میان میآید .در سخنان امام نی بر این بُعد از مشروعیت یعنی صالحیتهای شخصیی
زمامداران تأکید شده است .این بعد از مشروعیت را میتوان با انیدکی تسیامح مشیروعیت
فاعلی نامید که درحالیکه تکیهگاه اصلی نظریههای سنتی به شمار مییرود میورد غفلیت
نظریه های مدرن قرار گرفته است .در این چارچوو حکومت بر مردم نیاز به ویژگییهیا و
شایستگی های فردی دارد و هر کسی را نس د که بر کرسی خالفت و حکومت تکیه زنید:
«مردم س اوار به خالفت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمیان خیدا دانیاتر؛
اگر فتنه هویی فتنه آغازد از او خواهید تا با همه مسلمانان بسازد و اگیر سیر بیاز زنید سیر
7
خویش ببازد» (همان ،ص.)629
امام انتخاو خلفای پیش از خود را چنین نقد میکند« :آنان مکرر از رسول خدا شنیده
بودند که میفرمود هیچ امتی کار خویش را به عهده شخصی نگوارد ،درحالیکه دانیاتر از
وی در میان ایشان باشد ،مگر اینکه روز به روز کار آنان به پستی و زوال گراید تا اینکه از
راه اشتباه خود بدانچه از دست دادهاند بازگردند» (دلشاد ،6622 ،ص.)601
امام در مورد حکومت امثال معاویه چنین هشدار میدهند« :اینان کسانیاند که اگر بیر
شما حکومت یابند بهخودبالیدن و خودب رگبینی و چیرهشدن با قهر و زور و ربودن امیوال
و فساد در زمین را در میان شما آشکار میگردانند و همواره از هوای نفو پیروی میکنند
و بر اساس رشوه حکم میرانند» (همان ،ص.)600
امام نگرانی خود را از حکومت فاسقین چنین بیان میکننید« :لییکن دریغیم آیید کیه
بیخردان و تبهکاران این امت حکمرانی به دست آرند و مال خدا را دست به دست گردانند
و بندگان او را به خدمت گمارند و با پارسایان در پیکیار باشیند و فاسیقان را ییار گیرنید»

 .1أيُّهَا النَّاسُ ،إِنَّ أحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الْأمْرِ أقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ،وَ أعْلَمُهُمْ بِأمْرِ اهللِ فِيهِ ،فَ ِنْ شَغَبَ شاغِبٌ
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اسْتُعْتِبَ فَ ِنْ أبَى قُوتِلَ.

(نهجالبالغه ،6621 ،ص.)612

7

همچنین امام در سخن دیگری یکسانشمردن پیشوایان ناشایست و شایسته را عامی
تباهی میشمارند« :بیگمان مردمان هالك شدند ،آنگاه که پیشوایان هدایت و پیشوایان
کفر را یکسان شمردند و گفتند که هر که به های پیامبر نشست چه نیکوکار باشید و چیه
بدکار اطاعت او واهی است؛ پو بدین سبی هالك شدند» (دلشاد ،6622 ،ص.)600
امام برای حاکم ه آنچه گفته شد ،صفاتی چون عق  ،خردمنیدی ،دراییت ،سیخاوت،
علم ،تقوا ،زهد و عدالت را ذکر میکنند .درمجموع به نظر میرسد اگیر حکیومتی تمیامی
ابعاد دیگر مشروعیت را داشت و حاکمی ناشایست در رأس آن بگییرد ،از مشیروعیت تیام
برخوردار نخواهد بود.
نتیجه 
مشروعیت چندالیه :تاملی در مبانی مشروعیت نظام سیاسی ....

مشروعیت حکومت از منظر امام علی امری چندالیه است و حکومتی مشیروعیت
تام خواهد داشت که مجموعهای از ویژگیها و شرایط را دارا باشد و بر بنیادهای مختلیف
مشروعیت تکیه زند؛ به عبارت دیگر حکومتی که شخصی شایسته و توانمنید در رأس آن
قرار گرفته است و در تأسیو و تداوم خود بر رضایت عامه تکیه میزند و همواره بر طبق
قوانین موهود و هنجارهای اخالقی عم میکند و سرانجام از توانمندی کارکردی مناسبی
برخوردار است و هامعه را بهخوبی سامان میدهد .درواقه مشروعیت تام بیشتر به وضعیتی
آرمانی میماند و مسیری است که حکومتها باید به سیوی آن سییر کننید .نهاییت ایین
مشروعیت در اندیشه شیعی با حضور امام معصوم در رأس حکومت به دست خواهد آمد و
سایر حکومت ها به نسبت ن دیکی به این آرمان از حق بر اطاعت و وفاداری تام برخیوردار
خواهند شد .در این دیدگاه مشروعیت به مثابه امری نسبی و سیال در نظر گرفته میشیود
و حکومت ها همواره باید دغدغه مشروعیت داشته باشند و بر محور اصول یادشده حرکیت
کنند و در هر زمان در صورت عدول از بنیادها و شرایط پیشگفته با فرسایش مشیروعیت
روبرو خواهند شد و در این صورت دیگر نمیتوانند انتظار وفاداری تام از اتباع خود داشیته
باشند.
 .1ولكنّني آسي أن يلي أمر هذه االمّه سفهاؤها و فجّارها فيتّخذوا مال اللّه ِوال ،و عیاِه خوال
و الصالحين حربا ،و الفاسقين حزبا.
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از سوی دیگر شورز بر حکومتها و نافرمانی نی ه در شیرایط خیاص امکیانپیویر
نیست .حکومتها درصورتیکه کارکردهای اولیه خود را بهخوبی انجام دهنید و از ظلیم و
هور و هرج و مرج هلوگیری کنند و در ساماندهی هامعه بکوشند ،از حق حیات برخیوردار
خواهند بود و در این صورت نمیتوان به سادگی امنیت آنان را به مخاطره انداخت.
به نظر میرسد مفهوم حکومت عدل در شیعه به وضعیتی معادل مشروعیت تام اشیاره
دارد و شاید به دلی آرمانیبودن این وضعیت است که فقها تحقق حکومت عدل را منوط
به وهود امام معصوم میکردند .از این منظر بسط و تبیین مفهوم عدل و حکومیت عیادل
میتواند راهی به سوی تبیین دقیقتر مشروعیت در اندیشه شیعه بگشاید .اهماالً میدانیم
که این مفهوم از هایگاهی رفیه در اندیشه اسالمی و بهخصوص شیعه برخوردار اسیت تیا
آنجا که در این موهی در زمره اصول دین قرار گرفته است .اما در ابعاد سیاسی و اهتماعی
این مفهوم و خاصه در مفهوم حکومت عدل کمتر به تفصی سخن گفته شیده اسیت .بیه
نظر میرسد مفهوم عدالت مفهومی کلی است که مفاهیمی چون مسیاوات ،احقیان حیق،
قانونمندی ،میانهروی ،شایستهساالری و انصاف را در بر دارد .در کالم امیام ،عیدل معییار
سیاست و سامانبخش حکومت و حافظ مردم است و برپایی آن نور چشم حاکمان و اقتدا
به سنتهای الهی و باعث ثبات دولت 7و رفاه مردم 7تلقی شده و در نگاهی گسترده عدل
شالودهای است که ههان بر آن استوار است 3و درمقاب ظلم به بیثباتی و تباهی دولتها
و شورز مردم منجر میشود.
به نظر می رسد با توهه به اهمیت عدالت در اندیشه شیعی و بهخصوص کالم و سییره
امام علی هر نظریهای که مفهوم مشروعیت را بیاعتنا به عدالت بررسی کند ،ناقص و
ناتمام خواهد بود .به هرحال بسط این مفهوم از موضوع این مقاله خارج است و به تأمالتی
عمیق و دقیق نیازمند میباشد.

 .1فِي العَدلِ االقتِداءُ بِسُنَّةِ اللّه و ثَیالُ الدُّوَلِ.
 .2الناس يستغنون اذا عدل بينهم.
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 .3العَدلُ أساسٌ بِهِ قِوامُ العالَمِ.
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