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 ؟جع؟منابع مشروعیت حکومت مهدوی و تحلیل بررسی
 1علی ملکی

 چکیده
، یکی از مسائل سیاسی مهم، برای تبیین مدینه فاضله «منابت مشروعیت حکومت مهدوی»بررسی 

با تبیین  ،تحلیلی و رویکرد تحلیل متون قرآنی و روایی -توصیفیاسالمی است. این پژوهش با روش 
مشروعیت در علوم سیاسی، منابت مشروعیت حکومت  که با توجه به دهد میپاسخ مسئله نظری به این 

نظری منابت مشروعیت  حلیلاز: بررسی و تعبارت است ترین یافته پژوهش حاضر  مهم .مهدوی چیست
بر  .منابت مشروعیت در علوم سیاسیجهت متون قرآنی و روایی و در حکومت مهدوی ازطریق تحلیل 

نصب هی از طریق مشروعیت االمشروعیت حکومت مهدوی، ترین منبت  مهم مهدویت، نصوصاساس 
ع منابت آن، سایر جهت است و در  تواند عالوه بر  . این پژوهش مینیز قابل تبیین استمشروعیت متنو

های توسعه سیاسی در  های اسالمی در برنامه  ه مهدوی، برای حکومتفواید نظری تشریح مدینه فاضل
 عصر غیبت، راهگشا باشد. 

 .هی: مهدویت، حکومت مهدوی، مشروعیت، منابت مشروعیت، مشروعیت االکلیدی واژگان
  

__________________________________   

گروه معارف اسالمی دانشگاه تفرش                                        1     ali_malaki70@yahoo.com                                          . استادیار 
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 مقدمه
دارای ابعاد مختلم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. مباحث سیاسی  ،اندیشه مهدویت

گون پژوهشی است. یکی از مباحث سیاسی مهدویت  مهدویت نیز دارای حوزه گونا با توجه  ،های 
ع  ؛به دانش سیاسی جدید است. بررسی منابت مشروعیت  «ها منابت مشروعیت حکومت»موضو

ای پژوهشگران و محققان مهدویت مفید باشد و تواند بر  از حیث نظری، می ،حکومت مهدوی
کند  زمینه را برای پژوهش تواند با تصویر  می نیز از حیث عملی .های سیاسی مهدویت هموار 

 های اسالمی در عصر غیبت، الگو و اسوه باشد.   الگوی آرمان شهر مهدوی، برای حکومت
که منابت مشروعیت حکومت مهدوی چی ست؟ نوشتار حاضر سوال اصلی مقاله آن است 

کهبررسی و اثبات این فرضیه درصدد  با توجه به منشاء و مالك مشروعیت در اندیشه  است 
مهدویت، مشروعیت در حکومت مهدوی، از حیث نظری و با رویکرد قرآنی و روایی، متعدد و 

منابت مشروعیت در  ،ترین آن است. در این پژوهش هی مهمولی مشروعیت اال ؛متکثر است
تحلیلی و با رهیافت قرآنی و روایی، مورد  -با روش توصیفی ؟جع؟حکومت حضرت مهدی

معلوم شود.  ؟جع؟های مشروعیت حکومت مهدوی  گیرد تا خصوصیات و ویژگی  بررسی قرار می
که مدینه  نوآوری پژوهش حاضر، تبیین منابت مشروعیت در حکومت جهانی مهدوی است 

 و موعود همه ادیان است. فاضله اسالمی

 پیشینه و ادبیات موضوع. 1
کتاب  است؛ ولی   افالطون آمده «جمهور»بحث مشروعیت، در یونان باستان و مباحث عدل در 

کنونی، محصول متفکران جدید در فرآیند شکل ح آن به صورت  گیری دولت مدرن است و  طر
گسترش  هب کمیت مردم بر سرنوشت سیاسی، بیاندلیل  : 1380)نقیب زاده،  است  شده اصل حا

 (. 155ص
کردهدر زمینه سیاسی فیلسوفان   .اند الزام سیاسی مردم و چرایی اطاعت آنان از حکومت بحث 

کتاب  ک روسو در  اراده عمومی یا  که معتقد است (5ص: 1385)روسو،  «قرارداد اجتماعی»ژان ژا
که اراده تواند از طریق دموکراسی مشارکتی مستقیم ب خیر همگانی می رآورده شود و قوانینی 

کنند، باید اطاعت شوند  (. 56ص: 1387)راش،  عمومی را بیان می 
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ک، پذیرش مشروعیت حکومت را به سود افراد آن دانسته  یعنی  ،اند  توماس هابز و جان ال
ک دامنه حکومت به از منظر  اما ؛مردم باید به خاطر حفظ خودشان سلطه دولت را بپذیرند ال

رابطه حکومت و مردم بر  ،پس از قرن هیجدهم .(57ص همان،)است رضایت عمومی محدود 
که از مقبولیت   استوار شد. دولت «اصل نمایندگی» گرفتند  ها به این شرط مورد شناسایی قرار 

که سه منبت  کس وبر از جمله اندیشمندان سیاسی بود  ی آرمان»مردمی برخوردار باشند. ما
فردریک کرده و را برای سلطه مشروع، بیان  «قانونی -عقالنی»و  «کاریزمایی»، «مشروعیت سنتی

 «تجربی»و  «روشی»، «سنتی»، «حقوقی -فلسفی»، «دینی»منابت مشروعیت را به پنج منبت؛  نیز
 (. 107ص: 1387)عالم،  کرده است تقسیم 

گرچه حکومت مهدوی در آثار مختلم مورد توجه و تأمل  کنون ا تبیین منابت  بربوده است؛ تا
 .ق نشده استیو دق یجد یمشروعیت در این حکومت، به صورت خاص، تمرکز

 ارچوب مفهومی و نظریهچ. 2

 مفاهیم . 1-2
ابتدا الزم است مفاهیم مورد استفاده در این پژوهش تعریم و تشریح شوند و لذا به تشریح دو 

 شود: پرداخته می ،مفهوم مشروعیت و حکومت

 مشروعیت .1-1-2
ع است. الشرعیاز ر ی، مصدر جعلیدر زبان عرب «تیمشروع» ا ین یمطابق د یعنی ،یشه شر

شه یاز ر legitimacyت معادل ی، مشروعیسی(. در زبان انگل9ص: 1359د، ی)عم یقانون شرع
 .oxford advanced learners dictionary, 1948: p) است  قانون یبه معنا ،Leg ینیالت

674) . 
: 1387در اصطالح، به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است )عالم،  «مشروعیت»
کمان و نظام سیاسی از سوی  ،«مشروعیت سیاسی»(. 105ص یعنی پذیرش قلبی حکومت، حا

کل نظام سیاسی دارند 154ص: 1380مردم )نقیب زاده،  که مردم به  (. مشروعیت، باوری است 
کنند. این مفهوم ابتدا در حقوق روم و سپس تا قواعد الزام آور آنا های حقوقی  در نظامن را رعایت 
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ح شد زیرا در انگلستان اعتقاد  ؛است «زاده فرزند حالل» یو به معنا فرانسه و انگلستان مطر
ر ییتغ ،تیمشروع یخ معنایپادشاهی باید به وارث حقیقی شاه منتقل شود. در طول تار ؛داشتند

گون مانند انطباق با سنتافته و به معانی ی کار ید یت و معانی، رضایها، قانون اساس گونا گر به 
 (. 105ص: 1387است )عالم،   رفته

و در جامعه شناسی سیاسی بحث  «حقانیت حکومت»در مباحث فلسفه سیاسی، بحث 
(. 25ص: 1393گیرد )همپتن،  مورد توجه قرار می «رضایت و مقبولیت مردمی حکومت»
گون استمبانی لسفه سیاسی، دارای در ف «حقانیت» در فلسفه سیاسی یونان باستان،  .گونا
کشم  مطابقت با حکم عقل است و عقل می به معنای« حقیقت» . در حقوق کندتواند قوانین را 

روم، حقیقت به معنای مطابقت با حقوق طبیعی و در فلسفه و فقه سیاسی اسالمی، به معنای 
ت، یحقان یت از معنای. تحوالت دوران مدرن باعث شد، مشروعاست «هیمطابقت با قوانین اال»

مراد از مشروعیت در این پژوهش، همان معنای مشروعیت در کاربرد یابد. ت، یمقبول یبه معنا
  است. «حقانیت الزام سیاسی حکومت مهدوی»فلسفه و فقه سیاسی و به معنای 

 حکومت. 2-1-2

کردن معنای به ، «َم َک َح »از ریشه عربی  «حکومت» کردن، دستور دادن و داوری  . استقضاوت 
همچون امارت، دولت، والیت، ملک و سلطنت به جای واژگانی  ،در فرهنگ سیاسی صدر اسالم

که در بعضی آیات حکومت استفاده می ( و 258و  102)بقره:  است  اشاره شدهها  به آن قرآن، شد 
کارگزار در اصطالح علم سیاست، حکومت، همان سازمان دولت که از طریق عملکرد  انیاست و 

گانه،  اراده دولت متبلور میها  آن شود. حکومت مفهومی محدودتر از دولت دارد و قوای سه 
های خود را از طریق حکومت، تدوین، بیان و   شود. دولت هدف میرا شامل ها   ها و نهاد  ارگان

و 123ص: 1387)عالم،  استتنی مبکند. ماهیت حکومت همه جا یکسان و بر اطاعت  اجرا می
267 .) 

 های منابع مشروعیت نظریه. 2-2
کس وبر  های نظریه منابت مشروعیت در آثار اندیشمندان علوم سیاسی، مانند جین همپتن، ما

ع  بیان شده است. همپتن نظریه ، «نظریه فرمانروایی االهی: »های مشروعیت را در چهار نو
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داند   می «نظریه مبتنی بر رضایت»و  «کمال خواهانهنظریه »، «نظریه فرودستی طبیعی»
 (.26: ص1393)همپتن، 
کس  «قانونی -عقالنی»و  «کاریزماتیک»، «سنتی»مشروعیت را به سه نوع مبانی وبر منابت و  ما

عالوه بر آن،  ،اندیشمندان سیاسیبرخی دیگر از (. weber, 1978: p.142کند ) تقسیم می
کردهمنابت دیگری را برای مشروع (. این نوشتار، با توجه به 107ص: 1387اند )عالم،   یت بیان 

ع بحث، تقسیم بندی زیر را متناسب می  این تقسیم بندی  داند: ها و با توجه به موضو

 وحیانی -هیمشروعیت اال .2-2-1
کمیت و حکومت شود.  و از سوی خداوند اعطا می هی استحق اال ،در این نظریه، حا

زیرا غیر از  ؛سیاسی و حق الزام سیاسی در انحصار والیت تشریعی خداوند استمشروعیت قدرت 
که برگزیده خدا هستندقانون اال کسانی است  کسی حق حکومت ندارد. مشروعیت درباره   هی، 

. هدف حکومت، خیر شهروندان است. فرمانروا درباره شیوه حکمرانی (27: ص1393)همپتن، 
یت اخالقی عالی به مردم، از وظایم حکومت است. تمامی بر مردم مسئول است و دادن موقع

 گیرد و مشروعیت سیاسی، بسیط و نصبی است. حقوق از خداوند نشات می

 مشروعیت سنتی. 2-2-2

کهمشروعیت یعنی ،«مشروعیت سنتی» های   از عرف و آداب و رسوم اجتماعی مشترک و سنت ی 
که به سنتز نیاشود و به وجود رهبرانی  جامعه ناشی میدیرین  کنند. این  ها عمل می  دارد 

 (weber, 1978: p.142) استمبتنی مشروعیت بر وراثت، شیخوخیت، خون، نژاد و نظایر آن 

کاریزمایی. 2-2-3  مشروعیت 

ع از مشروعیت، بر صفات و ویژگی های خارق العاده و شخصی رهبران سیاسی مبتنی   این نو
که پیروان را به اطاعت وا میو موهبتی از  «ایزدی  فر»است و جنبه  دارد.  سوی خدا دارد 

که موجب اعتماد مردم به افراد مشروعیت برپایه صفات ویژه، مقدس و یا خصلت ستوده  است 
. این وضعیت، زندگی روحی افراد را دچار دگرگونی ساخته و (103: ص1387)عالم،  شود ها می  آن

 .کند تعهد ایجاد می
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 مردمیمشروعیت . 2-2-4
ن و دولت و بر بین شهروندا «قرارداد اجتماعی»براساس این نظریه، مشروعیت حکومت بر پایه 

کثریت توجیه می یمبنای رضایت و آرا . براساس این قرارداد، (63: ص1393)همپتن،  شود ا
کم موظم است امنیت، نظم و : 1387)عالم، کند رفاه را در برابر اطاعت شهروندان فراهم  حا

ع از مشروعیت از متأثر جا از رضایت شهروندان   یت در این. مشروع(108ص است و این نو
 باشد.  دستاوردهای مدرنیته غربی می

 مشروعیت طبیعی. 2-2-5
ها برابر   و انسان است  منزلت حکمرانی فقط بر عهده عده خاصی نهاده شده ،در این نظریه

کمان، ذاتًا برای حکمرانی و بردگا .نیستند یعنی  ؛اند ن، ذاتا برای بردگی خلق شدهاز این رو، حا
کرده که انسان  ؛ هماناست طبیعت، برخی را فرمانروا و جمعی را فرمانبردار خلق  ها خود را از   گونه 

، چنین در برخی آثار خود. افالطون و ارسطو (35: ص1393دانند )همپتن،  میبرتر حیوانات 
حکم طبیعت، حیوان اجتماعی است و از  . انسان به(40ص)همان، اند  ابراز داشتهاعتقادی 

گرایش دارد.   روی طبت، به زندگی اجتماعی 

بی )بر اساس زور و غلبه(. 2-2-6
ُّ
 مشروعیت تغّل

ع مشروعیت در .در این نظریه، دولت، محصول تسلیم ضعیفان در برابر زورمندان است  این نو
به حفظ نظم داخلی و ضرورت آید و برای موجه جلوه دادن آن،  وجود می هسایه زور و قدرت ب

ل شده ح است. این نظریه در روم باستان   امنیت خارجی استدال بوده و در دنیای مدرن، مطر
کردهمجددًا آن را  3و جنکس 2اوپنهایمر ،1مپلویچوگ ح  در جهان (. 171ص: 1387اند )عالم،  مطر

، مورد «الحق لمن غلب»اسالم نیز، در اندیشه سیاسی اهل سنت، به نوعی این نظریه در قالب 
گرفته که با زور شمشیر قدرت را ب  توجه و پذیرش قرار  کسی  گرفته، مشروعیت  هاست و  دست 

__________________________________   

1 . Gomplovich 

2 . Oppenheimer 

3 . Jencks 
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 .(272ص: 1305و تفتازانی،  24ص: 1362)ابویعلی،  است  یافته

کمال خواهانه یا مشروعیت ناشی از خیر و خوبی2-2-7  . مشروعیت 
کبنابر تری در  ه خیر، دانش و تخصص بیشاین نظریه، شخصی فرمانروا خواهد شد 

ای، بر  فرمانروایی پدر بر فرزند، معلم بر دانش آموز و متخصص در رشته مانند ؛فرمانروایی دارد
که متخصصان53: ص1393غیر متخصصان آن رشته )همپتن،  از آنچه  ،(. علت آن، این است 

گاهی دارند و میباشندباید  کمال خواهانه یا توانند آن را به مرحله عمل درآورن ، آ د. مشروعیت 
ح شد. او معتقد بود  وجود دارد  «خیر عینی»مشروعیت ناشی از خیر و خوبی از سوی افالطون مطر

کشم است که در  .و این خیر، از طریق تعقل، قابل  منشا فرمانروایی در شناخت و دانش است 
 (.  60صهمان، است )اندکی اختیار عده 

 مهدوی حکومتمشروعیت در . بررسی منابع 3
بر اساس  ،در حکومت مهدویمنابت مشروعیت  ،مشروعیت در علوم سیاسی منابت با توجه به

 گیرد. می رهیافت قرآنی و روایی مورد بررسی قرار

 مهدوی حکومت االهی . مشروعیت3-1
کمان، ،«االهی مشروعیت نظریه» بنابر گرچه حا با  یا مستقیما خداوند؛ هستند انسان جنس از ا
کمیت واسطه  سیاسی، الزام االهی حق اثبات(. 28صهمان، ) است کرده اعطا آنان به را حا
 فقه و کالم فلسفه، مباحث به توجه با ت،یمهدو متون و منابت در .است شاهد و سند نیازمند
خمینی، )است  االهی – قانونی مشروعیت، یعنی ؛است متعال خداوند مشروعیت منشأ ؛سیاسی
کم(. 353ص ،10ج :1378  قدرت تیمشروع و( 49: شوری) است منحصر  خداوندبه  تیحا

 تیمشروع ،رو نیا از(. 57: انعام)است  او یعیتشر تیوال انحصار در( یاسیس الزام) یاسیس
 جهت به سیاسی، قدرت اعمال. است خداوند طرف از خاص نصب از یناش ،یمهدو حکومت

 و منشأ هیچ تشریت،  و تکوین نظام در که چرا است؛ آور الزام و حقانی موجه، ،ربوبی توحید ذات
کمیت،(. 57: انعام)نیست  خداوند عرض در مبدأیی  اوست آن از حقیقتاً  و بالذات حا

 مدیریت و رهبری رو، این از. یابند می اعتباری و جعلی َعَرضی، جنبه دیگر، های وحکومت
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ع این. است( خاص نصب) «نصبی» حضور؛ عصر در جامعه سیاسی  مطلقه جامعه، رهبری نو
 .است شریعت قوانین چارچوب در بلکه نیست،
 ادامه اشاره دارند و امامت و نبوت قیطر از خداوند گرانه تیهدا نقش به مهدویت، های آموزه

 هیتشب ابر پشت دیخورش به را خود ،شانیا که است بتیغ عصر در ؟جع؟یمهد امام تیوال ،آن
 در. ستینخالی  حجت از گاه چیه ،یاسالم جامعه و( 92ص ،52ج :1404 ،یمجلس)اند  کرده

 یبرا یا پشتوانه ینید تیهدا و است خداوند طرف از لطم ینوع امامت ت،یمهدو شهیاند
 را خود زمان امام و ردیبم که کس هر ،ینبو ثیحدبراساس  که روست آن از. است یبشر عقول

 (.129ص: 1397 ،ینعمان) است رفته ایدن از تیجاهل مرگ به ،نشناسد
کم را مؤمنان که است  داده وعده  55 هیآ نور  سوره در خداوند  او نید تا دهد، یم قرار نیزم بر حا

 که دیآ یم وجود به یتیامن ؟جع؟یمهد حضرت یااله نصب نیا هیسا در و کنند  اجرا نیزم در را
 .کنند یم عبادت را خداوند مردم،

 تشریح ؟جع؟مهدی امام نصب درباره معصومان احادیثوسیله به نصب طریق از مشروعیت
 و بوده مسلمانان بین در ؟لص؟اسالم پیامبر زمان از او امامت و مهدی حضرت به اعتقاد. شود می

ل. است آمده سنت اهل احادیث در حتی  نصوصی طریق از ؟جع؟مهدی امام امامت بر استدال
 .است توضیح قابل ،دارند داللت امام دوازده بر که

 هم که روایاتی طبق مطلب این. تر بیش نه و تر کم نه نفرند؛ دوازده امامان شیعه دیدگاه از
 و الفاظ با روایات این. شود می استفاده ،اند کرده نقل ؟لص؟خدا رسول از سنت اهل و هم شیعه
«. مایق عشر اثنا»و  «شیقر من کّلهم فه،یخل عشر یاثن» مانند ،اند شده نقل مختلم تعابیر

 نظر از روایات این .است آمده نیز «اماما عشر اثنی» واژه امامیه شیعه سوی از که روایاتیبراساس 
 اتیروا ،؟جع؟عصر امام خاص نصب درباره. تواترند حد در اند شده نقل که ُطرقی تعداد

 شود. یم اشاره ها  آن از برخی بهکه در ادامه  دندار وجود متعددی
 :ندیفرما یم جمله ازاست؛  آمدهزمینه  این در متعددی احادیث ؟لص؟اسالم پیامبراز 

 است؛ قائم آنان نیواپس و !یعل یا یهست تو آنان نینخست :نفرند دوازده من از پس انیشوایپ»
 ،1ج :1395 صدوق،) «کرد خواهد فتح را نیزم مغارب و مشارق دستانش با خداوند که همان

  :فرمایند  می دیگر حدیثی در (.398ص



 

 

125 

سی
برر

 
یل

تحل
و 

 
ت 

کوم
ت ح

وعی
شر

ت م
مناب

... 

 رفتارش و من خوی ویشُخ  و من کنیه اش  کنیه و من نام نامش من، فرزندان از قائم
 هر کند؛  می دعوت خدا کتاب بهو  وادار من ینآی و کیش به را مردم. بود خواهد من رفتار
 است  کرده نافرمانی مرا ،کند نافرمانی او از کس هر وکرده  اطاعت مرا کند اطاعت را او کس

 (. 73ص ،51ج :1404 مجلسی،)
و امام  ؟ع؟علی که به روایت امامشود  مالحظه میهم روایات متعددی  از ائمه معصوم؟مهع؟

 قائم !حسین ای تو نسل ازُنهم : »گردداشاره می ؟جع؟مهدی امام آمدن خصوص در ؟ع؟حسن
 حسن و امام (287ص: 1397 نعمانی،) «است عدل گشاینده و دین ظاهرکننده حق، به

 او و کند می مخفی را ؟جع؟مهدی والدت عزوجل خداوند: »فرماید میزمینه  این در ؟ع؟مجتبی
 نهمین او و نباشد او گردن بر کسی بیعت کند، می قیام که وقتی تا دارد می نگه غیبت حال در را

احادیثی با  ؟مهع؟. از همه امامان(316ص ،1ج :1395 صدوق،) «است حسین ،برادرم فرزند
؛ 408و  361، 350، 273، 272، ص2؛ ج318، 317همین مضامین نقل شده است )همان: ص

 (.559ص ،2ج :1425 عاملی، حر و 156و  133، ص51: ج1404مجلسی، 
 معصوم؟مهع؟ ائمه و ؟لص؟پیامبر سوی از نصب االهی، نصب به مهدوی حکومت مشروعیت

عیت حکومت مشرو .است وحی به معطوف نقانو انحصار در مهدوی حکومت مشروعیت. است
ارچوب هولی تبیین سایر منابت مشروعیت، در چ ؛یگر قابل تبیین استد مهدوی با منابت متعدد

و با آن منافات ندارد. تحلیل سازگاری و عدم سازگاری سایر منابت  استمشروعیت االهی 
 شود: مشروعیت با حکومت مهدوی ذیال تشریح می

 حکومت مهدویمشروعیت سنتی . 3-2

جامعه ناشی دیرین های   از عرف و آداب و رسوم اجتماعی مشترک و سنت «مشروعیت سنتی»
، عالوه بر مشروعیت االهی، ؟جع؟مشروعیت امامت امام مهدی . در حکومت مهدوی،شود می
امام، افضل و  باشد. امری وراثتی و در ادامه سنت پیامبران و امامان معصومناشی از  تواند  می

کاشم الغطاء،  خالی نخواهد بود «حجت»گاه زمین از   هیچ و علم از همه مردم استا : 1413)آل 
کنار توحید، نبوت و معاد  .(68ص امامت در عرف شیعیان از ارکان اعتقادی مذهب شیعه و در 

در تبلیغ و هدایت  ؟لص؟یعنی جانشینی پیامبر ،ترین وظیفه امامان است. حضرت مهدی مهم
کسی جز خداوند معنوی انسان که تعیین آن برای  ، قضاوت و اداره نظام سیاسی را در زمانی 
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کرد ،معلوم نیست گفته  آن ؛محقق خواهد  که در تعریم امامت  ریاست عامه و عالی بر  :اند گونه 
؛ 55 :مائده) قرآن آیاتو نیز مبتنی است بر:  .(15ص: 1335امور دین و دنیاست )طوسی، 

، 18ج :1404یوم الدار )مجلسی،  حدیث ی همچونو روایات( 23 :شوریو  59 :نساء؛ 33 :احزاب
( و 140ص ،23ج ،همانحدیث ثقلین ) ؛(208ص ،21ج ،همانحدیث منزلت ) ؛(178ص

 (.181ص ،37ج ،همانحدیث غدیر )
معصوم و امامان  از انبیا ناشی از وراثت واقعی به اراده االهی در تلقی شیعه امامیه، امامت،

در نتیجه از منابت  دهوبیعنی در ادامه سلسله انبیا و امامان، بر اساس شایستگی ؛ پیشین است
 .باشد وراثتیتواند دارای مشروعیت  این حکومت میمشروعیت است. 

کاریزماتیک حکومت مهدوی. 3-3  مشروعیت 

که دست می هاز بررسی روایات مهدویت ب کاریزماتیک» آید  در حکومت مهدوی،  «مشروعیت 
نظیر فساد، ظلم و تبعیض و نیاز به منجی  ،جهاندر های عمومی   بحرانقابل تبیین است. 

کند که بتواند امنیت ایجاد  کاریزما، در شود.  ؛ مالحظه میمقدس و موعود  شرایط اجتماعی ظهور 
که جامعه می خواهد با رهبر دارای صفات ویژه، هویت یابد. در روایت  شرایط بحرانی است 

خ می و مانند ترس، بیماری، فتنه ،های متعدد  زمان ظهور بحران مهدویت، در دهد و  فساد ر
وجود  بهسازند و آمادگی جهانی برای ظهور منجی  های مختلم، ماهیت خود را آشکار می  حکومت

 (.434ص :1395صدوق،  و 235و  229، 207، 113ص ،52ج :1404)مجلسی،  آید می
کس های حضرت   کاریزما در جهان بودند. در برخی روایات، میراثانبیا اولین  ،وبر از دیدگاه ما

که هنگام ظهور با خود دارند؛ زیرا آن حضرت آرزوی همه  گذشته یاد شده  مهدی از پیامبران 
ع کند.  میپیامبران را برآورده  کاریزمایی حضرت موثر است. طبق روایات بر این موضو مشروعیت 

: 1411)طوسی،  ؟لص؟و پرچم پیامبر اسالم مهدویت، حضرت مهدی عمامه، زره، سالح
: همان) را با خود دارند ؟ع؟سلیمانحضرت عصای حضرت موسی و انگشتر  ؛(349ص
و اقتدای ایشان به  ؟ع؟(. همچنین در روایات متعدد، فرود آمدن حضرت عیسی343ص

(. در روایات درباره شیوه پیروزی 380ص ،1ج :1395)صدوق،  حضرت مهدی ذکر شده است
 شده است هم اشارهتن در دل ستمگران حضرت مهدی پس از ظهور به بیم و هراس انداخ
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 (.331)همان، ص
که حضرت مهدی انسان کاریزمایی حکومت مهدوی ناشی از آن است  واال، شجاع  یمشروعیت 

کاریزماتیک دارای و مقدس است و  آید.  هی و صیحه آسمانی می. او با امدادهای االاستصفات 
گزیده خداوند در ادامه انبیا و امامان است. آن حضرت با شکوه ایزدی و شخصیت انسانی بر

شخصیتی برتر است و با  ،کند. امام هی خویش، در بین مردم جذبه فراوانی ایجاد میاال
کند و عواطم و احساسات  پود اجتماع ایجاد می و شخصیت واالی خود، انقالبی بزرگ در تار

کاریزمایی حکومت مهدوی از مشروعیت االانگیزد. مشرو مردم را برمی  ؛استوی متأثر هی عیت 
  ولی به صورت مستقل قابل تحلیل وتبیین است.

 در حکومت مهدوی مردمیمشروعیت . 3-4

ن و دولت و ، بین شهروندا«جتماعیقرارداد ا»براساس این نظریه، مشروعیت حکومت بر پایه  
کثریت توجیه می یبر مبنای رضایت و آرا  ؟مهع؟،، ائمههای مهدوی  بر اساس آموزه. شود ا

کننده جهانینقش هدا ؟جع؟هستند و امام دوازدهم ؟لص؟امبرینان پیجانش  یان به سویت 
است جامعه را یعصمت است و ر یدارا ؛شود یاز جانب خدا مبعوث م ین را دارد. حضرت مهدید

و در نتیجه با پذیرش مشروعیت االهی برای آن حضرت، مردم در مشروعیت دهی بر عهده دارد، 
که مردم در حکومت آن حضرت، ین بدان معنا نیاما ا ؛ندارندنقشی به حکومت آن حضرت  ست 

 برخوردار است. نیزنداشته باشند، بلکه حکومت مهدوی از مقبولیت مردمی  جایگاهی
ع بحث وجود داردمهدوی ومت درباره نقش مردم در حکبه بیان دیگر،   بحث نخست :دو نو

بر )های دموکراتیک،   که در نظام ؛ چناناست اعطای حقانیت از سوی رضایت و قرارداد مردمی
کننده حق، به حکومت هستند (اساس نظریه قرارداد اجتماعی  در اندیشه امامت؛ اّما مردم اعطا 

کریم و روایات   براساس آموزه و زمین، امری بر حق حکومت و خالفت ، معصومان؟مهع؟های قرآن 
به معنای  ،و رضایت عمومی در مشروعیت (؛411، ص1: ج1388)طباطبایی،  هی استاال
، نقشی ندارد. بحث دوم درباره نقش مردم در مقبولیت و تحقق «حقانیت حکومت مهدوی»

که این نقش، در اندیشه مهدویت نیز وجود دار د و مباحث حکومت و نیز فرایندهای آن است 
 .ناظر استذیل، به این امر 
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مردم در همه مراحل قبل و بعد از ظهور امام، در فرآیندهای سیاسی، نقش مهمی دارند. تحقق 
کارآمد  ؟جع؟حکومت امام عصر  ،روایاتبرخی براساس دارد. نیاز به پرورش نیروهای مردمی و 

که در   (. اما این307ص ،52ج :1404)مجلسی، شده است عنوان هزار نفر 10آن حضرت یاران 
یاران خاص آن  ؛(308ص همان،) شمارد  نفر بر می 313تعداد یاران امام را  یروایات دیگر

 هستند. حضرت

که برای آن     سالصدها مردم در زمان حکومت مهدوی نقش فعال دارند و در تحقق حکومتی 
ع در سه مورد نقاند،  بودهمنتظر  کرد. این موضو ش مردم، احزاب سیاسی و تالش خواهند 

کارگزاران تشریح می  شود:  نخبگان و 
ن یتواند تضم یاز آن رو م: این رویکرد، ینقش فعال و متعهدانه مردم در حکومت مهدو الف(

است تا در  یهاال مسئولیتیفه و یوظ ؟جع؟عت با امام زمانیب که ت در جامعه باشدیکننده امن
گ ت یو امن کننداز ظلم و فساد مشارکت  یریو جلوگ ینیشعائر د یایافراد در اح یتیپهنه 

 یبر اساس تالش برا یتوسعه سیاسی در حکومت مهدو یرا فراهم آورند. الگو یجمع  دسته
که  یاخالق ینکاتبا ایشان، بر امام عصر یاران عت یمتعهد و دلسوز است و در ب یروهایت نیترب
ک ؛فعال است یافکار عموم یریگ نه شکلیزم  است. د شدهیتأ

را دشنام  یرد تا مسلمانیگ یعت میارانش بیقائم ما از » د:یفرما ین مورد میدر ا ؟ع؟یامام عل
را به ناحق نزنند و نقره انباشته  یکس ؛هجوم نبرند یا به خانه ؛را هتك نکنند یمیحر ؛ندهند

گاهی(. با توجه به پ469ص: 1419، ی)صاف« نکنند... مردم در  یشرفت علم در دوره ظهور، آ
ت ین امنیکارآمد و تأم یافکار عموم یریگ نه شکلیو زمیابد  افزایش می یو اجتماع یاسیامور س

 شود. یفراهم م یاجتماع
کارآمدی نظام حزبی  ب( جوامت مدرن و متجدد، در  حکومت مهدوی: در یمدن یو نهادهانا
گونیبه دال گونا گروهتضاد و دیدگاه اختالف  نظیر ،ل  د نریگ یشکل ماحزاب ، تلمهای مخ  منافت 

کمیت شهروندان، مشارکت در حفظ  یاسی، آموزش سیاسیت رهبران سیتا به ترب و قدرت حا
گون دیگر بپرداز یقدرت دولتنظارت بر  گونا کارکردهای  ن ی، چنینه فاضله مهدوید. در مدنو 

در حکومت  .در برابر دولت وجود ندارد یاجتماع یاحزاب و نهادها یریگ شکل یبرانیازی 
 یها وجود ندارد. معمواًل شکاف یاجتماع یها و شکاف یتضاد طبقات یبرا یا نهیزم یمهدو
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، یخیتار یها ك، شهر و روستا، سنت و مدرن، شکافیدئولوژیا یها مانند شکاف ،یاجتماع
گون میدایباعث پ ،یمذهب و ی، زبانی، نژادیقوم گونا : 1374ه، یری)بش شود یش احزاب 
کریم حکومت مهدوی، در .(126-95ص برقرار خواهد  «جامعه صالحان» ،طبق تصریح قرآن 

(. همچنین با وجود امام 55زمین خواهند بود )نور: روی ( و آنان جانشینان 105شد )انبیاء: 
 زمینه اختالف نظر با دسترسی به امام از بین خواهد رفت. ،معصوم برخوردار از علم لدنی االهی

گر ب ، دعوت یباشد، رقابت در تقرب به خدا و تعاون اجتماعرقابتی  یاجتماع یروهاین افراد و نیا
کسب قدرت و ثروت نیر آن خواهد بود. در نتیر و نظایبه خ ست و در آن صورت، یجه رقابت برسر 

کامل در جامعه برقرار م ن رفتن یت درباره از بیچند روادر ادامه به شود.  یصلح و عدالت 
 :شود میه اشاره اختالف در جامع یها نهیزم

 د:یفرما یم ؟جع؟یدرباره حضرت مهد ؟لص؟امبر اسالمیپ
که از ستم پر شده است، از عدل سرشار میزم گونه ؛کند ین را  که اهل آسمان و  یا به 
 ،51ج :1404، یدهند )مجلس یت مین و پرندگان آسمان هم به خالفت او رضایزم

  (.81ص
  د:یفرما یامام باقر)ع( منیز 

کندیما ق قائم یوقت ن مردم عدالت را برقرار یم و در بیتقس یامکانات را به طور مساو ،ام 
شود و به  می یآور جمت ین نزد ویا از درون و برون زمیدن یها .. اموال و ثروتکند. می

و کردید  یشاوندیکه به خاطر آن قطت رحم و خو یزیچ ید به سوییایب :دیگو یمردم م
همان، د )یو به علت آن مرتکب محرمات شد دیختیحرام ر یها آن خون یبرا

 (.351ص
ع و تکثر در حکومت ،های مقوم احزاب  شاخصه های   مانند مشارکت، رقابت، نقادی، تنو

است. در نتیجه وجود نهادهای اجتماعی برای اهداف معنوی،   همواره بودهمعصومان؟مهع؟ 
های اقتصادی و   ولی شکاف ؛دعوت به خیر و اهداف خیرخواهانه انسانی متصور و ممکن است

 ای برای نزاع طبقاتی و اجتماعی وجود ندارد.   رود و زمینه اجتماعی از بین می
براساس  :کارآمد متخصص و متعهد یاسیکارگزاران و نخبگان سنقش مردم به عنوان  ج(

کارگزاران خود اعتماد دارد و از طر یحضرت مهد ،تیات مهدویروا شرفته، یق ارتباطات پیبه 
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که در برخینفر از  313رسد عدد  یکند. به نظر م یت میریشرق و غرب جهان را مد  یاران امام 
آن دسته از یاران امام ا مراد، یدارد و اختصاص اران خاص امام یبه  ،ات ذکر شده استیروا

که  که آن  یاتیاما در روا ؛کنند یم یورز  استیبر نقاط مختلم جهان سهستند  وارد شده است 
که اصحابش به ده هزار نفر برسد. یشروع م یام خود را زمانیقامام،   کند 

کارآمد باشند، یا غیها؛ چه در عصر حضور و  کارگزاران و نخبگان حکومت گر متعهد و  بت، ا
 ؟ع؟،یاز امام عل یتیشود. در روا ینم یت و توسعه جامعه دچار مشکلیث امنیجامعه از ح

کارگزاران حکومت حضرت مهدیخصوص که م  آمده یات  بت هم الگو یدوران غ یتواند برا یاست 
  و اسوه باشد.

که دزدیگ یعت میقائم از اصحابش ب کس ؛و زنا نکنند یرد  خون  ؛دشنام ندهند یبه 
کس ؛افراد را محترم شمرند یآبرو ؛زندیرا نر یحرام را به  یکس ؛حمله نکنند یبه خانه 

کتك نزنند گندم و جو ذخ ؛ناحق  که  یزیبه چ ؛م نخورندیتیمال  ؛نکنند رهیطال و نقره، 
گواه ینم ر و یجامه حر ؛نخورند یمشروبات الکل ؛ران نکنندیرا و یمسجد ؛ندهند یدانند 
 ؛امن نکنند ها را نا راه ؛نکنند یراهزن ؛ن نبندندیکمربند زر ؛شم نپوشندیابر

ک ؛نکنند یباز جنس هم گندم و جو را احتکار نکنند یمواد خورا کم  ؛مثل  به مقدار 
کارها ؛کنند یها دور یدیاز پل ؛عطر بزنند ؛خوشنود باشند خوب فرمان  یمردم را به 

که شا یگران را از زشتید ؛دهند گونه  کنند یها بازدارند... در راه خدا آن  سته است جهاد 
 (.469ص: 1419، یصاف)

 ؛است  گر هم آمدهیات دیذکر شده و در روا؟جع؟ اران امام عصریکه درباره  یاز صفات یبرخ
کارگزاران شا یبر توجه حکومت مهدواست  یگواه روشن جاد یا یسته برایبه استخدام نخبگان و 

کامل و پیشرفت همه جانبه بر رو در دوران  یاسالم یها حکومت یبراو این مهم ن یزم یعدالت 
کارگزاران متخصص و متعهد در تأم ،بتیغ فرهنگی و ن اهداف سیاسی، اقتصادی یدر استخدام 

کمیت در عصر غیبت تلقی می و به عنوان یکی از بایسته ار آموزنده استیدولت بس  گردد. های حا
نقش مردم و نهادهای  اما ؛نیستمبتنی مردمی مشروعیت  بردر نتیجه حکومت مهدوی 

مردمی بر اساس  و رقابت و مشارکتاجتناب ناپذیر است تقویت حکومت و در فرآیندها   درمردمی 
با مشارکت در  ماهیتاً این، ها، امر به معروف و نظایر آن است و   خیر، رفت تضادها و تنشگسترش 
 های مدرن به معنای رضایت مردم در حقانیت حکومت، متفاوت است.   حکومت
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 مشروعیت زور و قدرت و حکومت مهدوی. 3-5

ع مشروعیت درسایه زور و قدرت ب ن آن، به حفظ آید و برای موجه جلوه داد وجود می هاین نو
ل می در مدینه  ،شود. مشروعیت در سایه زور و قدرت نظم داخلی و ضرورت امنیت خارجی استدال

، مردم را حجت بلکه بر اساس روایات، با دعوت به حق و آوردن ،وجود ندارد فاضله مهدوی
امنیت و  ترین نمونه نظم، عالیکند و  در برابر مستکبران استفاده میاز قدرت، کنند و  اقناع می

 .سازد برقرار میعدالت را در جامعه 
هیچ  و دهد ، توحید را در شرق و غرب جهان نشر میبا احتجاج به دین حقحکومت مهدوی 

 1کردای از نقاط زمین از آن خالی نخواهد بود و مردم صبح و شام خدا را زمزمه خواهند  نقطه
گیری از   با بهره آن حضرت  .(291ص ،4: ج1374و بحرانی،  240ص ،3ج :1422)قندوزی، 

کامل را در پهنه زمین برقرار  ( و 483ص ،2: ج1381)اربلی، کند  میتوانمندی حکومت، امنیت 
از زمین و قلوب مردم را هرگونه تیرگی  ؛(187ص: 1425)طوسی،  وجود آورده هتوسعه اقتصادی ب

ن همانند ورق یاسر زمدر آن روز حکومتی جز حکومت اسالمی نخواهد بود و سر» .برخواهد داشت
و به تبت آن،   2(.83ص: 1398 طاووس، ابن) «راسته خواهد بودیرگی پینقره از هرگونه ت

استفاده از زور مبنای مشروعیت  از این رو، یابد. دوستی، صفا و صمیمیت بین مردم افزایش می
 حکومت مهدوی نیست.

 و حکومت مهدوی طبیعیمشروعیت برتری . 3-6

کرده برتری طبیعیاین نظریه به  ، به طبیعیطبیعت به طور  است.  در مشروعیت دولت توجه 
کمیت داده است که حیوانات دارای حقوق بر تعیین سرنوشت خود   نآ و برخی سلطه و حا گونه 

گونه  انسان ؛نیستند  و فطرتاً  ها را ذاتاً   این نظریه انسان(. 34: ص1393اند )همپتن،   ها نیز این 
ک ،به دو نوع کردهحا لدها در حقوق طبیعی، است  با برابری انسانو  م و برده، تصور  های عقلی و   ال

 مذهبی منافات دارد. 

__________________________________   

 «.ایبکرة و عش« محمدا رسول اهلل ال إله إاّل اهلل و أّن »ها بشهادة أن یف یة إاّل نودیال تبقی قر. » 1

کفاتور الفّضةیو ال . » 2  «. کون ملك إاّل لالسالم، و تکون اِلرض 
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کرد می ،در تبیین وجوه مشروعیت طبعی و ذاتی در حکومت مهدوی  :توان به دو شیوه بحث 
گر مراد از برتری طبالم(  که امامان از جنس یا برده و سایر مردم در حکم  فوق بشرعی این است 

که رسول خداو روایات با آیات قرآن  ،، در این صورتهستندو فرودست   ؟لص؟منافات دارد 
که به من وحی می»فرماید:  می و در  1(.110: کهم) «شود بگو من بشری مثل شما هستم 

چنین مشروعیتی در حکومت  ،این رو و امامان از جنس مردم هستند و از دینی، انبیاهای  آموزه
  مهدوی وجود ندارد. 

گر مراد  ب( که امامان، به دلیل برتریاز برتری طبیعی ا های روحی، معنوی و   آن است 
کمان و برگزیدگان اال اند و خداوند ذاتا  هی انتخاب شدهشخصیتی، از سوی خداوند به عنوان حا

ع مشروعیت ذاتی برخوردار است. از ا ؟جع؟حضرت مهدی ؛است  ها امتیازاتی داده  به آن  ین نو
کردند و به آیات ما یقین داشتندیچون شکیبا»خداوند متعال در قرآن می فرمایند:  برخی از  ؛ی 

کردند که به فرمان ما مردم را هدایت می  یعنی  2(.24: سجده)« آنان را پیشوایانی قرار دادیم 
بخشیده و به مقام پیشوایی رسانده دلیل شایستگی شان، مزیت و برتری  هخداوند برخی را ب

کبیره آمده  است:  است. در زیارت جامعه 
گرد عرش خود قرارتان داد و به واسطه شما بر » گردا خداوند شما را به صورت نورهایی آفرید و 
که رخصت داده است، قرار داد تا بزرگ داشته شده   پس شما را در خانه نهاد.گی بزر مّنتما  هایی 

کمیت جهان را برعهده دارند و از   3«ها یاد شود.  نو نام او در آ که حا امامان انواری هستند 
گاهند. این مقام بلند را خداوند به چهارده معصوم ارزانی داشته تا به فرمان  جزئیات امور جهان آ

کنند  . همچنین در دعای ندبهمندند بهرهذاتی ل یفضا ازدر نتیجه، امامان  .او هستی را تدبیر 
 است:   تعبیر آمدهاین 

__________________________________   

ا  ُقْل >.  1 مَّ ا ِإن َّ نَّ
َّ
ر   أ ى  ِمْثُلُكْم  بَّش    ...<. إلَّيَّ   ُيوحَّ

وا >.  2 ُر بَّ ا ص  مَّ  ا لَّ ْمِرنَّ
َّ
ْهُدونَّ ِبأ ًة يَّ ِئمَّ 

َّ
ا ِمْنُهْم أ ْلنَّ عَّ جَّ اُنواوَّ كَّ اِتنَّ  وَّ < اِبآيَّ  . ُيوِقُنونَّ

...« ین حتی من علینابکم فجعلکم فی بیوت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فیها اسمهقاهلل انوارًا فجعلکم بعرشه محد خلقم. » 3
کبیره(.  )مفاتیح الجنان، زیارت جامعه 



 

 

133 

سی
برر

 
یل

تحل
و 

 
ت 

کوم
ت ح

وعی
شر

ت م
مناب

... 

گرامییاى فرزند مهتر»  است  داده مزیت و برتری ؟مهع؟خداوند به ائمهیعنی  ؛1«!ن خلقیتر  ن و 
که وظ سادات و خلفانیز آنان به ( و 124ص ،25ج  :1404)مجلسی،  فه مردم، یمشهور هستند 

 اطاعت از آنان است.
ها و استعدادهای   برداری مطلق آنان از زمینهبهره دلیل   به ؟مهع؟پیامبران و ائمه ه شدنبرگزید 

خدادادی در راه عبودیت و بندگی خداوند است و خداوند با علم ازلی خویش به این خصوصیت 
گاه بود  ه است.به امامت و خالفت جامعه برگزیدها را  آنو به آنان مشروعیت ذاتی داده و  هآ

که وارث زمیآخرین ذخیره االنیز حضرت مهدی  ع از برتری  شود. ن میهی است  از این رو، این نو
کمیت  از فرمانروایی  ای   منافات ندارد؛ بلکه الگو و نمونهطبیعی، نه تنها با برابری افراد بشر در حا

 کند. مطلوب ارائه می

کمال خواهانه حکومت مهدوی3-7  . مشروعیت 

ع مشروعیت، فرمانروایی را در سایه دانش، شناخت برتر و تخصص ت کند.  وجیه میاین نو
گرو جامعه، خوشبختی  که افالطون معتقد بود کردن در  در همه امور است  «عدالت»برقرار 

کمال خواهانه در حکومت مهدوی به دو نحو54ص: 1393)همپتن،   (. درباره مشروعیت 
کرد:   می  توان بحث 

که نوعی نابرابری بین انسان الم(  :است ها  مشروعیت به معنای افالطونی و ارسطویی، 
و در درک خیر متفاوتند.  شوند میبه سه جنس طال، نقره و آهن تقسیم  -به طور مثال  –آدمیان 

(. چنین تلقی از 58-54ص )همان، شود میمنجر گرایانه  این تلقی، به نوعی نگرش نخبه
کسی در جامعه شیعی چنین ادعایی نکرده  کنون  مشروعیت، در حکومت مهدوی وجود ندارد و تا

 است.
گر در نظریه افالطون،  :مشروعیت به معنای دارا بودن علم، تخصص و شایستگی باطنی ب( ا

و از جمله  مسئله درباره ائمه معصوم؟مهع؟توانایی افراد در درک خیر جای تامل داشت، این 
از علم لدنی برخوردارند و  ؟مهع؟چون ائمه ؛به صورت واضح قابل بیان است ؟جع؟حضرت مهدی

__________________________________   

ْکَرمیَن  اْلَقماِقَمِه  َیاْبَن . » 1
َ
 )مفاتیح الجنان، دعای ندبه(.« اِْل



 

 

134 

ال 
س

هم
وزد

ن
اره 

شم
 /

67 /
تان

زمس
 

139
8

 

کمال افراد و جوامت را میبا اشراف بر  گر در  احکام شریعت خیر و  شناسند. ارسطو نیز معتقد بود ا
که مقامی نزدیک مقام اال  میان انسان  ؛هی داشته باشدها، انسانی باشد چندان خوب و عاقل 

 (. 63ص )همان، فرمانروایی او به دلیل تعقلش، مشروع و رواست
کهدیدگاه همه مذاهب اسالمی اتفاق  گاهی ؟لص؟امام، باید مانند رسول خدا دارند  ، از علم و آ

کافی برای تبیین و تفسیر دین و تصدی حکومت برخوردار باشد. شیعه معتقد است این علم 
 و واسطه بدون که است علمی لدنی، (. علم211ص، 2ج :تا ، بی)طبرسی خدادادی و غیبی است

 .(499ص: 1378)نراقی،  شود می دریافت متعال خداوند از ، مستقیماً عادی و مادی ابزار
از خداوند دریافت  ملک یا بشر واسطه بدون ،بنده که است علمی لدنی علم ،دیگر بیان به

ْيناُه  :است قرآن از مأخوذ اصطالح این وکند  می  به را قرب اهل که ؛(55کهم: ) لَُّدنا ِعْلمًا< ِمْن  >آتَّ
: 1373)سجادی،  نقلی شواهد و عقلیبه دالیل  نه ،شود می معلوم ربانی تفهیم و هیاال تعلیم

 (.1336ص ،2ج
کرده است: مفّضل بن عمر از ابی بصیر   و او از امام صادق؟ع؟ چنین روایت 

 خدای [گیرد دست به او را کارها]و  شود منتهی امر این صاحب به کارها که زمانی همانا
کرد تا اینخوا پست را بلندی هر و بلند را پستی هر ،او برای تعالی و تبارک که دنیا نزد  هد 

کدام کم دستش خواهد بود،  کم دستش باشد  او، مانند  گر مویی در  آن را  ،یک از شما ا
 (.328ص ،52: ج 1404د؟! )مجلسی، بین نمی

ع مشروعیت،مستفاد  ع مباحث مربوط به تحلیل منابت متنو در حکومت که  این از مجمو
 .ا برخی از منابت مشروعیت دیگر نیز قابل تبیین استاما باست؛ هی اصل مهدوی مشروعیت اال

اما مشروعیت  ؛و با آن منافات ندارداست هی سایر منابت مشروعیت، در چارچوب مشروعیت اال
 منافات دارد. های مهدویت  ندارد و با آموزهناشی از زور و قدرت در حکومت مهدوی وجود 
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 گیری نتیجه. 4
های مشروعیت در علوم سیاسی، منابت مشروعیت حکومت   نظریهبا توجه به  ،این پژوهش

در اندیشه مهدویت متاثر از رهیافت قرآنی و  .را مورد بررسی و تبیین قرار داده استمهدوی 
روایی، منشأ مشروعیت خداوند متعال است. مشروعیت قدرت سیاسی )حق الزام سیاسی( و 

که در نظام تکوین و   ؛داوند استتشریعی ختکوینی و حقانیت حکومت، در انحصار والیت  چرا 
توان  میهی، محوریت مشروعیت االاما با  ؛نیست تشریت، هیچ منشأ و مبدأیی در عرض خداوند

از طریق منابت دیگر نیز  هیمشروعیت االجهت در را  ؟جع؟منابت مشروعیت حکومت مهدوی
 :کردتحلیل و بررسی 

و دالیل عقلی، مشروعیت حکومت، از خداست و های دینی در قرآن و روایات   براساس آموزه. 1
ت، با توجه به مباحث یحق الزام سیاسی و اعمال قدرت نیز از آن خداست. در اندیشه مهدو

کالم و فقه سیاسی، منشأ مشروعیت خداوند متعال  هی است.یعنی مشروعیت اال؛ فلسفه، 

یعنی نصب  ؛)نصب خاص( است «نصبی»، رهبری و زعامت سیاسی جامعه در عصر حضور. 2
هی است. ، با اذن اال؟مهع؟و ائمه معصوم هم از سوی خداوند، پیامبر؟لص؟ ؟جع؟امام عصر

 مشروعیت حکومت مهدوی در انحصار قانون معطوف به وحی است.

که حکومت مهدوی، از منابت ترکیبی  از مجموعه آیات و روایات مهدویت برداشت می. 3 شود 
مردم قبل پوشانی دارند. هی همارچوب مشروعیت االهو این منابت در چ ستمشروعیت برخوردار ا

کامل به حکومت حضرت مهدی؟جع؟   از ظهور، از همه انواع حکومت ها ناامید شده و با رضایت 
رضایت قلبی و درونی ، آن هم مبتنی بر پشتیبانی مردمیاز  کنند و آن حضرت تمایل پیدا می

 .مند است آنان، بهره

های قرآن و سنت سازگاری   عیت ناشی از منبت زور و قدرت در حکومت مهدوی با آموزه. مشرو4
 ندارد.

  



 

 

136 

ال 
س

هم
وزد

ن
اره 

شم
 /

67 /
تان

زمس
 

139
8

 

 منابع
کریم  .قرآن 

 نشر رضی. ،، قمالغیب املنتظر املالحم و الفنت یف ظهور (.1398) ابن طاووس، علی بن موسی. 1

مئه، کشف الغمه یف معرفه ق(.1381) اربلی، علی بن عیسی. 2  .تبریز، نشر بنی هاشمی اال

یستوکلس )افالطون، . 3 کتاب. ،فواد روحانی، تهران :ترجمم، ْجهور (.1355آر  بنگاه ترجمه و نشر 

 .؟حر؟موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،، تهرانصحیفه امام (.1378) امام خمینی، سید روح اهّلل. 4
 .یانتشارات آزاد ،، قمهیت فقیوالتا(.   )یب _____________________ . 5

 نشرنی. ،، تهراننقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیایس جامعه شنایس سیایس (.1374) بشیریه، حسین. 6

 االعلمی للمطبوعات. بیروت، موسسه ،ةاثبات اهلدا ق(.1425) حر عاملی، محمد بن حسن. 7

 .سمت ،منوچهر صبوری، تهران :ترجمم، جامعه و سیاست (.1387) راش، مایکل. 8

 چهر. ،زاده، تهران ركین زیغالمحس :ترجمم، یقرارداد اجتماع (.1358) روسو، ژان ژاك. 9
 تهران. دانشگاه تهران، ،اسالمی معارف فرهنگ (.1373جعفر ) سجادی،. 10
 چاپخانه خیام. ،، قمالطرائف ق(.1400) بن موسی بن طاووس، علی سید. 11

گلپایگانی، لطف. 12 ثر، ق(.1419) اهّلل صافی   .؟اهع؟دة المعصومةیمؤسسه س ،قم منتخب اال

 ه.یدارالکتب االسالم، ، قمن و متام النعمةیکمال الد ق(.1395) یصدوق، محمد بن عل. 13

موسوی، قم،  باقر محمد مترجم: ،القرآن تفسیر یف املیزان (.1388حسین ) محمد سید طباطبایی،. 14
 جامعه مدرسین حوزه علمیه.

 .انتشارات علمیه اسالمیهتهران، ، کفایة املوحدین تا(.  )بی اسماعیلطبرسی، سید . 15

 نشر مرتضی. ،، مشهداالحتجاج ق(.1403) طبرسی، احمد بن علی. 16

 .ینشر ن ،تهران است،یعلم س یادهایبن (.1387) عالم، عبدالرحمان. 17

 ر.یرکبیام ،تهران د،یعم فرهنگ فاریس (.1356) د، حسنیعم. 18

زی،. 19  .قم، اداره اوقاف و امور خیریه ینابیع املوده، ق(.1422) سلیمان بن ابراهیم قندو

نوار، ق(.1404) ، محمدباقریمجلس. 20  روت، مؤسسه الوفاء.یب حباراال

 انتشارات صدرا. ،، تهرانجمموعه آثار (.1392) مطهری، مرتضی. 21

 .قیامانتشارات  ،، قمخزائن (.1378) نراقی، مال احمد. 22

 مکتبةَ الصدوق. ،، تهرانبهیالغ ق(.1397) می، محمد بن ابراهیماننع. 23



 

 

137 

سی
برر

 
یل

تحل
و 

 
ت 

کوم
ت ح

وعی
شر

ت م
مناب

... 

 سمت. ،تهران درآمدی بر جامعه شنایس سیایس، (.1380) نقیب زاده، احمد. 24

 .طرح نو ،، تهرانفلسفه سیایس (.1393) همپتن، جین. 25
26.Weber, Max, Economy and society, Vol 11, Berkeley California u.p, 1978. 

27.Oxford advanced learners dictionary, Oxford University press,1948. 


