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  چکیده

و جایگاه . ستندهای مردم ساالر، مجالس و پارلمانها هیکی از مهمترین ارکان حکومت
اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم ساالر، بایستی آن را به عنوان 

های اسالمی این ضرورت در حکومت. یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد
ی اسالمی، پیش از آنکه بتوان در مورد با توجه به مبانی کالمی اندیشه. نیز مطرح است

مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسالمی سخن گفت، باید 
ینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت الزم را برای ا. مشروعیت این نهاد ثابت شود

جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسالمی داشته باشند، ضروری است که در 
با رجوع . بخشی به آنان وجود داشته باشدشرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت

ن، نظام شورا توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگابه منابع اسالمی می
 فقهی مشابه و  ـدر اسالم، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسالمی

 .مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید
 

، مـشورت  ، مـشروعیت؛  نقابـت  و عرافـت  ؛منکـر  از ینهـ  و معـروف  بـه  امر: ها  کلید واژه 
 .نمایندگی مجلس
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 مقدمه
های سیاسی و حضور آنان در گیریرکت مردم در تصمیمهای امروزی مشادر حکومت

ی سیاست، به نوعی نشانگر مشروعیت و حقانیت آنهاست؛ به هر اندازه که مردم عرصه
گیری برای آتیه خویش، حضور پررنگتری داشته در رقم زدن آینده خود و در تصمیم

 در نتیجه قدرت باشند؛ به همان اندازه حکومت موطن این مشارکتها، از مقبولیّت و
این مهم در حکومت اسالمی از اهمیت بیشتری برخوردار . بیشتری برخوردار خواهد بود

انداختن طرحی نو برای حکمرانی بر مردم  دار دراست؛ چه اینکه این نوع حکومت، داعیه
ها و مصالح است که در این طرح، عالوه بر اینکه هدف کلی نظام خلقت و سعادت

گیرند، نه تنها از نقش مردم در مورد توجه و تأکید قرار میی انسان واقعیه
ساز مردم شود بلکه مشارکت سیاسی که زمینهی سیاسی کاسته نمیهاگیری تصمیم

گردد و این خود ساالری است، به صورت یک تکلیف و مسئولیت بر آحاد مردم فرض می
بنابراین نقش . معه استباالترین ضمانت اجرایی در استمرار مردم ساالری در متن جا

تواند یکی از های مختلف سیاست میمردم در نظام اسالمی و حضور آنها در عرصه
یکی از . سازی اسالمی و حکمرانی دینی باشدهای مورد توجه در نظاممهمترین گزاره

ضرورت وجود این . ساالری، مجلس یا پارلمان استبخش مردمترین نهادهای تحققاصلی
چ کس پوشیده نیست و از همین روست که بسیاری از کشورهای امروزی و از نهاد بر هی

. برندها میی مقننه، خود را بی نیاز ندیده، بلکه از برکات آن بهرهجمله ایران، از قوه
ی شایان توجه در این میان این است که مجلس ونمایندگان آن در جمهوری نکته

فراوانی هستند، که عملی ساختن آنها موجب اسالمی ایران، دارای وظایف و اختیارات 
ی مردم و کشور، تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم قرار شود زندگی و حتی آیندهمی

 فیوظا و اراتیاخت ندگان،ینما و مجلس یبرا یاساس قانون دربه عنوان نمونه، . گیرد
 حکومت و اتیمال وضع بیتصو همچون آنها از یاریبس که است شده نییتع یفراوان
، 37 ؛ 195، 46 ؛ 163، ص25[ .دانتیوال إعمال و یسرپرست ینوع متضمن ،ینظام
توان دریافت، مجلس و مجلسیان در   با توجه به این اختیارات و وظایف، می]317ص

جایگاهی قرار دارند که بودن در این جایگاه و عمل در راستای اختیارات محوله، متضمن 
. انجامد در اغلب موارد به نفوذ امر نسبت به مردم مینوعی استعال و استیال است که

که در لسان برخی فقها در رابطه با مجلس به کار رفته است ناظر بر » ی تشریعیهسلطه«
با عنایت به این مسئله و با نظرداشت اینکه در . ای از این استیال و استعال استمرتبه
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تضمن نوعی استیالی بر مردم باشد و ی اسالمی، هر نظام، نهاد یا سیستمی که ماندیشه
گیری برای آنان باشد، الجرم باید دارای اذن عام یا خاص الهی باشد و در صدد تصمیم

تنها مجوز إعمال لوازم استیالء، نفوذ امر و سرپرستی، اذن الهی است؛ لذا برای اثبات 
عال حقانیت و مشروعیت سیاسی مجلس، باید مجوز شرعی الزم از طرف خداوند مت

، 7 ؛ 11، ص50[»ال والیة ألحد علی أحد«وجود داشته باشد واالّ طبق اصل اولی 
 توجه دیباالبته  .جز ذات اقدس الهی حق والیت بر دیگران را ندارد کسی ]149ص

 به ای زعامت تیوال بودن دارا ندگان،ینما و مجلس تیوال إعمال از مراد که داشت
 رود،یم شمار همرتبه پذیر ب امور از تیوال که جاآن از بلکه ؛ستین اکبر تیوال اصطالح

 توانینم که روست نیهم از  واست تیوال إعمال ینوع متضمن ینوع به یامر ذونف هر
 و اتیمال وضع ای ینظام حکومت بیتصو همچون مجلس اراتیاخت و فیوظا شدن یعمل

 گذشت، که چنان ،نیا برافزون . دانست تیوال و امر نفوذ هرگونه از یعار را مانند آن
  .رودیم شمار به تیوال و یسرپرست از یامرتبه زین خود یعیتشر سلطه

بر این پایه، مشروعیت مجلس و نمایندگان آن، موضوعی بس مهم و ضروری 
باشد که در صورت عدم اثبات آن، هیچ نظام اسالمی، با توجه به مبانی کالمی مورد  می

دقیقاً از همین روست که از . مجلس، گردن نهدتواند به تأسیس و تشکیل نظر، نمی
ابتدای تأسیس مجلس در ایران، علما و صاحبنظران اسالمی برای اثبات مشروعیت آن، 

نوشتار حاضر برآن است؛ پس از بررسی . اندبه بررسی ماهیّت نمایندگی مجلس پرداخته
ل و اشکاالت ، فارغ از مسائ»نمایندگی«و منصب » مشروعیت«ی دقیق و معناشناسانه

ی میان منتخبین و مردم؛ به ی ماهیّت نمایندگی و نوع رابطهمطرح شده در زمینه
ی چهار طریق مختلف در جهت اثبات مشروعیت نمایندگی بپردازد و بدین وسیله  ارائه

ساالری را بخش مردمنه تنها جواز، بلکه لزوم وجود یکی از مهمترین نهادهای تحقق
 .  الهی به اثبات رسانداساس مبانی دینی وبر

 
 مشروعیت  . 1
 معنا و مفهوم مشروعیت . 1 .1

در ادبیات . در لغت عرب گرفته شده است» شرع«ی عنوان مشروعیت در اصل از ماده
 اما مشروعیت ]65، ص20[ .یعنی امری که مطابق با دین یا قانون باشد» الشرعی«عرب 

رود؛ و استعمال آن ربطی به ، به کار میعلوم سیاسی، در رابطه با حکومت و حکمرانیدر 
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ی انگلیسی ای است از واژهبلکه ترجمه] 71، ص30[،مفهوم قانون و قانونی بودن ندارد
)legitimacy (بنابراین ] 62، ص43[ .باشدکه بیشتر با معنای حقانیت مترادف می

آنچه موجب . دارای معنایی است فراتر از قانونی بودن اما  نزدیک به حقانیتمشروعیت، 
جعل اصطالح مشروعیت شده، این است که، انسانها بر اساس آزادی که برای خود 

دانند؛ از طرفی، حکومت، یعنی إعمال قدرت  قائلند، اطاعت از دیگری را بر خود الزم نمی
از سوی دیگر، در میان . و نفوذ بر مردم؛ و قدرت در ذات خود متضمن نابرابری است

ی نابرابری ناشی از قدرت و حاکمیت نیازمند نی، هیچ چیز به اندازهی انساهانابرابری
مشروعیت توجیه و پاسخی به این پرسش است که به چه دلیل . باشدتوجیه عقالنی نمی

 از این ]21، ص40[ ی اطاعت؟ای از انسانها حق فرمانروایی دارند و دیگران وظیفهعده
شوند؛ نظام مشروع یعنی نظامی که ی میعرض تلقرو مشروعیت و حقانیت دو مفهوم هم

، 22[ .حق حاکمیت، فرماندهی و إعمال قدرت دارد و نظام حقانی یعنی نظام مشروع
 علیرغم اختالفاتی که در تعریف مشروعیت وجود دارد، باید آن را معادل اجازه ]147ص

:  و آن را چنین تعریف نمود]1250، ص44[ و استحقاق برای حکومت کردن دانست
تر حق والیت و سرپرستی اشخاص  شروعیت حق حکمرانی و حکومت؛ به تعبیر دقیقم

ی معتبری است، به نحوی که حاکم یا والی در حکومت و إعمال قدرت دارای پشتوانه
ی فرمانهای او باشد که به موجب آن در شؤون افراد جامعه بتواند دخالت نماید و همه

 ] 147، ص18[ .باشنددر چارچوب معین، از اعتبار برخوردار 
 

 منبع و مبنای مشروعیت . 2 .1
که برای نخستین بار در عصر حاضر مشروعیت را به مفهوم » ماکس وبر«هرچند 
اش مطرح نمود، چهار عنصرِ سنت، تعلق عاطفی، اعتقاد عقالنی و قانونیت را به گسترده

 گوناگون دیگری  نظراتاما] 99، ص57[ ،داردعنوان مبانی و منابع مشروعیت بیان می
 :توان آنها را اینچنین خالصه نمودنیز در این زمینه وجود دارد که می

. باشدآور است، عدالت می کند و مشروعیتآنچه ایجاد الزام می: نظریه عدالت) الف
هر نظامی که به دنبال سعادت و برقراری ارزشهای : نظریه سعادت یا ارزش اخالقی) ب

ای که بتواند به هر هرکس یا مجموعه: نظریه زور و غلبه) د. اخالقی باشد مشروع است
ق استای که میگونه نظریه قرارداد ) د. تواند مردم را تحت انقیاد خود درآورد، محِ

طبق قراردادی بین دولت و ملت، دولت ملزم به تأمین امنیت، رفاه و نظم و : اجتماعی
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فقط حکومت و حکمرانی : یا اذن الهینظریه نصب ) و. باشندشهروندان ملزم به اطاعت می
در ] 33؛ 36، ص22 [.یابد و احکامش نافذ استکه به نصب یا اذن خداوند باشد رسمیت می

بینش اسالمی با توجه به اینکه کل هستی مخلوق و مملوک حقیقی خداست و او مالک 
ال "یگردد، اصل اولی موجودات و رب تکوینی و تشریعی انسانها محسوب میواقعی همه

کند که هیچ کس حق والیت و سرپرستی بر دیگران را  اقتضا می"والیة ألحد علی أحد
لذا هرگونه دخل و تصرفی در جهان هستی از سوی ] 149، ص7؛ 11، ص50[ نداشته باشد؛

حال اگر سیستم حقوقی و سیاسی خاصی از . هر کس که باشد، باید مسبوق به اذن او باشد
خاص یافت، از اعتبار و مشروعیت برخوردار است و مشروع خواهد جانب خداوند اذن عام یا 

اما اگر چنین اذنی نبود، چنان سیستمی به هیچ وجه مشروع نیست، ] 151، ص18[ بود،
های ی فعالیت او زعامت و حکومت باشد و چه در الیهبلکه غاصب است و جائر؛ چه گستره

 .دیگر زندگی اجتماعی إعمال استیالء کند
 

 یندگینما. 2
 معنا و مفهوم نمایندگی. 1 . 2

] 3756، ص55[ »کندنماید و هویدا میآنکه می«ی نمایندگی در لغت به معنای واژه
نماینده در ] 20105، ص19[ .باشدمی» نشان دهنده، ظاهر کننده، نمایان کننده«

، 6[ ».عنوان کسی است که عملی برای دیگری و به نام او کند«اصطالح عام حقوقی 
نمایندگی در اصطالح حقوق اساسی، منصبی است که از طریق آراء عمومی و ] 3690ص

] 152، ص58[ .گرددیابد و از طریق آن حاکمیت ملی إعمال میانتخابات فعلیت می
 ]6[ .آیدی مردمان در مجلس شوری به حساب میشخص نماینده در حقیقت گزیده

 
 ماهیت نمایندگی مجلس. 2  .2

عمال سلطه و والیت، إعمال سلطه در مقام تشریع و قانونگذاری است که از جمله موارد إ
ی تشریعیه آنچه در این عصر و زمان از سلطه. شودیاد می» ی تشریعیهسلطه«از آن به 

آنچه نمایندگان به ] 50.[است» ی مقننهقوه«و یا » مجلس شوری«مصطلح است، همان 
باشد، نه وضع ت تطبیق و تفسیر قانون میدهند، در حقیقعنوان قانونگذاری انجام می

اما به هر روی، همین حد از انطباق قوانین الهی . قانون که مخصوص شارع مقدس است
کند؛ چرا که در صورت تصویب و تصویب آنها، خود نوعی استیال  و نفاذ امر را تداعی می
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ا به حق، این نوع قوانین و مقررات از سوی نمایندگان مردم موظف به رعایت آنهایند، لذ
در ایران، هرچند در کنار مجلس . خوانده شده است» سلطه«گیری، استیال و حق تصمیم

شورای اسالمی، مراجعه به آراء عمومی نیز به عنوان سیستمی برای قانونگذاری 
. گیرداما اغلب، وضع قوانین از طریق آن صورت می] 298، ص37[ بینی شده است پیش

ترین نهاد قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران محسوب لیاز این رو مجلس، اص
شود که در  قلمرو وسیع مباحات و احکام ترخیصیه و نیز موضوعات و کیفیت اجرای می

، 35[ .کنداحکام کلی، همچنین تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی ایفای نقش می
اند که عملیاتی  بسیاریعالوه بر تقنین، نمایندگان دارای اختیارات و وظایف] 121ص

از آنجا که در . شدن آنها، متضمن نوعی إعمال استیال، والیت و نفاذ امر بر مردم است
ایی اسالم، هیچ شخص، سیستم و نهادی بنا به حکم اولی، حق إعمال نظام اندیشه

گیری برای آنان را ندارد، برای احراز مشروعیت نهاد نمایندگی قدرت بر دیگران و تصمیم
از همین رهگذر صاحبنظران . اید رضایت و اذن عام یا خاص الهی وجود داشته باشدب

اند، تا مسائل اسالمی برای اثبات مشروعیت این نهاد، وجوه مختلفی بیان کرده
بسیاری از طریق پاسخ . بدینوسیله اذن عام الهی و مجوز شرعی آن را به اثبات رسانند

اند و نمایندگی را یا نوعی وکالت به شمار داختهبه ماهیّت نمایندگی به حل مسئله پر
ای نیز دسته] 208، ص26[ .ای از نیابتو یا گونه] 313، ص21؛ 114، ص52[ اندآورده

چنانکه ] 60، ص9[ اند؛آن را نهادی مستقل دانسته و عقدی نوتأسیس قلمداد نموده
 ]163، ص47.[اندگروهی آن را صرفأ نوعی کارگزاری از سوی مقام والیت محسوب کرده

 
 مشروعیت نمایندگی مجلس. 3 . 2

رسد برای اثبات مشروعیت نهاد نمایندگی، بحث پیرامون ماهیت آن الزامی نباشد به نظر می
ی و لزومی ندارد که حتمأ آن را نوعی وکالت یا نیابت به شمار آوریم و یا حتمأ از جنبه

 فقهی، ـبا رجوع به منابع اصیل اسالمی توان کارگزاری والیت بدان پرداخته شود؛ بلکه می
گفتنی است، عدم لزوم بحث پیرامون . طرق دیگری برای رسیدن به مطلوب ارائه نمود

ماهیت نمایندگی در اینجا، نافی اهمیت و جایگاه آن نیست؛ بلکه مراد این است که برای 
یر تحلیل ی مشروعیت این نهاد، گام برداشتن در مسرسیدن به پاسخ صحیح در زمینه

رود؛ ماهیت آن و لزوم تعیین ماهیتی حقوقی برای این قرارداد، تنها راهِ پیشرو به شمار نمی
چه اینکه با اتخاذ هرکدام از نظرات مطرح شده در زمینه ماهیت نمایندگی، بازهم سخن از 
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ان عالوه بر این، اگر ما قرارداد نمایندگی را به عنو. طرق اثبات مشروعیت، قابل طرح است
عقدی نوتأسیس به شمار آوریم، که حق هم همین است، لزوماً بایستی مبانی مشرعیت آن 

 تیمشروع اثبات یبرابر همین اساس، در ادامه . را غیر از اطالقات و عمومات، معیّن نمود
 . گرددی متفاوت بیان میچهار شیوه ی،ندگینما نهاد

 
 ان مجلس  تسرّی مشروعیّت از فقها به نمایندگ. 1  .3  .2

تقریر استناد مشروعیت نمایندگان به فقیهان، به دو شکل متفاوت قابل طرح است؛ 
اما پیش از اینکه به تشریح این دو صورت پرداخته شود . نظارت فقها و دخالت ایشان

 .ضروری است، ابتدا مشروعیت فقها به اثبات رسد
 
 مشروعیت فقها. 1  .1  .3  .2

ی گوناگونی استناد شده به ادله) ع(ر زمان غیبت معصوم برای اثبات مشرعیت فقها د
. ی آنها جانشینی فقیه از امام معصوم استای است که نتیجهاین دالیل به گونه. است

ای که بستر تجلی و تبلور مشروعیت فقیه است، در هرچند در توسعه و تضییق گستره
 در اینکه فقیه در عصر کتب فقهی مطالب متفاوت و گاه مخالفی گفته شده است، اما

دالیلی که این مهم را به . ای نیستغیبت، دارای مراتبی از والیت است، هیچ خدشه
کسانی که به دالیل . دالیل عقلی و دالیل نقلی: رساند، خود بر دو گونه استاثبات می

اند بیشتر بر این مطلب تأکید دارند که چون احکام و قوانین اسالمی عقلی تمسک جسته
ی اند و اجرای آنها جز با استفاده از حکومت و قوهی زمانها و مکانها وضع شدهای همهبر

یابد، و از آنجایی مجریه ممکن نیست، لذا لزوم حکومت و إعمال والیت مشروعیت می
که فرد مجری باید به این دستورات و مقررات عالم باشد، فقیه که این خصوصیت را 

اما دالیل نقلی . یتی است که مجری قانون اسالم استدارد، مصداق شخص درای مشروع
یا روایت » عمربن حنظل«که مستند مشروعیت فقها قرار گرفته، روایاتی مانند مقبوله 

یا جانشینی او از امام علیه » حاکم«است که بر ارجاع مردم به » اسحاق بن یعقوب«
 ]51 ، 34[ .السالم تصریح دارند

 
 اننظارت فقیه. 2  .1  .3  .2

شود، و در زمان مشروعیّت نفاذ امر، ابتداءً، در رابطه با خداوند و منصوبان او مطرح می
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همچنین این حق، قابلیت این را دارد که به صورت . گرددغیبت به فقها مستند می
این تسری . طولی از فقیه به کارگزاران و زمامداران تحت امر او، انتقال و تسری یابد

 فقیه بر اعمال و تصمیمات متخذ از سوی نمایندگان متجلی گاهی در قالب نظارت
گردد؛ به این صورت که تمام تصمیمات و مواضع و قوانینی که از طرف مجلسیان در  می

باشد و از شود، چون زیر نظر فقیهان و تحت اشراف و نظارت آنان میهر قالبی طرح می
این دیدگاه، در واقع .  بودگذرد، دارای مشروعیت خواهدصافی اندیشگانی ایشان می

خواهان برای مشروعه ی معروف و مطرح در عصر مشروطه است که مشروطههمان نظریه
ساختن مشروطه، نظارت تعدادی از فقها و علما عدول را در رأس مجلس، دنبال 

در نظام کنونی ایران، جایگاه شورای نگهبان  و حتی ولی فقیه بر همین مبنا . کردند می
 .باشدیل و تبیین میقابل تحل

 
 دخالت فقیهان. 3  .1  .3  .2

عالوه بر نگرش مذکور، حضور برخی از فقها در مجلس به عنوان نماینده و عضوی که در 
تواند  ی نظرات، دخالت مستقیم و نقش مؤثر دارند میوضع قوانین و اتخاذ تصمیمات و ارائه

است که محقق نائینی در تنبیه بر همین اساس . بخش این نهاد اساسی باشد مشروعیت
را منوط به دو } نمایندگان{ ی مبعوثان ملتاالمة، به صراحت، صحت و مشروعیّت مداخله

جز اذن مجتهد نافذ الحکومه و اشتمال «: نویسدداند و در این رابطه میطریق مذکور می
 و تنفیذ  از مجتهدین عدول عالم به سیاسات براى تصحیحیا  به عضویّت عدّهیمجلس ملّ

با این حال جای این پرسش باقی است که ] 123، ص52[ ». معتبر نباشدیشرط دیگر... آراء 
 در این میان، نقش آراء مردم در مشروعیت نمایندگان چیست؟

 
  مردمیـمشروعیت الهی . 4  .1  .3  .2

در چگونگی دخالت رأی مردم در مشروعیت حاکم اسالمی، اختالف نظر وجود دارد که 
نگرش حداقلی، آراء عمومی تنها به حکومت و حاکمیت حکمران، تحقق و عینیّت در 

بخشد؛ بدون هیچ دخالتی در اصل مشروعیت آن؛ و در نگرش حداکثری، خارجی می
با عنایت به این . اساس مشروعیت حاکم اسالمی، منوط به پذیرش عمومی اوست

کم اسالمی و نماینده مجلس مباحث بنیادین و نیز توجه به تفاوت جوهری که میان حا
رسد، رأی مردم در مشروعیت ی إعمال والیت وجود دارد، به نظر میدر حیطه
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از همین رو هرچند . تری داشته باشدکنندهنمایندگان، تأثیر بیشتر و جایگاه تعییین
دخالت یا نظارت فقیهان را به عنوان مسیر کسب مشروعیت نمایندگان بیان کردیم، اما 

توان، آراء عمومی را به عنوان جزء یا شرط کسب این مشروعیت قلمداد ن میدر عرض آ
ی مشروعیت نمایندگان را عبارت دانست از یک عنصر کرد و بدین ترتیب، عناصر مشکله

آید و یک عنصر مردمی که برآیند آراء ماورایی و الهی که با انتساب به فقها حاصل می
است که ابتدا » آیة هللا جوادی آملی«ن نظریه، سخن مؤید ای. مثبت مردم به نماینده است

، 7[ »مشروعیت نمایندگی نمایندگان مجلس متکی به رأی مردم است«: داردبیان می
و آنگاه در ادامه، اصل و اساس اعتبار مجلس را منوط به تحقق شورای نگهبان ] 447ص

قانون اساسی نیز توجیه ) 56(توان با توجه به اصل این دیدگاه را می] 7.[کندمعرفی می
زیرا در این اصل، پس از بیان این نکته توحیدی که حاکمیت مطلق در جهان، ازآن . کرد

خداوند متعال است، تصریح شده است که خداوند انسان را حاکم بر سرنوشت خویش قرار 
داده است و بدین ترتیب میان این دو مفهوم کلی، به نوعی ظریف و دقیق جمع کرده 

گیرد و آراء مردم، نابراین حق حاکمیت مردم در طول حق حاکمیت خدا قرار میب. است
ای نه لزوم انتساب و لذاست که در چنین نظریه. روندکانال إعمال چنین حقی به شمار می

تأثیر در مشروع شود و نه آراء مردم بیانشعاب مشروعیت نمایندگان به خداوند انکار می
گردد؛ بلکه برای مشروعیت نمایندگی، بایستی هر یک از این دو بودن نمایندگان، تلقی می

 .عنصر در کنار یکدیگر و به عنوان مکمل هم، موجود باشند
 
 نظام شورا در اسالم . 2  .3  .2

مشورت به معنای انتخاب و گزینش امری، قولی و یا عمل و نظری از میان اموری که 
در قرآن کریم، عالوه بر اینکه نام ] 149، ص48[ .باشدمستند به یک جمعیت است، می

ـ 3/عمران آل( است به مشورت اهمیت بسیار داده شده است "شوری"یکی از سور آن 
در روایات معتبره نیز بر این اصل تاکید فراوان شده است؛ گاهی از آن به ) 38/ شوری

ینی و گاه آن را حق بزرگ برادر د] 370دو، ص[ مانند یاد شدهعنوان پشتیبانی بی
 و دوراندیشی و بهترین راه برای کشف "حزم"و گاهی آن را ] 186، ص31[ اندشمرده

از  دیگرسوی، خودرأی بودن و استبداد در فکر و ] 315، ص12[ .اندراه حق دانسته
و ] 173، ص28[ اند و آن را کمرشکناندیشه و نظردادن را به شدت محکوم ساخته

] 315 و 175، ص12. [اند و هالکت دانستهموجب در خطر افتادن، پشیمانی، لغزش
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ی متفکرینی که راجع به مشورت و شورا در اسالم بحث نموده اند؛ چند مسئله را همه
نخست آنکه، در جریان اصل شورا در ابعاد سیاسی و اجتماعی جامعه، . اندمحتوم دانسته
های لی توصیهاند و معتقدند از موارد و مصادیق مهم بروز مشورت و تجتردید نکرده

های سیاسی و اسالمی در رابطه با لزوم شوری در جامعه، به کارگیری آن در زمینه
ی لزوم جریان آن دیگر اینکه، فلسفه. باشدداری میمسائل مربوط به حکومت و حکومت

] 188، ص4[ .دانندها، تحدید و کنترل قدرت و مسؤلیت سیاسی میرا در این عرصه
 که در مورد مشورت و ضرورت آن در کتاب و سنت منعکس دستورات و سفارشهایی

بر مبنای همین . است، بیش از آن است که بتوان به راحتی از کنار آنها گذشت
دستورات، بر هر متتبع، واضح و مبرهن است که مشورت در امور سیاسی برای امت نه 

 و شود؛ چنان که همین حقتنها یک حق است بلکه یک تکلیف الهی محسوب می
لزوم مشورت در اسالم نسبت به مسائل سیاسی در . تکلیف برای حاکمان نیز ثابت است

عصر غیبت امام معصوم علیه السالم ضرورت بیشتری خواهد داشت؛ چرا که در این زمان 
اند و همین امر، لزوم مواظبت بیشتر ی عصمتحاکمان و زمامداران اسالمی، فاقد قوه

لذاست که در کتب . کندنسبت به زمامداران را اقتضا میمردم و نصح و مشورت ایشان 
فقهی و سیاسی مربوط به حکومت اسالمی، مشورت را جزء چهار حد و چارچوب معینی 

، 42[ .اند که حاکم اسالمی برای پیشبرد مقاصد اسالمی خود باید به کار گیردبرشمرده
ی امور استبداد ر ادارههمانگونه که در حکومت اسالمی، حاکم اسالمی نباید د] 224ص

به خرج دهد و بایستی همواره با مردمان به مشورت بنشیند، کلیه مردم نیز موظف و 
. ی نظرات خود به او، دریغ نورزندمکلفند به حاکم اسالمی مشورت دهند و از ارائه

ی اهتمام به مشورت، ی مردم و مسؤلین حکومت اسالمی در زمینهبنابراین رابطه
علت این مهم آن است که در اسالم، کلیه مردم در . وسویه و متقابل استای د رابطه

لذا برای انجام این مسؤلیت در صورت لزوم، باید . حفظ و اجرای دین در جامعه مسئولند
با حفظ این مقدمه، فوراً این سؤال مطرح . های حکومتی شرکت نماینددر تصمیم گیری

گردد؟ آیا گردآمدن آحاد ملت برای ق میشود که امکان این مشارکت چگونه محقمی
ی افراد جامعه چنین صالحیتی را دارا هستند که این منظور، اساساً میسر است؟ آیا همه

در امور کشوری و حکومتی، مداخله کنند؟ راه حل این مسائل و نیز پاسخ در خور به 
یست و عموم چون اجتماع افراد ملت در هر امری ممکن ن«ها، این است که، این پرسش

شوند در اهل تشخیص نیستند، باید اشخاص صالح و عاقل که توسط مردم برگزیده می
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این ] 193، ص4[ ».مجلس حضور به هم رسانند و در مسائل مختلف تبادل نظر کنند
اند، که برای اتخاذ تصمیمات الزم در راستای تسهیل امور برگزیدگان همان نمایندگان

از این رو اگر ایشان به فراخور کار و مسئولیتشان، . اندمملکت، رهسپار مجلس شده
ی مستقیم امر خود شارع به مشورت نمودن افعالی انجام دهند، چون این افعال نتیجه

ای بر شک دارای اذن عام الهی خواهند بود و به یقین خدشهدر امور سیاسی بوده، بی
، اذن به لوازم آن هم است، البته حقانیّت و مشروعیّت آنها وارد نیست؛ زیرا اذن به شیء

به عبارت دیگر چون . مادامی که در راستای اهداف مشروع و معهود اسالمی گام بردارند
الجمله مطلوب شارع است، ی جامعه به شکل شورایی و نیز تشکیل مجلس شورا فیاداره

آیند نیز ی عملی شدن این مطلوبیّت به وجود میتبعات معمول و ناگزیری که به واسطه
شاید بتوان استناد به نظام شورا در . شک با لحاظ نظر شارع، مشروع خواهند بودبی

اسالم را استوارترین دلیل بر مشرعیت نهاد نمایندگی به شمار آورد، بخصوص با لحاظ 
ی امور ممالک و ی عقال بر استفاده از چنین نظامی در راستای ادارهاین نکته که سیره

ی عقال در اسی اسقرار یافته است و از آنجایی که در فقه امامیه سیرهتدبیر مسائل سی
صورت عدم مخالفت با شرع، حجتی پذیرفته شده است، داللت آن بر مطلوب روشن 

با این وجود، اتقان استناد به نظام شورایی، مانع از تمسک به دیگر طرق برای . باشدمی
ین جهت در این نوشتار به دیگر اثبات مشرعیت نمایندگی نیست و دقیقاً به هم

 .   شودمستندات نیز پرداخته می
 
 وجوب نظارت عمومی و همگانی  . 3  .3  .2

امر به معروف و نهی از منکر یا همان نظارت عمومی و همه جانبه؛ اصلی مهم و اصیل 
 این اصل چنان مورد تأکید پیشوایان دین قرار گرفته. روددر تعالیم اسالمی به شمار می

 .اند ی اصول دین به حساب آوردهکه برخی از فرق اسالمی چون معتزله، آن را در زمره
 ـ116/هود. ( تأکید فراوان شده استدر قرآن کریم، نیز بر اجرای آن] 219، ص49[

بیت علیهم  جز قرآن، احادیث اهل). 71/توبهـ 110/عمران  آلـ112/ توبهـ76/مائده
] 508، ص12[ رایی شدن این اصل حیاتی تأکید دارندالسالم نیز به صراحت بر لزوم اج

عالوه بر این، در برخی ] 225، ص11.[اندیاد کرده» فریضة عظیمة«و از آن به عنوان 
و ] 118، ص10[ تفاوت نسبت به آن را بدترین اقوام به حساب آوردهروایات، اقوام بی

، 29[ .اندبیان فرمودهترک آن را موجب تسلط اشرار بر جامعه و عدم استجابت دعاها 
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ی عزت روایاتی نیز، عملیاتی ساختن اصل امر به معروف و نهی از منکر را مایه] 191ص
 ] 71، ص28[ .اندو سربلندی، بیان داشته

به راستی این همه تأکید و اصرار و سفارش برای چیست؟ مگر نه این است که، امر به 
ن بسیاری از اعمال عبادی دیگر؟ برای معروف و نهی از منکر نیز عملی است عبادی، چو

 .ی آن پرداختپاسخ به این پرسش باید به بررسی دقیق این اصل مهم و مفهوم و گسترده
ای است که فاعل آن به حسنش آگاه باشد و یا آگاهش معروف، هر فعل پسندیده

اشد کرده باشند و منکر هر فعل ناپسند و قبیح را گویند که مرتکب آن به قبحش آگاه ب
آن چنان که از این تعریف نیز به خوبی ] 310، ص16[ .و یا به آن واقفش کرده باشند

ی معروف و منکر بسیار وسیع و پردامنه است؛ همچنین لزوم امر و نهی آید، گسترهبرمی
یابد و همانگونه که شامل افعال نسبت به آنها، به فراخور اهمیّتشان، شدت و ضعف می

ترین مصالح و مفاسد ی عظیمشوند، دربرگیرندهرد و کوچک میپسندیده و ناپسندِ خ
از این رو، امر به معروف و نهی از . گردندمی... سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و

ای که باالترین و تواند در سطوح کالن جامعه، مؤثر، کارا و مهم باشد؛ به گونهمنکر می
از سویی . م بدون حامی و مظلوم شوداش نصیب مردم، مخصوصأ مردبیشترین فایده

دیگر، چون امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف شرعی است و به محض بلوغ بر 
گردد، این وجوب، وجوبی تسلسلی نیست که هر کس بر گردن تمامی افراد واجب می

 نه ـدیگری اندازد و در آخر اصالً عملی نشود؛ بلکه این تکلیف بر تک تک افراد جامعه 
] 217، ص49[ .باشد  واجب است و اجرای آن بر همگی الزامی می ـبرخی از آنان

 هرگاه مردم امربه معروف و نهی از«: فرمایندکه می) ص(فرمایش حضرت پیامبر اکرم
] 214، ص49[ »ی یکدگر اندازند، منتظر عذابی از طرف خداوند باشندمنکر را بر عهده

بنابراین در منطق اسالم، همگان در قبال . استنیز ناظر بر همین مطلب مهم و حیاتی 
از سوی دیگر به محض رؤیت کژی و فساد، . اندجامعه، مردم و مسلمین، مسئول و مکلف

ی توانند، واجب است و این وجوب ممانعت، در همهجلوگیری از آن بر کسانی که می
های نههای سیاسی و اقتصادی و چه زمیها ساری و جاری است؛ چه زمینهزمینه

در این میان، نظارت سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ . اجتماعی و فرهنگی
ی آسمانی ایی حق در مقابل پیشوایی جائر گفتن، در واقع شاه بیت این فریضهکلمه
لذا امر به معروف و نهی از منکر سیاسی و اجتماعی از بارزترین انواع و مصادیق . است

در یک حکومت، اگر بتوان . تک افراد جامعه واجب استبر تکاین تکلیف الهی است که 
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توان هم از این دستور الهی را به صورت کنترل شده و منضبط در قانون جای داد، می
های شدید در جامعه مند شد و هم از هرج و مرج و تنشبرکات این دستور اسالمی بهره

ی خطیر را به نحو اند این وظیفهتویکی از ارگانهای مهم و اساسی که می. ممانعت نمود
مردم با گزینش نمایندگان و رهسپار کردن آنان به . احسن انجام دهد، مجلس است

ی امر به معروف و نهی از منکر را به صورت قانونی و ی آنان وظیفهمجلس، به وسیله
 منکرات، نماینده در این سمت، به عنوان زبان و بازوی مردم، از. سازندمند، عملی می ضابطه

های مناسب برای سوق دادن کند و زمینهظلم و جورها و تبعیضات ممکنه جلوگیری می
بر این اساس از آنجایی که امر به معروف و . کندجامعه و مسئولین به معاریف را مهیا می
ی سیاست، واجب شده و ها از جمله عرصهی عرصهنهی از منکر از سوی خود شارع در همه

های إعمال امر و آید، و نیز چون یکی از بهترین راهی آن به حساب میتوانهامر شارع، پش
 سیاسی، گزینش نمایندگان و استفاده از نهاد مجلس است، بالتبع، ـهای اجتماعی نهی

گفتنی است، استدالل به این . گردد مشروعیّت این نهاد با پشتیبانی آن اوامر الهی ثابت می
 است تنها شامل آن دسته تصمیمات و اعمالی گردد که در ی الهی هر چند ممکنفریضه

گیرد و برخی اقدامات نمایندگان را راستای نشر معروف یا ممانعت از منکر صورت می
مشروعیت نبخشد؛ اما به هرروی در همان بخش از اعمال نمایندگان راهگشا خواهد بود و 

 و آنگاه که با ادله و استنادات شودالجمله میموجب ثبوت مشرعیت برای آنان به صورت فی
 .آیددیگر همراه گردد، مطلوب اصلی حاصل می

 
  فقهی مشابه و مشروع ـنهادها اسالمی . 4  .3  .2

روند که به عرافت و نقابت از جمله نهادهای کهن در تاریخ و متون اسالمی به شمار می
د؛ مخصوصأ از های خاصی که میان آنها و نمایندگی مجلس وجود دارعلت مشابهت

عریف و . توانند مبنای مشروعیّت نهاد نمایندگی باشندجهت نفوذ امر و سرپرستی، می
اند که از صدر اسالم تا کنون در آثار روایی و ی دیرآشنای متون اسالمینقیب دو واژه

 . اندفقهی مورد توجه قرار گرفته
 
 عریف و نقیب در لغت و اصطالح . 1 .1 .4 .3 .2

یف بر وزن فعیل در معنای مفعولی به کار رفته است و به معنی شناخته شده و ی عرواژه
اند و علت این معرفی کرده» قیم، آقا و سید قوم«در کتب لغت آن را . باشدمعروف می
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، 2[ .اش بیان شده استسیادت و قیمومیت، شناخت و آگاهی او نسبت به قوم و قبیله
] 404؛ ص41[ انددانسته»  و کاردار سیاسی قومشتدبیر کننده«برخی نیز او را ] 236ص

ی بسیاری برای تعریف واژه] 2؛ 1404، ص8[ .تر از رئیس داشته استکه مقامی پایین
آنچنان که بسیاری در تعریف ] 2، 8 [اند،عریف از نقیب به عنوان معادل آن سود برده
عرافت ] 446، ص56 ؛ 620، ص41[ .اندنقیب، عریف را به عنوان مترادف بیان کرده

زمانی نه چندان دور، در سیستم اداری اسالم کارکرد داشته و دارای کاربرد بسیار بوده 
ی شد که مسئولیت خاصی را در زمینهاست؛ در این دوره به کسی عریف گفته می

های مناسب مورد شناخت خصوصیات و اخبار قوم، قبیله و اشخاص داشت و در موقعیّت
داد و دقیقاً گرفت و اطالعات الزم را در اختیار آنان قرار میقرار میی مسئوالن مشاهده

 ]240، ص36[ .شده بودبه خاطر این خصوصیت به سرپرستی آنها گماشته 
در لغت به معنای شکافتن، سوراخ کردن، راه گشودن و نیز کاویدن عمق » نَقَبَ«

اهد قوم باشد و چیزها و گردش و جستجوست و نقیب کسی را گویند که ناظر و ش
نقیب را از این  رو نقیب خوانند که راه و ] 179، ص39[ .سخن و کالمش مقبول افتد

او ] 56[ .داندطریق کاوش در امور قوم را به علت نفوذ و تأثیری که در میانشان دارد، می
و در میان آنان از ] 227، ص8 ؛ 447، ص27[ رودضمین و ضامن قومش به شمار می

برخوردار است؛ چرا که اخبار و امور مربوط به آنان را بررسی و منتقل نقشی ریاستی 
ی تقریباً تر بیان شد، نقیب و عریف دو واژههمانطور که پیش] 179، ص39[ .سازدمی

بنابراین نقیب به . اند و مفهوم و معنای اصطالحی آنها بسیار نزدیک به هم استمترادف
دار باشد و به بر اوضاع و احوال مردم را عهدهشود که مسئولیت نظارت کسی اطالق می

ها دارد، به عنوان مسئول و ها و شخصیتعلت شناخت صحیحی که در مورد گروه
 ] 241، ص36[ .سرپرست آنان انتخاب شده است

ی تاریخی بسیار هستند و ریشه در روزگار جاهلی عرافت و نقابت، درای پیشینه
اند؛ ولی به عنوان یک سمت و کار اصلی، از ودار بودهنیز نم) ص(در زمان پیامبر . دارند

در نظام امامت نیز از عریف و نقیب ] 548، ص24[ .اندروزگار خلیفه دوم شکوفا گشته
ها و واحدهای استفاده شده است، در این دوره، عرفاء و نقباء نقش رابط بین گروه

ها را از آنان گیریزم برای تصمیماند و امام، اطالعات الاجتماعی با امام را بر عهده داشته
ای که اطالعات دقیق و عمیقی در  افراد شایستهاغلب برای این مسئولیت. کردکسب می

 ]36[ .شدندها داشتند، انتخاب میرابطه با واحدهای مختلف اجتماعی و شخصیت
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 عرافت و نقابت در فقه و تاریخ اسالمی. 2 .1 .4 .3 .2
ی معادل و مترادف، ناظر ، دانستیم که عرافت و نقابت، دو واژهاز آنچه تاکنون گفته شد

های اسالمی در گذر باشند که در سیستم اداری حکومتی ارتباطی خاصی میبر شبکه
 اجتماعی، در زمان حضرت  ـاین نهاد سیاسی. زمان مورد استفاده قرار گرفته است

السالم نیز مکرر، به کار گرفته  رسول صل هللا علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم
ی دوم، برای انصار پیش از هجرت و در پیمان عقبه ،)ص(امبریپکه  شده است؛ چنان

براساس متون تاریخی در عصر حضرت ] 443، ص3 ؛ 33، ص17[ .نقیب برگزید
آمد که به محض ، وجود نقیب برای هر قبیله چنان ضروری به حساب می)ص(رسول

ی نصب نقیب جدید مطالبه) ص( سوی مردم به شدت از حضرتش فوت نقیب پیشین، از
امیرالمؤمنین، علی علیه السالم نیز کوفه را به هفت قسمت تقسیم ] 110، ص1[ .شدمی

ها که گاه در  احادیث و این نماینده. ای برگزیده بودندنموده و برای هر قسمت نماینده
اند همان عریفان و نقیبان] 136، ص45[ اند خوانده شده» رؤوس االسباع«منابع تاریخی 

وجود این مستندات است که . اندکه مسئولیت توزیع صحیح بیت المال را بر عهده داشته
ی درخور فقهای امامیه را بر آن داشته تا گزیدن نماینده و عریف برای مردم را وظیفه
ای سامان امام و حاکم مسلمین به حساب آورند و بر لزوم چنین اقدام مدیریتی بر

، 14 ؛ 211 و 197، ص13 ؛ 175، ص32[ .بخشی به امور مملکت اسالمی تأکید کنند
های مختلفی این همه توصیه و سفارش، علت] 215، ص54 ؛ 404، ص 15 ؛ 207ص
ی وجودی در این باره و در راستای تشریح فلسفه» بدرالدین عینی«. تواند داشته باشدمی

کند که بسیار با اهمیت و مهم است؛ او ط کلی اشاره مینهاد عرافت و نقابت به یک منا
در توضیح «: نویسدمی» باب العرفا للناس«ذیل » عمدة القاری، شرح صحیح البخاری«در 

به کار گرفتن عریف سنت است؛ زیرا امام به : و تشریح گزینش عریف ناظر باید گفت
؛ پس ناچار است گروهی را ی امور و شؤون مملکتی بپردازدتواند به کلیهتنهایی نمی

 ] 254، ص38[ ».برای معاونت خود و کفایت از امور برگزیند
با دقت در نقش، جایگاه و وظایف نمایندگان مجلس، کامالً هویداست که همین 
ضابطه و مناط در اینجا نیز وجود دارد؛ چه اینکه در نظام اسالمی، حاکم و زمامدار و یا 

توانند به تمامی امور رسیدگی کنند و بدون هیچ یحتی هیأت معدود زمامداران نم
رو  از این« بپردازد؛ ....معذوریتی به مسائل خرد و کالن جامعه از قانونگذاری تا نظارت و

ها و اقشار گوناگون ملت در مجلس حضور نمایندگانی از نقاط مختلف کشور و الیه
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عمومی اجتماع محسوب های یابند که مصوبات و اقدامات آنان برآیند اندیشه می
، 53[ »توانند از طریق آنان نظرات و آراء خود را مطرح سازندگردد و مردم می می
این حکم، بی شک، . گرددی اسالمی تسهیل میی جامعهوسیله اداره و بدین] 154ص

باشد، یک حکم عقلی است که با اندک عالوه بر اینکه دارای مستندات فقهی الزم می
های مختلف برای اینکه بتوانند حقوق یق است؛ چه اینکه در حکومتتأملی قابل تصد

مردمانشان را بهتر ادا کنند و منویات آنان را آسانتر عملی سازند؛ همچنین برای تسریع 
های گیریی جامعه در تصمیمدر رسیدگی به مسائل جاری مملکت و شرکت دادن بدنه

ی اسالم است، از میان  مورد توصیهخرد و کالن حکومت که تبلور عینی مشورت سیاسی
شوند که هرچند ممکن های الزم به عنوان نماینده انتخاب میمردم افرادی با صالحیت

اند، است وظایف گوناگونی به آنان محول شود که گاهی متضمن إعمال والیت بر مردم
. استی حکمرانی اسالمی اما به هرصورت وجود آنان ضروری و مورد تأیید عقل و سیره

 اجتماعی ـهای سیاسی توان نمایندگی را منصبی تکامل یافته از سیستمبنابراین می
عرافت و نقابت به حساب آورد که با داشتن ضابطه و مناط مشترک، رضایت شارع مبنی 

یادکردنی . ی اسالمی، ثابت و محتوم استبر کارگزاری صاحبان این مناصب، در اندیشه
ایندگی در عبارات مذکور، با استناد به مناط موجود در نهاد است که اثبات مشروعیت نم

بدین تقریر که چون مناطی که موجب امضای . عرافت و نقابت بود، نه نفس این دو نهاد
و نیز گزینش نقیب از سوی امامان ) ص(وجود چنین نهادی از سوی پیامبر اکرم

باشد و با تنقیح وجود میدر نمایندگی نیز م) تسهیل امور مملکتی(شده بود ) ع(معصوم
وگرنه روشن است که . آیداین مناط، مطلوب ما که مشرعیت نمایندگی است، حاصل می

نمایندگی عیناً همان عرافت و نقابت نیست تا فعل معصوم در راستای تأیید و استفاده از 
 .  آن، مشروعیت نمایندگی را نتیجه دهد

 
 گیری نتیجه
 شیپی اسالم درنظام .درکشورهاستی ساالرمردم شبختحقق نهاد نیتریاصل مجلس،
ی   شهیاند دری کالمی مبان به توجه با مجلس، ساختار و دیفوا لزوم، درمورد گفتن ازسخن

 به آن تیمشروع تا که چرا، برسد اثبات به نهاد نیا تیمشروع ابتدای ستیبا، اسالمسیاسی 
 .نهد ردن گخود، اختارس در آن وجود به تواندینمی اسالم نظام نرسد، اثبات

ی در اندیشه. مشروعیت عبارت از حق حکمرانی و والیت داشتن بر مردم است
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اسالمی تنها در صورتی إعمال قدرت و والیت بر دیگران مشروع است که اذن عام یا 
نهاد نمایندگی مجلس با توجه به وظایف و . خاص الهی بر آن وجود داشته باشد

 . استیالیند، نیازمند مشروعیت استاختیاراتی که مستلزم نوعی
نظارت، حضور و دخالت فقها در اتخاذ تصمیمات مجلس و نیز قانونگذاری و دیگر 

تواند موجب مشروعیت بخشیدن به نهاد نمایندگی و وظایفی های نمایندگان، میفعالیت
 .زند، گرددکه از آنان سر می

های مختلف اجتماعی و صه پیشوایان دین همواره بر لزوم  شور و مشورت در عر
از آنجایی که تأسیس مجلس و استفاده از نهاد نمایندگی از . اندسیاسی تأکید کرده

ی تجلی شورا در بستر بهترین طرق عملیاتی ساختن سفارشهای مختلف در زمینه
رود، با توجه به استناد این نهاد به این دستورات و اوامر، مشروعیت جامعه به شمار می

 .  گردد میآن ثابت
استفاده از . امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات اصلی و حیاتی اسالمی است

مند و توان در قالب آن به صورت ضابطهنهاد نمایندگی از جمله  روشهایی است که می
قانونمدار به دستورات و تأکیداتی که در زمینه  امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، 

توان رضایت شارع و اذن عام او را با استناد به این دستورات، می. مل پوشانیدی عجامه
 .نسبت به نهاد نمایندگی نتیجه گرفت

عرافت و نقابت از جمله نهادهای اجتماعی و سیاسی مشروعی هستند که در فقه و 
ها های فراوان نمایندگی با این نهادشباهت. ی بسیار دارندفرهنگ اسالمی پیشینه

صوصاً از جهت نفوذ امری که نسبت به مردم دارند، با عنایت به مناط مشترکی که در مخ
ت مشروعیت نهاد نمایندگی باشدآنها وجود دارد، می  .تواند مثبِ
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