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 چكیده
هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت 

 ی رو بررسی جایگاه و نقش مشارکتی مردم در اداره اسالمی نیز از این امر مستثنا نیست، ازاین
م حکومت اسالمی و راهکارهای تحقق آن ضروری است. با توجه به این مسئله، در این مقاله بر آنی

حکومت  ی ی نقش مردم در اداره مفهوم مشارکت و بررسی منابع دینی در زمینه ی تا با مطالعه
ی نظام اسالمی،  اسالمی از حیث صرف حق بودن یا حق و تکلیف بودن مشارکت در اداره

 راهکارهای مشارکت امت اسالمی در حکومت را تحلیل و بررسی کنیم.
کلی  ی توان ذیل دو دسته رهای تحقق مشارکت را میرسد راهکا نظر می در همین راستا به 

ی مشارکت را برای مردم ها نهیزمحکومت اسالمی  آنهاکه در « مشارکت حکومتی»راهکارهای 
مردم تعریف  ی وسیله ی مشارکت از ابتدا بهها عرصهکه در آن « مشارکت مردمی»و  دکن یمطراحی 

این زمینه مسئولیت اصلی تحقق اهداف به بندی کرد. بر این اساس هرچند در  شود، دسته یم
عنوان همیار  صورت ابتدایی و چه به ی حکومت اسالمی است، نقش مردم در این زمینه چه به عهده

 پوشی نیست.  حکومت قابل چشم
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 مقدمه
چراکه مردم حاکم بر رود،  شمار می بهیاسی حق مردم های س مشارکت عمومی در نظام

توانند در راستای تحقق اهداف مورد نظر حکومت به  و می هستندسرنوشت اجتماعی خویش 
منظور  بهیاری آن بشتابند. این امر در حکومت اسالمی نیز جاری است و حکومت اسالمی 

مردم و همکاری عمومی در دستیابی به اهداف دینی خود، نیازمند مشارکت هرچه بیشتر 
حدود مشارکت  ،اهمیتبا ی مسئلهفعالیت دولت است. اما  ی موضوعات مختلف در حوزه

مردم تکلیف د کرباید بررسی مورد در این  .استمردم در حکومت اسالمی و راهکارهای آن 
و آیا ملزم به همکاری با حکومت اسالمی و مشارکت در  یستحکومت چ ی اداره ی در زمینه

. در هر دو صورت، در را دارندحکومت  ی ادارهحق مشارکت در  ن خواهند بود؟ یا صرفاًآ
. استبعد چه راهکارهایی برای استیفای این حق یا ادای این تکلیف پیش روی مردم  ی مرحله

و  ها تیفعالسهیم و شریك شدن و پذیرش مسئولیت در  راستایمردم در  تر قیدقعبارت  به
دستیابی به اهداف مشخص در حکومت اسالمی چه  منظور بهی اجتماعی وجوه گوناگون زندگ

ی ها نهیزمو  ها طهیحمشارکت تنها به  منظور بهآیا مردم  یی را پیش رو خواهند داشت؟ها راه
یی را ها عرصهتوانند یا موظفند خود  حکومت محدودند یا آنکه می ی وسیله بهشده  فراهم

خداوند متعال سوق  ی وسیله بهشده  سوی اهداف طراحی بهو نظام اسالمی را  کنندطراحی 
 به چه عواملی محدودند؟ ،که مردم خود امکان ایجاد مشارکت را داشته باشند دهند؟ درصورتی

در راستای فهم صحیح راهکارهای مشارکت مردمی در حکومت اسالمی  سبببه همین 
بودن مشارکت مردمی  د. بعد از آن حق یا تکلیفشومفهوم مشارکت روشن باید ابتدا 

های  حکومت ی ادارهو پس از آن راهکارهای مشارکت در  بررسی شودصورت مختصر  به
 اسالمی بیان گردد.

 مفهوم مشاركت .1
 و معاشرت معنای به عرب ادبیات در که است مفاعله وزن بر عربی ای کلمه مشارکت

 و کردن یدادن، انباز شرکت یمعان در فارسی زبان در و( 101 :تا صینى، بی اسماعیل) همراهی
 یبازرگان به مشخص یها زمان در نیمع یها هیسرما با که تن چند ای دو انیز ای سود نییتع

 معادل نیز انگلیسی زبان در مشارکت .(، مشارکت1431معین، ) است دهش استعمال پردازند، می
 عمل و بردن چیزی از کردن، سهمی عمل یکدیگر با مفهوم در و است participation ی واژه

 .(1431 :2، ج1431، یمنوچهر) رود می کار به گروه یك در اجتماعی متقابل
 دنبال به یافته سازمان های فعالیت با افراد آن طریق از که اجتماعی کنش هردر اصطالح نیز 
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 علم علمای .(141 :1430ساروخانی، )دارد  نام مشارکت ندهست معینی اهداف به دستیابی
اقتصادی، اجتماعی،  یندهایافر در مردم نزدیك بسیار شدن درگیر را مشارکت نیز مدیریت
 نظران صاحب .(13 :1431طوسی، ) دانند می آنان زندگی روند بر ثرؤم سیاسی و فرهنگی

 در مردم دخالت را مشارکت نیز اسالم در یعموم حقوق و حکومتی فقه ی اندیشه ی حوزه
 مقام در .(113 :1413آملی،  جوادی) دانند می آنان ی سیلهو به جامعه ی اداره و اجتماعی امور
 سهیم مشارکت گفت توان می ساده عبارتی در و حقوق ی حوزه در مذکور تعاریف بندی جمع

 زندگی گوناگون وجوه و ها فعالیت در مسئولیت پذیرش و جامعه افراد شدن شریك و
 مذکورراج وجوه مشترك تعریف با استخ .است مشخص اهداف به دستیابی منظور به اجتماعی

 توان گفت مشارکت دارای سه رکن زیر است: می
 ؛پذیری مسئولیتـ 1
 ؛مشترك اهداف سمت به حرکتـ 2
 .مسیر این در یکدیگر به دادن یاری و همکاریـ 4
 در مردم پذیری مسئولیت و شدن شریك و سهیم مشارکت از نظر مورد مفهوم اساس این بر

. دو رکن است آن واالی اهداف به دستیابی راستای در و المیاس حکومت ی اداره امر
پذیری و یاری دادن در مسیر دستیابی به اهداف بسته به نوع حق یا تکلیف بودن  مسئولیت

مشارکت متفاوت است. این در حالی است که سیر حرکت و مسیر اصلی مشارکت بر محور 
توان اهداف  های اسالمی می ر در حکومتاین ام ی مطالعه منظور بهاهداف مشترك قرار دارد. 

 نیتر یاصل ییغا هدافد. اکرهدف میانی و غایی ترسیم  ی ها را در دو دسته این نوع حکومت
هدف  .شود محسوب می یینها اهداف تحقق ساز نهیزم یانیم اهداف و یاسالم حکومت اهداف

تقرب افراد به  گری در جامعه در راستای غایی از حکومت اسالمی بسترسازی و هدایت
 دنیوی است سعادت طریق از اخروی خداوند متعال از طریق عبودیت و کسب سعادت

 نهایی و غایی هدف همین مبنای بر نیز اسالمی نظام میانی اهداف (.100 :1430جوادی، )
 و تربیت و تعلیم امنیت، و نظم عدل، برقراری و قسط ی اقامهبر این اساس . شود می تعریف

 گسترش فقر، دنکر کن ریشه و رفاه مینأشریعت، ت مبنای بر اجتماعی فرهنگ سطح یارتقا
 یها سنت یایاح و نیراست اسالم به ، بازگشت(130 :1414 نصرتی،) اسالمی شعائر

 ی که ذیل عنوان هدف اقامه (13-10 :1411 ،یمطهر) یاسالم مقررات یاجرا و شده فراموش
 حکومت میانی اهداف ترین مهم جمله از ،(23 :4، جق1303 منتظری،) دین قابل مطالعه است

 تحقق آنها صورت پذیرد. راستایکه مشارکت عموم مردم باید در  شود می محسوب اسالمی



 

 
 6/ شماره  يعموم  حقوق دانشلناهم فص   

 

 

72 

 مشاركت در حكومت اسالمي تكلیف شرعي .2
ها و  مشارکت در مفهوم سهیم و شریك شدن افراد جامعه و پذیرش مسئولیت در فعالیت

در  ،حرکت به سمت اهداف مقدس نظام اسالمی منظور بهعی وجوه گوناگون زندگی اجتما
که بررسی آنها جایگاه مشارکت در حکومت اسالمی را  داردمنابع دینی مبانی متعددی 

 .کند وضوح روشن می به
انگر آن است که تشکیل حکومت اسالمی در بیبررسی مجموعه احکام دین مبین اسالم 

ر جامعه ضرورتی انکارناپذیر است و تشکیل هر خداوند متعال د هایراستای تحقق دستور
 استبخش به نظام سیاسی  عنوان عنصر عینیت بهآفرینی مردم  حکومتی نیازمند حضور و نقش

ای برای  از آنجا که تشکیل حکومت اسالمی خود مقدمه .(14و  12 :1431جوادی آملی، )
بر عموم  ،اجتماع است ی رصهساز اجرای احکام شرعی در ع تحقق اوامر خداوند متعال و زمینه

مسلمانان واجب است تا مقدمات تشکیل حکومت و در پی آن مقدمات اجرای احکام اسالمی 
الهی در  هایناگفته پیداست که اجرای دستور (1).(442 -113 ق:1303)منتظرى،  دکننرا فراهم 

حکومت دینی عنوان یکی از مبانی تشکیل  بهشئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان 
گیری حکومت اسالمی  سازی شرایط شکل دن مقدمات و آمادهکرفراهم  ی واسطه بهتنها 

امور  ی ادارهبلکه این امر نیازمند ایجاد تشکیالت و  شود، مسلمانان محقق نمی ی وسیله به
که حکومتی بر مبنای تعالیم  تر هنگامی عبارت دقیق بهبراساس شریعت مقدس اسالم است. 

اما این امر  ،شود گام اول در راستای اجرای احکام شریعت برداشته می ،گیرد ل میدینی شک
صحیح  ی ادارهو اجرایی شدن این احکام مستلزم  شود تنهایی موجب اجرای احکام نمی به

 دکربعدی خواهد بود تا از این طریق بتوان اجرای قوانین الهی را تضمین  ی حکومت در مرحله
 .(230 :1411)مقیمی، 
پذیر است  شئون مختلف حکومت صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکان ی اداره

بلکه بقا و دوام حکومت مبتنی  شوند، و مردم تنها چرخ محرك حکومت اسالمی محسوب نمی
مشارکت فعال  گفتتوان  می رو ازاین(، 113 :1413)جوادی آملی،  بر حضور فعال آنان است

)اجرای احکام اسالمی(  تحقق واجب ی عنوان مقدمه بهاسالمی حکومت  ی اداره ی در عرصه
های الزم در این مسیر گام بردارند.  و آنان باید ضمن کسب آمادگی استامت اسالمی  ی وظیفه

 و اوامر خداوند متعال دارد. هاعنوان مبنایی دینی ریشه در دستور بهاین امر 
کلیف مشارکت فعال مردم در حکومت عنوان مبنای وجوب و ت بهواجب  ی بر مقدمه عالوه

ی ئصورت خاص و جز بهمبانی دیگری است که  ی دهنده اسالمی، بررسی منابع دینی نشان
توان  آنها می ی که از جمله کند مفهوم مشارکت فعال در حکومت اسالمی را به ذهن متبادر می



 
 
 

  حكومت اسالمي ي راهكارهاي مشاركت مردم در اداره
 

 

73 

نصیحت انی، به امر به معروف و نهی از منکر، وجوب بیعت، وجوب مشورت، مسئولیت همگ
براساس مجموعه مبانی  (2).دکرحفظ نظام اشاره  ی و قاعده ناناو خیرخواهی برای امام مسلم

که مشارکت عمومی در حکومت اسالمی  گرفتتوان نتیجه  واجب می ی ویژه مقدمه به مذکور
حکومت  ی ادارهی راهکارهای مشارکت در  . از همین رو مطالعهاستتکلیف شرعی مردم 

شایان ذکر است از آنجا که در برابر هر تکلیف،  گیرد. محور صورت می گاه تکلیفمردم با ن
های گوناگون در حکومت اسالمی نیز  حق همسطحی وجود دارد، تکلیف مشارکت در عرصه

 .(130 :1411 د،یجاو) باید متناسب با حق همسطح آن تعریف شود

 راهكارهاي مشاركت عمومي  .3
 رود یمکار  بهل ئپاسخگویی و حل مسا منظور بهکه  استمجموعه اقداماتی « راهکار»

در حکومت اسالمی نیز به مفهوم « راهکارهای مشارکت عمومی»تا، راهکار( و  )دهخدا، بی
. ندشو یمحکومت سهیم  ی ادارهمجموعه اقداماتی است که امت اسالمی با تصدی آن در امر 

یی است که مردم با ها راهو  ها وهیش ،میعبارت دیگر راهکارهای مشارکت فعال در نظام اسال به
حکومت اسالمی و پیشبرد  ی ادارهدار مسئولیت  ی مذکور، عهدهها نهیزمپذیرش مسئولیت در 

 . گردند یمسوی اهداف عالیه  بهآن 
 برای توان یمبا نگاهی به مجموعه راهکارهای مشارکت عمومی در حکومت اسالمی 

 منظور بهمجموعه راهکارهای مردم  آنهاتحقق  ی طریقه تر راهکارها و بیان دقیق ی مطالعه
کلی راهکارهای حکومتی و راهکارهای  ی دو دسته بهحکومت اسالمی را  ی ادارهمشارکت در 

. مقصود از راهکارهای مشارکت حکومتی در نظام اسالمی اموری است که کردمردمی تقسیم 
ده و امت اسالمی کرر آن را فراهم صورت ابتدایی امکان مشارکت مردم د بهحکومت اسالمی 

د. کنپذیرش مسئولیت در این امور اقدام  برایی الزم ها یآمادگموظف است ضمن کسب 
 راستایصورت خودجوش و در  بهراهکارهای مردمی نیز مجموعه اقداماتی است که مردم 

ی مانند انجام تکلیف شرعی خود مبتنی بر ادله و مبانی لزوم مشارکت فعال در حکومت اسالم
امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت همگانی مسلمانان نسبت به یکدیگر، نصیحت و 

 اند دهکرخیرخواهی برای امام مسلمین، مشورت و لزوم فرمانبرداری از حاکم اسالمی، طراحی 
ند و از سوی دیگر حکومت اسالمی را کنشرعی خود را ادا  ی سو وظیفه تا از این طریق از یك

تفکیك  تر قیدقمنظور درك  به. از همین رو و رسانندر دستیابی به اهداف خود یاری در مسی
ی مشارکت ها نهیزمی مشارکت مردم در حکومت اسالمی برخی از ها عرصهگرفته میان  صورت

 . شود بررسی میی مشارکت مردمی ها نهیزم بعضی حکومتی و



 

 
 6/ شماره  يعموم  حقوق دانشلناهم فص   

 

 

71 

بندی مشارکت در  دسته ی ذکر است که علت و فایده شایانپیش از ورود به مصادیق 
که از این  استنگارنده به مشارکت حکومتی و مشارکت مردمی این  توسطحکومت اسالمی 

حکومت اسالمی  ی ادارهتکلیف مشارکت فعال در امر  دادن مردم در انجام ی طریق وظیفه
؛ چراکه بر این مبنا تحقق هریك از اهداف حکومت اسالمی که دشو یموضوح روشن  به

نیازمند مشارکت مردمی است. در  است،دین قابل جمع  ی آن ذیل عنوان هدف اقامه مجموع
حکومت  توسطاین راستا هر امری که امکان سهیم شدن و پذیرش مسئولیت مردم در آن 

مردم مکلفند  ها عرصهو در مورد سایر  ردیگ یمذیل عنوان مشارکت حکومتی قرار  ،دشوفراهم 
دن مقاصد حکومت را با حضور فعاالنه و آگاهی کامل و کرق محق برایی الزم ها نهیزمکه 

 ند. کنپذیری و سهیم شدن در امور مهیا  مسئولیت

 راهكارهاي مشاركت حكومتي .3-1
مقصود از مشارکت حکومتی اموری است که امکان ابتدایی مشارکت مردمی در آنها  

 برایی الزم ها یآمادگو امت اسالمی موظفند با کسب  دشو یمحکومت فراهم  ی وسیله به
ی حضور و ها راهو  ها وهیشند. در مقام بیان برخی از کنی مشارکت اقدام ها عرصهحضور در 

 د:کربه موارد زیر اشاره  توان یمفعالیت حکومتی مردم در حکومت اسالمی 

 همكاري در اجراي فرامين حكومتي و حضور فعال در تقویت حكومت .3-1-1
را صادر  هایی فرمانیت امور و پیشبرد اهداف خود مجموعه در راستای تمش ها حکومت

 ۀیس کشور، مجموعئر های فرمانآنان به قوانین عمومی،  ی از جمله توان یمکه  ندکن یم
د. حکومت اسالمی خود را در چارچوب احکام و کری دولتی اشاره ها نامه مقررات و آیین

خداوند در تمام سطوح فردی و  هایوردنبال اجرای دست بهو  دکن یمقوانین اسالم محدود 
. پردازند یمریزی در جهت تحقق این اهداف  اجتماعی است و ارکان حکومت به برنامه

احکام  ی ریزی در محدوده مقننه در راستای برنامه ی عبارت دیگر در حکومت اسالمی قوه به
مصالح امت از طرف دیگر ممکن است براساس  .(1 ق:1324)خمینی،  دکن یماسالم اقدام 

اما آنچه در کنار قانونگذاری  .(31 :1413، طباطبایی) صادر کنداسالمی حاکم فرامین حکومتی 
مردم و  ی وسیله بهاجرای فرامین  دارد،اجرای احکام اسالم اهمیت  منظور بهریزی  و برنامه

کومت و ثیری در پیشبرد حأدر عمل ت ،چراکه قانون تا زمانی که اجرا نشود ،همراهی آنان است
مشارکت فعال مردم در  ی وضعیت جامعه ایجاد نخواهد کرد. بنابراین اولین و بارزترین جلوه

پذیری و سهیم شدن در اجرای فرامین حکومتی و همراهی با حاکم  حکومت اسالمی مسئولیت
یی را ها نهیزمبر اجرای فرامین، حکومت اسالمی  اسالمی و نهادهای حکومتی است. عالوه
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ی ها هیپامردم در آن موجب تقویت  ی که حضور فعاالنه و مشارکت آگاهانه آورد یمفراهم 
. در نتیجه بنابر دیآ یمحساب  بهآنان  ی ها از جمله که شرکت در راهپیمایی دشو یمنظام اسالمی 

ی حکومت اسالمی مردم ها هیپای مانند حفظ نظام، لزوم فرمانبرداری از حاکم و تقویت ا ادله
ی اجتماعی که موجب ها عرصه ی اجرای قوانین و مقررات حکومت و همه ایراستباید در 

 ای داشته باشند.  مشارکت فعال وآگاهانه ،دشو یماستحکام قدرت نظام اسالمی 

 مشاركت در تصدي امور حكومت .3-1-2
مشارکت فعال مردمی در پذیرش مناصب حکومتی به این معناست که مردم در حکومت 

ی حکومتی، ولی ها تیمسئولو با پذیرش  شوندامور نظام سیاسی سهیم  ی رهادااسالمی در امر 
د. تبیین این موضوع نیازمند بیان رسانناسالمی یاری  ی مسلمین را در دستیابی به مقاصد جامعه

 ی اداره ،فقهای شیعه پس از تشکیل حکومت اسالمی ی این نکته است که براساس نظریه
الشرایط  غیبت در اختیار فقیه جامع ی امام معصوم و در دورهشئون حکومت در اختیار  ی همه

حاکم  )ع(منینؤو امیرالم )ص(پیامبر اکرم ی (. براساس سیره412 :1431من قمی، ؤم) است
امور براساس ضوابط و مقررات اسالم  ی ادارهاسالمی مسئول حفظ کیان امت و موظف به 

حکومت اسالمی است و از سوی دیگر  ی ادارهسو مکلف به اصالح و  . اوست که از یكاست
عبارت دیگر در حکومت  به(. 101 :4، جق1303)منتظری،  در برابر فساد جامعه مسئول است

متفرعات ناشی از حکومت در دست حاکم است  ی اسالمی مشروعیت اعمال حاکمیت و همه
حکومت  ی هگان . بنابراین شئون سهاستامور حکومتی در حکومت اسالمی  تمامیو او مسئول 

قوای  ی اعم از تقنین، قضا و اجرا در حکومت اسالمی در اختیار حاکم اسالمی است و همه
اما این  .(221ـ220 :4 ج، ق1321طهرانی، )شوند  یمحکومتی تحت اراده و نظارت وی اداره 

امور حکومت مانند امر قانونگذاری، امر قضاوت و امر اجرا  ی امر به این معنا نیست که همه
اهداف و در پی  ی بلکه از آنجا که دامنه ،دشو یمشخص حاکم اسالمی اداره یا اعمال  وسطت

امور با امام  ی ادارهآن وظایف حکومت اسالمی بسیار گسترده است، هرچند مسئولیت مستقیم 
 ی اداره منظور بهاو برای انجام این وظیفه نیازمند تشکیل ادارات و نهادهایی  است،مسلمین 

دار  همراهی کارگزاران و مشاورانی معتقد، متخصص و کاردان است تا عهدهحکومت و 
 ی اداره(. در نتیجه 103 :4، جق1303)منتظری،  ندشوی گوناگون حکومتی ها تیمسئول

همراهی و  منظور بهحکومت اسالمی مطابق اوامر خداوند متعال مستلزم وجود کارگزارانی 
حکومت اسالمی را براساس مبانی  ی ادارهمردم در  یاری حاکم است که این امر لزوم مشارکت

 اداره را اسالمی دولت تواند ینم تنهایی به اسالمی حاکم حقیقت . چراکه دردکن یمدینی اثبات 
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 دارای شرایط است. نیازمند یاری کارگزارانی و کند
تصدی مناصب  منظور بهدینی  ی از سوی دیگر فقها ضمن بررسی منابع شرعی و ادله

. مردم در راستای مشارکت اند دهکرتی، شرایط خاصی را برای تصدی این مناصب بیان حکوم
 برایحکومت اسالمی و پذیرش مناصب حکومتی موظفند شرایط الزم  ی ادارهفعال در امر 

فقهی شرایط قاضی در  های باند. برای نمونه در کتکنتصدی این مناصب را در خود ایجاد 
 استشرایط او در اسالم بلوغ، عقل، عدالت و مذکر بودن و...  و از جمله شدهاسالم بررسی 

براساس آیات و  ی برای وزرا و کارگزاران اجراییا ژهیو( یا شرایط 133 ق:1300)مجلسی، 
از ایمان، خرد و عدم سفاهت، علم و امانت، توانمندی و...  توان یمده است که شروایات بیان 

بنابراین بر عموم مسلمانان واجب است که در حد  .(133 :4، جق1303نام برد )منتظری، 
ی الزم با اعالم ها تیصالحند و پس از کسب کنکفایت خود را برای تصدی مناصب آماده 

آمادگی، خود را در معرض انتخاب قرار دهند تا با برعهده گرفتن مناصبی مانند قضاوت، 
شرعی خود در  ی سو به وظیفهامور اجتماعی و سیاسی و... از یك  ی ادارهفرماندهی نظامی، 

ند و از سوی دیگر عاملی برای استمرار حکومت کنمشارکت در حکومت اسالمی عمل  ی زمینه
 و عدم تعطیلی احکام الهی و پیشبرد اهداف حکومت اسالمی باشند. 

پذیری و سهیم شدن در  گفت از آنجا که همراهی، مسئولیت توان یم مذکوربراساس نکات 
ومت اسالمی از لوازم اداره و همراهی فقیه در دستیابی به اهداف حکومت حک ی ادارهامر 

، یکی از رسد یمنظر  بهو بدون آن استمرار حکومت اسالمی غیرممکن  استاسالمی 
عنوان کارگزاران حکومت خواهد بود  بهی مشارکت حکومتی مردم پذیرش مسئولیت ها عرصه

لیت، حاکم اسالمی را در راه تحقق اهداف که باید ضمن کسب شرایط الزم برای تصدی مسئو
 ند. کنیاری 

 مشاركت در انتخاب كارگزاران .3-1-3
از مبانی لزوم مشارکت فعال مردم در حکومت اسالمی،  ،دشکه پیش از این بیان  گونه همان

ن است. از همین رو انالزوم مشورت به حاکم اسالمی و نصیحت و خیرخواهی برای امام مسلم
، وجوب مشارکت دکن یممردم فراهم  هاینظر بیانی را برای ا نهیزماکم اسالمی که ح هنگامی

 ند. رسانکه مردم نیز با حضور آگاهانه و مسئوالنه او را یاری  کند یمفعال امت اسالمی اقتضا 
ی اسالمی ها حکومتی بارز مشارکت فعال و مسئوالنه در ها جلوهبر همین اساس یکی از 
گزینش کارگزاران حکومتی در سطوح برای است که  انتخاباتر در زمان حاضر، حضور د

 فنون. انتخابات در اصطالح مجموع دشو یمی اجرایی برگزار ها حوزهریزی و تقنین یا  برنامه
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 ی کارگزاران حکومت است و ابزاری برای نمایش اراده تعیین مختلف یها وهیش و گزینش
ن متصدیان اعمال اقتدار سیاسی محسوب گیری نهادهای سیاسی و تعیی شهروندان در شکل

علت آنکه مردم با حضور در  بهحاکم اسالمی نیز  .(333 :1414پناهی،  )قاضی شریعت دشو یم
و از طرف دیگر پذیرش  دکنن یمانتخابات از یك طرف در امور حکومت اسالمی مشارکت 

گزینش افراد اصلح  منظور هباست،  تر سهلنمایندگان برای مردم  ی وسیله بهشده  ی تهیهها برنامه
عمومی مراجعه  یدستیابی به اهداف واالی حکومت اسالمی به آرا برایدر راستای یاری او 

حاکم اسالمی به  ی ست که هنگام مراجعها این در حالی .(123 :4، جق1303)منتظری،  دکن یم
بر  ، عالوهعمومی، مردم نیز موظفند بر مبنای لزوم مشارکت فعال در حکومت اسالمی یآرا

شرایط الزم برای تصدی مناصب حکومتی در  در موردحضور در انتخابات،  ی انجام وظیفه
ند و شرایط مذکور را با نامزدهای تصدی مناصب تطبیق کنی گوناگون آگاهی کسب ها عرصه

که کفایت محافظت از قوانین اسالم و حقوق ضعفا و شئون  دهند تا از این طریق فرد اصلح را
ذکر  شایان(. 103 :2، جق1313)صافی گلپایگانی،  اسالمى را داشته باشد انتخاب کنند ی جامعه

سو افرادی که خود را نامزد تصدی مناصب  از یك ،دشنیز بیان  پیشترکه  گونه است همان
ند و از سوی دیگر از آنجا که شرایط کنی ذکرشده را در خود ایجاد ها یژگیوباید  دانند یم

نیازمند آشنایی با این  ،ون در حکومت اسالمی متفاوت استتصدی مناصب گوناگ
صالحیت  ست تا انتخابی صحیح و مطابق با شرایط صورت پذیرد و افراد صاحبها یژگیو

گفت مشارکت در امر انتخابات یکی از  توان یممتصدی امور حکومت باشند. در نتیجه 
نیازمند حضور فعال و و  دشو یمحکومت ایجاد  توسطراهکارهایی است که امکان آن 

عبارت دیگر انتخابات یکی از راهکارهای مشارکت  بهاست؛  زمینهمردم در این  ی  مسئوالنه
ی  بر این باید در کنار تکلیف به حضور در عرصه عالوه. استحکومتی در نظام اسالمی 

بیین انتخاب کارگزاران، حکومت اسالمی حق انتخاب شدن را نیز برای آنان فراهم کند. در ت
توان گفت که در برابر هر تکلیف باید حق همسطح متناسب با آن را تعیین کرد  این عبارت می

(. از همین رو 130: 1411)جاوید،  و تکلیف به انتخاب کارگزاران از این کلیت مستثنا نیست
انتخاب کارگزاران مستلزم حق انتخاب شدن  ی برای نمونه تکلیف زنان به حضور در عرصه

 ان است.برای آن

 مين منابع مالي حكومت اسالميأمشاركت در ت .3-1-4
نیاز   منابع مالی بهتحقق اهداف و انجام وظایف خود  منظور به ها حکومت ی تردید همه بی
 ،ی فراوانی استها نهیهزدن وظایف نیازمند کراز آنجا که دستیابی به مقاصد و اجرایی  .دارند
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(. هرچند میزان نیازمندی 43 :1430)رستمی،  رسد یمر نظ بهمین منابع مالی امری ضروری أت
برای خود ترسیم  آنهای مختلف به منابع مالی به اهداف و وظایفی بستگی دارد که ها حکومت

 ،داند یم . حکومتی که مجموعه وظایف خود را به ایجاد نظم و دفاع از کشور محدودندکن یم
رفاه، افزایش سطح بهداشت و  ی مانند توسعه دنبال وظایفی بهیی که ها حکومتبسیار کمتر از 

در  .(3 :1413به منابع مالی نیازمند است )امامی،  ،ندهستفرهنگ عمومی و مبارزه با بیکاری 
، یستن امستثن ها حکومتنیازمندی به منابع مالی از سایر  نظراین میان حکومت اسالمی نیز از 

ی اقتصادی ا حوزهویژه در  بهکومت اسالمی اهداف عالیه و وظایف ح ی بر آنکه مالحظه عالوه
مانند تحقق عدالت اقتصادی، رفع فقر، ایجاد امنیت اقتصادی، گسترش عمران و آبادانی و... 

ی فرهنگی مانند گسترش معنویت در جامعه و ها حوزه( و 31ـ44 :1413)رضایی دوانی، 
 نیتر یاصلعنوان  بهتربیت دینی  ی دن فضای تقرب به خداوند و رشد و توسعهکرفراهم 

انگر میزان بی( نیز 40ـ23، 1412)مصباح یزدی،  وظایف و هدف غایی حکومت اسالمی
فقها و  ینیازمندی آن به منابع مکفی درآمدی است. از همین رو باید با مراجعه به آثار و آرا

 توان یمطور کلی  به (4).عمومی به بیان منابع مالی دولت اسالمی پرداخت ی نظران مالیه صاحب
کلی تقسیم کرد: درآمدهای ثابت حکومت  ی درآمدهای حکومت اسالمی را به دو دسته

به خراج،  توان یمآن  ی اسالمی که عبارتند از خمس و زکات و درآمدهای متغیر که از جمله
درآمدهای ثابت حکومت  نیتر ممهد. خمس و زکات کری مردمی اشاره ها کمكفیء، انفال و 

ذکر است که در صورت عدم کفاف شایان  .(30 :1430)رستمی،  شود یماسالمی محسوب 
یی مانند ها استیسی حکومت اسالمی یا در راستای ها نهیهزمین أت منظور به مذکوری ها نهیهز

به وضع مالیات اقدام  تواند یمجلوگیری از تکاثر ثروت و رفع فقر و محرومیت، حاکم اسالمی 
 .(33 :1411زاده،  زنجانی، موسی )عمید کند

ثیرگذار مردم در تحقق أاما مراد از بیان مجموعه منابع مالی حکومت اسالمی نقش ت
حکومت اسالمی برای انجام وظایف و  ،دشطورکه بیان  عبارت دیگر همان بهدرآمدهاست؛ 

مین منابعی است که وصول این منابع نیز منوط به مشارکت فعال أتحقق اهداف خود نیازمند ت
مردم در پرداخت درآمدها و سهیم شدن آنان در  ی ر صورت عدم ایفای وظیفهمردم است و د

که  مس. برای نمونه خماند یمتحقق منابع، حکومت اسالمی از دستیابی به مقاصد خود باز 
از  ت،وکار اس پنجم درآمدهای حاصل از غنایم جنگی، معادن، گنج، عوارض و منافع کسب یك

عنوان بخشی از درآمد حکومت در عصر حضور به  بهی واجباتی است که توسط امت اسالم
 :1413زنجانی،  )عمید دشو یمالشرایط پرداخت  امام معصوم و در عصر غیبت به فقیه جامع

و حاکم حق  استالمال  سهم بیت پردازند، میی مبالغی که مردم برای خمس  همه(. 310
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عنوان یکی از فروع دین  بهات یا آنکه زک .(331 :2، ج1433آن را دارد )خمینی،   تصرف در
و به برخی اموال مردم از جمله گندم، جو،  استیکی دیگر از منابع مالی حکومت اسالمی 

 .(11 :2، جق1321)خمینی،  ابدی یم، گاو، گوسفند، طال و نقره اختصاص  خرما، کشمش، شتر
ارد مصرف ذکرشده ، زکات به مودیآ یمدست  بهبنابر آنچه از بیان قرآن کریم در مصارف زکات 

ده است و مالیات شاسالمی تشریع  ی دن نیازهای جامعهکربلکه برای برطرف  ،محدود نیست
بر همین اساس مالیات نیز در صورت  .(34 :3، جق1303)منتظری، شود  یماسالمی محسوب 

ی حکومت اسالمی و نیازمندی به منابع مالی بیشتر برای حفظ نظام و ها نهیهزعدم کفاف 
 ی مقدمه»عنوان  بهو آنان نیز  دشو یمشئون مختلف حکومتی بر امت اسالمی وضع  ی اداره

که  گونه (. همان214 :1، جق1303)منتظری، ند موظف به مشارکت فعال در پرداخت آن« واجب
، دیآ یمبر  شود میمنابع درآمدی حکومت اسالمی محسوب  نیتر یاصلکه  مذکوری ها نمونهاز 

ی از منابع مالی در حکومت اسالمی تنها به ا عمدهمین بخش أرآمدی و تی دها ینیب تحقق پیش
 پذیری مردمی وابسته است.  مشارکت و مسئولیت

 راهكارهاي مشاركت مردمي .3-2
مقصود از راهکارهای مشارکت مردمی، راهکارهایی است که امت اسالمی با طراحی و 

پذیری در تحقق اهداف حکومت  برعهده گرفتن امور جاری مسلمانان و جامعه و مسئولیت
. پردازند یمقوانین و تحت هدایت و نظارت رهبری به مشارکت در آنها  ی اسالمی در محدوده

که تحقق برخی اهداف حکومت اسالمی منوط به مشارکت  گفتدر تبیین این تعریف باید 
طریق مردمی  مشارکت از ی ادارهسیس و أکه تمام مراحل طراحی، ت نحوی به ،ابتدایی مردم است

ده کرخاصی را برای مشارکت مردم فراهم  ی حکومت زمینه و بدون اینکه قبالً ردیگ یمصورت 
باشد یا از آنان دعوت به مشارکت نموده باشد، مسلمانان خود با تشخیص برخی مشکالت یا 

 توان یمرو  . ازاینپردازند یماسالمی به رفع آنها  ی ی موجود در امور جامعهها یکاست
ی مشارکت مردمی در حکومت اسالمی را در سه سطح مشارکت تکمیلی، اصالحی و ها صهعر

 د. کرابتدایی بررسی 

 مشاركت تكميلي .3-2-1
یی است که از طریق آن مردم ها وهیشحل و  مشارکت تکمیلی به مفهوم طراحی راه

مشارکت باید  . در تبیین این قسم از راهکارهایندکن یمی حکومت اسالمی را تکمیل ها تیفعال
مانند رفع فقر و ایجاد رفاه اقداماتی را انجام  ها عرصهکه حکومت اسالمی در برخی  گفت

ی مذکور کفاف ندهد و اهداف حکومت ها نهیزم، اما ممکن است اقدامات حکومتی در دهد یم
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ر د. بنابراین مردم موظفند در راستای تحقق مشارکت فعال دسازطور کامل محقق ن بهاسالمی را 
و براساس آن نظام  کنندیی را ایجاد ها عرصهمقررات جاری،  ی حکومت اسالمی و در محدوده

عبارت دیگر مردم در تحقق مشارکت  به. رساننداسالمی را در دستیابی به مقاصد خود یاری 
تا از طریق آن حکومت  ندکن یمیی را طراحی ها عرصهصورت خودجوش  بهفعال تکمیلی 

 د:کرزیر اشاره  ی به چند عرصه توان یم. برای نمونه ددهناسالمی را یاری 
وفصل دعاوی: هرچند قضاوت در جوامع امروزی امری  حل ی مشارکت در عرصه

دی ابه نهجامعه،  در ها خصومتفصل و و حلرفع اختالفات و برای  دشو یمحکومتی تلقی 
بنابراین  ،(434 :1411)ورعی،  ست که از سوى همگان به رسمیت شناخته شودقضایی نیاز ا

( و 23، 1433، مکارم شیرازی)شود  یمقضاوت یکی از شئون حکومت اسالمی محسوب 
قضا  ی و اجرای احکام دین در محدوده ها خصومتوفصل  امر حل برایحکومت موظف است 

وفصل دعاوی میان خود  د، اما این امر مانع مشارکت مردم در حلکنسازوکارهای الزم را ایجاد 
به محاکم قضایی حکومتی نیست. برای نمونه یکی از مصادیق مشارکت تکمیلی  بدون رجوع

مردم در امر قضا در حکومت اسالمی مراجعه به داوری پیش از رجوع به محاکم است. در 
ی از ا عمده، بار دشو یمبر اینکه در هزینه، وقت و آیین دادرسی نفع طرفین لحاظ  داوری عالوه

و از طرف دیگر همچنان  ابدی یمدر حکومت اسالمی کاهش  دعاوی مطرح در دستگاه قضا
ایجاد سازوکارهای الزم  .(13 :1432)گروه حقوقی،  وجود داردامکان رجوع به محاکم 

است که خود  زمینهرجوع به داوری نیازمند مشارکت و سهیم شدن مردم در این  منظور به
است که توجه به نقش مشارکتی ذکر  شایان. دشو یمتکمیلی بر روند قضا در کشور محسوب 

 تأثیری عمومی ها یآگاهسطح  از طریق افزایشمردم در پیشگیری از تحقق تخلف و جرم 
 بسزایی در کاهش بار نظام قضایی و تکمیل مسیر دستیابی به عدالت خواهد داشت. 

یکی از وظایف  ،دشنیز ذکر  شتریپطورکه  مشارکت در رفع فقر و ایجاد رفاه: همان
تا از این  اسالمی است ی اسالمی مبارزه با فقر و رفع هر گونه محرومیت از جامعهحکومت 

در حد امکان  ،مین برخی از نیازهای زندگی خود را ندارندأدرآمد که توانایی ت طریق اقشار کم
اما روشن است که منابع مالی و همچنین ابزارها و نیروی  .(131 :1413ند )نیازی، شو مند بهره

و رفع کامل فقر و حرکت به سمت و سوی  کند ینمومت اسالمی کفاف این امر را انسانی حک
امت  توسطی مردمی نهادهاسیس أرفاه به مشارکت مردمی نیاز دارد. بنابراین طراحی و ت

شده  ترسیم ی اسالمی از یك سو موجب حرکت نظام اجتماعی اسالمی به سمت اهداف عالیه
 صورت کامالً بهسوی دیگر مردم نیز با میل و رغبت و و از  گردد یمخداوند متعال  توسط

. ابندی یمو به کمال نفسانی و ثواب اخروی دست  ندشو یمداوطلبانه در این امر خیر شریك 



 
 
 

  حكومت اسالمي ي راهكارهاي مشاركت مردم در اداره
 

 

74 

 (13: 1431عنوان نهاد حقوقی توانایی تحقق این امر را دارد )مصباح یزدی،  برای نمونه وقف به
د. کرفعال تکمیلی در حکومت اسالمی اقدام  در راستای مشارکت توان یم راهکه از این 

ی ها کانونن، بیماران خاص، او بنیادهای حمایت از محروم ها انجمنسیس مراکز خیریه و أت
الحسنه،  ی قرضها وام ی ازدواج آسان و اموری از این دست از طریق راهکارهایی همچون ارائه

و باید تا حد امکان  ستدر این راستای ا حرفهی مالی یا تخصصی و ها کمك ی کارآفرینی، ارائه
 د.شوتقویت 

 مشاركت اصالحي .3-2-2
فقها در بررسی مبانی مشارکت مردم در حکومت اسالمی به قواعدی مانند وجوب امر به 

ند که کن میالنصیحه الئمه المسلمین اشاره  ی معروف و نهی از منکر، لزوم مشورت و قاعده
ی موجود در ها یکاستو او را از  هستندود در ارتباط مبتنی بر آن امت اسالمی با حاکم خ

برای )ع( ؤمنینکه امیرالم دشو یمبرای نمونه در تاریخ مشاهده  (3).ندزسا یمحکومت آگاه 
رسانی به مردم از  ایجاد ارتباط میان امام و امت، اطالع منظور بهاولین بار در حکومت اسالمی 

« القصص بیت»نهادی به نام  ،میمات اتخاذشدهوضعیت حکومت و بیان شکایات افراد از تص
 .(321 :4، ج1413شهری،  ری )محمدی دشومحقق  مذکورد تا به این وسیله اهداف کرسیس تأ

گفت اقدامات اصالحی مردم در حکومت اسالمی تنها  توان یمگفته  اما براساس مبانی پیش
بلکه این امر نیازمند مشارکت ، کردهیی نیست که حاکم اسالمی آن را فراهم ها عرصهمحدود به 

. بنابراین مشارکت اصالحی در حکومت اسالمی استفعال مردم در اصالح حکومت اسالمی 
پذیری مردم و سهیم شدن آنان در اصالح و از بین بردن  به مفهوم حضور اجتماعی و مسئولیت

. ردیگ یمنهادهای حکومتی صورت  ی وسیله بهمشکالت و ایرادات موجود در اموری است که 
امت مسلمان  است، هرچند این امر نیز به قوانین و نظامات جاری در حکومت اسالمی محدود

یی به اصالح روند حرکت کشور بپردازند. برای ها عرصهدر همین حدود با طراحی  توانند یم
 د:کرمشارکت اصالحی اشاره  منظور بهیی ها نمونهعنوان  بهی زیر ها عرصهبه  توان یمنمونه 
قانونگذاری: امروزه در جوامع مبتنی بر دموکراسی، مشارکت مردم در  ی ارکت در عرصهمش
و  دشو یمی اجتماعی محسوب ها عرصهنمادی از حق حاکمیت مردم در  قانونگذاری ی عرصه

اشکال مختلفی از  ،محدودیتی ندارد ها نظامقانونگذاری در این گونه  ی از آنجا که عرصه
ده است )رستمی، شصالح طراحی  د قانونگذاری توسط مراجع ذیینامشارکت مردمی در فر

 راستایریزی در  دنبال برنامه بهمقننه در حکومت اسالمی نیز  ی از آنجا که قوه .(110 :1413
. به همین کندکارشناسان استفاده  هایاز مجموعه نظر تواند یماجرای شریعت اسالم است، 
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 ی د قانونگذاری و از سوی دیگر در راستای وظیفهیناتکمیل فر راستایسو در  منظور از یك
حکومت اسالمی، کارشناسان مکلفند با ایجاد ساختارهای  ی ادارهمشارکت فعال مردم در 

 محتوای پیش موردتخصصی خود را در  هایمردمی پیش و پس از تصویب یك قانون نظر
این موضوع در مورد سایر  ند.کنهای قوانین و مقررات به نهادهای مربوط حکومتی ارائه نویس

بر این بر مبنای اصل  نیز صادق است. عالوه دشو یممقرراتی که توسط نهادهای حکومتی وضع 
در  یا ( نباید مغایر با قواعد مافوقها نامه و آیین ها بخشنامهسلسله مراتب قوانین، قواعد مادون )

)کاتوزیان،  دکنن یمسیس أنهادهایی را برای بررسی این موضوع ت ها حکومتتعارض باشد و 
گذاری در حکومت  مشارکت در اصالح قاعده گفت توان یمدر این خصوص نیز  .(120 :1413

نظران با بررسی مقررات دولتی موارد متعارض با قواعد مافوق  که صاحب دکن یماسالمی اقتضا 
وارد بعدی گذاری در م ند. این امر خود تصحیح قاعدهکنرا به نهادهای صاحب صالحیت اعالم 

و از  دشو یمخود آشنا  ی چراکه مرجع وضع مقررات با ایرادات قانونی مقرره ،دکن یمرا اقتضا 
 .دکن یموضع مجدد آنان جلوگیری 

ی کالن نوبت به ها یگذارمشارکت در نظارت بر کارگزاران: پس از وضع قواعد و سیاست
ن اجرا اختیاراتی را برای کارگزارا ی . از آنجا که قانونگذار در مرحلهرسد یماجرا  ی مرحله

که مستلزم نظارت بر رفتار آنان و تذکر در صورت تخلف از وظایف  دهد یمحکومتی قرار 
امکان تخلف کارگزاران را کاهش دهد؛ چراکه  تواند یماست، وجود نهادهای نظارت مردمی 

دود قانونی موران حکومت همواره تحت مراقبت مردم قرار دارند و در صورت خروج از حأم
 تواند یمنظارت مردمی  منظور بهمورد تذکر قرار خواهند گرفت. ایجاد ساختارهای الزم 

 مشارکت اصالحی مردم در حکومت اسالمی باشد.  ی وظیفه ی کننده محقق

 مشاركت ابتدایي .3-1-3
 منظور بهسیس نهادهایی أمنظور از مشارکت ابتدایی مردم در حکومت اسالمی طراحی و ت

که موجب تحقق  نحوی به، استحکومت  ی ادارهپذیری و سهیم شدن مردم در امر  لیتمسئو
یکی از اهداف خداوند متعال از امر به تشکیل حکومت یا تقویت نظام اجتماعی، سیاسی و 

ی اصالحی و ها مشارکتوجه تمایز میان مشارکت ابتدایی مردمی با . فرهنگی اسالمی باشد
سم از مشارکت، مردم با توجه به قوانین حکومت و تحت نظارت تکمیلی آن است که در این ق

اسالمی دست به اقداماتی در راستای  ی حاکم و به تشخیص خود از نیازهای روز جامعه
در آن زمینه ورود پیدا کرده باشد. در  بدون آنکه حکومت قبالً ،زنند یممقاصد نظام اسالمی 

در طول  ها حکومتی وظایف و اختیارات که بررس گفتتبیین این قسم از مشارکت باید 
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و هر حکومتی مطابق با  استبندی وظایف  انگر تبدیل و تبدل رویکردها در اولویتبیتاریخ 
چراکه دولت منابع   کند، یم آنهادن کرشرایط زمانی و میزان اهمیت وظایف، اقدام به عملیاتی 

 دینما یمهای مذکور اقدام  عرصه مالی محدودی در اختیار دارد و متناسب با اهمیت اهداف در
نیست و باید با  احکومت اسالمی نیز از این قاعده مستثن .(134ـ132 :1411)سمیعی نسب، 

ترجیح دهد. از  آنهااسالمی تحقق برخی اهداف را بر دیگر  ی توجه به اوضاع و احوال جامعه
ی قرار تر نییپای اولویت ها درجههمین رو برخی از اهداف میانی حکومت اسالمی در 

مانع از بر زمین ماندن  ها نهیزمی ابتدایی مردمی در این ها مشارکت. به همین علت رندیگ یم
که این امور متناسب با شرایط حکومت  دشو یمشده برای حکومت اسالمی  اهداف تعیین

سو مکلف به شناسایی اهداف  تحقق این وظیفه از یك راستای. بنابراین مردم در استمتفاوت 
تا از  ندهستی ا دورهی حکومت اسالمی در هر ها تیاولوومت و از سوی دیگر شناخت حک

ماعی را فراهم تاج ی اجرای کامل دین در عرصه ی این طریق با مشارکت ابتدایی خود زمینه
 ند.کن

این است که از آنجا که  دیآ یمبر  مذکوری ها یبند در نتیجه آنچه از مجموعه تقسیم
ی ها عرصهی حکومتی و چه در ها عرصهحکومت اسالمی چه در  ی رهادامشارکت مردم در 

و بر مبنای اوامر خداوند متعال مشارکت مردم واجب شرعی  شود یمآنان تلقی  ی مردمی وظیفه
بر  د، عالوهشوشده برای حکومت اسالمی در جامعه محقق ن که اهداف طراحی است، درصورتی

مردم نیز مسئول هستند. به بیان دیگر، در ساختار عنوان مسئول اصلی اجرای دین،  بهحکومت 
مردم باید با  ،بر حکومت عالوه ،دشونقص و کوتاهی مالحظه  چنانچهحکومت اسالمی  ی اداره

 ی خود را در قبال آن موظف بدانند. بنابراین اگر اقامه دنبال رفع آن باشند و بهمشارکت خود 
در صورت عدم دستیابی به آن هر دو  ،شددین عنوان کلی اهداف میانی حکومت اسالمی با

و تا هنگام دستیابی به مقصود،  ندهستاسالمی مسئول  ی حکمرانان و شهروندان جامعه گروه
هر دو مکلف به تالش در این راه هستند. هرچند در صورت مشارکت گروهی از مردم در حد 

مذکور، مسئولیت شده و در صورت وصول به اهداف  ی تعریفها عرصهکفایت در هر یك از 
 .دشو یمدیگران ساقط 

 گیري نتیجه
 پذیرش و جامعه افراد شدن شریك و حکومت اسالمی به مفهوم سهیم ی ادارهدر  مشارکت

اهداف حکومت  به دستیابی منظور به اجتماعی زندگی گوناگون وجوه و ها تیفعال در مسئولیت
 مردمی مشارکت ومت اسالمیاهداف و تداوم و استمرار حک تحقق از آنجا که برای است.
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واجب، نصحیت  ی اسالمی از جمله مقدمه مبانی مشارکت در اداره براساس است، ضروری
 و است واجب مسلمانان عموم بر ن، حفظ نظام، امر به معروف و نهی از منکر و...اناامام مسلم

یفی شود و هر تکل هرچند تکالیف ناظر بر حقوق تعیین می. دشو یم محسوب شرعی تکلیف
 متناسب با حق همسطح آن است.

منوط به شناخت راهکارها و عمل  نیز انجام تکلیف شرعی مشارکت در حکومت اسالمی
 راستای در اسالمی امت که است ییها حل راه مجموعه همان مشارکت راهکارهای. به آنهاست

 این از. دکن یم اقدام آن طریق از اسالمی حکومت امور در مشارکت برای خود ی وظیفه تحقق
 و «حکومتی مشارکت» بخش دو به را اسالمی حکومت در مردم مشارکت توان یم نظر

 . دکر تقسیم «مردمی مشارکت»
 ییها نهیزم در اداره امر در شدن سهیم و پذیری مسئولیت حکومتی مقصود از مشارکت

 و انبرداریفرم در مشارکت به توان یم که آورد یم فراهم را آن امکان اسالمی حکومت که است
عنوان  به مالی منابع مینأت و ناکارگزار حکومتی، انتخاب مناصب حکومت، تصدی از اطاعت

 که است مواردی نیز مردمی مقصود از مشارکت. دکر اشاره حکومتی مشارکت های مهمدسته
 طریق از و در این موارد مردم دکن ینم را اسالمی حکومت اهداف تحقق کفاف حکومتی اعمال

 آن ی اداره در و ندیآ یم حکومت یاری به ییها تیفعال و نهادها سیسأت یا اصالح تکمیل،
 اسالمی ی جامعه در که درصورتی مذکور بندی تقسیم مبنای بر رسد یم نظر به. ندشو یم شریك
د، شو مشاهده است آخرت و دنیا سعادت همان که اهداف به رسیدن راه در نقصی و کوتاهی

 آن رفع راه در باید و رنددا مسئولیت نیز اصلی، مردم مسئول وانعن به حکومت بر عالوه
 .ندکوشب
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 ها يادداشت
بیشتر در خصوص لزوم اجرای احکام اسالمی و ضرورت تشکیل حکومت  ی برای مطالعه. 2

 منظور تحقق آن ر.ك: به
ی تنظیم و نشر آثار امام  ق(، والیت فقیه، مؤسسه1324اهلل موسوى) خمینى، سید روحـ 

 به بعد؛ 21خمینى قدس سره، ص
کیهان،  ی ، مؤسسه1ق(، مبانى فقهى حکومت اسالمی، ج1303على) منتظری حسینـ 

 به بعد؛ 233ص
 به بعد. 111، انتشارات امیر کبیر، ص2ق(، فقه سیاسی، ج1321عمید زنجانى عباسعلى)ـ 

 برای مطالعه در مورد اثبات این موضوعات ر.ك:. 1
  ؛113 تا 141 اسالمی، از حکومت، مسلمین ی ائمه (، نصیحت1431محالتی، محمد ) سروشـ 

 ؛اسالمی حکومت ی ، نشریه«نظام حفظ ی قاعده آثار» (،1413) محسن ی،اردکان یافضل ملكـ 
 مقاالت دینی، مجموعه مردمساالری در یأر حق جایگاه (،1411) غالمحسین ،مقیمیـ 

 ؛معارف و فرهنگ دینی، پژوهشگاه ساالری مردم همایش دومین
  ؛صدرا ، انتشاراتیمطهر استاد یها ادداشتی (،1433ی )مرتض ی،مطهرـ 

 ی سسهؤدینی، م ساالری مردم نظام در شورا جایگاه (،1431) محمدعلی ،علی میرـ 
 ؛خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ (،1323) محمود سید ،شاهرودی هاشمىـ 
 .السالم علیهم بیت اهل مذهب بر اسالمى فقه المعارف دائرة ی سهالسالم، مؤس علیهم

 بیشتر ر.ك: ی برای مطالعه. 9
 ؛1ق(. مبانی فقهی حکومت اسالمی، انتشارات کیهان، ج1303علی ) حسینمنتظری، ـ 
 (. منابع مالی دولت اسالمی، انتشارات کیهان.1431بیات، اسداهلل )ـ 

 بیشتر ر.ك: ی برای مطالعه. 4
  ؛113 تا 141 اسالمی، از حکومت، مسلمین ائمه (، نصیحت1431محمد )محالتی،  روشـ س

 ؛اسالمی حکومت ی ، نشریه«نظام حفظ ی قاعده آثار» (،1413) محسن ی،اردکان یافضل ملكـ 
 مقاالت دینی، مجموعه ساالری مردم در یأر حق جایگاه (،1411) غالمحسین ،مقیمیـ 

 ؛معارف و فرهنگ نی، پژوهشگاهدی ساالری مردم همایش دومین
 .صدرا ، انتشاراتیمطهر استاد یها ادداشتی (،1433ی )مرتض ی،مطهرـ 
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 منابع و مآخذ

 . لبنان ناشرون ، بیروت: المكنز العربي المعاصرتا(،  اسماعیل صینى، محمود )بی

 . ، تهران: نشر میزانعمومي ي ماليه حقوق (،1413محمد ) امامی،

 ، تهران: نشر گرایش.ي نسبيت در حقوق شهروندي نظریه(، 1411جواد )جاوید، محمد

 ، قم: مرکز نشر اسرا.نسبت دین و دنيا(، 1413جوادی آملی، عبداهلل )

 ، قم: مرکز نشر اسرا. والیت فقيه(، 1430) جوادی آملی، عبداهلل

 خمینى)ره(. امام رآثا نشر و تنظیم ی ، تهران: مؤسسهفقيه والیت ق(،1324) اهلل سیدروح خمینى،

 اسالمى، قم: دفتر على ی ، ترجمهتحریرالوسيله ي ترجمه ق(،1321اللّه ) سیدروح خمینى،
 قم. ی علمیه ی حوزه مدرسین ی جامعه به وابسته اسالمى انتشارات

 خمینی)ره(. امام و نشر آثار تنظیم ی ، تهران: مؤسسهالبيع كتاب(، 1433اهلل ) روح سید خمینی،

 امیرکبیر. تهران: انتشارات دهخدا، نامه لغتتا(، اکبر ) بی علی دهخدا،

 ي فصلنامه، «ایران اسالمی جمهوری قانونگذاری در مردم مشارکت»(، 1413ولی ) رستمی،
  .203ـ133، حقوق

  ، تهران: نشر میزان.عمومي ي ماليه (،1413ولی ) رستمی،

 سمت. ، تهران: انتشاراتاسالم در عمومي ي ماليه بر يا مقدمه(، 1413مجید ) دوانی، رضایی

 .انتشارات کیهانتهران: ، المعارف علوم اجتماعي دایر (،1430) باقر ،ساروخانی

 یاقتصاد عدالت تحقق جهت دولت یاقتصاد فیوظا لیتحل»(، 1411سمیعی نسب، مصطفی )
 .133ـ131، معرفت سياسي ی نشریه، «یاسالم اقتصاد آل دهیا یالگو در

 .هایعل اهلل سالم معصومه حضرت قم: انتشارات، األحكام جامع ق(،1313) ،اهلل لطف ى،گلپایگان صافى

 انتشار. سهامی شرکت ، تهران: نشرتشيع معنویت(، 1413طباطبایی، محمدحسین )

 .مدیریت دولتي ي مجله(، مشارکت مردم، 1431طوسی، محمدعلی )

 طباطبایی)ره(. عالمه انتشارات مشهد: ،اسالم حكومت در فقيه والیت ق(،1321محمدحسین ) طهرانی،
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 ، تهران: انتشاراتسياسي فقه يها ستهیبا(، 1411ابراهیم ) زاده، عباسعلی؛ موسی عمیدزنجانی
 مجد.

 کبیر. امیر تهران: انتشارات، سياسي فقه(، 1414عباسعلی ) عمیدزنجانی،

 و سکوالر یها متحکو اهداف شناسی تفاوت» (،1413بیرانوند، مسعود ) کریمی فوزی، یحیی؛
 .30 – 3، سياسي علوم ي نشریه، «اسالمی حکومت

 میزان. ، تهران: نشرسياسي نهادهاي و اساسي حقوق(، 1414ابوالفضل ) پناهی، شریعت قاضی

 انتشار. سهامی ، تهران: شرکتحقوق علم ي مقدمه(، 1413ناصر ) کاتوزیان،

دانش  ي نشریه، «داوری به جوعر با هزینه و وقت در جویی صرفه»(، 1432حقوقی ) گروه
 .13، حقوقي

 فراهانى. انتشارات و تهران: مؤسسه، فارسى كامل فقه دوره یكق(، 1300محمدتقى) مجلسى،

 و قرآن، حدیث ي پایه بر اميرالمؤمنين ي نامه دانش(، 1413محمد ) شهری، ری محمدی
 دارالحدیث. نشر و چاپ ، قم: سازمانتاریخ

 و آموزشی ی مؤسسه ، قم: انتشاراتسياسي اسالم ي نظریه(، 1431محمدتقی ) یزدی، مصباح
 خمینی)ره(. امام پژوهشی

آموزشى و پژوهشى  ی ، قم: مؤسسهها چالشو  ها كاوش(، 1412مصباح یزدی، محمدتقی )
 امام خمینى)ره(.

 ، تهران: نشر صدرا.پيرامون انقالب اسالمي(، 1411مطهری، مرتضی )

 ، تهران: امیرکبیر.فارسي معين فرهنگ(، 1413معین، محمد )

، مجموعه مقاالت دومین جایگاه حق رأي در مردمساالري دیني(، 1411مقیمی، غالمحسین )
 ساالری دینی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و معارف.  همایش مردم

  .هدف مطبوعاتي ي نشریه، «اسالمی حکومت طرح»(، 1433ناصر ) شیرازی، مکارم

شکورى،  و صلواتى ی ، ترجمهاسالمي حكومت فقهي مبانيق(، 1303على ) حسین منتظرى،
 کیهان.  ی قم: مؤسسه
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  .انتشارات امیرکبیرتهران: ، فرهنگ دانشگاهي (،1431) عباس، منوچهری

 النشر ، قم: مؤسسهاالسالميه الحكومه او االسالميه االلهيه الوالیه (،1431محمد ) قمی، مؤمن
 ن.المدرسی لجماعه التابعه االسالمی

 . هاجر ، قم: نشراسالم سياسي نظام (،1414اصغر ) علی نصرتی،

، سياسي معرفت ي نشریه، «دینی حکومت وظایف و اهداف»(، 1413احمدعلی ) نیازی،
 .133ـ133

 تحقیقات ، قم: مرکزدولتمردان و شهروندان وظایف و حقوق(، 1411سیدجواد ) ورعی،
 خبرگان.  مجلس ی دبیرخانه علمی

 خبرگان مجلس ی ، قم: دبیرخانهحكومت بودن اسالمي يارهايمع(، 1411) ادسیدجو ورعی،
 رهبری. 

 جوان. ی اندیشه ، تهران: کانوناسالم در حكومت ساختار(، 1413اهلل ) حیات یوسفی،


