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چكيده
از آنجا که از يك سو هر حکومتي فارغ از نوع و محتوا بهمنظور ادارهي امور اجتماع نيازمند
مشارکت عمومي است و هيچ حکومتي بدون مشارکت مردم قادر به ادارهي امور خويش نخواهد
بود ،حکومت اسالمي نيز نيازمند مشارکت مردم در ادارهي امور کشور است .از سوي ديگر ،يکي
از مهمترين اهداف حکومت اسالمي که ضرورت ادارهي آن را نيز نمودار ميسازد ،اجراي احکام
شريعت الهي است که بدون مشارکت مردم اين امر نيز غيرممکن بهنظر ميرسد.
در اين راستا ،مقالهي حاضر بهدنبال مشخص کردن ماهيت مشارکت عمومي در حکومت
اسالمي است تا روشن شود مشارکت صرفاً حقي همگاني در برابر حکومت است يا ميتوان آن را
نوعي تکليف شرعي نيز قلمداد کرد .به همين منظور ابتدا تعريف و اقسام مشارکت و سپس مباني
ديني مشارکت را بررسي ميکنيم تا جايگاه آن در حکومت اسالمي مشخص و نقش مردم در
ادارهي امور اجتماعي و همکاري با حکومت اسالمي روشن شود .بهنظر ميرسد با توجه به منابع
ديني ،مشارکت فعاالنهي مردم در ادارهي حکومت اسالمي صرفاً حق نيست و وظيفه و تکليف
آحاد امت محسوب ميشود.

كليدواژهها :ادارهي حکومت ،تکليف ،حکومت اسالمي ،حق ،مشارکت.

* E-mail: aslanif@ut.ac.ir
** نويسندة مسئول

E-mail: afattahi@mihanmail.ir
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مقدمه
اولين موضوع مورد بحث پس از تشکيل هر حکومتي ،نحوه و شيوهي ادارهي آن است،
چراکه اقدامات صورتگرفته بهمنظور شکلگيري نظام سياسي جديد مبتني بر تحقق اهدافي
است که بدون برنامهريزي و تعيين ساختارهايي در راستاي ادارهي حکومت دستيابي به آن
غيرممکن بهنظر ميرسد .حکومت اسالمي نيز از اين قاعدهي کلي مستثنا نيست و حرکت
بهسوي اهداف واالي اين نظام بدون در نظر گرفتن شيوههاي ادارهي حکومت بينتيجه خواهد
بود .بهعبارت ديگر ميتوان گفت از آنجا که يکي از داليل مورد استناد در زمينهي لزوم تشکيل
حکومت اسالمي ،ماهيت احکام اسالم و ضرورت اجراي کامل دين در عرصههاي فردي و
اجتماعي است ،تشکيل حکومت بهتنهايي کفايت نميکند ،بلکه اداره و استمرار نظام سياسي
مبتني بر احکام اسالمي زمينهساز تحقق اين امر است .بنابراين ادارهي حکومت اسالمي خود
موضوعيت دارد.
از طرف ديگر ادارهي حکومت بدون مشارکت مردم در عرصههاي گوناگون غير قابل
تصور بهنظر ميرسد و هر حکومتي براي ادارهي امور خود نيازمند مشارکتهاي عمومي است.
بنابراين حق مشارکت مردم در حکومتها امري پذيرفتهشده است و اين قاعده منوط به نوع و
نحوهي حکومت نيست و ضرورت نياز به مشارکت عمومي در همهي حکومتها اعم از
استبدادي و مردمساالر در دامنهي گستردهاي از انواع مشارکت فعال تا منفعل قابل دستهبندي
خواهد بود.
بر همين مبنا مطالعهي مباني ،شيوهها و ابعاد مشارکت مردم در ادارهي حکومت اسالمي،
ضروري بهنظر ميرسد .بنابراين بايد بررسي کرد که مفهوم مشارکت چيست و انواع آن کدام
است؟ آيا ميتوان بهمنظور بررسي لزوم مشارکت مردم در حکومت اسالمي به تعاليم ديني
استناد کرد؟ به عبارت ديگر مباني ديني مشارکت در حکومت اسالمي چيست و آيا ميتوان
گفت مردم در عرصهي پذيرش مسئوليت و سهيم شدن در ادارهي امور حکومت اسالمي
تکليفي بر عهده دارند يا مشارکت تنها حقي براي آنها بهشمار ميرود؟ ابعاد مشارکت مردم در
حکومت اسالمي چيست و مردم در چه زمينههايي ميتوانند نظام را ياري کنند؟ بنابراين
پرسش اصلي اين مقاله آن است که مشارکت مردم در حکومت اسالمي صرفاً حق است يا
عالوهبر حق تکليف نيز ميباشد؟
بهمنظور پاسخگويي به پرسشهايي از اين دست ،ابتدا مفهوم مشارکت و انواع آن ،سپس
مباني مشارکت مردم در حکومت اسالمي بررسي ميشود و بخش آخر نيز به بيان ابعاد و
زمينههاي گوناگون مشارکت مردم در نظام اسالمي اختصاص دارد.
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 .1مفهوم و انواع مشاركت
مشارکت کلمهاي عربي بر وزن مفاعله است که در ادبيات عرب به معناي معاشرت و
همراهي در کار بهکار رفته (اسماعيل صينى ،بيتا )101 :و در زبان فارسي در معاني شرکت
دادن ،انبازي کردن و تعيين سود يا زيان دو يا چند تن که با سرمايههاي معين در زمانهاي
مشخص به بازرگاني پرداختهاند ،استعمال شده است (معين :1431 ،مشارکت) .معادل مشارکت
در زبان انگليسي نيز واژهي  participationاست که در مفهوم با يکديگر عمل کردن ،سهمي از
چيزي بردن و عمل متقابل اجتماعي در يك گروه بهکار رفته است (منوچهري ،1431 ،ج .)1431 :2
صاحبنظران در بيان مفهوم اصطالحي مشارکت با رويکردهاي متنوع و گوناگوني به
بررسي اين مقوله و ارائهي تعاريف متنوع پرداختهاند .به همين منظور دستيابي به تعريف واحد
نيازمند دقت و بررسي در تعاريف گوناگون و مطالعهي عناصر مشترك در اين تعاريف است.
بر همين مبنا از بعد اجتماعي مشارکت درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيتهاي
گوناگون است ،بهنحويکه آنان را وادار ميکند بهمنظور دستيابي به اهداف مشترك ،يکديگر را
ياري کنند و در مسئوليت آن امر شريك شوند (علويتبار .)13 :1412 ،از منظر ديگر ،هر کنش
اجتماعي که از طريق آن افراد با فعاليتهاي سازمانيافته بهدنبال دستيابي به اهداف معينياند
مشارکت نام ميگيرد (ساروخاني .)141 :1430 ،علماي علم مديريت نيز مشارکت را درگير
شدن بسيار نزديك مردم در فرايندهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مؤثر بر روند
زندگي آنان ميدانند (طوسي .)13 :1431 ،صاحبنظران حوزهي انديشهي فقه حکومتي و
حقوق عمومي در اسالم نيز مشارکت را دخالت مردم در امور اجتماعي و ادارهي جامعه توسط
آنان ميدانند (جوادي آملي .)113 :1413 ،هرچند تعاريف ارائهشده از يکديگر متمايزند ،با
بررسي آنها ميتوان با استخراج وجوه مشترك ،به ارکان واحدي در بيان مفهوم مشارکت دست
يافت که اين ارکان عبارتاند از:
1ـ مسئوليتپذيري؛
2ـ حرکت به سمت اهداف مشترك؛
4ـ همکاري و ياري دادن به يکديگر در اين مسير.
با استفاده از ارکان مفهوم مشارکت ،در مقام جمعبندي تعاريف مذکور در حوزهي حقوق و
در عبارتي ساده ميتوان گفت که مشارکت سهيم و شريك شدن افراد جامعه و پذيرش
مسئوليت در فعاليتها و وجوه گوناگون زندگي اجتماعي براي دستيابي به اهداف مشخص
است .بر اين اساس مفهوم مورد نظر از مشارکت ،سهيم و شريك شدن و مسئوليتپذيري مردم
در ادارهي حکومت اسالمي و دستيابي به اهداف واالي آن است.
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بهمنظور سنجش مشارکت در نظام اجتماعي بايد در کنار فهم دقيق تعريف مشارکت،
ويژگيهاي مشارکت تأثيرگذار را نيز بررسي کرد .در اين زمينه ميتوان معيارهايي مانند
دوسويه بودن مشارکت ،خودجوشي و داوطلبانه بودن آن ،آگاهانه بودن ،عالقهمندي ،همسويي
با عقايد و ارزشها ،داشتن هدف مشترك و ...را مهمترين معيارها و ويژگيهاي مشارکت
برشمرد (متين.)33 :1433 ،
برخي مشارکت در مفهوم مذکور را جوهرهي دموکراسي ميدانند و بهکارگيري آن را به
دهههاي اخير نسبت ميدهند ،اما بهنظر ميرسد مشارکت مفهومي است که با زندگي بشر گره
خورده است و هر جا انسانهايي در کنار يکديگر زندگي ميکنند ،مشارکت آنان در عرصههاي
گوناگون زندگي نيز مشاهده ميشود (فرهادي .)11 :1411 ،نبايد از نظر دور داشت که اشکال
مشارکت بسته به نوع رژيمهاي سياسي مختلف بوده و به شکلهاي گوناگوني قابل دستهبندي
است و به همين سبب ،صاحبنظران مشارکت را در دو گروه فعال و خنثي دستهبندي ميکنند

(اردستاني .)23 :1411 ،بهعبارت دقيقتر ميتوان گفت از آنجا که رژيمهاي سياسي برحسب
مبناي شکلگيري حکومت به حکومتهاي استبدادي و مردمساالر تقسيم ميشوند ،مشارکت
نيز در اين نظامها در طيفي از فعال تا منفعل تقسيم ميشود.
مشارکت فعال براساس آگاهي و اطالع فرد صورت ميگيرد و فرد به معناي واقعي کلمه
در عرصههاي مختلف سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و ...شرکت ميجويد و ضمن
پذيرش مسئوليت با اعمال فعاالنهي خود در راستاي تحقق اهداف گام بر ميدارد (کولن،
 .)31 :1431بهنظر ميرسد مشارکتهاي سياسي مردم در عرصههايي همچون تشکيل احزاب،
جمعيتها  ،اجتماعات يا تصدي امور خيريه و امثال آن در کشورهاي دموکراتيك از اين قبيل
مشارکت است.
مشارکت منفعل مشارکتي است که در آن اقدامي براي پذيرش مسئوالنه ديده نميشود و
افراد براي تحقق اهداف خود تقاضايي نميکنند ،اما در زمان الزم حمايت خود را اعالم
ميدارند (اردستاني .)23 :1411 ،در تبيين اين نوع مشارکت بايد گفت که فرد بدون عالقه و
بدون پذيرش کمترين مسئوليتي يا در اثر فشار و اجبار در امور جامعه مشارکت ميکند.
صاحبنظران مشارکت سياسي مردم در نظامهاي استبدادي را از نمونههاي اجالي اين قسم بر
ميشمرند (فرهادي.)11 :1411 ،
همانگونهکه گفتيم در جوامع مختلف و با توجه به نوع رژيمهاي سياسي ،نوع و ميزان
مشارکت در عرصههاي گوناگون اجتماع متفاوت است .بايد بررسي شود که در حکومت
اسالمي ،مشارکت مردم در کدام دامنه از مشارکت فعال تا منفعل قرار ميگيرد و اينکه وظيفهي
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مردم در اين زمينه چيست؟ آيا مردم موظف به مشارکت هستند يا مشارکت در امور حکومت
اسالمي تنها حق و اختياري براي مردم محسوب ميشود؟ بنابراين نخست به بيان و بررسي
مباني ديني مشارکت مردم در حکومت اسالمي پرداخته و پس از آن بر پايهي مباني ذکرشده
به اين موضوع ميپردازيم که مشارکت مردم در حکومت اسالمي فعال يا منفعل است و فارغ
از نوع مشارکت آيا اين امر وظيفهي مردم تلقي ميشود يا حق آنهاست؟

 .2مباني ديني مشاركت
مشارکت در مفهوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه و پذيرش مسئوليت در فعاليتها و
وجوه گوناگون زندگي اجتماعي براي حرکت به سمت اهداف مقدس نظام اسالمي ،در منابع
ديني مباني متعددي دارد که بررسي آنها جايگاه مشارکت در حکومت اسالمي را بهوضوح
روشن ميکند .بر اين اساس با رويکرد درك جايگاه و حدود مشارکت در جامعهي اسالمي در
اين بخش مباني مذکور بررسي ميشود.

 .1-2مشارکت فعال از باب وجوب مقدمهي واجب
بررسي مجموعه احکام دين مبين اسالم بيانگر آن است که تشکيل حکومت اسالمي در
راستاي تحقق دستورهاي خداوند متعال در جامعه ضرورتي انکارناپذير است و تشکيل هر
حکومتي نيازمند حضور و نقشآفريني مردم بهعنوان عنصر عينيتبخش به نظام سياسي است
(جوادي آملي 12 :1431 ،و  .)14از آنجا که تشکيل حکومت اسالمي خود مقدمهاي براي
تحقق اوامر خداوند متعال و زمينهساز اجراي احکام شرعي در عرصهي اجتماع است ،بر عموم
مسلمانان واجب است که مقدمات تشکيل حکومت و مقدمات اجراي احکام اسالمي را فراهم
کنند (منتظرى1301 ،ق )1(.)442-113 :ناگفته پيداست که اجراي دستورهاي الهي در شئون
مختلف زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان بهمنزلهي يکي از مباني تشکيل حکومت ديني تنها
بهواسطهي فراهم کردن مقدمات و آمادهسازي شرايط شکلگيري حکومت اسالمي توسط
مسلمانان محقق نميشود ،بلکه اين امر نيازمند ايجاد تشکيالت و ادارهي امور براساس شريعت
مقدس اسالم است .بهعبارت دقيقتر هنگاميکه حکومتي بر مبناي تعاليم ديني شکل ميگيرد،
گام اول در راستاي اجراي احکام شريعت برداشته ميشود ،اما اين امر بهتنهايي موجب اجراي
احکام نميشود و اجرايي شدن اين احکام مستلزم ادارهي صحيح حکومت در مرحلهي بعدي
خواهد بود تا از اين طريق بتوان اجراي قوانين الهي را تضمين کرد (مقيمي.)230 :1411 ،
ادارهي شئون مختلف حکومت صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکانپذير است
و مردم تنها چرخ محرك حکومت اسالمي محسوب نميشوند ،بلکه بقا و دوام حکومت مبتني
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بر حضور فعال آنان است (جوادي آملي ،)113 :1413 ،ازاينرو ميتوان گفت که از باب
وجوب مقدمهي واجب مشارکت فعال در عرصهي ادارهي حکومت اسالمي بهعنوان مقدمهي
تحقق واجب (اجراي احکام اسالمي) وظيفهي امت اسالمي است و آنان بايد ضمن کسب
آمادگيهاي الزم در اين مسير گام بردارند .اين امر بهمثابهي مبنايي ديني ريشه در دستورها و
اوامر خداوند متعال دارد.

 .2-2پايبندي به بيعت و لزوم وفاداري
دوام هر حکومتي به استمرار پذيرش فرمانبرداري تودهها وابسته است و هر حکومتي
زماني قابليت شکلگيري و توانايي ادارهي امور جامعه را خواهد داشت که مورد پذيرش و
قبول مردم قرار گيرد ،چراکه شئون مختلف حکومت نيازمند حضور مردم از يك سو و پذيرش
و فرمانبرداري از آن از سوي ديگر است .بهعبارت دقيقتر ميتوان گفت حکومتي توانايي
حرکت به سمت و سوي خواستهها و دستيابي به اهداف خويش را دارد که همواره اعالم
وفاداري نسبت به حکومت از جانب مردم را بهصورت مستمر و دائم به همراه داشته باشد.
براي نمونه فارغ از محتوا و مبناي رجوع به آراي عمومي بر مبناي انديشهي مردمساالري
غربي ،رأي ،کشف ابزار و قالب خواست عمومي و اعالم رضايت نسبت به حکومت محسوب
ميشود و از طريق مشارکت مردمي ارادهي آنها در عرصهي اجتماع نمايان ميشود و مورد
پذيرش قرار ميگيرد .بهعبارت ديگر ،رأي به يك فرد يا حزب در اينگونه نظامها خشنودي و
رضايت فرد نسبت به آنان و سياستهاي پيشنهاديشان است (صالحى .)23 :1414 ،مروري
اجمالي بر منابع ديني بيانگر آن است که اعالم وفاداري نسبت به حکومت در مرحلهي تشکيل
و استمرار آن تحت عنوان «بيعت» مورد تأکيد شريعت اسالمي قرار گرفته است .بيعت به
مفهوم تعهد يا پيماني است که بيعتکننده با امام ،حاکم يا امير جامعه ميبندد و به اطاعت،
فرمانبرداري و سر سپردن به اوامر و نواهي او متعهد ميشود (هاشمي شاهرودي و ديگران،
1323ق ،ج  .)131 :2بهعبارت روشنتر ميتوان گفت بيعت اعالم تعهد شخص يا گروهي
نسبت به امام و خليفه است که به موجب آن حکومت وي پذيرفته ميشود .در اين زمينه از
يك سو لزوم اطاعت خود از اوامر حکومت اسالمي را اعالن ميکنند و از سوي ديگر حاکم
متعهد ميشود که براساس عدل و قسط حکمراني کند (دلشاد تهراني .)13 :1431 ،با آنکه بر
مبناي تعاليم ديني در حکومت اسالمي مشروعيت و حاکميت از آن خداوند متعال است و تنها
اوست که حق تعيين حاکم را دارد و هر کس که از ناحيهي او داراي اذن نباشد مشروعيت
ندارد(( )2طاهري ،)213 :1411 ،بررسي سيرهي پيامبر اعظم(ص) و ائمهي معصومين(ع) بيانگر
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آن است که آنان نيز حکومت خود را بر وفاداري مردم استوار کردهاند (منتظري1301 ،ق:
 .)424بررسي تاريخ اسالم نشان ميدهد در تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي در زمان
حکومت پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) بيعت مسلمانان نقش عينيتبخشي به حکومت آن

بزرگواران ايفا کرده است (ارسطا .)122-121 :1431 ،براي مثال بيعت عقبهي ثانيه ميان پيامبر
اکرم(ص) و تعدادي از مردم مدينه که در مکه منعقد شد و موجبات پايهريزي حکومت
اسالمي در مدينه را فراهم آورد و مورد رضايت خداوند متعال نيز قرار گرفت ،از نمونههاي
بارز بيعت مردمي براي تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي است (پورحسين.)101 :1413 ،
تجديد بيعت با پيامبر اکرم(ص) بعد از هر مسافرت نيز بيانگر اهميت امر بيعت و لزوم
پايداري و وفاي به آن است (منتظري1301 ،ق ،ج  .)424 :2به گواهي تاريخ ،اميرالمؤمنين(ع)
نيز حکومت خود را بر بيعت با مسلمانان استوار کرد (سيد رضي1313 ،ق )433 :و پس از آن
پايداري بر بيعت را از حقوق خويش و وظايف امت بر شمرده و فرمود بيعت بايد آشکارا و
با رضايت شهروندان جامعه اسالمي باشد (ابناألثير1131 ،م .)131 :اين مسئله بيانگر وجوب
دخالت و مشارکت مردم در ادارهي جامعهي اسالمي است.
از آنجا که بيعت داراي سه رکن «بيعتکننده»« ،کسي که با وي بيعت ميشود» و «عهد و
ميثاق بر اطاعت» است ،مردم بهعنوان يکي از ارکان بيعت نقش تأثيرگذاري در تحقق حکومت
اسالمي دارند (آصفي .)31 :1433 ،همانطورکه از سيرهي ائمهي اطهار(ع) بر ميآيد ،لزوم
تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي دستکم در عمل منوط به خواست و پذيرش مردم و
وجوب استواري و پايبندي آنان بر بيعت با امام مسلمين است .بنابراين وجوب دخالت و
مشارکت مردم در تحقق و حفظ و ادامهي امر حاکميت يا بهعبارت ديگر مقام تولي امور
مسلمين در نظام اسالمي انکارناپذير است (جوادي آملي.)20 :1431 ،
در نتيجه امر بيعت بهعنوان زمينهساز تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي ،تکليف و وظيفهي
آحاد مردم خواهد بود (جوان آراسته ،)122 :1411 ،و پذيرش وجوب بيعت بهعنوان مبنايي
ديني ،به مفهوم مشارکت فعال و سازندهي مردم در حکومت اسالمي است ،چراکه بيعت
مصداق بارز مشارکت و فعاليت الزامي مردم در استقرار مهمترين وجه زندگي اجتماعي (تعيين
سرنوشت سياسي افراد جامعه) است .از اين رو مردم نه تنها نميتوانند در عرصهي سياسي و
اجتماعي بيتفاوت و فاقد مسئوليت باشند ،بلکه بايد با مشارکتي آگاهانه و فعال در اين زمينه
اقدام کنند و با اطاعت از اوامر و نواهي حاکم الهي و وفاداري به تعهد با وي بهعنوان وظيفهي
ديني ،او را در تحقق اهداف حکومت اسالمي ياري رسانند.
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 .3-2مسئوليت همگاني
موضوع مسئوليت همگاني مسلمانان يکي ديگر از مباني مشارکت مردم در حکومت
اسالمي است« .مسئوليت» در زبان فارسي به معاني عهدهدار شدن وظايف ،اعمال و سرپرستي
بهکار ميرود (عميد :1432 ،مسئوليت) .از همين رو مسئوليت همگاني مسلمانان در امور
اجتماعي نيز به معناي عهدهدار شدن وظايف اجتماعي نسبت به ديگر مسلمانان است .علت
وضع چنين قاعدهاي در احکام اسالمي آن است که از يك سو روابط افراد در محدودهي
جامعه تأثيرات فراواني در عرصههاي کالن اجتماعي دارد و از سوي ديگر روابط مسلمانان در
حکومت اسالمي ،نحوهي عملکرد آنها ،تأثير اعمال فردي امت بر رفتار ديگران و تعهد آنان در
پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي مستلزم مشارکت ،نظارت و مراقبت افراد در همهي اموري
است که در اطراف وي و در حکومت اسالمي رخ ميدهد (عميدزنجاني1321 ،ق ،ج .)140 :2
بهعبارت ديگر ،از آنجا که روابط اجتماعي مسلمانان بر مبناي برادري ،مسئوليت متقابل و
خيرخواهي شکل ميگيرد ،همهي امت مسئولاند تا در راستاي اصالح امور و رفع مشکالت
حکومت اسالمي مشارکت کنند (صالحى.)44 :1414 ،
در تبيين موضوع مسئوليت اجتماعي ميتوان مجموعهي مسئوليتهاي افراد در جامعه را به
سه دستهي مسئوليت فردي ،خانوادگي و اجتماعي تقسيم کرد .در اين بين مسئوليت اجتماعي
بهعنوان عاليترين نوع مسئوليت انسان ريشه در اصل فطري عدالت دارد و انسان مسلمان به
موجب مشاهدهي نيرو و قوّت و قدرت ،طريقهي احساس شکر نعمتهايي مانند آگاهى و
توانايى و دارايى و سالمت و هدايت ،را در انجام مسئوليت خود در رفع فقرها ،جهالتها،
گمراهيها ،انحرافات و گرسنگيهاي ساير بندگان خدا ميداند (مطهري ،1431 ،ج .)13 -30 :3
مبناي نقشآفريني مردم در عرصههاي اجتماعي و مشارکت آنان بهعنوان مسئوليت اجتماعي
در حکومتهاي اسالمي ،سلسله واليت عرضي امت اسالمي نسبت به يکديگر است؛ بهعبارت
ديگر ميتوان گفت که واليت مسلمين نسبت به يکديگر ،اين مسئوليت اجتماعي را پايهريزي
ميکند و واليت عرضي مؤمنان نسبت به يکديگر خود نتيجهي عهدي است که ميان خداوند
متعال و بندگان او از زمان خلقت انسان شکل ميگيرد (اراکي :1411 ،تقريرات درس خارج فقه).
اين مسئوليت داراي مؤيدات قرآني و روايي نيز است (جوادي آملي .)234 :1431 ،براي
نمونه يکي از آيات قرآن با اشاره به موضوع مسئوليت همگاني ،مؤمنان را ولي و سرپرست
يکديگر ميداند (عميدزنجاني1321 ،ق )4(.)140 :اين آيه که بر مبناي آن قاعدهي واليت
مؤمنان نسبت به يکديگر استنباط ميشود ،بيان ميدارد هر مؤمني متولي امور ديگر مؤمنان نيز
است و مقصود از واليت نيز سرپرستي امور يکديگر است (قدردان قراملکى.)213 :1412 ،
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رواياتي مانند «مؤمنان در دوستي ،عطوفت و مهرباني همچون پيکري ميمانند که اگر عضوي
از آن دچار درد و بيماري گردد دگر عضوها را نيز قراري نخواهد بود و آنها نيز دچار
ناشکيبايي و بيداري در شب خواهند گرديد» يا «بهراستي که همهي شما حافظ و سرپرستيد و
همهي شما جوابگوي مردم زيردست خود هستيد» و«هر کس صبح کند و به امور مسلمانان
همّت نورزد ،از آنان نيست و هر کس فرياد کمك خواهى کسى را بشنود و به کمکش نشتابد،
مسلمان نيست» ،همگي بيانگر مسئوليت اجتماعي مسلمانان در حکومت اسالمي است
(مطهري ،1431 ،ج  )34 :3شايان ذکر است که مسئوليتهاي اجتماعي ،وظايفي صرفاً تبرعي و
اخالقي نيست .اصل مسئوليت همگاني بهعنوان يکي از مباني انديشهي سياسي اسالم ،فريضه و
واجبي اجتماعي محسوب ميشود (عميدزنجاني1321 ،ق .)141 :بهعبارت ديگر همهي اعضاي
جامعهي اسالمي موظفاند تکاليف و وظايف اجتماعي خود نسبت به ساير مسلمانان را محقق
کنند (صالحى .)44 :1414 ،براساس اين قاعده که لزوم اهتمام مؤمنان به اصالح جامعه و تأمين
نيازهاى معيشتى آنان ،همپاى اهتمام به تکاليف عبادى و فردى را امر ميکند (قرائتى ،1414 ،ج
 ،)103 :1مشارکت مردم در امور حکومت اسالمي ،سهيم و شريك شدن آنان در امور جامعه و
پذيرش مسئوليتهاي ناشي از آن در راستاي تحقق وظيفهي مسئوليت اجتماعي مسلمانان
نسبت به يکديگر تکليف شرعي محسوب ميشود.
از طرف ديگر امر اجتماعي خداوند متعال به اقامهي دين نيز خود مؤيد و دليلي براي
مشارکت فعال بر پايههاي مسئوليت اجتماعي فرد مسلمان است .در تبيين اين قاعده بايد گفت
که نقش مردم در جامعهي ديني تنها به امور شخصي آنها محدود نيست و بسياري از
مسئوليتهاي ديني امت شامل احکامي ميشود که بهصورت فردي قابل اجرا نيست و نيازمند
اجتماع جامعهي مسلمانان است .بهعبارت ديگر يکي از اهداف بنيادين تشکيل حکومت اسالمي
اجراي احکام شريعت اسالم است و اجراي احکام منوط به انجام وظيفهي اعضاي جامعهي
اسالمي در تحقق اين امر است (صالحى .)43 :1414 ،در تبيين اين قاعده عالمه طباطبايي
معتقدند از مجموع آيات مربوط به مسئوليت اجتماعي مردم در حکومت اسالمي ميتوان
برداشت کرد که خداوند متعال در بيان حکم تشريعي «وجوب تشکيل حکومت» ،اثر تکويني
اختيار انسان را از نظر دور نداشته است و بر همين اساس استدالل ميکند که در امر به اقامهي
عبادات ،اجراي حدود و قصاص و مانند اين موارد بدين سبب تنها پيامبر(ص) مورد خطاب قرار
نگرفتهاند که اجراي آن بر عهدهي همهي مسلمانان است .به همين دليل ميتوان گفت که ادارهي
امور اجتماعي مسلمانان بر عهدهي خود آنان است و از مجموع آيات اجتماعي و اوامر مربوط به
اقامهي دين در قرآن کريم استفاده ميشود که ادارهي حکومت بهمنزلهي مقدمهي واجب اقامهي
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دين بر عهدهي عموم مسلمانان قرار دارد( .طباطبائي ،1431 ،ج .)211-203 :3
بهطور کلي ميتوان گفت از آنجا که امر به اقامهي دين امري اجتماعي است و خداوند
متعال اجراي کامل دين در همهي عرصههاي فردي و اجتماعي را مطالبه کرده و ادارهي امور
جامعه نيز مقدمهاي براي تحقق کامل دين است ،بر عموم مسلمانان واجب است تا حد امکان
مقدمات اين امر را فراهم کنند .از سوي ديگر نيز بيان شد که اقامهي دين تحت هدايت رهبري
الهي بدون حضور مردم غيرممکن بهنظر ميرسد و اين نيز خود دليلي براي مشارکت فعاالنهي
مردم در عرصههاي گوناگون است.

 .4-2وجوب دوسويهي مشورت
مشورت در مفهوم نظرخواهي و بهرهگيري از آراي عقال و خردمندان در يافتن مسير
صحيح (خرمشاهي ،1410 ،ج  )1443 :2و استخراج رأي و نظر از طريق مراجعه به ديگران
(راغب ،)330 :1432 ،بهعنوان يکي از اصول اجتماعي و سياسي اسالم در منابع اسالمي و
سيره و سنت پيامبر اعظم(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) جايگاه بسيار بااهميتي دارد،
بهنحويکه بهمنزلهي اصلي اجتنابناپذير در ادارهي حکومت و ستون فقرات نظام اسالمي
شناخته ميشود (عميدزنجاني1323 ،ق ،ج  .)332 :1مشورت بهعنوان يکي از مباني فقهي لزوم
مشارکت و حضور فعال مردم در صحنهي ادارهي کشور داراي مستندات شرعي فراواني است؛
که لزوم مشورت در قرآن کريم ،سيره و سنت نبوي و ائمهي معصومين(ع) ،ادلهي عقلي و
اجماع مسلمانان از جملهي آنها بهشمار ميآيد.
فقهاي شيعه با بيان دو رکن مشورت يعني مشورتکننده (حاکم مسلمين) و گروهي که
مورد مشورت قرار ميگيرند (مردم) ،در بيان حکم شرعي مشورت در عصر غيبت ضمن
بررسي منابع ديني ،اين امر را براي هر دو رکن واجب ميدانند؛ بهعبارت ديگر در عصر غيبت،
امت موظف است که مسائل عمومي خويش را از طريق امر شورا حلوفصل کند و اين خود
مستلزم تکليف حاکم در جهت رجوع به نظرهاي مردم و وجوب ارائهي نظر توسط مردم است
(ميرعلي .)13 :1411 ،آنان معتقدند که بر مبناي «و شاورهم في االمر» حاکم اسالمي موظف به
رجوع به مشورت است و بر پايهي «و امرهم شورا بينهم» بر مردم واجب است تا در مشورت
با امام مسلمين شرکت جويند (شمسالدين1313 ،ق 103 :و  .)101اين وجوب دوسويه
مشارکت فعال و آگاهانهي مردم در حيطههاي مختلف اجتماعي را الزم ميدارد .علت اين امر آن
است که با بررسي آراي فقهاي شيعه در زمينهي مشورت ميتوان گفت مشورت در دو حيطه
قابل تقسيمبندي است؛ برخي فقها عموم مردم را متعلق حکم مشورت ميدانند (حسيني شيرازي،
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 )13-13 :1430و برخي حکم مشورت را تنها به متخصصان امر تسري ميدهند و معتقدند
حاکمان غيرمعصوم در مسائل اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ،دفاعي و ...که نيازمند نظر کارشناسي
است ،بايد به افراد خبره رجوع کرده و با آنان مشورت کنند (منتظري1301 ،ق.)43 :
بنابراين از يك سو در زمان رجوع حاکم به آراي عموم مردم بر آنان واجب است که با
کسب آمادگيهاي الزم در اين زمينه شرکت آگاهانه ،مسئوالنه و فعالي داشته باشند و از سوي
ديگر نيز مشورت در امور تخصصي مستلزم کسب آمادگي در موضوعات مرتبط است تا هنگام
مراجعهي حاکم به مردم ،افرادي با خصوصيات الزم در ميان امت اسالمي موجود باشند تا
بهعنوان مشاوران متخصص و امين مورد مشورت حکومت اسالمي قرار گيرند .در نتيجه اين
خود مبنايي براي مشارکت فعال و مسئوالنه در قبال نظام اسالمي بهحساب

ميآيد)3(.

 .5-2خيرخواهي و نصيحت امام مسلمين
نظارت بر قدرت حکومت ،آگاه کردن حاکم از وضعيت روزمره و جلوگيري از خطاها و
اشتباهات حاکم در همهي نظامهاي مردمساالر ،يکي از حقوق مردم محسوب ميشود .اين امر
در حکومت اسالمي تحت عنوان قاعدهي «النصيحۀ الئمۀ المسلمين» مورد
توجه قرار گرفته است و ميتوان آن را يکي ديگر از نمونههاي عملي مشارکت شهروندان در
نظام اسالمي بهشمار آورد.
«نصيحت» در مفهوم خيرخواهي خالصانه براي حکومت اسالمي در منابع ديني و سيرهي
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) مورد توجه قرار گرفته است .وجود پيامبر اعظم(ص) عدم
توجه به اين اصل حياتي را که منشأ آثار فراوان اجتماعي دارد موجب خروج و طرد مسلمان از
جامعهي اسالمي ميدانند (المنذري ،1431 ،ج  )110-141 :2يا اميرالمؤمنين(ع) در بيان حقوق
مردم در جامعهي ديني و تکاليف آنها نسبت به حکومت اسالمي ،خيرخواهي و نصيحت
نسبت به حاکم را از جمله حقوق حکومت بر مردم ميداند .بهعبارت ديگر از منظر حضرت،
مردم در کنار مجموعهي حقوقي که از آن در جامعهي اسالمي بهرهمند ميشوند ،نسبت به
حکومت وظايفي دارند که يکي از آنها نصيحت خالصانه نسبت به امام جامعه است(( )1مکارم
شيرازي .)431 :1431 ،فقهاي شيعه در کتابهاي فقهي خود با اختصاص بابي با عنوان
«النصيحه الئمۀ المسلمين» به جمعآوري روايات مرتبط با موضوع پرداختهاند
(عميدزنجاني1323 ،ق ،ج  .)221 :1عالوهبر اين موارد ،سيرهي عملي پيامبر اعظم(ص) و
اميرالمؤمنين(ع) و صحابهي رسول خدا(ص) در مشارکت در ادارهي حکومت اسالمي نيز
مؤيد اين مدعاست .بنابر اين روايات متعدد که موجب اطمينان به صدور آن از ناحيهي ائمهي
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معصومين(ع) ميگردد (سروش محالتي ،)141 :1431 ،ميتوان نتيجه گرفت که هر عمل
خيرخواهانهاي که با قصد خالصانه نسبت به حکومت اسالمي صورت گيرد ،مورد تأييد
شريعت مقدس اسالمي است و ذيل عنوان النصيحۀ الئمۀ المسلمين قرار
ميگيرد که منابع شرعي و سيرهي اهل بيت(ع) نيز مؤيد همين اصل است و اين امر مبناي
مشارکت امت اسالمي در امور حکومت بهحساب ميآيد.
خيرخواهي براي حاکمان در حکومت اسالمي فريضه است و عموم مسلمانان موظفاند از
اين طريق امور کارگزاران حکومت را در نظر داشته باشند ،براي آن خيرخواهي کنند و از
لغزشهاي احتمالي کارگزاران جلوگيري بهعمل آورند (منتظري1301 ،ق ،ج  .)401 :1در
تبيين اين مسئله ميتوان گفت که «نصيحت» تنها يك حکم ديني اخالقي مربوط به حوزهي
امور فردي نيست ،بلکه امري واجب و ضروري است تا جايي که از مستثنيات غيبت بهشمار
ميآيد و اميرالمؤمنين(ع) کوتاهي از آن را ظلم در حق حاکم اسالمي بهشمار ميآورند
(سروش محالتي .)114 :1431 ،در نتيجه نصيحت و خيرخواهي نسبت به کارگزاران حکومت
اسالمي از طرفي يکي از حقوق شهروندان در نظام اسالمي بهشمار ميآيد و از طرف ديگر
بهعنوان وظيفهي شرعي بر امت واجب است و مبنايي براي مشارکت در ادارهي امور جامعهي
اسالمي محسوب ميشود (مصباح يزدي.)34 :1411 ،
همانطورکه نصيحت و خيرخواهي براي امام مسلمين از يك سو حق مردم در نظام
اسالمي است ،وظيفهي شرعي آنان نيز محسوب ميشود؛ بهعبارت دقيقتر خيرخواهي و
نصيحت حاکمان در حکومت اسالمي هم حق مردم است و هم تکليف آنان (ايزدهي:1410 ،
 )212و انجام صحيح اين وظيفه نيازمند آگاهي از وضعيت نظام سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و
اقتصادي مسلمانان است ،برهمين مبناست که سهيم و شريك شدن افراد جامعه و ايجاد
روحيهي مسئوليتپذيري در اجتماع مسلمين و همچنين آگاهي از مسائل روز و وضعيت امور
جامعهي اسالمي ،بهمنظور تحقق امر النصيحۀ الئمۀ المسلمين ،سازوکاري
مشارکتي در حکومت اسالمي پديد ميآورد ،چراکه تحقق کامل اين امر نيازمند مشارکت فعال
مسلمانان در کليهي امور اجتماعي و سياسي اعم از حکومتي و غيرحکومتي خواهد بود.

 .6-2امر به معروف ونهي از منكر
امر به معروف و نهي از منکر به معناي واداشتن به خوبي و بازداشتن از بديهاست
(شاهرودي1323 ،ق ،ج  .)311 :1هرچند در اصطالح فقهي با توجه به برداشتهاي گوناگون
فقها از واژهي «معروف» و «منکر» تعاريف متعددي از آن بيان شده است (حاجي دهآبادي،
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 31 :1414و  ،)31در مجموع ميتوان گفت مراد فقها از امر و نهي برانگيختن بر انجام عمل يا
بازداشتن از کار است و مفهوم معروف و منکر بر هر کار پسنديده و ناپسند از نظر عقل و شرع
از واجبات ،مستحبات ،کارهاي حرام و مکروه داللت دارد .هرچند امر به معروف و نهي از
منکر در واجبات و محرمات ،واجب و در مستحبات و مکروهات ،مستحب است (شاهرودي،
1323ق ،ج  .)330 :1در تبيين اين عبارت بايد گفت که واژگان معروف و منکر در قاعدهي
«امر به معروف و نهي از منکر» با برداشتهاي گوناگوني از جانب فقها مواجه شده است.
برخي معروف و منکر را تنها شامل واجبات و محرمات الهي ميدانند (تفتازاني ،بيتا ،ج :2
 )110و عدهاي عالوهبر واجبات و محرمات ،مستحبات و مکروهات را نيز مشمول معروف و
منکر ميدانند (فاضل مقداد 13 :1431 ،و  .)11راغب اصفهاني در بيان معيار و مالك معروف و
منکر عالوهبر شرع به عقل نيز اشاره ميکند (راغب اصفهاني 1303 ،ق .)441 :عالمه طباطبايي
عرف جامعهي اسالمي را نيز از مصاديق معروف ميداند (طباطبايي ،1431 ،ج  .)243 :2اما از
مجموع اقوال فقها ميتوان دريافت که قدر متيقن از معروف و منکر در تعريف فقهي از
قاعدهي امر به معروف و نهي از منکر؛ واجبات و محرمات الهي را در بر ميگيرد .عالوهبر اين
فارغ از «کفايي» يا «عيني» بودن وجوب آن ميتوان گفت که بنابر فتواي فقها ،امر به معروف
براي اعمال واجب و نهي از کارهاي حرام ،واجب است (خميني1321 ،ق ،ج  .)213 :2در
نتيجه اموري که تحقق آنها مطلوب نظر خداوند متعال و از اوامر وي باشد ،مصداق معروف و
اموري که ترك آنها خواستهي الهي است ،مصداق منکر ميباشد و امر و نهي در حيطههاي
مذکور وظيفهي عموم امت اسالمي است.
شايان ذکر است که امر به معروف و نهي از منکر بهعنوان يکي از اوامر خداوند متعال در
زمرهي فروع دين قرار ميگيرد .در تبيين اين عبارت بايد گفت که تعاليم اسالمي دو جنبهي
عملي و اعتقادي دارند؛ جنبهي اعتقادي تحت عنوان اصول دين بررسي ميشود و جنبهي
عملي که مجموعهاي از وظايف و تکاليف ناشي از وحي براي سعادت دنيا و آخرت است،
فروع دين نام ميگيرد و از نظر وجوب پايبندي به آن تفاوتي ميان اصول و فرع دين وجوب
ندارد .هرچند تمام واجبات الهي در زمرهي فروعات دين جاي ميگيرند ،ده مورد از واجبات
مانند امر به معروف و نهي از منکر بهعلت اهميت ،بارزترين فروعات دين بهشمار ميآيند
(سجادي ،1434 ،ج  .)332 :4توجه به جايگاه واالي امر به معروف و نهي از منکر در
مجموعهي عبادات الهي در آيات و روايات بهوضوح مالحظه ميشود؛ تا جايي که آن را از
مهمترين ضروريات دين و ضامن بقاي اسالم بر شمردهاند و منکر آن را در صورت توجه به
الزمهي انکار و ملتزم شدن به آن ،از دين خارج ميدانند (خميني1321 ،ق.)213-211 ،
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امر به معروف و نهي از منکر از واجباتي است که حکم شرعي وجوب آن در آيات
متعددي از قرآن کريم تصريح شده است و عالوهبر آن روايات فراواني بر لزوم تحقق امر به
معروف در عرصههاي فردي و اجتماعي داللت دارند (منتظري1301 ،ق ،ج  .)413 :2عالوه بر
کتاب و سنت ،ادلهي عقلي نيز بر تکليف امر به معروف و نهي از منکر بهعنوان يکي از
واجبات الهي داللت دارد (سروش محالتي .)11-31 :1411 ،در تبيين قاعدهي امر به معروف و
نهي از منکر شايان ذکر است که وجوب اين عمل تنها به عرصهي روابط خصوصي و فردي
محدود نميشود و وجوب امر به معروف و نهي از منکر خود بهعنوان دليلي مستقل در اثبات
حکومت اسالمي بهکار ميرود (منتظري1301 ،ق ،ج  .)413 :1در همين راستا در مورد امر به
معروف و نهي از منکر و بيان وظايف و تکاليف مردم در مشارکت در عرصههاي اجتماعي و
در سطوح گوناگون ادارهي کشور در حکومت اسالمي ،مباني متعدد فقهي و حقوقي بيان شده
است که برخي از آنها عبارتاند از :قاعدهي لطف ،لزوم جلوگيري از معصيت ،مصلحت حفظ
حکومت ،طغيانگري انسان ،مصلحت جامعه ،مسئوليت اجتماعي مسلمانان در قبال يکديگر،
حرمت اعانه بر اثم و عدوان بهعنوان مباني فقهي و نياز و الزمهي زندگي اجتماعي ،نياز طبيعي
انسان به حضور در عرصههاي اجتماعي و حاکميت مردم بهمنزلهي مباني حقوقي لزوم حضور
مردم در عرصههاي مختلف اجتماعي اعم از تولي يا مشارکت در انجام امور اجتماعي در
حوزههاي مختلفي همچون موضوعات فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،مذهبي و همچنين همکاري
با حکومت از طرق مختلفي همچون پذيرش مناصب حکومتي و حضور فعاالنه در همهي
زمينهها بر مبناي امر به معروف ونهي از منکر .بنابر ادلهي شرعي و حقوقي مذکور ،امر به
معروف و نهي از منکر مبنايي براي مشارکت مردم در امور ادارهي حکومت اسالمي تلقي
ميشود (رجايي.)103-31 :1412 ،
بر مبناي قاعدهي امر به معروف و نهي از منکر ميتوان دو بعد از مشارکت در حکومت
اسالمي را تعريف کرد؛ از يك سو ضرورت شرعي تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي بنابر
داليل متعددي بهعنوان يکي از واجبات شرعي ترديدناپذير است و از همين رو مشارکت در
شئون حکومت اسالمي از جمله پذيرش مسئوليت و ارائهي مشورت از باب امر به معروف
تکليف امت تلقي ميشود .بهعبارت ديگر اداره و ثبات و پايداري حکومت اسالمي نيازمند
مشارکت مردم در عرصههاي گوناگون فردي و اجتماعي است و بدون حضور مردم استمرار
حکومت اسالمي غيرممکن بهنظر ميرسد (مقيمي .)143 :1431 ،بهعبارت دقيقتر از آنجا که
از باب امر به معروف و نهي از منکر اجراي احکام اسالم نيازمند مشارکت و حضور مردم در
صحنهي اجتماعي است ،بر عهده گرفتن مناصب حکومت ،ادارهي حکومت اسالمي و سهيم
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شدن در امر اجراي دين خود امري معروف تلقي ميشود و مردم موظفاند در راستاي اقامهي
امر الهي ،در ادارهي حکومت اسالمي مشارکت آگاه و فعاالنه داشته باشند و آمادگيهاي الزم
را کسب کنند .از سوي ديگر در مواردي که تحقق معروف و جلوگيري از منکر نيازمند
اقدامات گروهي و مشارکت خودجوش مردمي است ،بر مبناي اين واجب الهي مشارکت
فعاالنه در تحقق آن وظيفه و تکليف آحاد امت اسالمي به حساب ميآيد .بنابراين امر به
معروف و نهي از منکر بهعنوان واجبي ترديدناپذير در احکام شريعت اسالمي ،مبنايي براي
مشارکت آگاهانه و مسئوالنهي مردم در حکومت اسالمي است.

 .7-2حفظ نظام اسالمي
يکي ديگر از مباني مشارکت فعاالنهي مردم در نظام ديني قاعدهي «حفظ نظام» است.
منظور نظام اسالمي در بيان مفهوم قاعدهي حفظ نظام شامل سازمان ،موجوديت و استقرار
حاکميت دين در يك جامعه ميشود که در عبارات فقهي «بيضۀاالسالم» خوانده ميشود.
به تعبير ديگر ،نظام اسالمي عبارت است از محتوا و سازمانهاي عهدهدار دين در نظام
اجتماعي ،موجوديت آن و حالت استيال و حاکميت اسالم در ميان مسلمانان (عميد زنجاني،
 ،1413ج  .)41 :1بنابر اين تعريف ميتوان نظام اسالمي را به دو دستهي خرد و کالن تقسيم
کرد :نظام کالن در مفهوم نظام عام اجتماعي که به استقرار نظم و عدالت در جامعهي اسالمي و
سر و سامان يافتن زندگي مردم منجر ميشود و نظام خرد که شامل نظامات سياسي ،فرهنگي و
اقتصادي است ،بهگونهايکه خلل در هريك از آنها نظام کالن اجتماعي را با مخاطره مواجه
ميکند (ملك افضلي« .)111 :1411 ،حفظ» نيز به معناي پاسداري و نگهداري بهکار ميرود.
بدين ترتيب حفاظت از استقرار حکومت عادالنه اسالمي يا عينيتبخشي به دين در عرصهي
اجتماع بهمنزلهي مهمترين هدف از بيان قاعدهي حفظ نظام قابل بررسي است.
بر اين مبنا ميتوان گفت قاعدهي حفظ نظام داراي ارکان زير است :اول آنکه قاعدهي حفظ
نظام حکمي کلي است که بر مبناي آن ميتوان حکم شرعي امور جزئي را استنباط کرد؛ دوم
آنکه هر عملي که انجام آن در نظام اسالمي موجب حفظ و تقويت حکومت ديني ميشود ،نه
تنها متوقف بر تشخيص فقها نيست ،بلکه عموم مردم هنگاميکه تحقق هر امري را عاملي براي
تقويت نظام اسالمي ديدند ،بر آنان واجب است که اقدامات الزم را در آن زمينه صورت دهند؛
نکتهي سوم در زمينهي قاعدهي حفظ نظام آن است که اين قاعده بيواسطه و بهطور مستقيم
بر وجوب حفظ نظام و همهي لوازم آن داللت ميکند (ملك افضلي .)113 :1411 ،بنابراين
منظور از حفظ نظام حفظ کليت نظام اجتماعي مسلمانان و حکمي کلي با آثار جزئي فراوان
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است .شايان ذکر است فقهاي شيعه حفظ نظام اسالمي را از واجبات قطعي ميدانند که
زمينهساز سعادت و کمال انسان در پيشگاه ربوبي است (شمسالدين1312 ،ق ،)101 :و ادلهي
چهارگانهي شرعي (اعم از قرآن ،سنت ،اجماع و عقل) نيز بر وجوب و لزوم آن بر عموم
مسلمانان داللت ميکند (مکارم شيرازي1321 ،ق .)330 :به تعبير دقيقتر ميتوان گفت حفظ
نظام فريضهي الهي و مافوق تمام فرايض است ،بنابر اين حکم ،حفظ حکومت اسالمي يکي از
وظايف آحاد امت محسوب ميشود (خميني ،1433 ،ج .)421 :11
براساس اين قاعده و لوازم آن ميتوان استنباط کرد هر امري که موجب تقويت و ثبات و
دوام نظام اسالمي ميشود ،تحت شمول حکم قاعدهي حفظ نظام قرار ميگيرد؛ از جملهي اين
موارد مشارکت مردم در امور حکومت اسالمي است (ملك افضلي .)143 :1411 ،بهعبارت
ديگر از آنجا که حضور فعال و سهيم شدن آگاهانهي مردم در امور حکومت و پذيرش
مسئوليتهاي مرتبط يا مشارکت در امور حکومت اسالمي موجب دوام و ثبات نظام اسالمي
ميشود ،تحقق اين امر فارغ از آنکه امکان مشارکت از طريق همراهي مردم با يکديگر فراهم
شود يا نظام اسالمي زمينههاي مشارکت را هموار کند ،بر عموم مسلمانان واجب و ضروري
است و تکليف آنان محسوب ميشود.

 .8-2ساير مباني ديني مشارکت
عالوهبر مبانياي که تا کنون بررسي شد ،با مطالعهي منابع شريعت اسالمي بهويژه قرآن
کريم ميتوان براي اثبات تکليف مشارکت مردمي در حکومت اسالمي مباني ديگري يافت که
به بيان عناوين آن اکتفا ميشود:
 .1وجوب اطاعت از اولياالمر و پذيرش حاکميت اولياي الهي (نساء:
 .2وجوب نفي طاغوت و مقابله با حکومتهاي غير اسالمي (نحل:

)11؛()3

)43؛()3

 .4وجوب تعاون در بر و تقوا و حرمت مشارکت در اثم و عدوان (مائده:

)1(.)2

براساس مجموعه مباني و راهکارهاي مذکور که داراي ريشه و پايه در منابع شريعت
اسالمياند ،ميتوان به پرسشهاي مطرحشده در ابتداي اين بخش اينگونه پاسخ داد که
مشارکت در حکومت اسالمي مشارکتي آگاهانه و مسئوليتزاست و در گروه مشارکت فعال
قابل بررسي است .از سوي ديگر ،مشارکت در پيشبرد اهداف حکومت اسالمي هم حق مردم و
هم وظيفهي آنهاست .ازاينرو حضور فعال و منسجم مردم که ناشي از مسئوليتپذيري آنان بر
مبناي اعتقادات ديني است و در راستاي دستيابي حکومت اسالمي به اهداف عاليهي آن
صورت ميپذيرد ،وظيفهي شرعي عموم مسلمانان تلقي ميشود و مشارکت نيز محدود به
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عرصههاي تعريفشده بهوسيلهي حکومت نيست ،بلکه آنان به استناد امر به معروف و نهي از
منکر ،مسئوليت اجتماعي مسلمانان نسبت به يکديگر و ...مکلفاند در عرصههاي گوناگون
اجتماعي زمينههاي پيشبرد اهداف حکومت اسالمي بهسوي اهداف را فراهم کنند که اين امر
در چارچوب قواعد حاکم در حکومت و تحت نظارت حاکم اسالمي صورت ميپذيرد.

نتيجهگيري
ادارهي حکومت اسالمي گام مهمي در راستاي اجراي احکام شريعت الهي بهحساب ميآيد
و اجراي کامل دين در عرصههاي فردي و اجتماعي منوط به تشکيل ،استمرار و ادارهي نظامي
مبتني بر دستورهاي خداوند است .از سوي ديگر ادارهي هر حکومتي فارغ از نوع و محتواي
آن مشارکت مردمي در آن حق همگاني محسوب ميشود و عالوهبر آن نيازمند مشارکت مردم
در حيطههاي گوناگون است و هيچ حکومتي بدون مشارکت مردم قادر به ادارهي امور خود
نيست .بنابراين ميتوان گفت مشارکت مردم خود مقدمهاي براي ادارهي حکومت اسالمي
محسوب ميشود« .مشارکت» را با توجه به تعاريف و مؤلفههاي گوناگون ارائهشده توسط
صاحبنظران ،ميتوان به مفهوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه از طرق مختلفي همچون
پذيرش مسئوليت در فعاليتها و وجوه گوناگون زندگي اجتماعي بهمنظور دستيابي به اهداف
مشخص دانست .به استناد اين تعريف ميتوان نظامهاي گوناگون را در دستهبنديهاي
گوناگوني از مشارکت مردمي اعم از مشارکت فعال تا مشارکت منفعالنه قرار داد.
حکومت اسالمي نيز از اين حکم کلي که نياز به مشارکت مردم در ادارهي امور خويش
است ،مستثنا نيست .اما بررسي منابع ديني و احکام شرعي از جمله مقدمهي واجب ،بيعت،
مسئوليت همگاني مسلمانان و واليت مؤمنان نسبت به يکديگر ،امر به معروف و نهي از منکر
و قاعدهي حفظ نظام ،بيانگر دو نکتهي اساسي در زمينهي مشارکت مردم در ادارهي حکومت
اسالمي است :اول مطابق با دستهبندي ارائهشده از ميزان مشارکت مردم در حکومتهاي
گوناگون ،مشارکت در امور حکومت اسالمي در طيف مشارکت فعال دستهبندي ميشود،
بهعبارت ديگر در حکومت اسالمي افراد با حضور آگاهانه ،منسجم ،مسئوليتپذير و فعاالنه در
اداره و پيشبرد اهداف سهيم ميشوند و حاکم اسالمي را ياري ميکنند .نکتهي دوم آنکه
مشارکت در امور حکومت اسالمي بر مبناي مباني ديني بر عموم مسلمانان واجب است و
بهعبارت ديگر آنان در کنار حق مشارکت در اداره ،مکلفاند در ادارهي امور حکومت اسالمي
نيز مشارکت فعال کنند .شايان ذکر است که مشارکت حکومت اسالمي به حيطههاي
مشخصشده از سوي نظام محدود نميشود و مردم موظفاند تا در عرصههاي گوناگون اعم از
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اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و ...تحت نظارت حاکم اسالمي و در چارچوبهاي
قانوني به ايجاد راهکار و طراحي زمينههاي فعاليت بپردازند و از هر طريق ممکن به ايفاي اين
حق و تکليف شهروندي خود در موضوعات مختلف يا ايجاد آمادگي براي تصدي امور
اجتماعي يا سياسي مسلمانان در عرصههاي مختلف مبادرت ورزند .بنابراين در پاسخ به
پرسش اصلي مقاله بايد گفت که مشارکت مردمي در امور حکومت اسالمي عالوهبر آنکه حق
مردم است ،تکليف شرعي آنان نيز محسوب ميشود.
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يادداشتها
 .9براي مطالعهي بيشتر در خصوص لزوم اجراي احکام اسالمي و ضرورت تشکيل حکومت بهمنظور
تحقق آن ر.ك:
ـ موسوى خمينى ،سيد روحاهلل(1324ق) ،واليت فقيه ،مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)،
ص  21به بعد؛
ـ منتظري ،حسينعلى(1301ق) ،مبانى فقهى حکومت اسالمي ،ج  ،1مؤسسهي کيهان ، ،ص  231به بعد؛
ـ عميد زنجانى ،عباسعلى(1321ق) ،فقه سياسي ،ج  ،2انتشارات اميرکبير ، ،ص  111به بعد.
 .2ر.ك :جوان آراسته( )1411مباني حکومت اسالمي ،بوستان کتاب ،ص .103-11
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هر امتي رسولي برانگيختيم که« :خداي يکتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب کنيد!» خداوند گروهي را
هدايت کرد و گروهي ضاللت و گمراهي دامانشان را گرفت پس در روي زمين بگرديد و ببينيد
عاقبت تکذيبکنندگان چگونه

بود!

....« .8وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَ الَتَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّاللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» و
يکديگر را بر نيکوکارى و پرهيزکارى يارى دهيد ،و يکديگر را به گناهکارى و ستم بر ديگران يار
مباشيد و از خدا پروا کنيد ،که خدا سخت کيفر

است.
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ديلمي ،احمد (« ،)1433ماهيت بيعت از منظر حديث شيعه» ،حكومت اسالمي ،ش  ،1ص .14-11
راغب اصفهاني ( ،)1432مفردات في الفاظ القرآن الكريم ،بيروت :دارالعلم اماليين.
رجايي ،مهدي ( ،)1412مباني فقهي و حقوقي اصل هشتم قانون اساسي و راهكارهاي
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اجرايي آن ،دانشگاه تهران پرديس قم.

ساروخاني ،باقر ( ،)1430دايرةالمعارف علوم اجتماعي ،قم :کيهان.
سبيالن اردستاني ،حسن (« ،)1411نقش رسانهها در فرايند جلب مشارکت سياسي»،
پژوهشنامهي رسانه و مشاركت سياسي ،مرکز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص
مصلحت نظام.
سجادي ،جعفر ( ،)1434فرهنگ معارف اسالمي ،تهران :کومش ،ج .4
سروش محالتي ،محمد (« ،)1431نصيحت ائمهي مسلمين» ،نشريهي حكومت اسالمي ،ش ،1
ص .111 - 141
سيد رضي (1313ق) ،نهجالبالغه(للصبحي صالح) ،قم :هجرت.
شمسالدين ،محمدمهدي (1312ق) ،نظام الحكم و االدارة في االسالم ،بيروت:
دارالثقافة للطباعة و النشر.

صالحى ،محمدجواد ( ،)1414دموكراسى و اعتبار رأى اكثريت در اسالم ،قم :مرکز
پژوهشهاى اسالمى صدا و سيما.
طاهري ،حبيباهلل ( ،)1411واليت فقيه ،قم :دفتر انتشارات اسالمي.
طباطبايي ،سيد محمدحسين ( ،)1431ترجمهي تفسير الميزان ،ترجمهي سيد محمدباقر
موسوي همداني ،تهران :اميرکبير.

طوسي ،محمدعلي ( ،)1431مشارکت مردم ،مجلهي مديريت دولتي ،ش  ،11ص .11 – 14
علوي تبار ،عليرضا ( ،)1431بررسي الگوي مشاركت شهروندان در ادارهي امور شهرها،
تهران :سازمان شهرداريهاي کشور.
علوي تبار ،عليرضا ( ،)1412مشاركت در ادارهي امور شهرها ،بررسي الگوي مشاركت
شهروندان در ادارهي امور شهرها ،تهران :انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور ،ج .1
عميد زنجانى ،عباسعلى (1321ق) ،فقه سياسى،تهران :اميرکبير.
عميد زنجاني ،عباسعلي ( ،)1413قواعد فقه سياسي ،تهران :اميرکبير.
فاضل ،مقداد ( ،)1431النافع ليوم الحشر في شرح باب الحادي عشر ،قم :کتابفروشي عالمه ،ج .1
فرهادي ،مرتضي (« )1411فضاي مفهومي مشارکت هم معنايي و نا هم معنايي ياريگري (ياوري،
تعاون) با مشارکت (انبازي) و همکاري» ،فصلنامهي علوم اجتماعي ،ش  ،11ص .43 - 3
قرائتى ،محسن ( ،)1414تفسير نور ،تهران :مرکز فرهنگى درسهايى از قرآن.
کولن ،روالن ( ،)1431نهادي كردن مشاركت مردم در توسعهي مشاركت ،ترجمهي هادي
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غيرايي و داوود طبايي ،تهران :روش.
متين ،نعمتاهلل (« ،)1433مباني نظري مشارکت و ضرورتهاي آن» ،مجلهي جهاد ،ش  213و
 ،211ص  31 - 33و .113 - 111
مردوخي ،بايزيد (« ،)1434مشارکت مردم در فرايند توسعه و طرحي براي سنجش ميزان آن»،
فصلنامهي اقتصاد كشاورزي و توسعه ،ش  ،3ص .13 - 31
مصباح يزدي ،محمدتقي ( ،)1411پرسشها و پاسخها ،قم :انتشارات مؤسسهي آموزشى و
پژوهشى امام خمينى.
مصطفيپور ،محمدرضا (« ،)1411قلمرو شورا در منابع اسالمي» ،نشريهي پاسدار اسالم ،ش
 ،401ص .10–3

مطهري ،مرتضي ( ،)1431يادداشتهاي استاد مطهري ،تهران :صدرا.
معين ،محمد ( ،)1411فرهنگ فارسي معين ،تهران :اميرکبير.
مقيمي ،غالمحسين (« ،)1431درآمدى بر مبانى مشروعيت» ،فصلنامهي علوم سياسي ،ش ،3
ص .133 -121
مقيمي غالمحسين« )1411(،جايگاه حق رأي در مردمساالري ديني» ،مجموعه مقاالت دومين
همايش مردم ساالري ديني ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و معارف.
مکارم شيرازي ،ناصر (1321ق) ،أنواراالصول ،قم :مدرسة االمام علي بن
ابيطالب(ع).

مکارم شيرازي ،ناصر ( )1410پيام قرآن ،تهران :دارالکتب االسالميه.
مکارم شيرازي ،ناصر ( )1414انوار الفقاهه ،قم :مدرسه االمام علي بن ابيطالب.
ملك افضلي اردکاني ،محسن (« ،)1411آثار قاعدهي حفظ نظام» ،نشريهي حكومت اسالمي،
ش  ،11ص .133-101
منتظرى حسينعلى ( ،)1301مبانى فقهى حكومت اسالمى ،ترجمهي محمود صلواتى و
ابوالفضل شکورى ،قم :مؤسسهي کيهان.
المنذري ،عبدالعظيم بن عبدالقوي ( ،)1431الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف ،بيروت:
دار احياء التراث العربي ،ج .2
منوچهري ،عباس ( ،)1431فرهنگ دانشگاهي ،تهران :اميرکبير.
مير علي ،محمدعلي ( ،)1411جايگاه شورا در نظام مردمساالري ديني ،مؤسسهي آموزشي و
پژوهشي امام خميني.
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هاشمى شاهرودي ،سيدمحمود و ديگران (1323ق) ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت
عليهمالسالم ،قم :مؤسسهي دائرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت عليهمالسالم.

