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 چكيده
امور اجتماع نيازمند  يمنظور ادارهاز آنجا که از يك سو هر حکومتي فارغ از نوع و محتوا به

امور خويش نخواهد  يمشارکت عمومي است و هيچ حکومتي بدون مشارکت مردم قادر به اداره
امور کشور است. از سوي ديگر، يکي  يبود، حکومت اسالمي نيز نيازمند مشارکت مردم در اداره

سازد، اجراي احکام آن را نيز نمودار مي يترين اهداف حکومت اسالمي که ضرورت ادارههماز م
 رسد. نظر ميشريعت الهي است که بدون مشارکت مردم اين امر نيز غيرممکن به

دنبال مشخص کردن ماهيت مشارکت عمومي در حکومت حاضر به يقالهمدر اين راستا،    
توان آن را رکت صرفاً حقي همگاني در برابر حکومت است يا مياسالمي است تا روشن شود مشا

نوعي تکليف شرعي نيز قلمداد کرد. به همين منظور ابتدا تعريف و اقسام مشارکت و سپس مباني 
م تا جايگاه آن در حکومت اسالمي مشخص و نقش مردم در يکنمي يديني مشارکت را بررس

رسد با توجه به منابع نظر ميت اسالمي روشن شود. بهامور اجتماعي و همکاري با حکوم ياداره
ست و وظيفه و تکليف يحکومت اسالمي صرفاً حق ن يمردم در اداره يديني، مشارکت فعاالنه
 شود.آحاد امت محسوب مي
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 مقدمه
 ،آن است ياداره ينحوه و شيوه ،هر حکومتي اولين موضوع مورد بحث پس از تشکيل

گيري نظام سياسي جديد مبتني بر تحقق اهدافي شکل منظوربهگرفته چراکه اقدامات صورت
حکومت دستيابي به آن  يادارهريزي و تعيين ساختارهايي در راستاي است که بدون برنامه

نيست و حرکت  اکلي مستثن يرسد. حکومت اسالمي نيز از اين قاعدهنظر ميغيرممکن به
نتيجه خواهد حکومت بي يادارههاي سوي اهداف واالي اين نظام بدون در نظر گرفتن شيوهبه

لزوم تشکيل  ينهيدر زمتوان گفت از آنجا که يکي از داليل مورد استناد عبارت ديگر ميبود. به
ي فردي و هاعرصهحکومت اسالمي، ماهيت احکام اسالم و ضرورت اجراي کامل دين در 

و استمرار نظام سياسي  ادارهبلکه  کند،تنهايي کفايت نميتشکيل حکومت به ،اجتماعي است
حکومت اسالمي خود  ياداره. بنابراين استساز تحقق اين امر مبتني بر احکام اسالمي زمينه

 .داردموضوعيت 
قابل  رگون غيي گوناهاحکومت بدون مشارکت مردم در عرصه يادارهاز طرف ديگر 

ي عمومي است. هاامور خود نيازمند مشارکت يادارهرسد و هر حکومتي براي نظر ميتصور به
شده است و اين قاعده منوط به نوع و امري پذيرفته هابنابراين حق مشارکت مردم در حکومت

اعم از  هاحکومت يو ضرورت نياز به مشارکت عمومي در همه ستيحکومت ن ينحوه
بندي اي از انواع مشارکت فعال تا منفعل قابل دستهگسترده يدامنهساالر در ادي و مردماستبد

 خواهد بود.
 ،حکومت اسالمي يادارهو ابعاد مشارکت مردم در  هاي مباني، شيوهبر همين مبنا مطالعه

م د که مفهوم مشارکت چيست و انواع آن کداکررسد. بنابراين بايد بررسي نظر ميضروري به
بررسي لزوم مشارکت مردم در حکومت اسالمي به تعاليم ديني  منظوربهتوان است؟ آيا مي

توان عبارت ديگر مباني ديني مشارکت در حکومت اسالمي چيست و آيا مي د؟ بهکراستناد 
امور حکومت اسالمي  يادارهپذيرش مسئوليت و سهيم شدن در  يگفت مردم در عرصه
؟ ابعاد مشارکت مردم در روديشمار مبهيا مشارکت تنها حقي براي آنها تکليفي بر عهده دارند 

د؟ بنابراين کننتوانند نظام را ياري يي ميهاحکومت اسالمي چيست و مردم در چه زمينه
حق است يا  اصلي اين مقاله آن است که مشارکت مردم در حکومت اسالمي صرفاً پرسش
 باشد؟ بر حق تکليف نيز ميعالوه
سپس  ،از اين دست، ابتدا مفهوم مشارکت و انواع آن ييهاپرسشپاسخگويي به  نظورمبه

شود و بخش آخر نيز به بيان ابعاد و مي يبررسمباني مشارکت مردم در حکومت اسالمي 
 .داردي گوناگون مشارکت مردم در نظام اسالمي اختصاص هازمينه
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 مفهوم و انواع مشاركت .1
وزن مفاعله است که در ادبيات عرب به معناي معاشرت و اي عربي بر مشارکت کلمه
شرکت ( و در زبان فارسي در معاني 101 :تاصينى، بي کار رفته )اسماعيلهمراهي در کار به

 يهان در زمانيمع يهاهيا چند تن که با سرمايان دو يا زين سود ييکردن و تع يدادن، انباز
معادل مشارکت  .مشارکت( :1431)معين،  ده استشاستعمال  ،اندپرداخته يمشخص به بازرگان

در مفهوم با يکديگر عمل کردن، سهمي از  است که participation يدر زبان انگليسي نيز واژه
 (.1431: 2 ، ج1431، يمنوچهرکار رفته است )چيزي بردن و عمل متقابل اجتماعي در يك گروه به

رويکردهاي متنوع و گوناگوني به  نظران در بيان مفهوم اصطالحي مشارکت باصاحب
اند. به همين منظور دستيابي به تعريف واحد تعاريف متنوع پرداخته يبررسي اين مقوله و ارائه

عناصر مشترك در اين تعاريف است.  ينيازمند دقت و بررسي در تعاريف گوناگون و مطالعه
ي هاخاص در موقعيتبر همين مبنا از بعد اجتماعي مشارکت درگيري ذهني و عاطفي اش

يکديگر را  ،دستيابي به اهداف مشترك منظوربهد کنکه آنان را وادار مينحويبه ،گوناگون است
هر کنش  ،از منظر ديگر .(13 :1412تبار، )علوي ندشوند و در مسئوليت آن امر شريك کنياري 

ند اتيابي به اهداف معينيدنبال دسيافته بهي سازمانهااجتماعي که از طريق آن افراد با فعاليت
علماي علم مديريت نيز مشارکت را درگير  .(141 :1430)ساروخاني،  گيردمشارکت نام مي

ثر بر روند ؤي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مهاينداشدن بسيار نزديك مردم در فر
ومتي و فقه حک يانديشه ينظران حوزهصاحب .(13: 1431)طوسي،  دانندزندگي آنان مي

 توسطجامعه  يادارهدر اسالم نيز مشارکت را دخالت مردم در امور اجتماعي و  يحقوق عموم
با  ،ندزيتمايکديگر م ازشده هرچند تعاريف ارائه. (113 :1413)جوادي آملي،  دانندآنان مي

به ارکان واحدي در بيان مفهوم مشارکت دست  ،توان با استخراج وجوه مشتركمي هابررسي آن
 ند از:ايافت که اين ارکان عبارت

 ؛پذيريمسئوليتـ 1

 ؛حرکت به سمت اهداف مشتركـ 2

 .همکاري و ياري دادن به يکديگر در اين مسيرـ 4
حقوق و  يدر حوزه مذکوربندي تعاريف با استفاده از ارکان مفهوم مشارکت، در مقام جمع

افراد جامعه و پذيرش  مشارکت سهيم و شريك شدن که توان گفتدر عبارتي ساده مي
دستيابي به اهداف مشخص  يبراو وجوه گوناگون زندگي اجتماعي  هامسئوليت در فعاليت

پذيري مردم سهيم و شريك شدن و مسئوليت ،بر اين اساس مفهوم مورد نظر از مشارکت .است
 .استحکومت اسالمي و دستيابي به اهداف واالي آن  يادارهدر 
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در کنار فهم دقيق تعريف مشارکت،  بايد اجتماعي نظام در مشارکت سنجش منظوربه
يي مانند هاتوان معيارزمينه مي نيادر  کرد. يبررسثيرگذار را نيز أي مشارکت تهاويژگي

مندي، همسويي ن مشارکت، خودجوشي و داوطلبانه بودن آن، آگاهانه بودن، عالقهددوسويه بو
ي مشارکت هاترين معيارها و ويژگيمهمرا . ، داشتن هدف مشترك و..هابا عقايد و ارزش

 .(33 :1433)متين، برشمرد 
به کارگيري آن را و به داننديمدموکراسي  يرا جوهره مذکوربرخي مشارکت در مفهوم 

رسد مشارکت مفهومي است که با زندگي بشر گره نظر مي، اما بهدهندينسبت مي اخير هادهه
ي هامشارکت آنان در عرصه کنند،يمدر کنار يکديگر زندگي يي هاخورده است و هر جا انسان

(. نبايد از نظر دور داشت که اشکال 11 :1411)فرهادي،  دشوگوناگون زندگي نيز مشاهده مي
بندي گوناگوني قابل دسته يهابه شکلي سياسي مختلف بوده و هامشارکت بسته به نوع رژيم

 ندکنبندي ميثي دستهنفعال و خ گروه دورا در نظران مشارکت صاحب سبب،است و به همين 
ي سياسي برحسب هاتوان گفت از آنجا که رژيمتر ميعبارت دقيقبه .(23 :1411)اردستاني، 
مشارکت  شوند،ساالر تقسيم ميي استبدادي و مردمهاگيري حکومت به حکومتمبناي شکل

 د. شوميدر طيفي از فعال تا منفعل تقسيم  هامنيز در اين نظا
گيرد و فرد به معناي واقعي کلمه مشارکت فعال براساس آگاهي و اطالع فرد صورت مي

يد و ضمن جوشرکت ميو...  ي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعياسيمختلف سي هادر عرصه
، کولن) داردخود در راستاي تحقق اهداف گام بر مي يپذيرش مسئوليت با اعمال فعاالنه

يي همچون تشکيل احزاب، هاهاي سياسي مردم در عرصهرسد مشارکتمي نظربه .(31 :1431
، اجتماعات يا تصدي امور خيريه و امثال آن در کشورهاي دموکراتيك از اين قبيل هاجمعيت

 مشارکت است.
شود و مشارکت منفعل مشارکتي است که در آن اقدامي براي پذيرش مسئوالنه ديده نمي

اما در زمان الزم حمايت خود را اعالم  کنند،د تقاضايي نميافراد براي تحقق اهداف خو
که فرد بدون عالقه و  گفتدر تبيين اين نوع مشارکت بايد  .(23 :1411)اردستاني، دارند مي

کند. بدون پذيرش کمترين مسئوليتي يا در اثر فشار و اجبار در امور جامعه مشارکت مي
اين قسم بر  اجاليي هاهي استبدادي را از نمونهانظران مشارکت سياسي مردم در نظامصاحب

 .(11 :1411)فرهادي،  شمرندمي
ي سياسي، نوع و ميزان هادر جوامع مختلف و با توجه به نوع رژيم ميگفتکه گونههمان

که در حکومت  شود يد بررسيباي گوناگون اجتماع متفاوت است. هامشارکت در عرصه
 يگيرد و اينکه وظيفهقرار مي منفعلاز مشارکت فعال تا  امنهداسالمي، مشارکت مردم در کدام 
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ند يا مشارکت در امور حکومت هستمردم در اين زمينه چيست؟ آيا مردم موظف به مشارکت 
به بيان و بررسي  نخستد؟ بنابراين شواسالمي تنها حق و اختياري براي مردم محسوب مي

مباني ذکرشده  يداخته و پس از آن بر پايهمباني ديني مشارکت مردم در حکومت اسالمي پر
در حکومت اسالمي فعال يا منفعل است و فارغ  مردمکه مشارکت  ميپردازيمبه اين موضوع 

 ست؟هاد يا حق آنشومردم تلقي مي ياز نوع مشارکت آيا اين امر وظيفه

  مشاركت ديني مباني .2
و  هارش مسئوليت در فعاليتمشارکت در مفهوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه و پذي

در منابع  ،حرکت به سمت اهداف مقدس نظام اسالمي يبراوجوه گوناگون زندگي اجتماعي 
وضوح جايگاه مشارکت در حکومت اسالمي را به هاکه بررسي آن داردديني مباني متعددي 

مي در اسال يبر اين اساس با رويکرد درك جايگاه و حدود مشارکت در جامعه .کندروشن مي
 شود.بررسي مي مذکوراين بخش مباني 

 واجب يمشارکت فعال از باب وجوب مقدمه .2-1
انگر آن است که تشکيل حکومت اسالمي در يباحکام دين مبين اسالم  مجموعهبررسي 

خداوند متعال در جامعه ضرورتي انکارناپذير است و تشکيل هر  يهاراستاي تحقق دستور
 استبخش به نظام سياسي عنوان عنصر عينيتآفريني مردم بهشحکومتي نيازمند حضور و نق

اي براي از آنجا که تشکيل حکومت اسالمي خود مقدمه .(14و  12 :1431جوادي آملي، )
بر عموم  ،اجتماع است يساز اجراي احکام شرعي در عرصهتحقق اوامر خداوند متعال و زمينه

و مقدمات اجراي احکام اسالمي را فراهم مقدمات تشکيل حکومت  کهمسلمانان واجب است 
الهي در شئون  يهاناگفته پيداست که اجراي دستور (1)(.442-113 ق:1301)منتظرى،  نندک

يکي از مباني تشکيل حکومت ديني تنها  يمنزلهمختلف زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان به
 توسطکومت اسالمي گيري حسازي شرايط شکلدن مقدمات و آمادهکرفراهم  يواسطهبه

امور براساس شريعت  يادارهبلکه اين امر نيازمند ايجاد تشکيالت و  شود،مسلمانان محقق نمي
 ،گيردکه حکومتي بر مبناي تعاليم ديني شکل ميتر هنگاميعبارت دقيقمقدس اسالم است. به

هايي موجب اجراي تناما اين امر به ،شودگام اول در راستاي اجراي احکام شريعت برداشته مي
بعدي  يصحيح حکومت در مرحله يادارهو اجرايي شدن اين احکام مستلزم  شوداحکام نمي

 .(230 :1411)مقيمي،  دکرخواهد بود تا از اين طريق بتوان اجراي قوانين الهي را تضمين 
پذير است شئون مختلف حکومت صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکان ياداره
بلکه بقا و دوام حکومت مبتني  ،ندشوتنها چرخ محرك حکومت اسالمي محسوب نمي و مردم
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گفت که از باب توان مي رونيازا(، 113 :1413)جوادي آملي،  بر حضور فعال آنان است
 يعنوان مقدمهحکومت اسالمي به ياداره يمشارکت فعال در عرصه واجب يمقدمه وجوب

و آنان بايد ضمن کسب  استامت اسالمي  يي( وظيفه)اجراي احکام اسالم تحقق واجب
و  هامبنايي ديني ريشه در دستور يمثابهي الزم در اين مسير گام بردارند. اين امر بههاآمادگي

 اوامر خداوند متعال دارد. 

 پايبندي به بيعت و لزوم وفاداري .2-2
حکومتي  هراست و  ها وابستهتوده يرش فرمانبرداريبه استمرار پذ يدوام هر حکومت
امور جامعه را خواهد داشت که مورد پذيرش و  يادارهگيري و توانايي زماني قابليت شکل
چراکه شئون مختلف حکومت نيازمند حضور مردم از يك سو و پذيرش  ،قبول مردم قرار گيرد

ي توان گفت حکومتي توانايتر ميعبارت دقيقو فرمانبرداري از آن از سوي ديگر است. به
و دستيابي به اهداف خويش را دارد که همواره اعالم  هاحرکت به سمت و سوي خواسته

همراه داشته باشد. به صورت مستمر و دائم وفاداري نسبت به حکومت از جانب مردم را به
ساالري مردم يعمومي بر مبناي انديشه يبراي نمونه فارغ از محتوا و مبناي رجوع به آرا

خواست عمومي و اعالم رضايت نسبت به حکومت محسوب بزار و قالب اکشف  ،يأغربي، ر
و مورد  شوديماجتماع نمايان  يدر عرصه هاآن يو از طريق مشارکت مردمي اراده شودمي

خشنودي و  هاگونه نظامي به يك فرد يا حزب در اينأر ،عبارت ديگرگيرد. بهپذيرش قرار مي
مروري  .(23 :1414، صالحى) استشان ي پيشنهادياهرضايت فرد نسبت به آنان و سياست

تشکيل  يانگر آن است که اعالم وفاداري نسبت به حکومت در مرحلهيباجمالي بر منابع ديني 
 به کيد شريعت اسالمي قرار گرفته است. بيعت أمورد ت« بيعت»عنوان  تحتو استمرار آن 

بندد و به اطاعت، اکم يا امير جامعه ميکننده با امام، حمفهوم تعهد يا پيماني است که بيعت
 گران،يد و شاهروديهاشمي د )شوفرمانبرداري و سر سپردن به اوامر و نواهي او متعهد مي

توان گفت بيعت اعالم تعهد شخص يا گروهي تر ميعبارت روشن(. به131: 2 ج ق،1323
ه از نيزم. در اين دشويرفته ميپذنسبت به امام و خليفه است که به موجب آن حکومت وي 

نند و از سوي ديگر حاکم کسو لزوم اطاعت خود از اوامر حکومت اسالمي را اعالن مي يك
(. با آنکه بر 13 :1431)دلشاد تهراني،  دکنکه براساس عدل و قسط حکمراني  شودتعهد ميم

تنها مبناي تعاليم ديني در حکومت اسالمي مشروعيت و حاکميت از آن خداوند متعال است و 
او داراي اذن نباشد مشروعيت  يکه از ناحيه کسو هر  داوست که حق تعيين حاکم را دار

انگر يب )ع(معصومين يو ائمه )ص(پيامبر اعظم ي(، بررسي سيره213 :1411طاهري، ) (2)داردن
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 ق:1301)منتظري،  انددهکراست که آنان نيز حکومت خود را بر وفاداري مردم استوار  آن
حکومت اسالمي در زمان  يادارهدهد در تشکيل و رسي تاريخ اسالم نشان ميبر .(424

بخشي به حکومت آن بيعت مسلمانان نقش عينيت )ع(منينؤو اميرالم (ص)حکومت پيامبر
ثانيه ميان پيامبر  يبراي مثال بيعت عقبه .(122-121 :1431)ارسطا،  ده استکربزرگواران ايفا 

ريزي حکومت د و موجبات پايهشمدينه که در مکه منعقد و تعدادي از مردم  (ص)اکرم
ي هااز نمونه ،اسالمي در مدينه را فراهم آورد و مورد رضايت خداوند متعال نيز قرار گرفت

 (.101 :1413ن، يحکومت اسالمي است )پورحس يادارهتشکيل و  يبرابارز بيعت مردمي 
گر اهميت امر بيعت و لزوم انيبنيز بعد از هر مسافرت  )ص(تجديد بيعت با پيامبر اکرم
 (ع)منينؤاميرالم ،تاريخ يبه گواه .(424 :2 ، جق1301)منتظري،  پايداري و وفاي به آن است

( و پس از آن 433 ق:1313، يرض ديس) دکرنيز حکومت خود را بر بيعت با مسلمانان استوار 
ود بيعت بايد آشکارا و و فرم هپايداري بر بيعت را از حقوق خويش و وظايف امت بر شمرد

وجوب انگر يب مسئلهاين  .(131 م:1131األثير، ابن) با رضايت شهروندان جامعه اسالمي باشد
 . استاسالمي  يجامعه يدخالت و مشارکت مردم در اداره

عهد و »و « شودکسي که با وي بيعت مي»، «کنندهبيعت»از آنجا که بيعت داراي سه رکن 
ثيرگذاري در تحقق حکومت أعنوان يکي از ارکان بيعت نقش ت، مردم بهاست« ميثاق بر اطاعت

لزوم  ،آيدبر مي )ع(اطهار يائمه يطورکه از سيرههمان .(31 :1433، يآصف)دارند اسالمي 
کم در عمل منوط به خواست و پذيرش مردم و حکومت اسالمي دست يادارهتشکيل و 

وجوب دخالت و ا امام مسلمين است. بنابراين استواري و پايبندي آنان بر بيعت ب وجوب
عبارت ديگر مقام تولي امور امر حاکميت يا به يمردم در تحقق و حفظ و ادامه مشارکت

 (.20 :1431)جوادي آملي،  است ريناپذمسلمين در نظام اسالمي انکار
 يوظيفه تکليف و ،حکومت اسالمي يادارهساز تشکيل و عنوان زمينهدر نتيجه امر بيعت به

عنوان مبنايي بيعت بهوجوب (، و پذيرش 122 :1411آحاد مردم خواهد بود )جوان آراسته، 
چراکه بيعت  است،مردم در حکومت اسالمي  يمشارکت فعال و سازنده به مفهومديني، 

تعيين )ترين وجه زندگي اجتماعي مهم استقرار درمردم  يالزاممشارکت و فعاليت  مصداق بارز
و  ياسيس يدر عرصه توانندينم تنها نهن رو مردم ياست. از ا (ياسي افراد جامعهسرنوشت س

 نهيزمبايد با مشارکتي آگاهانه و فعال در اين  ت باشند، بلکهيتفاوت و فاقد مسئوليب ياجتماع
 يعنوان وظيفهند و با اطاعت از اوامر و نواهي حاکم الهي و وفاداري به تعهد با وي بهکناقدام 

 ند.رساناو را در تحقق اهداف حکومت اسالمي ياري  ،يدين
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 مسئوليت همگاني .2-3
موضوع مسئوليت همگاني مسلمانان يکي ديگر از مباني مشارکت مردم در حکومت 

 يسرپرستو  ف، اعماليوظاشدن  دارعهدهمعاني  بهدر زبان فارسي « مسئوليت» است.اسالمي 
از همين رو مسئوليت همگاني مسلمانان در امور  .مسئوليت( :1432)عميد،  رودکار ميبه

دار شدن وظايف اجتماعي نسبت به ديگر مسلمانان است. علت اجتماعي نيز به معناي عهده
 يسو روابط افراد در محدوده اي در احکام اسالمي آن است که از يكوضع چنين قاعده

سوي ديگر روابط مسلمانان در و از  داردي کالن اجتماعي هاثيرات فراواني در عرصهأجامعه ت
اعمال فردي امت بر رفتار ديگران و تعهد آنان در  ريتأث، هاعملکرد آن يحکومت اسالمي، نحوه

 يامور يي اجتماعي مستلزم مشارکت، نظارت و مراقبت افراد در همههاپذيرش مسئوليت
 (.140: 2ج  ق،1321زنجاني، دهد )عميددر حکومت اسالمي رخ مياست که در اطراف وي و 

از آنجا که روابط اجتماعي مسلمانان بر مبناي برادري، مسئوليت متقابل و  ،عبارت ديگربه
اصالح امور و رفع مشکالت  يراستاند تا در اامت مسئول يهمه ،گيردخيرخواهي شکل مي

 (. 44 :1414، صالحى) نندکحکومت اسالمي مشارکت 
ي افراد در جامعه را به هامسئوليت ين مجموعهتوادر تبيين موضوع مسئوليت اجتماعي مي

در اين بين مسئوليت اجتماعي  .دکرمسئوليت فردي، خانوادگي و اجتماعي تقسيم  يسه دسته
 مسلمان به ترين نوع مسئوليت انسان ريشه در اصل فطري عدالت دارد و انسانعنوان عاليبه

 و يي مانند آگاهىهانعمت شکر احساس يقدرت، طريقه و قوّت و روين يموجب مشاهده
، هات، را در انجام مسئوليت خود در رفع فقرها، جهالتيهدا و سالمت و ىيدارا و ىيتوانا

 (.13 -30: 3، ج 1431داند )مطهري، هاي ساير بندگان خدا ميها، انحرافات و گرسنگيگمراهي
 يت اجتماعيوان مسئولعنهاي اجتماعي و مشارکت آنان بهآفريني مردم در عرصهنقش يمبنا

عبارت امت اسالمي نسبت به يکديگر است؛ به يت عرضيهاي اسالمي، سلسله والدر حکومت
ريزي را پايه يت اجتماعين مسئوليگر، ايکدين نسبت به يت مسلميتوان گفت که والديگر مي

د عهدي است که ميان خداون يمؤمنان نسبت به يکديگر خود نتيجه يت عرضيکند و والمي
 رات درس خارج فقه(.يتقر :1411رد )اراکي، يگيمتعال و بندگان او از زمان خلقت انسان شکل م

براي  (.234 :1431)جوادي آملي، است يدات قرآني و روايي نيز ؤاين مسئوليت داراي م
منان را ولي و سرپرست ؤم ،نمونه يکي از آيات قرآن با اشاره به موضوع مسئوليت همگاني

واليت  ياين آيه که بر مبناي آن قاعده (4).(140 :ق1321زنجاني، )عميد اندديکديگر مي
منان نيز ؤمني متولي امور ديگر مؤدارد هر مبيان مي شود،منان نسبت به يکديگر استنباط ميؤم

 .(213 :1412 ،قراملکى قدردان) و مقصود از واليت نيز سرپرستي امور يکديگر است است
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مانند که اگر عضوي در دوستي، عطوفت و مهرباني همچون پيکري مي مؤمنان»رواياتي مانند 
ها را نيز قراري نخواهد بود و آنها نيز دچار از آن دچار درد و بيماري گردد دگر عضو

د و يشما حافظ و سرپرست يکه همه يراستبه»يا « ناشکيبايي و بيداري در شب خواهند گرديد
هر کس صبح کند و به امور مسلمانان »و« ديهست ردست خوديمردم ز يشما جوابگو يهمه

خواهى کسى را بشنود و به کمکش نشتابد،  همّت نورزد، از آنان نيست و هر کس فرياد کمك
 ، همگي بيانگر مسئوليت اجتماعي مسلمانان در حکومت اسالمي است«مسلمان نيست

تبرعي و  وظايفي صرفاًي اجتماعي، هاذکر است که مسئوليت انيشا( 34 :3 ، ج1431)مطهري، 
سياسي اسالم، فريضه و  يعنوان يکي از مباني انديشهاخالقي نيست. اصل مسئوليت همگاني به

اعضاي  يعبارت ديگر همهبه .(141 ق:1321زنجاني، )عميد شودواجبي اجتماعي محسوب مي
را محقق  ند تکاليف و وظايف اجتماعي خود نسبت به ساير مسلمانانااسالمي موظف يجامعه

ن يلزوم اهتمام مؤمنان به اصالح جامعه و تأم(. براساس اين قاعده که 44 :1414، صالحىنند )ک
 ج، 1414، قرائتى) کندرا امر مي ف عبادى و فردىيشتى آنان، همپاى اهتمام به تکاليازهاى معين

امعه و مشارکت مردم در امور حکومت اسالمي، سهيم و شريك شدن آنان در امور ج ،(103 :1
مسئوليت اجتماعي مسلمانان  يتحقق وظيفه يراستاي ناشي از آن در هاپذيرش مسئوليت

 . شودنسبت به يکديگر تکليف شرعي محسوب مي
دين نيز خود مؤيد و دليلي براي  ياز طرف ديگر امر اجتماعي خداوند متعال به اقامه

ت. در تبيين اين قاعده بايد گفت هاي مسئوليت اجتماعي فرد مسلمان اسمشارکت فعال بر پايه
ديني تنها به امور شخصي آنها محدود نيست و بسياري از  يکه نقش مردم در جامعه

صورت فردي قابل اجرا نيست و نيازمند شود که بههاي ديني امت شامل احکامي ميمسئوليت
حکومت اسالمي عبارت ديگر يکي از اهداف بنيادين تشکيل مسلمانان است. به ياجتماع جامعه

 ياعضاي جامعه ياجراي احکام شريعت اسالم است و اجراي احکام منوط به انجام وظيفه
(. در تبيين اين قاعده عالمه طباطبايي 43: 1414، صالحىاسالمي در تحقق اين امر است )

توان معتقدند از مجموع آيات مربوط به مسئوليت اجتماعي مردم در حکومت اسالمي مي
، اثر تکويني «وجوب تشکيل حکومت»د که خداوند متعال در بيان حکم تشريعي برداشت کر

 يکند که در امر به اقامهاختيار انسان را از نظر دور نداشته است و بر همين اساس استدالل مي
مورد خطاب قرار  (ص)ن سبب تنها پيامبريعبادات، اجراي حدود و قصاص و مانند اين موارد بد

 يتوان گفت که ادارهمسلمانان است. به همين دليل مي يهمه يراي آن بر عهدهاند که اجنگرفته
خود آنان است و از مجموع آيات اجتماعي و اوامر مربوط به  يامور اجتماعي مسلمانان بر عهده

 يواجب اقامه يمقدمه يمنزلهحکومت به يشود که ادارهدين در قرآن کريم استفاده مي ياقامه
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 (.211-203 :3ج ، 1431طباطبائي، عموم مسلمانان قرار دارد. ) يهدهدين بر ع
دين امري اجتماعي است و خداوند  يتوان گفت از آنجا که امر به اقامهمي يطور کلبه

امور  يادارهده و کري فردي و اجتماعي را مطالبه هاعرصه يمتعال اجراي کامل دين در همه
امل دين است، بر عموم مسلمانان واجب است تا حد امکان اي براي تحقق کجامعه نيز مقدمه

دين تحت هدايت رهبري  يند. از سوي ديگر نيز بيان شد که اقامهکنمقدمات اين امر را فراهم 
 يرسد و اين نيز خود دليلي براي مشارکت فعاالنهنظر ميالهي بدون حضور مردم غيرممکن به

 .استي گوناگون هامردم در عرصه

 مشورت يجوب دوسويهو .2-4
عقال و خردمندان در يافتن مسير  يگيري از آرامشورت در مفهوم نظرخواهي و بهره

ي و نظر از طريق مراجعه به ديگران أ( و استخراج ر1443 :2 ، ج1410، يصحيح )خرمشاه
عنوان يکي از اصول اجتماعي و سياسي اسالم در منابع اسالمي و به ،(330 :1432)راغب، 

، داردجايگاه بسيار بااهميتي  (ع)و اهل بيت عصمت و طهارت( ص)سنت پيامبر اعظم سيره و
حکومت و ستون فقرات نظام اسالمي  يادارهناپذير در اصلي اجتناب يمنزلهکه بهنحويبه

عنوان يکي از مباني فقهي لزوم (. مشورت به332 :1 ، جق1323زنجاني، )عميد شودشناخته مي
کشور داراي مستندات شرعي فراواني است؛  ياداره يال مردم در صحنهحضور فع مشارکت و

عقلي و  ي، ادله)ع(معصومين يکه لزوم مشورت در قرآن کريم، سيره و سنت نبوي و ائمه
 آيد.شمار ميبه هاآن ياز جمله اننااجماع مسلم

هي که )حاکم مسلمين( و گرو کنندهفقهاي شيعه با بيان دو رکن مشورت يعني مشورت
در بيان حکم شرعي مشورت در عصر غيبت ضمن  ،)مردم( گيرندمورد مشورت قرار مي

عبارت ديگر در عصر غيبت، دانند؛ بهاين امر را براي هر دو رکن واجب مي ،بررسي منابع ديني
و اين خود  کندوفصل ل عمومي خويش را از طريق امر شورا حلئکه مسا موظف استامت 

 مردم است توسطنظر  يمردم و وجوب ارائه يهادر جهت رجوع به نظر مستلزم تکليف حاکم
حاکم اسالمي موظف به  «االمر في شاورهم و»آنان معتقدند که بر مبناي  .(13 :1411علي، )مير

بر مردم واجب است تا در مشورت  «بينهم شورا امرهم و» يرجوع به مشورت است و بر پايه
(. اين وجوب دوسويه 101و  103ق: 1313الدين، ند )شمسيبا امام مسلمين شرکت جو

دارد. علت اين امر آن هاي مختلف اجتماعي را الزم ميمردم در حيطه يمشارکت فعال و آگاهانه
توان گفت مشورت در دو حيطه ي مشورت ميفقهاي شيعه در زمينه ياست که با بررسي آرا

دانند )حسيني شيرازي، ق حکم مشورت ميبندي است؛ برخي فقها عموم مردم را متعلقابل تقسيم



 
 
 

 حكومت اسالمي؛ حق يا تكليف؟ ياركت عمومي در ادارهمش
 

 

 

66 

دهند و معتقدند ( و برخي حکم مشورت را تنها به متخصصان امر تسري مي13-13: 1430
حاکمان غيرمعصوم در مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، دفاعي و... که نيازمند نظر کارشناسي 

 (. 43ق: 1301ري، است، بايد به افراد خبره رجوع کرده و با آنان مشورت کنند )منتظ
عموم مردم بر آنان واجب است که با  يسو در زمان رجوع حاکم به آرا بنابراين از يك

شرکت آگاهانه، مسئوالنه و فعالي داشته باشند و از سوي  نهيزمي الزم در اين هاکسب آمادگي
ديگر نيز مشورت در امور تخصصي مستلزم کسب آمادگي در موضوعات مرتبط است تا هنگام 

حاکم به مردم، افرادي با خصوصيات الزم در ميان امت اسالمي موجود باشند تا  يمراجعه
عنوان مشاوران متخصص و امين مورد مشورت حکومت اسالمي قرار گيرند. در نتيجه اين به

 (3)آيد.حساب ميخود مبنايي براي مشارکت فعال و مسئوالنه در قبال نظام اسالمي به

 حت امام مسلمينخيرخواهي و نصي .2-5
دن حاکم از وضعيت روزمره و جلوگيري از خطاها و کرنظارت بر قدرت حکومت، آگاه 

. اين امر شوديکي از حقوق مردم محسوب مي ،ساالري مردمهاي نظاماشتباهات حاکم در همه
مورد « المسلمين الئمۀ النصيحۀ» يدر حکومت اسالمي تحت عنوان قاعده

ي عملي مشارکت شهروندان در هاهتوان آن را يکي ديگر از نمونمي توجه قرار گرفته است و
 . شمار آوردبهنظام اسالمي 

 يدر مفهوم خيرخواهي خالصانه براي حکومت اسالمي در منابع ديني و سيره« نصيحت»
عدم  (ص)مورد توجه قرار گرفته است. وجود پيامبر اعظم( ع)اهل بيت عصمت و طهارت

موجب خروج و طرد مسلمان از  داردآثار فراوان اجتماعي  أتي را که منشتوجه به اين اصل حيا
در بيان حقوق  (ع)منينؤ( يا اميرالم110-141 :2 ، ج1431، المنذريدانند )اسالمي مي يجامعه

نسبت به حکومت اسالمي، خيرخواهي و نصيحت  هاديني و تکاليف آن يمردم در جامعه
 ،عبارت ديگر از منظر حضرتداند. بهومت بر مردم مينسبت به حاکم را از جمله حقوق حک

ند، نسبت به شومند مياسالمي بهره يحقوقي که از آن در جامعه يمردم در کنار مجموعه
)مکارم  (1)نصيحت خالصانه نسبت به امام جامعه است هاکه يکي از آن دارندحکومت وظايفي 

عنوان  بافقهي خود با اختصاص بابي  يهابا(. فقهاي شيعه در کت431 :1431شيرازي، 
 اندآوري روايات مرتبط با موضوع پرداختهبه جمع« المسلمين الئمۀ النصيحه»

و  (ص)عملي پيامبر اعظم يبر اين موارد، سيره(. عالوه221 :1 ، جق1323، زنجاني)عميد
ي نيز حکومت اسالم يادارهدر مشارکت در ( ص)رسول خدا يو صحابه (ع)ؤمنيناميرالم

 يائمه ييد اين مدعاست. بنابر اين روايات متعدد که موجب اطمينان به صدور آن از ناحيهؤم
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که هر عمل  گرفتتوان نتيجه مي ،(141 :1431)سروش محالتي،  گرددمي( ع)معصومين
ييد أمورد ت ،اي که با قصد خالصانه نسبت به حکومت اسالمي صورت گيردخيرخواهانه

قرار  المسلمين الئمۀ النصيحۀي است و ذيل عنوان شريعت مقدس اسالم
 يمؤيد همين اصل است و اين امر مبنانيز  )ع(اهل بيت يگيرد که منابع شرعي و سيرهمي

 آيد. حساب ميمشارکت امت اسالمي در امور حکومت به
ند از اخيرخواهي براي حاکمان در حکومت اسالمي فريضه است و عموم مسلمانان موظف

ند و از کنيق امور کارگزاران حکومت را در نظر داشته باشند، براي آن خيرخواهي اين طر
در  (.401 :1 ، جق1301)منتظري، عمل آورند بهي احتمالي کارگزاران جلوگيري هالغزش

 يتنها يك حکم ديني اخالقي مربوط به حوزه« نصيحت»که گفت توان له ميئتبيين اين مس
شمار تا جايي که از مستثنيات غيبت به استواجب و ضروري  بلکه امري ،امور فردي نيست

 آورندشمار ميکوتاهي از آن را ظلم در حق حاکم اسالمي به (ع)ؤمنينآيد و اميرالممي
(. در نتيجه نصيحت و خيرخواهي نسبت به کارگزاران حکومت 114 :1431)سروش محالتي، 

آيد و از طرف ديگر شمار ميالمي بهاسالمي از طرفي يکي از حقوق شهروندان در نظام اس
 يامور جامعه يادارهشرعي بر امت واجب است و مبنايي براي مشارکت در  يعنوان وظيفهبه

 (. 34 :1411)مصباح يزدي،  دشومي محسوباسالمي 
طورکه نصيحت و خيرخواهي براي امام مسلمين از يك سو حق مردم در نظام همان

تر خيرخواهي و عبارت دقيقبه شود؛آنان نيز محسوب مي شرعي ياسالمي است، وظيفه
 :1410نصيحت حاکمان در حکومت اسالمي هم حق مردم است و هم تکليف آنان )ايزدهي، 

( و انجام صحيح اين وظيفه نيازمند آگاهي از وضعيت نظام سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 212
يك شدن افراد جامعه و ايجاد است، برهمين مبناست که سهيم و شر اننااقتصادي مسلم

ماع مسلمين و همچنين آگاهي از مسائل روز و وضعيت امور تپذيري در اجمسئوليت يروحيه
، سازوکاري المسلمين الئمۀ النصيحۀتحقق امر  منظوربهاسالمي،  يجامعه

چراکه تحقق کامل اين امر نيازمند مشارکت فعال  ،آوردمشارکتي در حکومت اسالمي پديد مي
 امور اجتماعي و سياسي اعم از حکومتي و غيرحکومتي خواهد بود.  يمسلمانان در کليه

 منكر از ونهي معروف به امر .2-6
 ستهاامر به معروف و نهي از منکر به معناي واداشتن به خوبي و بازداشتن از بدي

وناگون ي گهاهرچند در اصطالح فقهي با توجه به برداشت .(311 :1 ، جق1323)شاهرودي، 
 آبادي،دهده است )حاجي ش انيبتعاريف متعددي از آن « منکر»و « معروف» يفقها از واژه
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توان گفت مراد فقها از امر و نهي برانگيختن بر انجام عمل يا در مجموع مي ،(31و  31 :1414
رع بازداشتن از کار است و مفهوم معروف و منکر بر هر کار پسنديده و ناپسند از نظر عقل و ش

. هرچند امر به معروف و نهي از دارداز واجبات، مستحبات، کارهاي حرام و مکروه داللت 
)شاهرودي، است منکر در واجبات و محرمات، واجب و در مستحبات و مکروهات، مستحب 

 يکه واژگان معروف و منکر در قاعده گفتدر تبيين اين عبارت بايد . (330 :1 ، جق1323
ده است. شي گوناگوني از جانب فقها مواجه هابا برداشت« از منکر امر به معروف و نهي»

: 2تا، ج ي، بي)تفتازاندانند برخي معروف و منکر را تنها شامل واجبات و محرمات الهي مي
بر واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات را نيز مشمول معروف و عالوه ياعدهو  (110

. راغب اصفهاني در بيان معيار و مالك معروف و (11و  13 :1431)فاضل مقداد،  دانندمنکر مي
عالمه طباطبايي  .(441ق:  1303، يراغب اصفهان) ندکبر شرع به عقل نيز اشاره ميمنکر عالوه

اما از  .(243: 2ج ، 1431، يي)طباطبا دانداسالمي را نيز از مصاديق معروف مي يعرف جامعه
که قدر متيقن از معروف و منکر در تعريف فقهي از توان دريافت مجموع اقوال فقها مي

بر اين گيرد. عالوهامر به معروف و نهي از منکر؛ واجبات و محرمات الهي را در بر مي يقاعده
توان گفت که بنابر فتواي فقها، امر به معروف بودن وجوب آن مي« عيني»يا « کفايي»فارغ از 

در  .(213 :2 ، جق1321)خميني، است واجب  ،براي اعمال واجب و نهي از کارهاي حرام
مصداق معروف و  ،مطلوب نظر خداوند متعال و از اوامر وي باشد هانتيجه اموري که تحقق آن

ي هاباشد و امر و نهي در حيطهمصداق منکر مي ،الهي است ياموري که ترك آنها خواسته
 .استعموم امت اسالمي  يمذکور وظيفه

عنوان يکي از اوامر خداوند متعال در به معروف و نهي از منکر به ذکر است که امر انيشا
 يکه تعاليم اسالمي دو جنبه گفتگيرد. در تبيين اين عبارت بايد فروع دين قرار مي يزمره

 يو جنبه شوديماعتقادي تحت عنوان اصول دين بررسي  يجنبه دارند؛ عملي و اعتقادي
 است،کاليف ناشي از وحي براي سعادت دنيا و آخرت اي از وظايف و تعملي که مجموعه
گيرد و از نظر وجوب پايبندي به آن تفاوتي ميان اصول و فرع دين وجوب فروع دين نام مي

ده مورد از واجبات  ،گيرندفروعات دين جاي مي يندارد. هرچند تمام واجبات الهي در زمره
 آيندشمار ميبارزترين فروعات دين به ،علت اهميتمانند امر به معروف و نهي از منکر به

توجه به جايگاه واالي امر به معروف و نهي از منکر در  .(332 :4 ، ج1434)سجادي، 
تا جايي که آن را از  شود؛وضوح مالحظه ميعبادات الهي در آيات و روايات به يمجموعه

را در صورت توجه به اند و منکر آن ترين ضروريات دين و ضامن بقاي اسالم بر شمردهمهم
 .(213-211، ق1321)خميني،  دانندانکار و ملتزم شدن به آن، از دين خارج مي يالزمه
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امر به معروف و نهي از منکر از واجباتي است که حکم شرعي وجوب آن در آيات 
بر آن روايات فراواني بر لزوم تحقق امر به ده است و عالوهشمتعددي از قرآن کريم تصريح 

عالوه بر  .(413 :2 ، جق1301)منتظري، دارند ي فردي و اجتماعي داللت هادر عرصه معروف
عنوان يکي از عقلي نيز بر تکليف امر به معروف و نهي از منکر به يکتاب و سنت، ادله
امر به معروف و  يدر تبيين قاعده .(11-31 :1411سروش محالتي، دارد )واجبات الهي داللت 

روابط خصوصي و فردي  يذکر است که وجوب اين عمل تنها به عرصه انيشانهي از منکر 
عنوان دليلي مستقل در اثبات و وجوب امر به معروف و نهي از منکر خود به شودمحدود نمي

امر به  در مورددر همين راستا  .(413 :1 ، جق1301)منتظري،  رودکار ميحکومت اسالمي به
ي اجتماعي و هاو تکاليف مردم در مشارکت در عرصه معروف و نهي از منکر و بيان وظايف

ده شکشور در حکومت اسالمي، مباني متعدد فقهي و حقوقي بيان  يادارهدر سطوح گوناگون 
ت، مصلحت حفظ يمعص از يريجلوگ لطف، لزوم يند از: قاعدهاترعبا آنهااست که برخي از 

مسلمانان در قبال يکديگر،  يعاجتما تيجامعه، مسئول حکومت، طغيانگري انسان، مصلحت
 يعيطب ازي، نياجتماع يزندگ يعنوان مباني فقهي و نياز و الزمهو عدوان به اثم بر اعانه حرمت

مباني حقوقي لزوم حضور  يمنزلهمردم به تيي اجتماعي و حاکمهاانسان به حضور در عرصه
جام امور اجتماعي در ي مختلف اجتماعي اعم از تولي يا مشارکت در انهامردم در عرصه

ي مختلفي همچون موضوعات فرهنگي، اقتصادي، سياسي، مذهبي و همچنين همکاري هاحوزه
ي با حکومت از طرق مختلفي همچون پذيرش مناصب حکومتي و حضور فعاالنه در همه

، امر به مذکورشرعي و حقوقي  يبر مبناي امر به معروف ونهي از منکر. بنابر ادله هازمينه
حکومت اسالمي تلقي  يادارهوف و نهي از منکر مبنايي براي مشارکت مردم در امور معر
 .(103-31 :1412)رجايي، شود مي

توان دو بعد از مشارکت در حکومت امر به معروف و نهي از منکر مي يبر مبناي قاعده
بر حکومت اسالمي بنا يادارهاز يك سو ضرورت شرعي تشکيل و  ؛دکراسالمي را تعريف 

است و از همين رو مشارکت در  ريناپذعنوان يکي از واجبات شرعي ترديدداليل متعددي به
مشورت از باب امر به معروف  يشئون حکومت اسالمي از جمله پذيرش مسئوليت و ارائه

و ثبات و پايداري حکومت اسالمي نيازمند  ادارهعبارت ديگر د. بهشوتکليف امت تلقي مي
ي گوناگون فردي و اجتماعي است و بدون حضور مردم استمرار هاعرصهمشارکت مردم در 

تر از آنجا که عبارت دقيقبه .(143 :1431)مقيمي،  رسدنظر ميحکومت اسالمي غيرممکن به
مشارکت و حضور مردم در  منداز باب امر به معروف و نهي از منکر اجراي احکام اسالم نياز

حکومت اسالمي و سهيم  يادارهرفتن مناصب حکومت، عهده گ ، براستاجتماعي  يصحنه
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 ياقامه يراستاند در او مردم موظف شوديمشدن در امر اجراي دين خود امري معروف تلقي 
ي الزم هاو آمادگي داشته باشندحکومت اسالمي مشارکت آگاه و فعاالنه  يادارهامر الهي، در 

معروف و جلوگيري از منکر نيازمند  ند. از سوي ديگر در مواردي که تحققکنرا کسب 
اقدامات گروهي و مشارکت خودجوش مردمي است، بر مبناي اين واجب الهي مشارکت 

آيد. بنابراين امر به حساب مي فعاالنه در تحقق آن وظيفه و تکليف آحاد امت اسالمي به
مبنايي براي در احکام شريعت اسالمي،  ريناپذعنوان واجبي ترديدمعروف و نهي از منکر به

 .استمردم در حکومت اسالمي  يمشارکت آگاهانه و مسئوالنه

 اسالمي نظام حفظ .2-7
است. « حفظ نظام» يمردم در نظام ديني قاعده ييکي ديگر از مباني مشارکت فعاالنه
حفظ نظام شامل سازمان، موجوديت و استقرار  يمنظور نظام اسالمي در بيان مفهوم قاعده

شود. مي خوانده« االسالمبيضۀ»که در عبارات فقهي  شودمي ر يك جامعهحاکميت دين د
دار دين در نظام ي عهدههانظام اسالمي عبارت است از محتوا و سازمان ،به تعبير ديگر

)عميد زنجاني،  اجتماعي، موجوديت آن و حالت استيال و حاکميت اسالم در ميان مسلمانان
خرد و کالن تقسيم  يتوان نظام اسالمي را به دو دستهيف مياين تعر (. بنابر41 :1 ، ج1413

اسالمي و  يد: نظام کالن در مفهوم نظام عام اجتماعي که به استقرار نظم و عدالت در جامعهکر
و نظام خرد که شامل نظامات سياسي، فرهنگي و  شودسر و سامان يافتن زندگي مردم منجر مي

نظام کالن اجتماعي را با مخاطره مواجه  هادر هريك از آنکه خلل ايگونهبه است،اقتصادي 
رود. کار مينيز به معناي پاسداري و نگهداري به« حفظ(. »111 :1411)ملك افضلي،  دکنمي

 يبخشي به دين در عرصهبدين ترتيب حفاظت از استقرار حکومت عادالنه اسالمي يا عينيت
 حفظ نظام قابل بررسي است.  ياعدهترين هدف از بيان قمهم يمنزلهاجتماع به

حفظ  يحفظ نظام داراي ارکان زير است: اول آنکه قاعده يتوان گفت قاعدهبر اين مبنا مي
دوم  ؛دکري را استنباط ئتوان حکم شرعي امور جزنظام حکمي کلي است که بر مبناي آن مي

نه  شود،مت ديني ميآنکه هر عملي که انجام آن در نظام اسالمي موجب حفظ و تقويت حکو
که تحقق هر امري را عاملي براي بلکه عموم مردم هنگامي ،تنها متوقف بر تشخيص فقها نيست

 ؛بر آنان واجب است که اقدامات الزم را در آن زمينه صورت دهند ،تقويت نظام اسالمي ديدند
طور مستقيم بهواسطه و حفظ نظام آن است که اين قاعده بي يقاعده ينهيدر زمسوم  ينکته

بنابراين  .(113 :1411)ملك افضلي، د نکلوازم آن داللت مي يبر وجوب حفظ نظام و همه
ي فراوان ئمنظور از حفظ نظام حفظ کليت نظام اجتماعي مسلمانان و حکمي کلي با آثار جز
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دانند که ذکر است فقهاي شيعه حفظ نظام اسالمي را از واجبات قطعي مي انيشااست. 
 ي(، و ادله101 ق:1312ن، يالدشمس) ساز سعادت و کمال انسان در پيشگاه ربوبي استزمينه

اجماع و عقل( نيز بر وجوب و لزوم آن بر عموم  ،سنت ،)اعم از قرآن شرعي يچهارگانه
توان گفت حفظ تر مي(. به تعبير دقيق330 ق:1321، يرازيمکارم ش) دکنمسلمانان داللت مي

اين حکم، حفظ حکومت اسالمي يکي از  بنابر است،مافوق تمام فرايض  والهي  ينظام فريضه
 .(421 :11 ، ج1433)خميني، شود وظايف آحاد امت محسوب مي

موجب تقويت و ثبات و که د هر امري کرباط نتوان استبراساس اين قاعده و لوازم آن مي
اين  ياز جمله ؛گيردميحفظ نظام قرار  يتحت شمول حکم قاعده شود،دوام نظام اسالمي مي

عبارت به .(143 :1411)ملك افضلي،  موارد مشارکت مردم در امور حکومت اسالمي است
مردم در امور حکومت و پذيرش  يديگر از آنجا که حضور فعال و سهيم شدن آگاهانه

ي مرتبط يا مشارکت در امور حکومت اسالمي موجب دوام و ثبات نظام اسالمي هامسئوليت
د، تحقق اين امر فارغ از آنکه امکان مشارکت از طريق همراهي مردم با يکديگر فراهم شومي

بر عموم مسلمانان واجب و ضروري  ،دکني مشارکت را هموار هايا نظام اسالمي زمينه شود
 .شوداست و تکليف آنان محسوب مي

 مشارکت ينيد ير مبانيسا .2-8
ژه قرآن يوبه يعت اسالميمنابع شر يبا مطالعهشد،  يکه تا کنون بررس يايبر مبانعالوه

افت که ي يگريد يمبان يدر حکومت اسالم يف مشارکت مردمياثبات تکل يتوان برايم ميکر
 شود:ين آن اکتفا ميان عناويبه ب

 (3)(؛11)نساء:  ياله يايت اوليرش حاکمياالمر و پذيوجوب اطاعت از اول .1
 (3)(؛43)نحل:  ير اسالميغ يهاکومتطاغوت و مقابله با ح يوجوب نف .2
 (1)(.2اثم و عدوان )مائده:  در مشارکت حرمت و تقوا و بر در . وجوب تعاون4

که داراي ريشه و پايه در منابع شريعت  مذکورمباني و راهکارهاي مجموعه براساس 
که گونه پاسخ داد شده در ابتداي اين بخش اينمطرح يهاپرسشتوان به مي ،ندااسالمي

مشارکت فعال  گروهو در  ستزامشارکت در حکومت اسالمي مشارکتي آگاهانه و مسئوليت
مشارکت در پيشبرد اهداف حکومت اسالمي هم حق مردم و  ،است. از سوي ديگر يبررسقابل 

پذيري آنان بر حضور فعال و منسجم مردم که ناشي از مسئوليت رونيازاست. هاآن يهم وظيفه
آن  يدستيابي حکومت اسالمي به اهداف عاليه يراستاو در  استديني مبناي اعتقادات 

و مشارکت نيز محدود به  شودشرعي عموم مسلمانان تلقي مي يوظيفه ،پذيردصورت مي



 
 
 

 حكومت اسالمي؛ حق يا تكليف؟ ياركت عمومي در ادارهمش
 

 

 

69 

بلکه آنان به استناد امر به معروف و نهي از  ست،ينحکومت  يوسيلهشده بهي تعريفهاعرصه
ي گوناگون هاند در عرصهات به يکديگر و... مکلفمنکر، مسئوليت اجتماعي مسلمانان نسب

ند که اين امر کنسوي اهداف را فراهم ي پيشبرد اهداف حکومت اسالمي بههااجتماعي زمينه
 پذيرد.در چارچوب قواعد حاکم در حکومت و تحت نظارت حاکم اسالمي صورت مي

 گيرينتيجه
آيد حساب ميکام شريعت الهي بهحکومت اسالمي گام مهمي در راستاي اجراي اح ياداره

نظامي  يادارهي فردي و اجتماعي منوط به تشکيل، استمرار و هاو اجراي کامل دين در عرصه
هر حکومتي فارغ از نوع و محتواي  يادارهخداوند است. از سوي ديگر  يهامبتني بر دستور

زمند مشارکت مردم بر آن نياو عالوه شودآن مشارکت مردمي در آن حق همگاني محسوب مي
امور خود  يادارهو هيچ حکومتي بدون مشارکت مردم قادر به  استي گوناگون هادر حيطه

حکومت اسالمي  يادارهاي براي توان گفت مشارکت مردم خود مقدمهنيست. بنابراين مي
توسط  شدهارائه ي گوناگونهالفهؤرا با توجه به تعاريف و م« مشارکت. »شودمحسوب مي

توان به مفهوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه از طرق مختلفي همچون مي ،نظرانبصاح
دستيابي به اهداف  منظوربهو وجوه گوناگون زندگي اجتماعي  هاپذيرش مسئوليت در فعاليت

ي هايبنددستهي گوناگون را در هاتوان نظاممشخص دانست. به استناد اين تعريف مي
 . قرار دادي اعم از مشارکت فعال تا مشارکت منفعالنه گوناگوني از مشارکت مردم

امور خويش  يادارهحکومت اسالمي نيز از اين حکم کلي که نياز به مشارکت مردم در 
واجب، بيعت،  ي. اما بررسي منابع ديني و احکام شرعي از جمله مقدمهستين امستثن ،است

ديگر، امر به معروف و نهي از منکر منان نسبت به يکؤمسئوليت همگاني مسلمانان و واليت م
حکومت  يادارهمشارکت مردم در  ينهيدر زماساسي  يانگر دو نکتهيب ،حفظ نظام يو قاعده

ي هاشده از ميزان مشارکت مردم در حکومتبندي ارائهدستهاسالمي است: اول مطابق با 
 ،دشوبندي ميگوناگون، مشارکت در امور حکومت اسالمي در طيف مشارکت فعال دسته

پذير و فعاالنه در عبارت ديگر در حکومت اسالمي افراد با حضور آگاهانه، منسجم، مسئوليتبه
دوم آنکه  ينند. نکتهکند و حاکم اسالمي را ياري ميشوو پيشبرد اهداف سهيم مي اداره

 مشارکت در امور حکومت اسالمي بر مبناي مباني ديني بر عموم مسلمانان واجب است و
امور حکومت اسالمي  يادارهند در امکلف ،اداره در مشارکت حق کنار در آنان ديگر عبارتبه

ي هاذکر است که مشارکت حکومت اسالمي به حيطه انيشاد. کنننيز مشارکت فعال 
ي گوناگون اعم از هاند تا در عرصهاشود و مردم موظفشده از سوي نظام محدود نميمشخص
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ي هاياسي، اقتصادي و... تحت نظارت حاکم اسالمي و در چارچوباجتماعي، فرهنگي، س
و از هر طريق ممکن به ايفاي اين بپردازند ي فعاليت هاقانوني به ايجاد راهکار و طراحي زمينه

تصدي امور  يبراحق و تکليف شهروندي خود در موضوعات مختلف يا ايجاد آمادگي 
ند. بنابراين در پاسخ به ورزتلف مبادرت ي مخهااجتماعي يا سياسي مسلمانان در عرصه

بر آنکه حق که مشارکت مردمي در امور حکومت اسالمي عالوه گفتاصلي مقاله بايد  پرسش
 .شودمردم است، تکليف شرعي آنان نيز محسوب مي
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 هايادداشت
ر منظوبيشتر در خصوص لزوم اجراي احکام اسالمي و ضرورت تشکيل حکومت به يبراي مطالعه. 9

 تحقق آن ر.ك:
تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(،  يفقيه، مؤسسه ق(، واليت1324اهلل)موسوى خمينى، سيد روحـ 

 به بعد؛ 21ص 
 به بعد؛ 231کيهان، ، ص  ي، مؤسسه1اسالمي، ج  حکومت فقهى ق(، مبانى1301منتظري، حسينعلى)ـ 
 به بعد.  111رات اميرکبير، ، ص ، انتشا2سياسي، ج  ق(، فقه1321عميد زنجانى، عباسعلى)ـ 

 .103-11ص   کتاب، بوستان ،ياسالم حکومت يمبان (1411)آراسته ر.ك: جوان. 2

 َيْأُمُرونَ  َبْعض   َأْوِلَياء َبْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ ». 3

 ُتونَ ُيؤْ  وَ  الصَّالَةَ  ُيِقيُمونَ  وَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َيْنَهْونَ  وَ  ِباْلَمْعُروفِ 

 للاَّ  ِإنَّ  للاُّ  سََيْرَحُمُهمُ  ُأْوَلـِئكَ  َرسُوَلهُ  وَ  للاَّ  ُيِطيُعونَ  وَ  الزََّكاةَ 

يکديگرند، که به کارهاى پسنديده وا  سرپرستمردان و زنان باايمان،  )و« َحِكيم َعِزيز  
دهند، و از خدا و ىکنند و زکات مدارند، و نماز را بر پا مىدارند، و از کارهاى ناپسند باز مىمى

زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و برند. آنانند که خدا بهپيامبرش فرمان مى
 (.حکيم است

فقهي و حقوقي مباحثي  يهاان ذکر است که در مورد موضوع مشورت و حدود آن در کتابيشا. 4
 بيشتر ر.ك:  يمطالعهاين متن خارج است. براي  يمطرح است که طرح آن از محدوده

 ؛ 112  قرآن، پيام (،1410شيرازي) مکارم ـ
 ؛10، 4اسالمي،  ج  حکومت فقهي ق(، مباني1301منتظري) ـ
 .333، 1سياسي،  ج  ق(، فقه1323عميد زنجاني) ـ

 َحقُُّكمْ  َفَأمَّا َحق   َعَليَّ  َلُكمْ  وَ  َحّقا   َعَلْيُكمْ  ِلي ِإنَّ  َالنَّاسُ  َأيَُّها». 6

 َتْعِليُمُكمْ  وَ  َعَلْيُكمْ  َفْيِئُكمْ  َتْوِفيرُ  وَ  َلُكمْ  َفالنَِّصيَحةُ  َعَليَّ 

 َعَلْيُكمْ  َحقِّي َأمَّا وَ  َتَعَلُموا َكْيَما َتْأِديُبُكمْ  وَ  َتْجَهُلوا َكْيالَ 

 وَ  َاْلَمِغيبِ  وَ  َاْلَمشَْهدِ  ِفي َالنَِّصيَحةُ  وَ  ِباْلَبْيَعةِ  َفاْلَوَفاءُ 

 .«آُمُرُكمْ  حِينَ  َالطَّاَعةُ  وَ  َأْدُعوُكمْ  نَ حِي َاْلَِْجاَبةُ 
 اللّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِن مِنکُمْ األَمْرِ وَأُوْلِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ أَطِيعُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا». 5

ى کسانى که ايمان ا :«تَأْوِيالً وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ اآلخِرِ الْيَوْمِوَ بِاللّهِ تُؤْمِنُونَ کُنتُمْ إِن وَالرَّسُولِ
ايد، خداى را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر را، که از شمايند، فرمان بريد، پس اگر آورده
باز گردانيد اگر  )ص(و پيامبر -کتاب خدا -چيزى ستيزه و کشمکش کرديد آن را به خدا يدرباره

 .و روز بازپسين ايمان داريد، که اين بهتر است و سرانجام آن نيکوتربه خدا 

 اْجَتِنُبوا وَ  للاََّ  اْعُبُدوا َأنِ  َرسُوال   ُأمَّة   ُکلِّ  في َبَعْثنا َلَقدْ  وَ ». 8

 الضَّالَلةُ  َعَلْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  ِمْنُهمْ  وَ  للاَُّ  َهَدى َمنْ  َفِمْنُهمْ  الطَّاُغوتَ 

ما در  :«اْلُمَکذِّبينَ  عاِقَبةُ  کانَ  َکْيفَ  َفاْنُظُروا ْرِْ الَْ  ِفي َفسيُروا
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را  يخداوند گروه« د!يد و از طاغوت اجتناب کنيکتا را بپرستي يخدا»م که: يختيبرانگ يرسول يهر امت
د ينيد و ببين بگرديزم يدامانشان را گرفت پس در رو يضاللت و گمراه يت کرد و گروهيهدا

 !چگونه بودکنندگان بيعاقبت تکذ

و « الْعِقَابِ شَدِيدُ اللّهَإِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَالْعُدْوَانِ اإلِثْمِ عَلَى الَتَعَاوَنُواْ وَ وَالتَّقْوَى الْبرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ»..... 8
ارى يارى دهيد، و يکديگر را به گناهکارى و ستم بر ديگران يار کيکديگر را بر نيکوکارى و پرهيز

 .شيد و از خدا پروا کنيد، که خدا سخت کيفر استمبا
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 خذآم و منابع

 قرآن کريم.

 لبنان مكتبة: بيروت ،المعاصر العربي المكنز ،(تابي) محمود صينى، اسماعيل

 .ناشرون

 .13 - 33 ، ص32 ش ،شهياند هانيك ،«يقيتطب فقه منظر از عتيب» ،(1433) يمحمدمهد ،يآصف
 .صادر دار: روتيب ،التاريخ في الكامل ،(م1131)،(الکرم ابى بنعلى) األثيرابن
 .اسالم ياسيس نظام فقه فقهِ خارج درس راتيتقر ،(1411) محسن ،ياراک

 .31–23 ،  ص3 ش ،سياسي علوم يهينشر ،«شورا يفقه يمبان به ينگاه» ،(1431) محمدجواد ارسطا،

 حكومت، («ع)على نگاه در مردم ديد و عمومي آراى اهتمام به» ،(1431) محمدجواد ارسطا،
 .244 – 213ص  ،13 ش ،اسالمي

 .عروج: تهران ،قدرت بر نظارت فقهي مباني ،(1410) سجاد ايزدهي،

 ،ياسيس علوم ينشريه ،«اسالمي نظام در انتخابات و بيعت جايگاه» ،(1413) احسان ن،يپورحس
 .122 - 11ص  ،41 ش
 . 2  ج ،يالرض فيالشر منشورات: قم ،المقاصدشرح ]تابي[عمر، بن مسعود ،يتفتازان

 .اسالمي فرهنگ نشر دفتر: تهران ،مسئوليت و شوري ،(1431) محمدتقي ،يجعفر

  .اسراء: قم ،دنيا و دين نسبت ،(1413) عبداهلل آملي، جوادي
 . اسراء: قم ،عدالت و فقه واليت قيه،ف واليت ،(1431) عبداهلل آملي، جوادي

 .کتاب بوستان: قم ،اسالمي حكومت مباني ،(1411) نيحس آراسته، جوان

 ،«جناحي سياست در منکر از نهي و معروف به امر» ،(1414) محمدعلي آبادي،ده حاجي
 .101 -33ص   ،1 ش ،حقوق و فقه يمجله

 (. ره)خميني امام آثار نشر و تنظيم يمؤسسه: انتهر ،امام يفهيصح ،(1433) اهللروح سيد خميني،

 انتشارات دفتر: قم اسالمى، على يترجمه تحريرالوسيله، ،(ق1321) اهللروح سيد خمينى،
 .علميه يحوزه مدرسين يجامعه به وابسته اسالمى

 .ايدر: تهران ،(ع)علي حكومتي يسيره و سياسي يانديشه ،(1431) مصطفي تهراني، دلشاد

 ،13 ش حوزه، يشهياند ،«غرب و اسالم يانديشه در سياسي مشارکت» ،(1431) احمد مي،ديل
 .113-10 ص

 .14-11 ص، 1 ش ،اسالمي حكومت ،«شيعه حديث منظر از بيعت ماهيت» ،(1433) احمد ديلمي،

 .نييامال دارالعلم: روتيب ،ميالكر القرآن الفاظ يف مفردات ،(1432) ياصفهان راغب
 راهكارهاي و اساسي قانون هشتم اصل حقوقي و فقهي مباني ،(1412) مهدي رجايي،

file:///Y:/Hokumat%20Eslami/017/05.pdf
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 .قم پرديس تهران دانشگاه ،آن اجرايي
 .هانيک: قم ،ياجتماع علوم المعارفةريدا ،(1430) باقر ،يساروخان

 ،«سياسي مشارکت جلب فرايند در هارسانه نقش» ،(1411) حسن اردستاني، سبيالن
 تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات مرکز ،سياسي مشاركت و رسانه يپژوهشنامه

 .نظام مصلحت
 .4 ج کومش،: تهران ،اسالمي معارف فرهنگ ،(1434) جعفر سجادي،

  ،1 ش ،ياسالم حكومت يهينشر ،«نيمسلم يائمه حتينص» ،(1431) محمد ،يمحالت سروش
 . 111 - 141 ص

 .هجرت: قم ،(صالح يللصبح)البالغهنهج ،(ق1313) يرض ديس

: روتيب ،االسالم يف ةاالدار و الحكم نظام ،(ق1312) يمحمدمهد ن،يالدشمس
 .النشر و للطباعة دارالثقافة

 مرکز: قم ،اسالم در اكثريت رأى اعتبار و دموكراسى ،(1414) محمدجواد صالحى،
 .سيما و صدا اسالمى هاىپژوهش

 .يماسال انتشارات دفتر: قم ،هيفق تيوال ،(1411) اهللبيحب ،يطاهر

 محمدباقر سيد يترجمه الميزان، تفسير يترجمه ،(1431) محمدحسين سيد طباطبايي،
 . اميرکبير: تهران همداني، موسوي

 .11 – 14 ص  ،11 ش ،دولتي مديريت يمجله مردم، مشارکت ،(1431) محمدعلي طوسي،

 ،شهرها امور ياداره در شهروندان مشاركت يالگو يبررس ،(1431) عليرضا علوي تبار،
 .کشور هاييشهردار سازمان: تهران

 مشاركت يالگو بررسي شهرها، امور ياداره در مشاركت ،(1412) عليرضا تبار، علوي
 .1 ج کشور، هايشهرداري سازمان انتشارات: تهران ،شهرها امور ياداره در شهروندان

 .اميرکبير: ،تهرانسياسى فقه ،(ق1321) عباسعلى زنجانى، عميد

 .اميرکبير: تهران ،سياسي فقه قواعد ،(1413) عباسعلي نجاني،ز عميد

  .1ج  عالمه، يکتابفروش: قم ،عشر يالحاد باب شرح يف الحشر وميل النافع ،(1431) مقداد فاضل،

 ،ياوري) يگرياري ييمعنا هم نا و ييمعنا هم مشارکت يمفهوم يفضا»( 1411) مرتضي فرهادي،
 . 43 - 3، ص 11 ش ،اجتماعي علوم يفصلنامه ،«يمکاره و( يانباز) مشارکت با( تعاون

 .قرآن از هايىدرس فرهنگى مرکز: تهران ،نور تفسير ،(1414) محسن قرائتى،

 يهاد يترجمه ،مشاركت يتوسعه در مردم مشاركت كردن ينهاد ،(1431) روالن کولن،
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 .روش :تهران ،ييطبا داوود و ييرايغ
 و 213 ش جهاد، يمجله ،«آن هايضرورت و مشارکت نظري نيمبا» ،(1433) اهللنعمت متين،

 .113 - 111 و 31 - 33ص  ،211
 ،«آن زانيم سنجش يبرا يطرح و توسعه نديفرا در مردم مشارکت» ،(1434) ديزيبا ،يمردوخ

 .13 - 31 ص ،3 ش ،توسعه و يكشاورز اقتصاد يفصلنامه

 و آموزشى يمؤسسه انتشارات: قم ،هاپاسخ و هاپرسش ،(1411) محمدتقي يزدي، مصباح
 .خمينى امام پژوهشى

 ش ،اسالم پاسدار ينشريه ،«اسالمي منابع در شورا قلمرو» ،(1411) محمدرضا پور،مصطفي
 .10–3 ص ،401

 .صدرا: تهران ،يمطهر استاد يهاادداشتي ،(1431) يمرتض ،يمطهر

 .اميرکبير: تهران ،نيمع فارسي فرهنگ ،(1411) محمد معين،
  ،3 ش ،سياسي علوم يفصلنامه ،«تيمشروع مبانى بر درآمدى» ،(1431) غالمحسين مقيمي،

 . 133 -121ص 
 دومين مقاالت مجموعه ،«ديني ساالريمردم در رأي حق جايگاه»( 1411)غالمحسين، مقيمي

 .معارف و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ،ديني ساالري مردم همايش

 بن يعل االمام مدرسة: قم ،أنواراالصول ،(ق1321) ناصر ،يرازيش مکارم

 .(ع)طالبياب
 .االسالميه دارالکتب: تهران ،قرآن پيام( 1410) ناصر شيرازي، مکارم

 .ابيطالب بن علي االمام مدرسه: قم ،الفقاهه انوار( 1414) ناصر شيرازي، مکارم

 ،اسالمي حكومت ينشريه ،«نظام حفظ يقاعده آثار» (،1411) محسن ،ياردکان يافضل ملك
 .133-101 ص ،11 ش

 و صلواتى محمود يترجمه ،اسالمى حكومت فقهى مبانى ،(1301) حسينعلى منتظرى
 .کيهان يمؤسسه: قم شکورى، ابوالفضل

: روتيب ،الشريف الحديث من ترهيبال و الترغيب ،(1431) عبدالقوي بن عبدالعظيم المنذري،
 .2 ج العربي، التراث احياء دار

 .ريرکبيام: تهران ،يدانشگاه فرهنگ ،(1431) عباس ،يمنوچهر

 و آموزشي يمؤسسه ،ديني ساالريمردم نظام در شورا جايگاه ،(1411) محمدعلي علي، مير
 .خميني امام پژوهشي

http://www.ensani.ir/fa/91085/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/91085/profile.aspx
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 بيت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ ،(ق1323) گرانيد و سيدمحمود شاهرودي، هاشمى
 .السالمعليهم بيت اهل مذهب بر اسالمى فقه المعارفةدائر يمؤسسه: قم ،السالمعليهم


