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 دانشیار گروه علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی /محمدجواد نوروزي
 28/10/1395: پذیرشـ  28/5/1395: دریافت

 چكيده
ي دموکراتیک، از حکومت مردم بـر مـردم و   ها حکومتي مدرن جایگاه مهمی یافته است. در ها نظاممشارکت سیاسی در 

از حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود سخن گفته شده است. در حقوق اساسی جمهوري اسـالمی ایـران،   
از مردم ساالري و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش سخن به میان آمـده و جمهوریـت و اسـالمیت شـاه     

. سؤال اصلی این است که آیا مردم ساالري دینی و حاکمیـت مـردم بـر خـود، کـه در      دیآ یمبیت قانون اساسی به شمار 
 صـرفاً ، یا باشد یمحقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده است، داراي مبانی و ادله فقهی معتبري 

گـر   نی فقهی که بتوانند توجیـه به مقتضاي عرف سیاسی جامعه امروز صورت پذیرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، این مبا
 حاکمیت مردم در کنار حاکمیت خداوند بر انسان و جهان باشند، کدامند؟

این پژوهش، با روش اسنادي، به مطالعه و بررسـی ایـن مبـانی فقهـی پرداختـه و تـالش دارد پاسـخ سـؤال فـوق را در          
 ي فقهی به دست آورد.  ها شهیاند

 اسی، حقوق اساسی، جمهوري اسالمی ایران.  مبانی فقهی، مشارکت سی ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 -هـاي گونـاگون زنـدگی سیاسـی     ها و عرصه ، به مفهوم شریک و سهیم شدن افراد در فعالیت»مشارکت سیاسی«

اجتماعی، استفاده از حق تعیین سرنوشت جمعی و پذیرش مسئولیت سیاسی براي دستیابی به اهـداف مشـخص، در   
اجتماعی، حائز اهمیت اسـت. اگرچـه سـابقه     -عنوان یکی از حقوق و یا تکالیف سیاسی ي سیاسی مدرن، بهها نظام

تاریخی این اندیشه چندان مشخص نیست، اما برخی سر آغاز آن را در یونان باسـتان و در اندیشـه اندیشـمندان آن    
ین سرنوشت اجتمـاعی  کنند. ایشان دموکراسی مستقیم آتنی را اولین نمونه مشارکت مردم در تعی سامان جستجو می

کنند. آنچه مشخص است رواج بیشتر مشارکت سیاسی به عنـوان یـک حـق یـا تکلیـف اجتمـاعی،        خود قلمداد می
اجتماعی جوامع امروز  -ارمغان دوران نوزایی و رنسانس است که ریشه تحوالت بنیادي و اساسی در زندگی سیاسی

 آید.  به شمار می
هاي مدرن، شاهدیم، اهمیت مشارکت فعال مـردم   سی جدید و در دموکراسیهاي سیا به هر حال، آنچه در نظام

گیـري، اسـتقرار و بقـاي نظـام سیاسـی اسـت. نظـام         گوناگون حاکمیت و به طور مشخص در شکل هاي در عرصه
سیاسی جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. جایگاه و شأن مـردم در ایـن نظـام، از موضـوعات     

مسائل سیاسی مورد بحث اندیشمندان مختلف قرار گرفته است. قانون اساسـی جمهـوري    حوزهاست که در مهمی 
اسالمی ایران، در اصل ششم تصریح کرده است که در جمهوري اسالمی ایران، امور کشـور بایـد بـا اتکـا بـر آراي      

 شود. ول دیگر این قانون معین میپرسی در مواردي که در اص عمومی اداره شود، از راه انتخابات یا از راه همه
گذاران اساسی جمهوري اسالمی ایران، پس از تأکید بر موازین اسالمی، به عنوان محـور و اسـاس همـه     قانون

قوانین و مقررات در اصل چهارم قانون اساسی و مشخص کردن ولی امر و امام جامعه و خصوصـیات وي در اصـل   
هاي اصلی حکومت، یعنی مردم را موضوع بحث قرار داده، جایگاه از پایهپنجم این قانون، در اصل ششم یکی دیگر 

 .اند ساختهآن را در اداره امور کشور روشن 
با توجه به اینکه از منظر اسالم، تنها مالك مشروعیت حکومت اراده خداوند است و قرآن حق حکومت را تنهـا  

دارد(مائـده:   هاي خـود بـاز مـی    ز پیروي کردن از خواسته)، و ما را ا35؛ یونس: 70-68داند(قصص:  از آن خداوند می
ــد منبــع مشــروعیت اســت و اراده مــردم در   49 ) و در حکومــت اســالمی اراده مــردم، منبــع قــدرت و اراده خداون

) سؤال اصلی ایـن اسـت کـه مبـانی و     13و  11، ص1380بخشی حکومت اسالمی، نقشی ندارد(اراکی،  مشروعیت
و نقش مردم در اداره جامعـه در نظـام سیاسـی دینـی جمهـوري اسـالمی ایـران،         هاي مشارکت سیاسی زیرساخت

 چیست؟ و این ادله و مبانی کدامند؟ یافتن این سؤال، نقطه عزیمت پژوهش حاضر است.  
، در متون فقهـی و دینـی اسـالم وجـود     »مشارکت سیاسی«توان گفت: واژة  در پاسخ اجمالی به این سؤال، می

هایی در متون دینی آمـده اسـت کـه     و روایتی از این واژه استفاده نشده است، اما عناوین و مؤلفهندارد و در هیچ آیه 
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). در ادامـه، برخـی از   32-31، ص1377معنی و مصداق آنها با مشارکت سیاسی مردم مطابقت دارد(عمید زنجـانی،  
 .کنیم ها را بررسی می این عناوین و مؤلفه

 خويش. حاکميت الهي انسان بر سرنوشت ۱
هاي دینی، اراده و مشیت الهی بر این تعلق گرفته است کـه انسـان بـر سرنوشـت خـویش حـاکم و        بر اساس آموزه

مسئول اعمال سرنوشت ساز خود باشد. یکی از اصول اجتماعی قرآن کریم، اصل حاکمیت الهی انسان بر سرنوشـت  
ها از سوي خداونـد، پـس از    اجتماعی انسان خویش است. از منظر قرآن کریم، هرگونه دگرگونی و تغییر در وضعیت

ان اهللا الیغیر ما بقوم حتی یغیـروا مـا   «ها خود زمینه تغییر و دگرگونی را فراهم نمایند:  گیرد که انسان آن صورت می
توانـد آزادانـه    ). انسان تنها پدیده عالم خلقت است که راه هدایت و ضاللت به او معرفی شده، می11رعد: »(بانفسهم

)؛ یعنی خداوند حق انتخاب را بـه انسـان داده   3انسان: »(انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً«را انتخاب نماید: آن 
است. از این رو، حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، حقی است الهی که قابل سلب نیسـت؛ زیـرا سـلب آن، مغـایر     

). به عبـارت دیگـر،   145، ص1388دود است(جهان بزرگی، آزادي و اختیار انسان و همسان جبر و اکراه است که مر
در مکتب اسالم حاکمیت بر دو گونه است: حاکمیت خدا بر جهان و انسان و حاکمیت انسان بر سرنوشـت خـویش.   

شود؛ یکی حاکمیت مستقیم و جبري خداوند بـر همـه موجـودات،     حاکمیت خدا بر جهان و انسان دو گونه اعمال می
هـا،   شود و دیگري، حاکمیت غیرمستقیم و ارشادي خداوند بر اعمال و رفتار انسـان  ینی تعبیر میکه به حاکمیت تکو

). انسان بنا بر اراده تشـریعی خداونـد، بـر سرنوشـت     67، ص1391که به حاکمیت تشریعی تعبیر شده است(پریمی، 
 خورد. خود حاکم است و تغییر سرنوشت به دست او رقم می

یگر، انسان را به مشارکت در تعیـین سرنوشـت و تـالش و فـداکاري در راه توسـعه      اسالم بیش از هر مکتب د
آزاد آفریـده   کـه خداونـد شـما را    یدر حال دینباش گرانیبنده و برده دفرماید:  می سیاسی ترغیب نموده است. علی

هـا در   آورد کـه انسـان  توان این حقیقت را به دسـت   می ). از کالم امیرالمؤمنان14، بند31نهج البالغه، نامه( است
عرصه زندگی فردي و اجتماعی خود آزادند و حق تعیین سرنوشت خود را دارند. برخی محققان باور دارند که پایـه و  

هاي فردي و اجتماعی است که در اسالم از پشتوانه قوي برخوردار است. در اسـالم،   اساس دموکراسی، همین آزادي
)، بلکـه  69، ص1391پریمـی،  »(خابـات و رأي دادن و رأي گـرفتن نیسـت   مراد از حق مشارکت تنها شرکت در انت

اسالم معتقد است: اوالً، هر فردي از افراد ملت، حق دارد هر منصـبی از مناصـب اداري مملکـت را کـه شایسـتگی      
اجتماعی سهیم باشد. ثانیـاً، هـر فـردي حـق دارد      –تصدي آن را دارد، اشغال نماید و در تأسیس تشکیالت سیاسی

). از سـوي دیگـر،   261، ص1372انتقادگر باشد و نظرات انتقادي خویش را بدون ترس و هراسی بیان کنـد(قربانی،  
دانـد.   انسان مسلمان در مقابل تحصیل رضاي خداوند، خود را موظف و مسئول به مشارکت در همۀ ابعاد جامعه مـی 

در برابر فرعـون، مردمـی کـه     چنانکه در مبارزات موسی«شوند.  مردم مخاطبان اصلی شمرده میدر دعوت انبیا، 
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داران مشارکت سیاسی براي به دست گرفتن قدرت سیاسی در برابـر کفـر و الحـاد     دعوت موسی را پذیرفتند، طالیه
نبایـد از آن غفلـت کنـد،     ). از منظر شهید بهشتی، از اموري که مسلمان158، ص1377نوروزي، »(شدند شناخته می

تعیین حاکمیت و قدرت سیاسی است؛ چرا که قدرت سیاسی با جان و مال و ناموس وي در ارتباط است. از ایـن رو،  
ناپذیر یک انسان مسلمان است. شهید مطهـري نیـز مشـارکت     انتخاب نوع حکومت و کنترل آن، از وظایف تفکیک
کند که مردم حق دارند سرنوشت خود را خود بـه   داند و تصریح می سیاسی و تعیین سرنوشت جمعی را حق مردم می

 ). 103و  64، ص1382دست گیرند(لک زایی، 

 . اصل رضايت عمومي۲
را  اند که رضایت عمـومی را در نظـر داشـته باشـند و آن     در متون دینی متعدد، مسئوالن جامعه اسالمی موظف شده

جا افتاده سیاسی در متون اسالمی است و در این جملـه خالصـه   ، یک اصطالح »رضی العامه«رعایت کنند. مفهوم 
نظام سیاسی باید بر پایه رضایت عمومی استوار باشد. شکی نیست که رضایت عمومی از راه مشارکت «شود که:  می

). 39و  38، ص1377عمیـد زنجـانی،   »(هاي احـراز آن مشـارکت جمعـی اسـت     شود، یا یکی از راه جمعی احراز می
فرماید: رهبري امت من با شماست، پس اگر آنها با خوشی و بـا   می به امیرالمؤمنان یتی، پیامبر اکرممطابق روا

رضایت، تو را ولی خود قرار دادند، به این کار بپرداز و اگر در مورد تو اختالف کردند، آنها را بـه حـال خودشـان رهـا     
ه امر امت و تشکیل حکومت اسالمی را به پذیرش و ). در این روایت، پیامبر قیام ب78، ص11ق، ج1408کن(نوري، 

کند که اگر مردم در مورد شما اختالف کردند، آنـان را بـه حـال     توصیه می کند و به علی رضایت مردم منوط می
تنها زمانی حاضر به پذیرش خالفت شدند که مردم بـا اصـرار فـراوان از     خودشان واگذار. از این رو، حضرت علی

 فرماید:  نمودند؛ چنانکه می خلیفه شدند و رضایت آنها را در خصوص خالفت خود احراز  ایشان خواستار
سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود، و یـاران، 

کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی  حجت را بر من تمام نمی
اختـه رهـایش ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بـر کوهـان آن اند

بیعت من مخفی نیست «فرماید:  ) همچنین در مورد بیعت مردم با خود می3ساختم(نهج البالغه، خ می
). در روز بیعت نیـز 9، ص11، جق1404الحدید،  ابی (ابن» باشدو جز با رضایت مسلمانان عملی نمی

شما او را امیـر فرماید: مردم، این(حکومت) امر شماست. هیچ کس جز کسی که  خطاب به مردم می
خود کنید، حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شـدیم کـه مـن قبـول والیـت را 

 ). 193، ص3ق، ج 1399اثیر،  ناخوشایند داشتم، ولی شما جز به حکومت من رضایت ندادید... (ابن
ف بـا مـردم، در تقابـل عـوام و     ، ضمن دعـوت وي بـه انصـا   مالک اشتر نخعیهاي جامع خود به  در توصیه امام 

کند؛ چرا که به عقیـده ایشـان خشـم خـواص را      خواص، او را به جلب رضایت عوام به معناي توده مردم، توصیه می
 ). 53کند(نهج البالغه، نامه خشنودي همگان(عوام) بی اثر می
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که والیت فقط براي کسـی  نکته قابل توجه اینکه باید میان مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک شود؛ چنین نیست 
ثابت است که مردم او را به این سمت برگزیده باشند، بلکه در مرحله اعمال والیت است که جـز بـا رضـایت مـردم     
جایز نیست. این، مقتضاي جمع بین ایـن روایـت و ادلـه دیگـري اسـت کـه منشـأ حاکمیـت و والیـت را خداونـد           

بایعنی الناس غیر مسـتکرهین  «نویسد:  اي به کوفیان می نامهدر  ). همچنین علی455، ص1389دانند(ارسطا،  می
 ). 1نهج البالغه، نامه »(و ال مجبرین بل طائعین

شود. اگـر   از دیدگاه فقهاي شیعه، حکومت بر اساس شور و مشورت، مشارکت مردم و آراي عمومی مردم بنا می
). امام خمینی، در بیان 34، ص11، ج1378حکومتی بر مردم تحمیل شود، آن حکومت اسالمی نخواهد بود(خمینی، 

ضوابط حکومت مطلوب و مـورد نظـر خـود، مشـارکت عمـومی مـردم در تعیـین سرنوشـت خـود را بسـیار مـؤثر            
)، و به مقبولیت مردمی به مفهوم رضایت آنان، به منزله عنصـر کارآمـدي نظـام مشـروع     436، ص5، جهموداند( می

). ایشـان  459، ص20شمارد(همو، ج  ر، اکراه و تحمیل را خالف شرع بر میکند و روي آوردن به اجبا دینی توجه می
 گوید:  در جایی دیگر، مردم را در عرض و شریک رهبر دانسته، می

این همان جمهوري اسالمی است که تمام امور آن در همه مراحل حتی رهبـري آن بـر اسـاس آراي 
ره است؛ زیرا مشاوره بـا اسـتقالل رهبـر و مردم بنا شده است. این نقش براي مردم باالتر از مشاو

امام منافات ندارد، ولی در این نظریه مردم در عرض رهبر و شریک او هستند که طبعاً اذن و رضـاي 
 ).  125، ص1362هر دو معتبر است(خمینی، 

ر حتـی  رو اگـ  ، تحقق و تنجز حکومت در دوران غیبت، به رأي و نظر مردم منوط است. ازایـن مطهرياز نگاه شهید 
تواند خود را به مـردم تحمیـل    امام به حق را مردم از روي جهالت و عدم تشخیص نخواستند، او به زور نباید و نمی«

معتقد است: اگر مردم در صحنه نباشـند و حضـور جـدي     جوادي آملیاهللا  ). آیت107ص 3، ج1368مطهري، »(کند
کنـد و   رت امیرالمؤمنان باشد، نظام اسالمی سقوط مـی نداشته باشند، حتی اگر رهبري آنان در حد وجود مبارك حض

، صـدر ). شـهید  83، ص1378(جـوادي آملـی،   » شـود  گاه بدون خواست مردم متحقق نمـی  حکومت اسالمی هیچ«
اي بـراي   اجتماعی و تحقـق نقـش خلیفـۀ اللهـی انسـان در زمـین را پایـه        -مشارکت عمومی در اداره امور سیاسی

ز جمله اهداف این مشارکت را، باال بردن شخصیت انسان و جلوگیري از اسـتبداد رأي  داند و ا مشروعیت سیاسی می
 ).38، ص1395دارد (صدر،  زین یبخش یمشارکت جنبه آگاه نیو معتقدند که ادانند  رهبران در اداره جامعه می

 . وجوب اجراي احکام اسالم  ۳
ه بر پایه آن، اگـر تحقـق واجبـی منـوط     ، از قواعد بسیار مهم اصول فقه است ک»وجوب مقدمه واجب«اصل 

یابند. سؤال این است کـه آیـا ایـن     ، وجوب شرعی می»به تبع«به مقدمات و امور دیگري باشد، آن مقدمات 
باید گفت: علمـاي اصـولی شـیعه در مسـائل     «اجتماعی نیز کاربرد دارد؟ در پاسخ  -قاعده، در زندگی سیاسی
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ـ »(جسـتند  حکومتی به این اصل تمسک می در برابـر علمـاي    نـائینی ). محقـق  240، ص1، ج1388دي، مرن
هرچنـد اتصـاف مقدمـه واجـب را بـه وجـوب       «کند:  مخالف مشروطه و قوه مقننه به همین قاعده، استناد می
موجب لزوم اتیان است و ایـن مقـدار از لـزوم     -عقال-شرعی استقاللی هم قائل نباشیم... توقف واجب بر آن 

 کعبـی اهللا  ). آیـت 96، ص1382بهشـتی،  »(تمقدمه، فیما بین تمام علماي اسالم اتفاقی و از ضـروریات اسـ  
هایش، نیازمند قدرت است. این قـدرت از نظـر عقلـی و     معتقد است: حکومت اسالمی براي رسیدن به آرمان

هـاي حکومـت اسـالمی،     شرعی براي کارآمدي باید از اراده مردم نشأت گیرد. الزمۀ تحقق اهـداف و آرمـان  
، مـردم بایـد در اداره امـور جامعـه،     »وجـوب مقدمـه واجـب   «مشارکت فعال مردم است و بر مبنـاي قاعـده   

سـازي آنهـا، حکومـت اسـالمی بـه عنـوان امـر         مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا بدون حضور مردم و زمینه
در  سـبحانی، ). از منظـر آیـت اهللا   364و  363، ص1394واجب استقرار و استمرار پیـدا نخواهـد کرد(کعبـی،    

ه هدف نیست، بلکه هدف از تشکیل حکومت، تنفیـذ احکـام و قـوانین اسـالمی،     اسالم اگرچه حکومت به ذات
تأمین زندگی کریمانه براي مردم و احقاق حقوق آنان است، ولی از آنجـا کـه ایـن اهـداف در جامعـه امـروز،       
بدون تأسیس حکومتی که همه در برابر آن خاضع باشند، امکـان تحقـق نـدارد، بـر همگـان الزم اسـت بـا        

 ).52و  651، ص1، ج1379عال خود چنین حکومتی را تشکیل دهند(سبحانی، مشارکت ف
اي براي حفظ نظام اقتصادي، امنیت اجتمـاعی، دفـاع از مستضـعفان در     ، تشکیل حکومت را وسیلهامام علی

مـن   إنـه البـد للنـاس   «فرماید:  داند و بر ضرورت آن از این جهت تأکید می برابر زورمندان و دفع دشمنان اسالم می
أمیر بر أو فاجر یعمل فی إمرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ اهللا فیها األجل و یجمع الفیء و یقاتل به العـدو و  

). به عقیده برخی محققـان، از نظـر عقلـی، اقامـه     39نهج البالغه، خ »(تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوي
در جامعه، متوقف بر خواست و اراده مردم است؛ تا زمـانی کـه مـردم در     عدل اجتماعی و پیاده کردن احکام اسالمی

هاي دینی در جامعـه نظـر نداشـته باشـند، برقـراري       این زمینه همراهی نکنند و بر اجرایی شدن عدل و سایر آموزه
سـخ  ). امـام خمینـی، در پا  6، ص1380عدالت اجتماعی و تحقق اهداف حکومت اسالمی مقدور نخواهد بود(اراکی، 

این استفتا که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسـالمی والیـت دارد؟، بـر مشـارکت مـردم در تشـکیل       
والیت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشـکیل حکومـت،   «، می فرماید:  حکومت اسالمی تأکید کرده

شـده   یاد شده است و در صدر اسالم تعبیر مـی  بستگی دارد به آراي اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن
 ). 459، ص1378خمینی، »(به بیعت با ولی مسلمین

. 2. اصل ثبوت والیت فقیه در جمیـع صـور؛   1در واقع امام، در این جمله دو مسئله را از هم تفکیک کرده است؛ 
نموده است. در بیان آیـت   تشکیل حکومت توسط فقیه. در خصوص مسئله دوم، بر نقش مردم و رأي اکثریت تأکید

 نیز بر تشکیل نظام بر اساس رأي مردم در نظام مردم ساالري دینی تأکید شده است: اي خامنهاهللا 
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یک سر مردم ساالري دینی عبارت است از این که تشکیل نظام به وسیله اراده و رأي مردم صورت «
کننـد،  کنند، نمایندگان را انتخـاب می یکنند، دولت را انتخاب م بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب می

 ).58، ص1379اي،  خامنه»(کنند مسئوالن اساسی را با واسطه یا بی واسطه انتخاب می

، دیدگاه فقهاي شـیعه را  عبدالقادر عودهتألیف  التشریع الجنائی االسالمی،، در تعلیقات بر کتاب اسماعیل صدر
 د:کن در مورد حکومت در زمان غیبت چنین بیان می

االمام فانما تکون بالشکل الـذي تختـاره  غیبۀو  ةاالسالمیه فی ظرف عدم وجود النبو لۀو اما الدو«... 
االمه و ترضاه و من یتزعم الدولۀ االسالمیۀ سواء کان واحـدا ام جماعـۀ انمـا یکـون بـرأي االمـۀ و 

که امت مسـلمان آن را  به شکلی خواهد بود ؛ دولت اسالمی در نبود پیامبر و امام معصوم»اختیارها
 ).446، ص1389اختیار کرده و به آن راضی باشد(ارسطا، 

از رهگذر انجام مقدمـه واجـب اجـراي اسـالم، داراي      ،بر این اساس، مشارکت سیاسی در نظام مردم ساالري دینی
ر فعال هاي قوي فقهی است و از منظر فقهاي شیعه، تحقق اهداف حکومت اسالمی، بدون حضو مبانی و زیرساخت

 مردم امکان پذیر نیست.

 . اشتراک امام و امت در تکاليف حقوق عمومي  ۴
اي  شـود. امـت بـه جامعـه     حکومت اسالمی از چهار عنصر اصلی امامت، امت، شریعت و حاکمیت الهی تشکیل مـی 

شود. مـردم در جامعـه اسـالمی، در صـورت      اشاره دارد که با امام و ولی الهی هم مقصد و هم هدف و هماهنگ می
ه به عنوان یـک هویـت واحـد و مشـخص،     یابند ک پذیرش والیت ولی اهللا، تبدیل به امت شده و به مقامی ارتقا می

 گیرند.  مخاطب دستورات شارع مقدس قرار می
از مجموع آیات اجتماعی و اوامر مربوط به اقامه دین اعم از اجراي عبادات و اعمال قصاص و حـدود 

شود که اداره حکومت در بسیاري از موارد بـراي تحقـق اجـراي  در قرآن کریم این گونه برداشت می
هایی از دین تکلیف امت واقع شده است  د مردم واگذار شده است و اجرایی کردن بخشدین به خو

 ).365، ص1394(کعبی، 

ها در متون دینی، به عنوان یک عامل مستقل در برابر اراده خداونـد مطـرح شـده،     از سوي دیگر، ارادة جمعی انسان
إن «فرمایـد:   ده است. قرآن کریم به صراحت میتغییر و تقدیر سرنوشت انسان به دست خود و با اراده خود مطرح ش

). به باور برخی فقهاي شیعه، آیۀ شـریفه حـاکی از اراده تکـوینی    11اهللا الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم(رعد: 
ها خود اراده جمعی داشته باشند و این اراده جمعـی حاصـل مشـارکت     خداوند در حوزه جامعه سیاسی است که انسان

هاي فردي در چارچوب مشـارکت همسـو شـدند، از نتیجـه آنهـا ارادة جمعـی بـه وجـود          ت؛ زیرا اگر ارادهجمعی اس
 ). 32، ص1377عمید زنجانی، »(آید می
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 . مسئوليت متقابل و همگاني ۵

مسئولیت همگانی و متقابل مسلمانان در جامعه اسالمی، یکی از مبـانی و ادلـه حضـور فعـال مـردم در حکومـت و       
چنـین   دار شدن وظایف و اعمال و هـم  در لغت عبارت است از: عهده» مسئولیت«رود.  سی به شمار میمشارکت سیا

). مسئولیت همگانی مسلمانان نسبت به یکدیگر، در امور اجتماعی به معناي 1165ص ،2ج ،1337سرپرستی(عمید، 
، 1394دار شدن وظایفی نسبت بـه سـایر مسـلمانان در امـور اجتمـاعی از سـوي هـر مسـلمان اسـت(کعبی،           عهده
هایی را در سه سـطح فـردي، خـانوادگی و     معتقد است: افراد در طول حیات خود مسئولیت مطهري). شهید 366ص
ترین نوع مسئولیت انسان، در اصـل فطـري عـدالت     ماعی دارند. در این بین مسئولیت اجتماعی، به عنوان انسانیاجت

و  يانجام داد بلکـه وحـدت، همکـار    توانینم يرا فرد یاجتماع تی). مسئول85ص ،7ج ،1382 ،ي(مطهرریشه دارد 
یت همگـانی، مؤمنـان را ولـی و سرپرسـت     ، با اشاره به این مسـئول زین می). قرآن کر87قدرت الزم است(همان، ص

). پیامبر گرامی اسالم، همه مسلمانان را حافظ و سرپرست یکدیگر معرفی و آنـان را  72کند(توبه:  یکدیگر قلمداد می
). از منظر پیامبر گرامی اسـالم، کسـی   38ص ،72ج ،ق1403 ،یمجلسداند( نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئول می

من اصبح و لم یهتم بـامور  «ور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، از زمرة مسلمانان نیست: که شب را صبح کند و به ام
هـا در   . در نگاه پیامبر اسـالم، سرنوشـت انسـان   )275ص ،3ج ،ق1419 ،یانجیماحمدي ( »المسلمین فلیس بمسلم

ل بدن واحـد اسـت کـه    جامعه، آن چنان به هم گره خورده و افراد نسبت به یکدیگر مسئول هستند که مثل آنان مثَ
مثل المؤمن فی تواددهم و تراحمهم کمثـل الجسـد اذا اشـتکی    «شود:  درد یک عضو موجب ناراحتی همه اعضا می

). بر اساس اصل مسئولیت همگانی اسـت  150، ص58ق، ج  1403مجلسی، »(بعضه تداعی سائره بالسهر و الحمی
ي معیشتی آنان را همپاي اهتمام به تکالیف عبادي و فـردي  که لزوم اهتمام مؤمنان به اصالح جامعه و تأمین نیازها

). از این رو، مشارکت مردم در امور حکومت اسالمی و سهیم شدن آنان در 104، ص5، ج 1383کند(قرائتی،  امر می
هاي ناشی از آن، در راستاي تحقق وظایف اجتماعی مسلمانان نسـبت بـه یکـدیگر،     امور جامعه و پذیرش مسئولیت

شود. مردم باید در اداره امور جامعه اسالمی مشارکت کنند تا تکلیف خود نسبت به امـور   شرعی محسوب میتکلیف 
 ).367، ص1394دیگران را از این طریق انجام دهند(کعبی، 

 . وجوب حفظ نظام۶
ه یکی از وظایف مهم امت اسالمی، حفظ نظام اسالمی است. حفظ نظام اسالمی، همواره مورد توجـه فقهـاي شـیع   

گویـد:   حفظ نظام را در موارد اضطرار و مصلحت عمومی بر احکام اولیه مقدم داشته، و مـی  بوده است. امام خمینی
). بـه  150، ص11، ج 1357خمینی، »(حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد«

ست، یکی از احکام اولیه اسـالم و مقـدم بـر همـۀ     ا اي از والیت مطلقه رسول اهللا نظر ایشان، حکومت که شعبه
تواند از حج، که فریضه مهم الهی است، در مواقعی که صالح کشور اسالمی باشـد،   احکام فرعیه است. حکومت می
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). از سوي دیگر، این نکتـه از بـدیهیات توسـعه سیاسـی بـه شـمار       114، ص1382موقتاً جلوگیري نماید(منصوري، 
اي که از حمایت مردمی برخوردار باشد، به همان میزان داراي ثبـات سیاسـی    ، به هر اندازهرود که قدرت سیاسی می

هاي اقتداري ایران در طـول   ). از این رو، امام خمینی با توجه به عملکرد حکومت241، ص1، ج1388است(مرندي، 
به تعهـدات دینـی و حفـظ و    هاي مردم ساالر دینی، بهترین شیوة حکومتی براي عمل  تاریخ و شناخت مزایاي نظام

رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند کـه مـورد موافقـت و عالقـه     «داند:  می» جمهوري اسالمی«ثبات حکومت را 
). ایشان، مشارکت مردم را به عنوان 6، ص4، ج 1357خمینی، »(مجموع جامعه باشد و این جمهوري اسالمی است

کند و مشارکت همه جانبـه مـردم    حفظ امنیت در جامعه معرفی می ترین عامل ثبات حکومت و ضامن نظام و بزرگ
گوید: آگاهی مردم و مشـارکت و نظـارت و    را موجب تأمین استقالل کشور، آزادي مردم و اصالح جامعه دانسته، می

ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعـه خواهـد بود(جمشـیدي،     ها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگ همگامی آن
 ). 655ص، 1385

 . وجوب اطاعت امت از امام۷
هاي مشارکت سیاسی اسـت کـه مشـارکت کننـدگان بـا ایـن        اطاعت مردم و امت از امام و رهبر خود، یکی از جلوه

دارند. این اطاعت از امـام، موجـب ثبـات سیاسـی و اسـتمرار       اطاعت، به نوعی حمایت خود را از امام و رهبر ابراز می
گیـرد، زمـام امـور بـه دسـت       حکومت اسالمی که بر اساس موازین فقهی شکل مـی  شود. در حکومت اسالمی می

همان ولی فقیه است. اطاعت مردم از ولی فقیـه،   در عصر غیبت، این شخص .است عۀحاکمی است که واجب االطا
بـین  کـه عـدم اطاعـت، موجـب از      چنان  کند. هم سبب انتظام امور سیاسی شده و عزّت جامعه اسالمی را تأمین می
 فرماید:  در این خصوص می رفتن حکومت اسالمی و حاکمیت دیگران خواهد شد. امام علی

و همانا حکومت الهی حافظ امور شماست. بنابر این، زمام امور خود را بی آنکه نفاق ورزید یا کراهتی داشـته باشـید،   
خالص نداشته باشید، خدا دولت اسـالم را  به دست امام خود سپارید. به خدا سوگند! اگر در پیروي از حکومت و امام ا

 ).169البالغه، خ  از شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد گردانید و در دست دیگران قرار خواهد داد(نهج
و «فرمایـد:   ، اطاعت مردم از حاکم اسالمی را به عنوان یکی از حقوق حاکم، الزم الرعایه دانسته، میامیرالمؤمنین
؛ و اما حق من بر شما این است کـه  »لیکم فالوفاء بالبیعۀ و... و اإلجابۀ حین ادعوکم و الطاعۀ حین آمرکمأما حقی ع

، همـان »(به بیعتتان وفا کنید و چون شما را فرا خوانم اجابتم نمایید و چون به شما فرمان دهم از من اطاعـت کنیـد  
 ).34خطبه 

ی، نقطۀ عزیمـت در پیونـد میـان مـردم و حکومـت اسـت و       بنابر این، لزوم اطاعت از حاکم در حکومت اسالم
هاي جامعه اسـالمی اسـت. ایـن اطاعـت، از رهگـذر مشـارکت فعـال         موجب استواري نظام سیاسی و تحقق آرمان
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یابـد و مبنـایی    هاي رهبري نظام، تحقق مـی  ها و حمایت سیاسی و هم افزایی امت در اداره امور جامعه تحت هدایت
 یاسی و سهیم شدن مردم در اداره امور جامعه.است براي مشارکت س

 . النصيحه الئمه المسلمين۸
پاي حاکمان و زمامداران، خود را مسئول و از زمینه سازان حکومت اسـالمی   در جامعه اسالمی، از آنجا که مردم هم

ن، بایـد ناصـح و   کنند که نسبت به سایر اعضاي جامعه، اعم از سایر مـردم و حاکمـا   آورند، احساس می به شمار می
کعبـی،  »(دهـد  این دلسوزي در قالب نصیحت و خیرخواهی براي امام مسـلمانان خـود را نشـان مـی    «دلسوز باشند. 

). در منابع دینی اسالمی، نصیحت و خیرخواهی دیگران، به عنوان بخشی از حقوق الهـی بـه شـمار    368، ص1394
بلکه براي اجراي آن الزم است همکاري و هم افزایی داشـته  آید که بندگان نسبت به یکدیگر، نباید دریغ ورزند،  می

 فرماید:  می ). علی 216باشند(نهج البالغه، خ 
اندیشـد و  کند، به عواقب کـار تـو می کند، دل سوز توست، به تو نیکی می کسی که تو را نصیحت می

لفت با او، مایه تباهی و کند. از این رو، اطاعت از او، موجب هدایت تو و مخا هایت را جبران می کاستی
 ).3279، ص8، ج 1375زیان تو خواهد بود(ري شهري، 

فرمودند، بر اصل نظارت بـر اعمـال    ترین مسائل امت اسالمی را بیان می الوداع، که اساسی حجۀ، در پیامبر اکرم
باره آن خیانت کنـد:  فرمایند: سه خصلت است که قلب هیچ مسلمانی نباید در  پیشوایان مسلمین تأکید ورزیده، و می

، 1، ج 1388خالص کردن عمل براي خدا، نصیحت پیشوایان مسلمانان و همراه بودن با جماعـت مسـلمانان(کلینی،   
، مردم را از کتمان سخن حق و عدم مشورت عادالنه خود نسـبت بـه زمامدارشـان نهـی     ). امیرالمؤمنین403ص

لت آمیز خودداري نکنید؛ زیرا من (به عنوان یک انسان) خود از گفتن سخن حق و یا مشورت عدا«فرماید:  کرده، می
دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند مرا در خصوص چیزي که خـود نسـبت    را برتر از اشتباه نمی

 ).216(نهج البالغه، خ » تر است، کفایت نماید به آن مالک
و خیرخواهی باید بر اساس حـق و عـدل و از روي دلسـوزي و     برآیند چنین روایاتی این است که اوالً، نصیحت
؛ یعنی نصیحت نتیجه محبـت  النصح ثمرة المحبۀ«فرماید:  می عالقه مندي نسبت به حاکمان باشد. چنانکه علی

سیاسی تلقی شود تا  -)، این خیرخواهی، باید به عنوان یک وظیفه مهم اجتماعی429، ص12، ج 1370است(نوري، 
، شاهد تحقق اهداف حکومت اسالمی باشیم. ثانیاً، زمامدار در حکومت والیـی، همـواره تحـت نظـارت     در سایه آن

تواند او را از بسـیاري از اشـتباهات خطیـر سیاسـی      مردم بوده، در برابر آنان مسئول است. این احساس مسئولیت می
در بیـان حقـوق    ند. امیرالمؤمنـان ایمن دارد و در هدایت صحیح جامعه به سمت اهداف متعالی اسالمی یاري رسا

و «دانـد:   متقابل مردم و حکومت، یکی از حقوق حکومت اسالمی را نصیحت خالصانه نسبت به حاکم اسـالمی مـی  
اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی را ادا نماییـد؛ و چـون شـما را    
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تـرین   نیز مهم کعبیاهللا  ). آیت34نهج البالغه، خطبه »(ه شما فرمان دهم اطاعتم نماییدبخوانم اجابتم کنید و چون ب
خیرخواهی مردم نسبت به امام در هر موضوعی بـه فراخـور   «داند:  مصداق خیرخواهی را مشارکت در اداره جامعه می

کعبـی،  »(مـور عمـومی دانسـت   توان در مشارکت مردم در اداره ا ترین مصداق آن را می یابد و مهم حال، مصداق می
 ). 369، ص1394

منـدي   گري و خیرخواهی نسبت به حاکمان، که بیانگر بلوغ سیاسـی مـردم و عالقـه    بنا بر این، روحیه نصیحت
شود، در بینش سیاسی اسالم، مـردم وظیفـه    آنان به پایداري نظام سیاسی است، موجب تعالی و پیشرفت جامعه می

هاي جاري کشور پرداخته، یاریگر مسـئوالن و حاکمـان    گذاري سازنده خود، به نقد سیاستهاي  دارند با طرح دیدگاه
، 1387کریمـی واال،  »(یـاد شـده اسـت   » النصیحۀ ألئمۀ المسـلمین «در منابع روایی از این وظیفه با عنوان «باشند. 
کت سیاسـی و از طریـق   ، نصیحت و خیرخواهی امام مسلمین، امروزه در قالب مشـار عمید زنجانی). به باور 228ص

 یابد:  شرکت در انتخابات تحقق می
کنند تـا  در جمهوري اسالمی ایران چون نظارت براي آحاد مردم میسر نیست، نمایندگانی انتخاب می

نظارت بر مجریان قوانین را در مجلس انجام دهند، شرکت در انتخابات مجلس، ریاست جمهـوري، 
کننـد. اینهـا همـه مصـداق  م راه مسـئوالن را تعیـین میمجلس خبرگان و... مواردي است که مـرد

 ).38، ص1377آیند(عمید زنجانی،  نیز به شمار می» النصیحۀ ألئمۀ المسلمین«

 . وجوب امر به معروف و نهي از منکر۹
هایی که در منابع اسالمی وجود دارد و بـا مشـارکت سیاسـی همسـویی دارد، مسـئله       یکی از مفاهیم و گزاره

هـاي خـاص اعمـال     امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر، توسط افراد یـا گـروه  
پـذیرد.   مشارکت جمعی تحقـق مـی  شود، بلکه همۀ مردم باید نسبت به آن اهتمام ورزند؛ زیرا این امر، با  نمی

هاي قرآنی در مورد امر به معروف و نهی از منکر نیز متوجـه امـت اسـالمی و همـه      بر همین اساس، خطاب
افراد جامعه است. در یک مورد، براي ترغیب مردم به اقامه این فریضه، قرآن کـریم از کسـانی کـه بـه ایـن      

). در جـاي  110یاد نموده است(آل عمـران:  » امۀخیر «ن و ترین کسا کنند، به عنوان شایسته فریضه قیام می
ي، مردم را به خیر و صـالح دعـوت کننـد و     فرماید: از شما مسلمانان باید عده دیگر، در ترغیب مسلمانان می

). در آیـه دیگـر   104آنان را امر به معروف و نهی از منکر نمایند و ایـن عـده حقیقتـاً رسـتگارند(آل عمـران:      
تـرین   الیت مؤمنـان بـر یکـدیگر، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را بـه عنـوان برجسـته           ضمن پذیرش و

). همچنـین امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، جـزو        71کند(توبـه:   هاي مؤمنان راستین معرفـی مـی   ویژگی
ألـذین إن مکنـاهم   «آیـد:   هاي مهم مؤمنان پس از پیروزي بر دشمن و تشکیل حکومت به شمار مـی  رسالت
، در لقمـان حکـیم  ). 41حـج:  »(و أمروا بـالمعروف و نهـوا عـن المنکـر     ةو آتوا الزکا ةرض أقاموا الصالفی اال
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به فرزندش در کنار دستور به نماز، به اقامـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر دسـتور          هاي حکیمانه توصیه
 ).  17دهد: فرزندم نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن(لقمان:  می

محمدي ، قوام شریعت وابسته به امر به معروف و نهی از منکر و اقامۀ حدود الهی اسـت( از نگاه امیرالمؤمنین
). همه اعمال نیک، حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکـر،  1940، ص5، ج1375شهري،  ري

، نظارت بر دستگاه حاکمـه در  ). امام374الغه، حکمت اي است در برابر دریاي پهناور است(نهج الب همچون قطره
و أفضل من ذالـک کلـه کلمـۀ عـدل     «داند:  ترین مصداق این فریضه می قالب امر به معروف و نهی از منکر را، مهم

هرکس نـزد پیشـواي سـتمگر    «، در این مورد چنین نقل شده است که فرمود: همان). از امام باقر»(عند امام جائر
اش کند و از عذاب و خشم خداوند بترساند، برایش اجر جـن و انـس    را به تقواي الهی فرمان دهد و موعظه برود و او

، علت هالکت مردمـان پیشـین را   ). علی1944، ص5، ج1375شهري،  ريمحمدي » (و همانند اعمال آنها باشد
 فرماید:  دانسته، و خطاب به پیروان خود می غفلت از این فریضه 

ي گناه گشتند، علماي دین آنان را از ایـن  زیستند، هالك شدند چون آلوده بل از شما میکسانی که ق
کار نهی نکردند و هنگامی که بر گناهان خود اصرار ورزیدند و دانشمندانشان به نهی آنها نپرداختنـد، 

را از  گرفتار مجازات شدند. پس امر به معروف و نهی از منکر کنید و...، واي بر گروهـی کـه خداونـد
معتقد ). امام57و 56، ص5، ج1388کنند(کلینی، طریق امر به معروف و نهی از منکر اطاعت نمی

است: اگر طایفه حاکم و فرمانروایان به منکر آلوده شوند، و مردم نسبت به این قضیه، پس از علم به 
، 2تا، ج کرد(صدوق، بی تفاوت باشند و نهی از منکر نکنند، خداوند هر دو گروه را عذاب خواهد آن بی
). آن حضرت فرمود: امر به معروف و نهی از منکر را رها مکنید که در ایـن صـورت، بـدهاي 521ص

گیرند و آنگاه هرچه دعا کنید، مستجاب نخواهد شـد(نهج البالغـه،  شما زمام امورتان را به دست می
 ).31نامه 

ن آنان در اداره امور جامعه، از رهگذر امر به معـروف و  موارد فوق، بیانگر اهمیت مشارکت سیاسی مردم و سهیم شد
توانـد   نهی از منکر براي جلوگیري دستگاه حاکمه از انحراف است؛ چرا که هرگونه انحراف در دستگاه حاکمـه، مـی  

جامعه را به انحراف و اعمال منکر سوق دهد. تالش براي اصالح و نظارت بـر اعمـال و رفتـار کـارگزاران، موجـب      
اقامـه ایـن فریضـه را وظیفـه      همه جامعه و نجات از گمراهی و فساد خواهد شد. از این رو، امـام خمینـی  اصالح 

 فرماید:  همگان دانسته، و می
هاي اجرایی است، امـر بـه معـروف کنـیم  شما و ما موظفیم که در تمام اموري که مربوط به دستگاه

ئول براي کار خودمان، مسئول کارهـاي مان مسئولیم، نه مس )، و همه244، ص13، ج1378(خمینی، 
همه باید نسبت بـه هـم رعایـت بکننـد، » کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته«دیگران هم هستیم: 

مسئولیت من هم گردن شماست مسئولیت شما هم گردن من است. باید نهی از منکر بکنید، امر بـه 
 ).  47، ص8، ج 1378معروف بکنید (خمینی، 



 55  یرانمبانی فقهی مشارکت سیاسی در حقوق اساسی جمهوري اسالمی ا

شده است که امام خمینی، تحصیل قدرت براي انجام امر بـه معـروف و نهـی از منکـر را     اهمیت مسئله موجب 
واجب بداند و قدرت را از شرایط واجب به شمار آورد، نه وجوب. قدرت بر انجام امر به معروف و نهی از منکـر، بایـد   

تقیه به حداقل برسـد(میر  تحصیل شود و امر به معروف به حوزه عمومی کشانده شود. بر این اساس، تالش شود که 
 ). 13، ص1388موسوي، 

 . وجوب تعاون و همياري اجتماعي۱۰
فرماید: و یکدیگر را بر  از دستورات مهم اجتماعی قرآن کریم، دستور به تعاون و همیاري در امور خیر است. قرآن می

. و تعـانوا علـی البـر و التقـوي و ال     «..انجام کارهاي خیر و پرهیزکاري یاري نمایید، و بر گناه و تجاوز یاري ندهید: 
دهخـدا،  »(و هـم پشـت شـدن    به یکدیگر یاري کـردن «در لغت » تعاون). «2مائده: »(تعاونوا علی االثم و العدوان...

) معنا شده است. در آیه شریفه، مسلمانان به اجتماع و کمک به یکدیگر، در ایمـان بـه خـدا و    5950، ص4، ج1373
، 1374انـد(طباطبایی،  توصیه و از همکاري با هم در انجام گناه و هر گونه تجاوز نهی شدهعمل صالح بر مبناي تقوا 

کند. امر اداره  ). اداره موفقیت آمیز حکومت اسالمی، زمینه و بستر بسیاري از کارهاي نیک را فراهم می266، ص5ج
اندیشمندان، لزوم مشارکت مـردم  آید. از این رو، به عقیده برخی  صحیح و موفق یکی از مصادیق خیر به حساب می

در اداره حکومت اسالمی، از وظایفی است که بر اساس توصیه به تعاون در قـرآن کـریم، قابـل برداشـت و اسـتناد      
 ).370، ص1394است(کعبی،

 . وجوب تواصي به حق و صبر۱۱
ها در زیانند مگر  انبه عصر سوگند که انس«هاي مهم قرآن کریم، سفارش به حق و صبر است:  یکی دیگر از توصیه

اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را بـه شـکیبایی و    کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده
). نکته قابل توجه اینکه توصیه به حق، به صورت مطلق و عام در قرآن بیان 3-1(عصر: » اند استقامت توصیه نموده

گیرد. در امر حکومـت نیـز مـردم بـا مشـارکت در اداره حکومـت        ی را در بر میهاي اجتماع شده است و همه عرصه
مردم با انتخـاب خـود،   «توانند یکی از مصادیق این امر را تحقق بخشند.  اسالمی از طریق بیان نظر و رأي خود، می

از آن طریـق   دهند که از نظر آنان، اداره حکومت اسالمی کارگزاران حکومت اسالمی را به سمت و سویی سوق می
 ).371، ص1394کعبی، »(شود بیشتر به موفقیت و تحقق اهداف نزدیک می

 . اصل شوري۱۲
ها و تعالیم دینی است که فرهنگ اسالمی بر آن اهتمام و تأکید ورزیده است. مشورت، یکـی   ، یکی از آموزه»شورا«

از اصول قرآنی و از ارکان زندگی مؤمنان و به طور خاص از عناصر برجسته قوام بخـش حکومـت اسـالمی اسـت.     
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شان رابطۀ عمیق دارد. در قرآن  وشت سیاسیاي، با نقش مردم در حکومت و حضور در تعیین سرن تحقق چنین آموزه
فاعف عنهم و استغفر «... اجتماعی، به صراحت امر به مشورت شده است:  -در مسائل سیاسی کریم، پیامبر اکرم

). با توجه به قراین مختلف از توصیه مذکور در ایـن خطـاب بـه پیـامبر     159آل عمران: »(لهم و شاورهم فی االمر...
و حاکمـان امـت اسـالمی؛ یعنـی ائمـه       برداشت کرد که مشورت در امور، بر جانشینان پیامبرتوان  ، میاسالم

اطهار و فقهـاي داراي والیـت نیـز تکلیـف شـده اسـت. نفـس مشـورت یکـی از وظـایف حـاکم اسـالمی تلقـی              
است،  ). در اداره حکومت اسالمی، در حدودي که شارع مقدس به مردم واگذار کرده422، ص1389شود(ارسطا،  می

مشورت از کارآمدترین ابزارهاي رسیدن به صواب و موجب اتخـاذ تصـمیماتی بـا احتمـال کمتـري از خطـا خواهـد        
و شـاورهم فـی   «). به عقیده برخی محققان، حاکم اسالمی بر مبناي دستور قـرآن کـریم   372، ص1394بود(کعبی،

گونه  ده از نظرهاي مشورت دهندگان پیش ببرد. آن، مکلف به مشورت با مردم است. باید اداره امور را با استفا»االمر
اند براساس آیه شـریفه   که در اصل ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، پیش بینی شده است. مردم مکلف

در اداره امور کشور مشورت کننـد و نظرهـاي مشـورتی خـود را بـه کـارگزاران حکومـت        » و امرهم شورا بینهم...«
یابد و  . آنان حق ندارند از این تکلیف سر باز زنند. از منظر این محققان، مشورت حکم وجوبی میاسالمی ارائه نمایند
ها و پیشنهادهاي سازنده در امر اداره جامعه اسالمی، مسـاعدت   شوند حاکم اسالمی را با ارائه نظریه مردم مکلف می

از نظرات دیگران بهـره بـرده، مـردم را بـه     و یاري نمایند. حاکم اسالمی نیز موظف است در امورات مهم حکومتی، 
 مشارکت فعال سیاسی ترغیب نماید.
نمودند و هم دیگران را بـه   دهد که ایشان، هم با مردم مشورت می نشان می سیره عملی پیامبر اسالم و علی

 ةکثیـر المشـاور   کـان رسـول اهللا  «نقـل شـده اسـت:     خواندند. این جمله در مورد پیامبر مشورت دهی فرا می
ترین  ). یا مشورت، مهم428، ص8تا، ج ؛ یعنی رسول خدا زیاد اهل مشورت با اصحاب خود بود(عاملی، بی»الصحابه

هیچ بی نیازي چون خرد، هیچ درویشی چـون نـادانی، هـیچ میراثـی چـون      «است:  پشتیبان انسان از منظر علی
آن بـود تـا    روش امـام ). «54نهج البالغه، حکمت »(فرهیخته بودن و هیچ پشتیبانی چون مشورت نمودن نیست

کار را بدون مشورت مردم پیش نبرد، این امر براي مردمی که درك سیاسی داشتند، شوق بیشتري بـراي همکـاري   
 فرماید:  ). از این رو، حضرت در ترغیب مردم براي مشورت دهی می71، ص1380جعفریان،»(کرد ایجاد می

هاي خشمگین  گویند، حرف نزنید. و چنانکه از آدم اهان سرکش سخن میپس با من چنانکه با پادش
گیرند دوري نجویید و با ظاهرسازي با من رفتار نکنید، و گمان مبریـد اگـر حقـی بـه مـن  کناره می

پیشنهاد دهید، بر من گران آید، یا گمان کنید که من در پی بزرگ نشان دادن خویشم؛ زیرا کسی که 
دن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن براي او دشوارتر خواهد بود. شنیدن حق یا عرضه ش

 ).  214پس از گفتن حق یا مشورت در عدالت، خود داري نکنید(نهج البالغه، خ 
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شـود. هـرکس شـورایی عمـل نمایـد، در       هرکسی استبداد رأي داشته باشـد، هـالك مـی    از منظر امام علی
. به باور برخی، اگر حکمت و فلسفۀ اصـل شـورا، شـریک شـدن بـا عقـل       هاي مردم شریک شده است(همان) عقل

و یـا  » رأي مـردم » «عقـل جمعـی  «توان اصـل شـورا را بـه منزلـه یکـی از مبـانی مشـروعیت         دیگران باشد، می
 ). 235، ص1، ج1388اجتماعی فرض کرد (مرندي،  -، در زندگی سیاسی»انتخابات«

آید که اصل شورا بـه عنـوان    خصوص مشورت با دیگران، به دست میدر  از این تأکیدات مؤکد امیرالمؤمنین
بـا  «سازد.  هاي مشارکت سیاسی، مشارکت مردم در اداره امور حکومت اسالمی را ضروري می یکی از ادله و زیرساز

توجه به تکلیف حاکم اسالمی به مشورت بـا مـردم، نظرهـاي ایشـان را مبنـاي کلـی اداره جامعـه اسـالمی قـرار          
 ). 372، ص1394کعبی،»(دده می

نکته حائز اهمیت در استدالل به آیه شورا این است که این استدالل آن گاه تام است که قبالً اثبـات شـود کـه    
حکومت و رهبري بر اجتماع نیز همانند امور مربوط به شهر و شهرداري از زمره امور مردمی است؛ زیـرا اگـر ثابـت    

توان استدالل کرد که حکومت جزء حق النـاس اسـت و مؤمنـان     ست، میشود که حق در حکومت متعلق به مردم ا
کنند، اما تا وقتی که اثبات نشده کـه حـق حکومـت از حقـوق      هاست، با مشورت اداره می اموري را که متعلق به آن

، لـزوم  رسـانند  این که مؤمنان امور خود را با مشورت به انجام مـی  توان با تمسک به متعلق به مردم است، هرگز نمی
 ).151-150، ص1367شورایی بودن حکومت را اثبات کرد(جوادي آملی،

، براي اثبـات حاکمیـت مـردم بـر مـردم و      »و امرهم شورا بینهم«، تمسک به آیه آملی  جوادياهللا  از منظر آیت
هستند   ). البته ایشان از جمله کسانی432، ص1378تمسک به عام در مورد مقطوع العدم، باطل است(جوادي آملی، 

که معتقدند، اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمانه نیست. لذا شایستگی رهبري و والیـت  
 ).481، ص1378را ندارد(جوادي آملی، 

 . بيعت۱۳
، از اصول نظام خالفت در میان اهل سنت، به ویژه با تفسیري است که تأکید بر نقـش مهـم اهـل حـل و     »بیعت«

و نظام والیت در میان شیعیان است. مبایعت، قراردادي است که پس از مشورت و توسط اهل حل و عقـد   عقد دارد،
شود که بـر احکـام    گردد. طبق این قرارداد، امام منتخب ملزم می از یک سو، و امام منتخب از سوي دیگر، منعقد می

تـزم بـه اطاعـت از امـام در تصـمیمات      شریعت و مطابق حق و عدل عمل نماید. در مقابل، اهل حل و عقـد نیـز مل  
باشند. بیعت به این ترتیب، یک قرارداد دو سویه و مشروط به شروطی است که اهل حل و عقد تعیـین   مشروع او می

 ).144، ص1375کنند(فیرحی، می
 دهد که بیعت در صدر اسالم مورد توجه مسلمانان قرار گرفته، هنگـام زمامـداري   مطالعه تاریخ اسالم نشان می

هاي صدر اسالم، بیعت مـردم بـا    و خلفاي پس از آن حضرت، همواره مطرح بوده است. از جمله بیعت پیامبراکرم
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فرمایـد: کسـانی کـه بـا تـو بیعـت        مـی  است. خداوند در مورد بیعـت بـا پیـامبر    و امیرالمؤمنان علی پیامبر
هاست. پس هرکس پیمان شکنی کنـد،   دست آننمایند و دست خدا باالي  کنند(در حقیقت)، تنها با خدا بیعت می می

هنگامی که در زیـر درخـت بـا     -خداوند از مؤمنان«فرماید:  . همچنین می تنها به زیان خود پیمان شکسته است و...
). شـواهد تـاریخی نشـان    513-512، صترجمـه مکـارم شـیرازي    18فتح: » (راضی و خشنود شد -تو بیعت کردند

بیعت کردند. این بیعت، همواره مورد توجـه بـوده و از    ز قتل عثمان، مردم با علیدهد که در غدیر خم و پس ا می
. حضـرت  1گرفته است. نمونه آن این است:  در برابر دیگران به عنوان اتمام حجت مورد استناد قرار می سوي امام
 فرماید: می طلحه و زبیرخطاب به 
 و آمدنـد،  مـن  سوي به آنان تا نرفته، مردم پی در حکومت برايمن که -دارید می پنهان چه گر-دانید می شما

. کردنـد  بیعت و خواستند مرا که بودید کسانی از نفر دو شما و کردند، بیعت من با آنان که آن تا نداده بیعت قول من
 در مـرا  کـه  بودید شما ... این.دنیا متاع آوردن دست به براي نه بود و ترس با من نه از روي مردم عموم بیعت همانا

 ). 593، ص1379داشتید(دشتی،  پنهان را نافرمانی و ظاهر، را من از اطاعت دادید، راه خویش بر حکومت
. بیعت بـا رضـایت صـورت    1دو نکته در این کالم امام وجود دارد که در امر مشارکت سیاسی قابل توجه است: 

راسـتاي آن حمایـت از حـاکم اسـالمی، امـري       . وفاي به بیعت و در2شود؛  گیرد؛ کسی بر انجام آن مجبور نمی می
 الزامی است.

 فرماید:  . حضرت خطاب به معاویه می2
اند که با ابابکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردند، پـس آن  همانا کسانی با من بیعت کرده
اند بیعـت تو تواند خلیفه دیگر انتخاب کند. آن کس که غایب بود، نمی که در بیعت حضور داشت، نمی

مردم را نپذیرد. همانا شوراي مسلمان از آن مهاحرین و انصار است. پس اگر بر امامت کسـی گـرد 
 ).485، ص1379آمدند و او را امام خود خواندند، خشنودي خدا هم در آن است...(دشتی، 

 ).481، ص1379دشتی،»(مردم بدون اکراه و اجبار با من بیعت کردند...«.... خطاب به مردم کوفه: 3
و اما حق من بر شـما ایـن اسـت کـه بـه      «... . خطاب به مردم کوفه هنگام بسیج نیرو براي پیکار با شامیان: 4

بیعت با من وفا دار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید. هرگاه شما را فراخواندم، اجابت نماییـد و فرمـان   
 ).89، ص1379دادم اطاعت کنید(دشتی، 

 اه بيعت در حکومتنقش و جايگ
چون امامت و والیت ایشان مسبوق به نصب الهی است، بیعت تأکیدي است بر لزوم اطاعـت، و   در مورد معصوم

، در صورتی کـه دلیلـی   شود(نص الهی و بیعت مردم). در زمان غیبت معصوم وجوب اطاعت مستند به دو علت می
راي اثبات وجوب اطاعت کـافی اسـت. بیعـت در عـرف رایـج      بر ثبوت نصب والیت نباشد، بیعت با والی به تنهایی ب
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). 195، ص1383، در عرف سیاسی امروز ندارد(جوان آراسـته، »انتخابات«مسلمانان، از نظر ماهوي تفاوت چندانی با 
بیعت دقیقاً مصداق روشنی از انتخابات و مشارکت جمعی است. بیعت در دیدگاه شیعه ماهیت کشف کننده دارد، نه «

کننـد، نـه اینکـه بـا انتخـاب خـود بـه او مشـروعیت          او را انتخاب می کننده و مردم به دلیل حقانیت امام انتخاب
). رأي مردم و خبرگان در زمان ما نیز کاشف است از والیت داشتن شخصی. از 40، ص1377عمید زنجانی، »(دهند

توان گفت: در اسالم، حتی در انتخاب رهبر، مشـارکت جمعـی وجـود دارد؛ چـون خبرگـان کـه رهبـر را         این رو، می
). همین معنـا(رأي)، پـیش از اسـالم بـا عنـوان      41، ص1377اند(عمید زنجانی،  کنند، خود منتخب مردم خاب میانت
 ).49، ص1380وجود داشته، هیچ تفاوت مفهومی بین رأي و بیعت وجود ندارد(موسویان، » بیعت«

عت و وفـاداري مطـرح اسـت، در    هایی دارد؛ زیرا در بیعت التزام به اطا اما در نگاه دیگر، انتخابات با بیعت تفاوت
حالی که ماهیت انتخابات اعطاي نمایندگی و توکیل است. فرد منتخب از آن جهـت کـه وکیـل مـردم اسـت، بایـد       

). تفاوت دیگر اینکه، بیعت دایمی اسـت و حـق   197، ص1383مطابق اراده و خواست آنان عمل نماید(جوان آراسته،
)، قابل تجدید نظـر و قابـل فسـخ نیسـت و بیعـت      484، ص6، نامه 1379انتخابِ دوباره در آن وجود ندارد(دشتی، 

)، ولی در انتخابات، اصل بر زمانمند بودن است و انتخاب افـراد  7شکنی به معناي فتنه گري است(نهج البالغه، نامه 
ی کـه  گیرد. تفاوت دیگر اینکه، انتخابات از نظر حقوقی، حق مـردم اسـت. در حـال    براي یک دوره معین صورت می

توانند در انتخابات شرکت نکنند و حق خود را اسقاط نماینـد، امـا    بیعت از نظر فقهی وظیفه و تکلیف است. مردم می
). اینکه نهاد بیعت، بـا نهـاد رأي و   197، ص1383آید(جوان آراسته،  عدم بیعت با ولی امر مسلمین گناه به شمار می
اشتباه در فهـم ماهیـت ایـن دو نهـاد اسـت؛ چراکـه بیعـت اعـالم         مراجعه به نظر مردم یکسان تلقی شود، ناشی از 

پذیرد که قبالً به مقامی منصوب شده است. امـا در انتخابـات، مـردم بـا      وفاداري است و نسبت به کسی صورت می
 ).69، ص1394کنند(کعبی،  رأي خود فردي را که قبالً منصوب نبوده است، به عنوان نماینده انتخاب می

 گيري نتيجه
در این پژوهش، مبانی فقهی مشارکت سیاسی در حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران بررسی شـد. برآینـد   
این بررسی، این است که مشارکت سیاسی یا همان سهیم شدن مـردم در قـدرت و اداره امـور حکومـت، در     

مشارکت از باب هاي فقهی مهمی برخوردار است.  حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، از مبانی و زیرساخت
مقدمه واجب اجراي اسالم، بیعت با حاکم اسالمی، وجوب اطاعت از حاکم مسلمان، اجـراي فریضـه امـر بـه     
معروف و نهی از منکر، مشورت دهی به کارگزاران حکومت، نصـیحت و خیرخـواهی نسـبت بـه حاکمـان، و      

ین حکومـت بـر اسـاس رضـایت     مشارکت در اداره امور جامعه از باب تعاون و هم کاري در خیرات و همچنـ 
 رود. هاي مشارکت سیاسی به شمار می عمومی، از جمله مبانی و زیرساخت
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هاي تحقیق حاکی از این است که مشارکت سیاسی، هرچند در مشروعیت بخشی بـه حکومـت اسـالمی     یافته
کت فعـال مـردم در   اي اسـت کـه بـدون مشـار     تأثیري ندارد، اما در کارآمدي و مقبولیت حکومت، تأثیر آن به گونه

حکومت، اجراي اسالم و محقق شدن اهداف حکومت اسالمی، نظیر عدالت اجتماعی و... اساساً امکان پذیر نیسـت.  
است که متکی به حضور مؤثر مردم و مشارکت  نمونه بارز حکومت اسالمی، حکومت پیامبر اسالم و امیرالمؤمنان

ت. از این رو، مردم در حکومت اسـالمی، در کنـار رهبـر و امـام     هاي گوناگون حکومت بوده اس فعال آنان در عرصه
جامعه، وظیفه دارند که در اجراي دین و دستورات حکومت دینی تالش نمایند و در تعیـین سرنوشـت جمعـی خـود     
مشارکت فعال و تأثیر گذار داشته باشند. افزون بر این، همه افراد جامعه به عنـوان امـت اسـالمی، مسـئولیت حفـظ      

هاي گوناگون اداره جامعه، وظایفی را عهده  طلبد که افراد در عرصه اسالمی را بر عهده دارند. این مسئولیت می نظام
اند ضمن بیعت بـا   دار شوند و نسبت به امور اجتماعی اهتمام ورزند. بر این اساس، در جامعه اسالمی همگان موظف

، از او اطاعت نمایند. این امر، امروزه از طریق انتخابات و همـه  امام جامعه، به یاري او برخیزند و هنگام فراخوان امام
پذیرد. در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران هم پیش بینی شده است که مردم در موارد متعدد،  پرسی تحقق می

 گمارند. با حضور در انتخابات، به یاري حاکم اسالمی همت می
حت و خیرخواهی نسبت به امام مسلمین است. مـردم از بـاب   از جمله مبانی فقهی مشارکت سیاسی، اصل نصی

هـاي   ، شرعاً وظیفه دارند که در اداره جامعه با ابراز نظرهاي دلسوزانه، نواقص و کاسـتی »المسلمین النصیحۀ ألئمۀ«
بـه  هاي قرآنی در انجام امـر   کار حاکم اسالمی را جبران نمایند. همچنین مردم به عنوان امت اسالمی، مورد خطاب

یـابی حکومـت صـالحان و     گیـري و سـامان   تـرین معـروف شـکل    گیرند؛ زیرا مهـم  معروف و نهی از منکر قرار می
ترین منکر، به وجود آمدن حکومت جابران و ظالمان است. از این رو، مصداق فریضه امر به معـروف و نهـی از    زشت

 ه اسالمی است.منکر در عرصه سیاسی، حضور فعال مردم در حکومت و اداره امور جامع
بیان شـده  » رضی العامه«در حکومت اسالمی، اصل رضایت عمومی شرط است که در منابع دینی، تحت عنوان

است. از منظر منابع فقهی، حاکم اسالمی حق ندارد به زور و غلبه بر مردم حکومت کند، بلکـه موظـف اسـت، اداره    
اند براي مشـورت دهـی بـه حـاکم، در      . مردم نیز موظفحکومت را با مشورت مردم و با رعایت نظر آنان انجام دهد

 اداره امور جامعه مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند.
در حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، مشارکت سیاسی بر مبـانی پـیش گفتـۀ فقهـی اسـتوار اسـت و بـه        

ن شده است که بارزترین نمونۀ رسمیت شناخته شده است. از این رو، در قانون اساسی سازوکارهاي این مشارکت بیا
 این مشارکت، انتخابات و همه پرسی است که در اصل ششم قانون اساسی بدان پرداخته شده است.  
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