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 1حق يا تكليف : مشاركت سياسي
 

 2عليرضا صابريان

  
 

 چكيده 

وجود حكومت براي جوامع بشري ضرورتي است كه عقل به  .گيرددر عصر حاضر نظام سياسي مردم ساالر با مشاركت سياسي مردم شكل مي

يكي از خصوصيات مكتب سياسي اسالم نسبت به ساير مكاتب، فراهم آوردن زمينه مشاركت همه قشرهاي مردمي در تمام مراحل  كند.آن حكم مي

و اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت  الجرا استا گيري و سرنوشت ساز است. چرا كه احكام اسالمي تا روز قيامت باقي و الزمتصميم

د برد، حق هر شهرونمشاركت سياسي كه به موجب آن شخص اراده خود را جهت مشاركت در حاكميت جامعه به كار مي پذير نيست.اسالمي، امكان

در  .اعمال حاكمان وارد اين مشاركت شوداست و از طرفي ديگر تكليف شرعي هر مسلمان است كه براي برپايي حكومت ديني و نظارت مستمر بر 

 صورت عدم مشاركت سياسي، جامعه دچار هرج و مرج شده و امكان اجراي احكام شريعت از بين خواهد رفت.

  
 مشاركت، سياست، حق، تكليف، مشروعيت، مقبوليت، دموكراسي، مردم ساالري :كليد واژه 
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 مقدمه 

سياسي و اجتماعي خويش در نظامهاي سياسي مردم ساالر با مشاركت آنان در همه شئون حاكميت مردم بر سرنوشت 

 حيات جمعي، مالزمه دارد.

نظام سياسي بر مشاركت عمومي استوار باشد، در نظامهاي سياسي درعصرحاضراراده ملت ها براين تعلق گرفته است كه 

اسي الهي، كند. اما درنظامهاي سيمشاركت سياسي تحقق پيدا ميمبتني بر مباني اومانيسم، مشروعيت و مقبوليت حكومت، با 

 شود.ي محقق ميسمقبوليت نظام سياسي با مشاركت سيا

ن آنان و سهيم كرد «مشاركت مردم»بر مسئله  ،باشدقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه برگرفته از احكام اسالم مي

 ده است.در اداره جامعه و صاحب حق بودن مردم، تاكيد كر

داند. در جمهوري اسالمي نوع اصل ششم قانون اساسي، نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران را متكي به رأي مردم مي

حكومت، قانون اساسي، خبرگان رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، و در بعضي  موارد، همه پرسي از 

 گيرد.طريق مراجعه به آراي عمومي صورت مي

هاي مختلف از دموكراسي، بر اين نكته تقريباً اتفاق نظر وجود دارد كه تحقق دموكراسي از طريق تعريف باتوجه به

 گيرد.مشاركت سياسي شهروندان صورت مي

در ايران رخ داد، منجر به تشكيل نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران شد كه در هر دو بُعد 1337بهمن  00انقالبي كه در  

اي است. اگر مشاركت سياسي را فعاليت داوطلبانه حكومت ديني و جمهوري مبتني بر حاكميت مردم، داراي خصوصيات ويژه

نين يا مشاركت سياسي را چ .است گذاري عمومي بدانيم اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم و غير مستقيم سي

شاركت سياسي، فعاليتهايي است كه شهروندان به طور رسمي براي نفوذ بر انتخاب فرد و كيفيت حكومت انجام م تعريف نمايم:

 شوند.كه چگونه و چرا مردم درگير سياست مي باشد در پاسخ به ايندهند و مشاركت فرايندي ميمي

گذارد و يا قصد تأثير گذاري بر نتايج حكومتي  دارد. در نظام جمهوري كت سياسي را رفتاري بدانيم كه اثر مييا مشار 

اسالمي ايران به تصريح قانون اساسي، بر مبناي اراده الهي، انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم است و رهبران به صورت 

 شوند.ب ميمستقيم يا غير مستقيم براساس آراي عمومي انتخا

 ؟«آيا مشاركت سياسي شهروندان، حق آنها است يا تكليف»در اينجا بايد به يك سؤال اساسي پاسخ گفت كه: 

 در اين نوشتار اين سؤال مورد بحث واقع شده است.

 

 
 

 مشاركت سياسي 

كردن، حكومت، سياست در لغت به معناي حكم راندن بر رعيت و اداره كردن امور مملكت، حكومت كردن، رياست 

 )لغت نامه دهخدا(. رياست، حكمداري، عدالت، داوري، سزا و تنبيه آمده است
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ر و هر نوع تدبير و تالش و فعاليت و تعمق و تفك ،عبارت است از:گفته شده است كه سياست  ،ستاهمچنين در معناي سي

نحوي كه جامعه و افراد آن در مسير تحقق آمال عهده گرفتن اداره امور كشور به ه اقدام فردي و جمعي در جهت كسب قدرت و ب

 1 هاي خويش قرار گيرند.و خواسته

 0 دانند.اي سياست را هنر زيستن ميعده

ظام هاي سياسي مختلفي درباره ندر طول تاريخ زندگي بشر اشكال و انواع گوناگون حكومت تشكيل شده و يا نظريه

 حكومت پيشنهاد شده است.

نوع سيستم حكومتي يا نظريه سياسي در خصوص مباني و ساختار نظام  173از  3پاسارگاد «اسيمكتبهاي سي»در كتاب 

 ترين آن حكومت مردم بر مردم، يعني مردم ساالري است. ترين و در عين حال، جذابياد شده است كه يكي از كهن ،حكومت

اط كومت دموكراسي را به نوع فاسد و انحطها قائل شده، حدر تقسيماتي كه ارسطو در كتاب سياست براي انواع حكومت

تعريف كرده است. نوع خوب حكومت پوليتي از نظر ارسطو، حكومت دموكراسي معتدل يعني ( Polityيافته حكومت پوليتي  )

عبارت  ،پذيرد در عصرجديدمردم ساالري كه با مشاركتِ سياسي مردم انجام مي  4  حكومت طبقه متوسط شريف و عادل است.

است از حكومت مردم كه معموالً به وسيله توجه به آراي اكثريت مردم از طريق انتخاب نمايندگان و تشكيل مجلس ملي اجرا 

شود و اداره امور حكومت در اختيار اكثريت آراي مردمي است كه طبق قانون حق رأي دادن دارند. حكومت مردم ساالري مي

در كليه مسائل سياسي و اجتماعي و كشوري مستقيماً به آراي عمومي ،يعني  ؛شودص اجرا ميدر مواردي به صورت مستقيم يا خال

شود و در حقيقت شكل رفراندم را دارد. ولي از آنجا كه اجراي اين روش در شهرها و كشورهاي بزرگ عملي نيست، رجوع مي

  است.نوع مردم ساالري رايج در دنياي امروز، دموكراسي نمايندگي و پارلماني 

تواند وجود داشته باشد. زيرا نماينده مردم لزوماً يا يك تن است و يا چند تن، اگر به نظر توماس هابز، سه نوع دولت مي

بيش از يك تن باشد يا انجمن همه افراد است و يا انجمن قسمتي از آنان. هنگامي كه نماينده مردم، يك تن باشد، حكومت كشور 

همه مردم باشد، حكومت كشور، دموكراسي يا حكومت ملي است. و اگر انجمن مركب از گروهي سلطنتي است و وقتي انجمن 

 تواند وجود داشته باشد. زيرا يااز مردم باشد، آنگاه كشور داراي حكومت اشرافي است. غير از اينها نوع ديگري از دولت نمي

 3 يار داشته باشند.يك تن و يا چند تن و ياهمه مردم، كل قدرت حاكميت را بايد در اخت

. از زماني كه انسان زندگي اجتماعي خود را آغاز نموده است،  وجود حكومت براي جوامع بشري يك امر ضروري است

ها براي اداره زندگي جوامع انساني همواره به حيات خود زير سايه حكومت و سرپرستي ادامه داده است. اگر چه شكل حكومت

ه عرصه براي تدبير امور مردم پا ب ،اندست و نظامهاي سياسي مختلفي كه ساخته فكر انسانها بودهدر طول تاريخ متفاوت بوده ا

اند، و در نتيجه هر كدام به نوبه خود طرفداراني را به حمايت و پيروي از سياست گذارده، زمام امورِ مردم را در دست گرفته

كه، جامعه بشري بدون داشتن مدير و  اند و آن ايننظر داشته اند، اما همه آنها در يك اصل ضروري اتفاقخودجلب نموده

شود، هر چند در اين ميان آنارشيسم به گرايد و امكان زندگي سعادتمندانه و مرفه از آنها سلب ميسرپرست، به هرج و مرج مي

شته شده سياسي، كنار گذا صورت يك مكتب خود نمايي كرده است لكن براي هميشه از افكار عمومي و انظارِ صاحبنظران علوم

 6 است.
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 گويد:بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران، حضرت امام خميني)ره( مي

كه قانون مايه اصالح و سعادت بشر بشود به قوه اجرائيه و مجري  مجموعه قانون، براي اصالح جامعه كافي نيست. براي اين»

اه يك حكومت و دستگ -يعني احكام شرع  -ن يك مجموعه قانون احتياج دارد، به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستاد

از دانشمندان مشهور اهل سنت، امر تشكيل حكومت را واجب  «ماوردي»و از همين جاست كه  7«اجرا و اداره مستقر كرده است.

 گويد:دانسته و بر اين امر، ادعاي اجماع نموده است. او مي

 3«. اسه الدين و سياسه الدنيا و عقدها لمن يقوم بها في االمه واجب باالجماعاالمامه موضوعه لخالفه النبوه في حر»

امامت و حكومت به منظور جانشيني نبوت، قرار داده شده است تا موجب پاسداري از دين و سياست و تدبير امور »ترجمه: 

 .«واجب استدنيا گردد و برقراري حكومت براي كسي كه آن را برپا مي دارد، به اجماع مسلمانان 

مي توان گفت ژان ژاك روسو با پيشنهاد اصل اراده عمومي بيشترين تأثير را در تكوين و تقويت نظريه دموكراسي نوين 

داشت. او با تأكيد بر ضرورت شركت همگان در توافق عمومي و پذيرشِ مسئوليت رأي دادن به قانون و نيز به حكومتي كه مجري 

اگر در »ي به نوع دموكراسي يونان باستان دارد. او در كتاب سوم قرارداد اجتماعي چنين مي گويد: قانون مي شود، در واقع برگشت

ي به درد نمود، حكومت به اين كاملي و خوبيافت، حكومت دموكراسي را انتخاب ميدنيا ملتي از خدايان يا فرشتگان تشكيل مي

 9 .«خوردآدميزاد نمي

تصميمات سياسي از مهمترين اصول دموكراسي محسوب مي شود كه اين مشاركت شركت و دخالت هر شهروند در اتخاذ 

ا به شهروندان در كليه تصميم گيريها دخالت داشته باشند و ي ميكه تما آن ،يعني ؛يا ممكن است به صورت مستقيم صورت گيرد

كس  چزينند. ولي در هر صورت، هيكه تمامي شهروندان، نمايندگاني را براي تصميم گيري برگ آن ،يعني ؛صورت غير مستقيم

و  دمبه معني مر( Demosهاي يوناني دموس )اي است برگرفته از واژهنبايد ازمشاركت سياسي محروم شود. دموكراسي واژه

دموس در كاربرد آتني يا يوناني به معناي جمع روستائيان بوده ( 116)ارسطو / به معناي قدرت. ( Kratoيا  )( cratia)كراسيا 

 12 ناميدند.مي Demotalو ساكنان آنرا   Demosاست و از اين رو هر واحد روستايي را در آتن  

ي مردم ي دموكراسي را مي توان در يونان باستان رديابي كرد. و معناي آن حكومت مستقيم و بدون واسطهخاستگاه واژه

دموكراسي يك نظام حكومتي و طرحي براي جامعه است كه هدف آن كاميابي فردي و جمعي تمام شهروندان است.  11است.

در اين ديدگاه، دموكراسي به عنوان ارزش مطرح است تا مكانيزم. دموكراسي يك شيوه زيستي است اگر چه به عنوان شكل 

عبارت است از معامله و مصالحه. گرچه دولت شهرهاي يونان،  شود. شيوه مردم ساالري يا دموكراسيحكومتي نيز مطرح مي

نخستين خاستگاه مفهوم دموكراسي و حكومت توأم با مشاركت مستقيم مردم بوده است، اما اين سيستم حكومتي دوام چنداني 

معاصر  دموكراتيكنيافت و در همان هنگام نيز مورد بي مهري فيلسوفان بزرگي چون ارسطو و افالطون قرار گرفت. نظامهاي 

 10 ي آن را بايد در تحوالت تدريجي پس از رنسانس جستجو كرد.ي درازي ندارند و ريشهغربي پيشينه

: دموكراسي به معناي اكثريت، در نظر جمعي بهتر از حكومت گروه اندك است. زيرا اگر چه يكايك استارسطو معتقد 

د. زيرا گروهي، كننكه عامه مردم بهتر از يك فرد درباره يك قطعه موسيقي داوري مي توده مردم از فضيلت بي بهره باشند، همچنان
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ك و بد ي مردم بر نيبدين گونه همه .فهمند و برخي ديگر، ساير محسنات و مزاياي آن رامزاياي يك شعر يا قطعه موسيقي را مي

 13 يابند.آن آگاهي مي

ي ها بر اين باورند كه اصوالً مفهوم دموكراسشود ولي بعضيربوط ميمردم ساالري مفهومي است كه به فلسفه سياست م

ي است و نبايد شناسربطي به فلسفه سياست ندارد. دموكراسي يا مردم ساالري مفهومي است كه مربوط به مسائل مديريت و جامعه

 ي نيست.آن را به عنوان يك روش در حكومت تلقي كرد و اصوالً اين مفهوم جايگاهش در فلسفه سياس

 توان تعاريف مختلف از دموكراسي و مردم ساالري را در سه تعريف، خالصه نمود كه عبارتند از:مي

دموكراسي به معناي دخالت مستقيم مردم در امور حكومتي كه در مدت زمان كوتاهي در يكي از شهرهاي يونان اجرا  - 1

 شد و سپس منقرض گشت.

اي كه در كشورهاي امروزي و كشور جمهوري نتخاب نمايندگان، همان شيوهدخالت مردم در حكومت به وسيله ا - 0

 اسالمي ايران وجود دارد.

ط شر ،يعني ؛گذاري و اجرا، از دين جدا باشد معناي سوم دموكراسي اين است كه تمام شؤون حكومت اعم از قانون - 3

 دموكراتيك بودن، سكوالر و الئيك بودن است.

 يك منظر به دو شكل مكتبي و غيرمكتبي تقسيم نمود. دموكراسي را مي توان از

 (Guided Democracyدموكراسي مكتبي ) - 1

دموكراسي مكتبي نوعي حكومت مردمي است كه هر چند آراي مردم در تنظيم قوانين و انتخاب زمامداران نقش دارد، 

گردد. داند و تمامي مقررات و قوانين آن  در چارچوب ضوابط مكتب تنظيم ميولي حكومت خود را ملزم به يك مكتب خاص مي

وماً  حكومت الهي لز، گردند. البته دموكراسي مكتبي سوي آن مكتب انتخاب ميو زمامداران نيز با توجه به شرايط تعيين شده از 

 نيست. ممكن است دموكراسي مكتبي با يك مكتب ماترياليستي و غير ديني شكل گرفته باشد.

 دموكراسي غير مكتبي - 2

بلكه صرفاً  رأي  داند،نوعي حكومت دموكراسي است كه در آن، حكومت خود را متعهد و ملزم به مكتب خاصي نمي

 14 مردم است كه در تنظيم قوانين و مقررات و انتخاب مجريان نقش دارد.

 گفته است: ،گونه دموكراسي ارسطو در فضيلت اين

امكان دارد كه در تهيه و تدوين قانون، حكومت دسته جمعي مردم حتي بر حكمت خردمندترين »

 13«قانون گذار تفوق داشته باشد.

ليت آزادي توأم با مسئو ،اسالم، گرچه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، لكن او به انساندر انديشه سياسي 

ه خدا تواند اين حق حاكميت را كبخشيده است و بر سرنوشت خويش حاكم گردانيده است. در اين روند سياسي، هيچ كس نمي

و يا در خدمت فرد ياگروه خاص و يا در جهت مقاصد غير الهي قرار از فرد و جامعه انساني سلب كند  ،بر انسان ارزاني داشته است

 توانند اين حق مسلم خويش را از طريق ميثاق ملي كه بر آن توافق دارند، اعمال نمايند.دهد و جوامع بشري مي
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واند تل ميدو بعدي بودن حاكميت و تفكيك ناپذيري بعد الهي )امامت و واليت( از بعد مردمي آن )آراء عمومي( در عم

 اخدا باشد.الگوي كاملي از پيوند انسان و جامعه ب

از آنجا كه ترتب و توالي تبلور اراده خدا در رهبري  ،جامعه سياسي كه هم خدا در آن حضور دارد و هم اراده مردم 

رت طولي و براساس سياسي، در قالب امامت و واليت از يك سو و تجلي اراده مردم در قالب آراء عمومي از سوي ديگر، به صو

 16 باشد، با انديشه توحيد اسالمي سازگار است.اعتقاد مردم، مبني بر تبعيت از قوانين خدا مي

احكام اسالمي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي، تا روز قيامت باقي و الزم االجراست. هيچ يك از احكام الهي 

مين كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضدوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مينسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و 

دار اجراي آنها شود، چه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسالمي امكان پذير نيست. در غير اين كرده، عهده

 امور آن مستولي خواهد شد.صورت، جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته و اختالل و بي نظمي بر همه 

دا نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خكه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي با توجه به اين

و خلق امري نكوهيده و ناپسند است و پر واضح است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختالل، جز به استقرار حكومت اسالمي در جامعه 

ماند. عالوه بر آن، حفظ مرزهاي كشور اسالمي از هجوم ي پذيرد، لذا هيچ ترديدي در لزوم اقامه حكومت باقي نميتحقق نم

بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقالً و شرعاً واجب است. تحقق اين امر نيز، جز به تشكيل حكومت اسالمي 

 17 ميسر نيست.

 اسالمي آمده است:در مقدمه قانون اساسي جمهوري 

در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت و »

هاي مديريت گذاري كه مبين ضابطه و قانون (123)انبياء /  )اَنَّ الْاَرضَ يَرِثُها عِبادِي الصالِحُونَ(گردند اداره مملكت مي

بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسالم شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد  .يابدر مدار قرآن و سنت جريان مياجتماعي است ب

)و )فقهاي عادل( امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است 

تَخَلَّقُوا )منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد ه بروز و شكوفايي استعدادها بتا زمينه ( 03)آل عمران /  اِلَي اللّهِ المَصيرُ(

 تواند باشد.و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در  روند تحول جامعه نمي اللّهِ(بِاَخْالقِ

مراحل تصميم گيري سياسي و سرنوشت ساز براي  با توجه به اين جهت، قانون اساسي، زمينه چنين مشاركتي را در تمام

سازد تا در مسير تكامل انسان، هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه همه افراد اجتماع فراهم مي

 «.اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود

 (3ص / )قص .«اسْتُضْعِفُوا فِي الْاَرضِ و نَجْعَلَهُمْ اَئِمَه و نَجْعَلَهُمُ الوارِثينَو نُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذينَ » 

 در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي آمده است: 

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ »

را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از  تواند اين حق الهيكس نمي

 .«كندآيد اعمال ميطرفي كه در اصول بعد مي
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 در اصل پنجاه و نهم قانون  اساسي آمده است: 

راه همه پرسي و مراجعه  در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از» 

 «.مستقيم به آراء مردم صورت گيرد...
 

 

 نقش مردم در مشروعيت و مقبوليت حكومت

اگر چه ريشه لغوي آن از شرع گرفته شده   13 آمده است. «مطابق با قانون»مشروعيت در لغت به معناي قانوني بودن و 

هم ريشه است، اما اختصاص به پيروان دين و شريعت نداشته ويك اصطالح در  «متشرعه»و  «شريعت»است و با كلمه هايي چون 

 19 رود.فلسفه سياست به شمار مي

 ها است.يكي از موضوعات مهم در فلسفه سياسي، مفهوم مشروعيت حكومت

 معادلهاي زير وجود دارد:( Leaitimacyدر زبان انگليسي براي واژه )

در اصطالح حقوق دانان، جامعه شناسان و صاحب نظران علوم سياسي و روابط بين حقانيت و قانونيت، بر همين اساس 

المللي اين واژه عبارت از: يكي و يگانه بودن، چگونگي به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران با نظريه و باورهاي همگاني يا 

اي ان دادن براي رهبران و وظيفه فرمان بردن براكثريت مردم جامعه در يك زمان و مكان معين كه نتيجه اين باور، پذيرش حق فرم

 02 باشد.اعضاي جامعه يا شهروندان مي

داند كه طبق اين نظر سنت عبارت از قوانين منشاء مشروعيت را سه عنصر سنت، كاريزما و عقالنيت مي «ماكس وبر»

ختلفي چون وراثت، ابوت، خون و نژاد به اشكال م و اي است كه از عرف، هنجارها و ارزشهاي مشترك ناشي مي شودنانوشته

 گردد.اطالق مي

، توان هيتلرها و خصوصيات خاص و خارق العاده كه در تاريخ معاصر ميو كاريزما كه عبارت است از داشتن ويژگي

 موسوليني و جمال عبد الناصر را از مصاديق اين منشأ مشروعيت برشمرد.

رود. است. به نظر او جهان همواره در فرايند عقالني شدن به پيش مي «وبر»روند عقالني شدن عامترين مفهوم در انديشه 

 01 به معناي گسترش عقالنيت نهادي يا ابزاري در حوزه زندگي خارجي يا اجتماعي است. «وبر»مفهوم عقالنيت در ديدگاه 

  
 مالكهاي مشروعيت حكومت 

 همترين آنها عبارتند از:درباره مالكهاي مشروعيت ديدگاههاي متعددي وجود دارد كه م

نظريه قرارداد اجتماعي: اين نظريه مشروعيت حكومت را ناشي از قرارداد اجتماعي مي داند و بر اساس تعهداتي كه  - 1

 دانند.بين مردم و حكومت منعقد شده است،مردم و حكومت خود را ملزم به اجراي آن مي
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يار مشروعيت است كه اگر افراد جامعه به حكومتي راضي بودند، نظريه رضايت: در اين نظريه رضايت شهروندان مع - 0

 اطاعت از دستورهاي حكومت بر آنها الزم است.

نظريه اراده عمومي: اگر همه مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند، حكومت آنها مشروع مي شود كه  - 3

 در اين جا معيار مشروعيت، خواست عمومي مردم است.

نظريه عدالت: اگر حكومت براي عدالت تالش كند، مشروعيت پيدا مي كند اگر چه خواست عمومي موافق با آن  - 4

 نباشد.

نظريه سعادت يا ارزشهاي اخالقي: مشروعيت يك حكومت، در گِرو اين است كه حكومت براي سعادت افراد جامعه  - 3

 و برقراري ارزشهاي اخالقي تالش كند.

امر الهي يا حكومت الهي: معيار مشروعيت يك حكومت، حق الهي و امر اوست كه حكومت ديني نظريه مرجعيت  - 6

 براساس همين نظريه است.

 اين شش نظريه را مي توان به سه محور اساسي برگرداند:

 قرارداد اجتماعي و خواست مردم -الف 

 عدالت يا مطلق ارزشهاي اخالقي -ب 

 00 حكومت ديني يا مشروعيت الهي -ج 

  
 الف: قرارداد اجتماعي و خواست مردم 

مبناي مشروعيت حكومت در كشورهاي داراي دموكراسي غربي، قرارداد اجتماعي است و وظيفه حكومت صرفاً برقراري 

 امنيت است. درباره اين كه مفاد قرارداد اجتماعي چيست؟ تفاسير مختلفي از سوي نظريه پردازان ارايه شده است.

از پيشگامان نظريه قرارداد  «هابز»به قرارداد ميان شهروندان حكومت اشاره شده است. پس از رنسانس در آثار افالطون 

اجتماعي است كه بر طبق نظر او مردم پس از قرارداد، تمام حقوق خود را به حكومت مي بخشند و حق شورش و انقالب ندارند. 

دارند و مي توانند حكومت را از حكام گرفته و به ديگري واگذار  مردم حق شورش و انقالب را «جان الك»در حالي كه طبق نظر 

 03 نمايند.

 

 ب: ارزشهاي اخالقي 

بر مبناي اين نظريه، عدالت و بسط ارزشهاي اخالقي، منشأ الزام سياسي است. اگر حكومت براي سعادت افراد جامعه و 

و  عرضه شد «افالطون»ي عدالت، از سوي ظر تاريخي ايدهشود. از نبسط ارزشهاي اخالقي در جامعه بكوشد، مشروع قلمداد مي

ها در آن زمان منتهي گشت. در اين ايده، قانوني مشروع است كه قادر به رفع مشكالت جامعه در به طبقه بندي وي از حكومت

 ايجاد عدالت شود.
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ه نظر لمداد مي كرد. بپي گيري مصالح مشترك در قبال مصلحت شخصي را معياري براي مشروعيت حكومت ق «ارسطو»

او مشروعيت حكومت تا زماني دوام دارد كه از مرز عدالت و درستي خارج نشود ودر صورت فساد، مشروع نيست. به نظر ارسطو 

 04 دهد.ها به هم پيوند مي اي است كه مردمان را در داخل دولتعدالت رشته

  
 ج: مشروعيت الهي يا حكومت ديني 

ها ناشي از خداوند است و تنها قوانيني مشروعيت داشته كه از سوي خداوند به پيامبران حكومت در اديان الهي، مشروعيت

از شؤون  ،وحي شده باشد. در فلسفه سياسي اسالم، مشروعيت حاكم و نظام سياسي، ناشي از خداوند است زيرا حكومت بر انسانها

 ند كه از طرف خداوند منصوب شده باشند.ربوبيت تشريعي است و تنها كساني حق حاكميت بر ديگري را دار

 

 مشروعيت حكومت از ديدگاه اسالم

در هر نظام سياسي، مشروعيت از فلسفه فكري و جهان بيني حاكم بر آن جامعه ناشي مي شود. از اين رو مبناي مشروعيت، 

دارد، متفاوت است. در اسالم حاكمي از اي كه در آن اعتقاد به خداوند وجود اي كه اعتقاد به خدا ندارد تا جامعهاز جامعه

 مشروعيت برخوردار است كه بر طبق شريعت و احكام اسالم عمل كند.

در مقابل، اگر حاكمي پاي بند به دين نباشد، از مشروعيت برخوردار نيست. در جامعه اسالمي مشروعيت از منبعي سرچشمه 

خداوند از حاكميت مطلق برخوردار است، زيرا براساس بينش  گيرد كه حاكميت مطلق در انحصار اوست. در اسالم تنهامي

ي جهان، ملكِ خداوند است و هيچ كس بدون اذن او، حق تصرف در آن را ندارد. حكومت بر انسانها نيز  از شؤون اسالمي، همه

ن است كه ند. روشربوبيت تشريعي است و تنها كساني حق حاكميت بر ديگري را دارند كه از طرف خداوند، منصوب شده باش

صرف ادعاي انتساب به خداوند، مشروعيت آور نيست. اين امر مالكهايي دارد كه آنها را دين، ارائه مي كند. حكامي كه در طول 

 اند و از ايناند و گاه ادعاي الوهيت يا ظل اللهي كردهتاريخ به خاطر نفوذ دين در جوامع، به دروغ مدعي انتساب به خدا شده

 اند در جامعه كسب وجهه كنند، مشروعيت ندارند.تهطريق خواس

منشأ مشروعيت در دين، ارزشها و مالكهايي است كه در منابع اسالمي به آنها اشاره شده است و حاكم اسالمي بايد داراي 

 03 شايستگي اخالقي و علمي باشد تا مشروع قلمداد شود.

 داند.ند سبحان، خالق و آفريننده انسان ميخداو ،مبدأ و منشأ مشروعيت حكومت را )ره(امام خميني

گذاري ندارد به حكم عقل،  كسي جز خدا حق حاكميت بر كسي ندارد. حق قانون»گويد: ايشان مي

خدا بايد براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند، اما قانون همان قوانين اسالم است كه وضع 

 ايشان در جاي ديگر گفته است: 06«كرده...
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ريشه و اصل همه آن عقايد كه مهمترين و باارزشترين اعتقادات ماست اصل توحيد است... اين اصل »

آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند مگر به ما مي

خداست. خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت و مبناي مشروعيت در ديدگاه اسالم، 07 «كه اطاعت او، اطاعت خدا باشد. اين

 03حقانيت است و هر مشروعيتي بالعرض است. و مشروعيت بالعرض بايد از منبع مشروعيت بالذات كسب مشروعيت نمايد.

  
 حق و تكليف

هاي فكري نسل حاضر، مسئله حق و تكليف است حق در مفاهيم مختلفي استعمال شده يكي از مهم ترين مباحث و دغدغه

 را استنباط نمود. «ثبات و تحقق»توان مفهوم است كه در تمامي آنها مي

كند و به تعبير  عبارت است از بهره و امتيازي كه انسان در چارچوب آن آزاد است قدرت خود را اعمال( Rightحق  )

ديگر، حق دريچه و منفذي است براي تخليه نيروي انساني و نشان دهنده اختيار آدمي است جهت فعليت بخشيدن به توانايي خود 

 09 در عرصه اجتماع.

است، لذا صحيح است كه آن را بر هر چيزي كه در ظرف مناسب خودش تقرر دارد، نسبت  «ثبوت»حق در لغت به معناي 

 32 اه اين تقرر تكويني و در ظرف عالم واقع باشد، يا اين كه تقرر اعتباري و در ظرف عالم اعتبار باشد.دهيم، خو

  مورد كلمه حق به كار رفته است.047در قرآن  

ميت اي است كه به وسيله قوانين حاكحق توانايي است كه به اراده اشخاص داده شده است. بنابراين عنصر اصلي حق، اراده

 ست.يافته ا

 همچنين حق نفعي است كه از نظر حقوقي حمايت شده است.

توان نتيجه گرفت: سلطه و اختياري است كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع بنابراين، درباره مبنا و جوهر حق مي

 .31« دهداشخاص به آنها مي

 براي هر حقي دو مرحله مي توان تصور كرد: 

گفته  «عاهليت تمت»و اهليت انسانها براي اين كه صاحب حق شوند كه اصطالحاً به آن  يكي مرحله اعتبار حق براي افراد

شود. در اين مرحله هر انساني در چارچوب ويژگيهاي يك نظام حقوقي مي تواند صاحب حق شود و هيچ كس حتي خود مي

 تواند چنين اهليتي را از خود سلب نمايد.انسان، نمي

 ،و استيفاي آن است. در اين مرحله براي اين كه شخص بتواند حقوق خود را استيفا نمايد مرحله ديگر، مرحله اجراي حق

 30 .كه بايد عاقل، بالغ و رشيد باشد شرايطي الزم است كه شخص بتواند حق را در راستاي منافع خود به كار گيرد، مانند اين

 33 نتقال دهد يا ساقط كند و يا به ارث بگذارد.طبيعت حق اين است كه علي القاعده، صاحب حق بتواند آن را نقل و ا

 قانون مدني آمده است:039در ماده  

هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع و يا اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب »

 «.كند

 آمده است:962در ماده  
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 قوانين و يا اخالق حسنههيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف »

 «.باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد

منظور از سلب حق به طور كلي، سلب تمام يا قسمتي از آن حق به قيد كلي طبيعي است. زيرا آن امري است كه لطمه به 

 34 آورد.شخصيت حقوقي انسان وارد مي

 33 باشد.سلب شخصيت حقوقي از انسان، مرگ حقوقي او مي
 

 قاركان ح 

، كسي كه حق بر اوست )من عليه الحق( و (هر حقي داراي سه ركن اساسي است: كسي كه حق براي اوست )من له الحق

. حق همواره در راستاي منافع افرادي است كه آن حق براي آنها به رسميت شناخته شده است (آنچه متعلق حق است )موضوع حق

يا حتي همه افراد جامعه باشد، چنان كه فراد و احق ممكن است يك فرد يا گروهي از شوند. دارنده و صاحب حق شناخته مي

ي . مانند حقوقي كه براي دولت يابراي شخصيت حقوقممكن است شخص يا اشخاص حقيقي نباشند، بلكه شخص حقوقي باشد

 36 امام يا حاكم وجود دارد.

عي در مواض ،يعني ؛ل شرعي است و گاه به جعل عقالييبنابراين حق داراي يك ماهيت اعتباري است كه گاهي به جع

 37 كنند.شرع، و در مواضعي عقال در حيطه كار خودشان آن را وضع مي

 در منشأ حق گفته شده است:

 باشد كه قوه حاكمه از منظرحق مانند اشياء مادي در خارج موجود نيست، بلكه امري اعتباري مي»

 33 «.كندآن حمايت ميحفظ نظم جامعه آن را شناخته و از 

 

 حقّ سياسي

اختياري است كه به موجب آن، شخص اراده و نيروي خود را جهت مشاركت در ( Political rightحق سياسي )

دهد برد. چنانچه ساختار يك جامعه مانند هرمي باشد، رأس اين هرم را كانوني از اقتدار تشكيل ميحاكميت جامعه خودبه كار مي

ميم تواند براي كل جامعه تصشود. حاكميت در واقع، بخشي از جامعه است كه مينهاد فرمانروايايي ناميده مي كه قوه حاكمه يا

گيري و اعالم اراده كند و جهت اجراي اراده و تصميمات خود به نحو مشروع از زور استفاده كند. امكان به كارگيري زور ويژگي 

ذاري، گ هاي سياسي، حاكميت به سه قوه قانونكند. امروزه در اكثر نظاممايز مينهاد حاكميت است كه آن را از ساير بخشها مت

شود و در نظامهاي مردمي يا دموكراتيك، جهت حفظ مشروعيتِ حاكميت، تالش شده است تا منشا قضاييه و مجريه تفكيك مي

واست قدرت و اراده نهادهاي حاكميت، انعكاس خ اي مستقيم يا غير مستقيم خود مردم باشند. يعنياقتدار قواي سه گانه آن به گونه

 39 اي نيروي خود را در فرمانروايي كشور متجلي سازند.و اراده مردم باشد و تك تك اعضاي  جامعه بتوانند به گونه

  
 تكليف 
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يزي رود. تكليف چهره ديگر حق است نه چهميشه همراه حق به كار مي  42، در ادبيات حقوقي ( Obligationتكليف )

ف در بنابراين تكلي .جداي آن. مثالً اگر دريافت نفقه براي زوجه يك حق است، پرداخت آن از طرف زوج يك تكليف است

 گيرد.اي است كه حق، در مقام اجرا و عينيت يافتن نسبت به طرف ديگرِ رابطه اجتماعي به خود ميواقع چهره

د شود، اين دستور هر چندار صادر مي ه از سوي مقام صالحيتمراد از تكليف در مباحث حقوقي، حكم و فرماني است ك

گويند به جهت الزامي بودن، دشواريهاي را براي افراد به همراه دارد و به همين جهت به آن تكليف مي ؛خود به معناي حق نيست

  اشتقاق يافته است. -به معناي دشواري  -41كه از كلفت 

اند، وقتي كسي حق دارد در ملك خودش هر گونه تصرفي بكند، پس ي يك سكهحق و تكليف دو مفهوم متقابل و دو رو

قي جعل شوند. يعني هر جا حديگران تكليف دارند كه در ملك او هيچ تصرفي نكند. در نتيجه حق و تكليف متقابالً جعل مي

ما به هر حال، ين دو تعلق بگيرد اشود حتماً تكليفي نيز جعل شده است و بالعكس. البته ممكن است جعل صريح به يكي از امي

 اش جعل آن ديگري هم هست.الزمه

بايد توجه داشت كه حق، اختياري است و تكليف، الزامي؛ كسي كه در موردي حقي دارد مي تواند از آن استفاده بكند يا 

 نكند، ولي ديگران تكليف دارند كه حق وي را محترم بشمارند.

 ي به دو گونه است:تالزم حق و تكليف در مقررات حقوق

نخست آنكه هر گاه حقي براي كسي )من له الحق( در نظر گرفته شود، طبعاً تكليفي براي ديگران )من عليه الحق( نيز 

 خواهد بود و بر عكس.

دوم آنكه هر گاه حقوقي براي كسي يا كساني در نظر گرفته شود، طبعاً، در ازاي آن حقوق و امتيازها بر همان افراد يك 

 تكاليف هم ثابت خواهد بود و يا بر عكس. رشته

هت بسياري از همين ج .بدون داشتن هيچ تكليفي ،چنين نيست كه براي شخصي يا اشخاصي تنها حقوق و مزايا جعل شود

ر تكليف توان گفت هاز حقوق اجتماعي افراد در برابر تكاليفي است كه بر عهده آنان گذارده شده است و يا بر عكس. پس مي

 ،ي را دارندطبعاً كساني كه توانايي تكليف پذير .ئوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف  و مسئوليتي را در پي داردو مس

حق بلكه احياناً به خاطر عدم پذيرش مسئوليت، مست ،دهند نه تنها حقوق و مزايايي بر آنان نخواهد بودولي تن به مسئوليتي نمي

 40 مجازات نيز خواهند بود.

هر حال اثبات حقوق براي افراد جامعه و روابط اجتماعي يك طرفه نيست، بلكه اگر امتيازات و حقوقي به افراد داده به 

  گردد.شود به ازاي آن، الزامات و تكاليفي نيز بر آن جعل ميمي

 اينگردد. بنابريجود مبنابراين در هر موردي كه قانون حقي را براي كسي بشناسد، ناچار تكليفي براي ديگري يا ديگران مو

كفه ترازو هستند كه توازن آنها در عالم عدالت بايد رعايت  ودر مقابل هر حقي تكليفي موجود است. حق و  تكليف مانند د

 43 باشد.گردد... كسي كه تكليف به عهده او گذارده شده، ناچار غير از كسي خواهد بود كه داراي حق مي

 جامعي در خصوص حق تكليف دارند:ع( بيان )اميرالمؤمنين علي
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لَّذي لي عَلَيْكُمْ ااَمّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبْحانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقَاً بِوِاليَه اَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ »

هِ اِالّ جَري  يَجْري لِاَحَد  اِالّ جَري عَلَيْهِ وَ ال يَجْري عَلَيْفَالْحَقُّ اَوْسَعُ الْاَشْياءِ فِي التَواصُفِ وَ اَضْيَقُها فِي التَّناصُفِ. ال

 (016 )نهج البالغه / خطبه« لَهُ وَ لَوْ كانَ لِاَحَد  اَنْ يَجْرِي لَهُ وَ ال يَجْرِي عَلَيْهِ لَكانَ ذلِكَ خالِصاً لِلّهِ سُبْحانَهُ...

شما هستم حقي بر شما قرار داده است و همان گونه كه مرا بر  ترجمه: خداوند سبحان براي من به خاطر آن كه زمامدار

رفدار ترين چيزها است )بيشترين مدعي و طشما حقي است، شما را نيز بر من حقي است. پس حق به هنگام توصيف و بيان وسيع

اي براي فهمگر آن كه وظي ،شودباشند. هيچ حقي براي كسي منظور نميرا دارد( ولي افراد به هنگام عمل، كمتر به آن پاي بند مي

 او خواهد بود. اگر براي كسي حقي باشد بدون هيچ گونه تكليفي، او تنها خداوند سبحان است.

اده و اي كه به انسان نعمت ديكي از اصول مكتب اسالم، اصل توازن توانمندي با مسئوليت است، خداوند متعال به اندازه

كند خواهد. انسان با فطرت خود نيز درك ميعنايت كرده است به همان اندازه از او مسئوليت ميبه ميزاني كه به او استعداد و توان 

 كه بدون مسئوليت و تكليف نيست و همانند حيوانات رها نشده است.

نقل شده است كه دو چيز در عالم اعجاب مرابرانگيخته است يكي منظره ستارگان در آسمان و ديگر  «امانوئل كانت»از 

 كند كه مسئوليتي دارد. در قرآن مجيد آمده است:انسان با فطرت خودش درك مي  44 ون انسان.رفطرت در د نداي

 (90)حجر /  «فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعينَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ»

 دادند.پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان سئوال خواهيم كرد از آن چه انجام مي

 (93)نحل /  .«وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمّا تَعْمَلُونَ»

 دهيد حتماً سئوال خواهيد شد.و از آنچه انجام مي

 (36)اسراء /  .«اِنَّ السَمْعَ و الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ اُولْئِكَ كانَ عَنْه مَسْئُوالً»

 محققاً گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد.

 (04)صافات /  .«اِنَّهْمْ مَسْئُولُونَوَقِفُوهُمْ »

 بازداشتشان نماييد كه آنها مسئولند.

 (17)احزاب /  .«وَ كانَ عَهْدُ اللّهِ مَسْئُوالً»

 پيمان خدا همواره مورد بازخواست است.

تفكر  سخن از مسئوليت و تكليف انسان، يكمعتقد است در مقابل نظريه فطري بودن مسئوليت، نظريه ديگري است كه 

ارتجاعي و كهنه است. امروز بشر به دنبال استيفاي حقوق و مطالبات خويش از جهان و طبيعت و خدا و حكومت است. امروز 

شد كه انسان عبد و خدا موالي اوست، سپري شده و عصر آقايي و سيادت انسان است، ديگر  دوراني كه در آن اين گونه القا مي

بال جستجوي تكليف و مسئوليت باشد، در پي گرفتن و احياي حقوقي است كه قرنها از او عصري كه بشر به جاي آن كه به دن

 43 اند.دريغ داشته و تضييع كرده

 در اين خصوص گفته شده است:



 

14 

و جامعه مسلمين  يافته،رفته و موافقان و مخالفان مياگر در كالم پيشينيان سخن از جبر و اختيار و تكليف فوق طاقت مي»

رق و غيرت ديني بدان مناقشات جواز و رواج مي داده است، امروز نيز بحث فراديني از حقوق بشر در جامعه اسالمي از سر عِ

تايج بايد از تكريمي خداپسندانه برخوردار باشند و نبايد بحثي محترم و مبارك محسوب شود و مناديان و مدافعان و مباشران ميمي

ا ها ررسد تالش برخي بر اين است كه معيار ارزيابي تمامي ارزشبه نظر مي  46 .«بنشيندآراءشان مقبول حكومت و بر مسند عمل 

 به حقوق بشر توجه شود. ،دانسته و بر اين اساس، به جاي توجه به تكاليف «ليبراليسم»ارزش 

واني، در هنگام ناهمخ هاي برون ديني و مشخصاً ليبراليستي محك زد، وبايد ارزشهاي ديني را با ارزش»گويند: ها مي اين

 .«هاي ديني ترجيح داد و چون حقوق بشر حقوق برون ديني است، پس بايد بر حقوق ديني مقدم داشته شودهارا بر ارزشآن ارزش

47 

 گويند:مدافعان حقوق بشر مي

ي كه اين درك تا جاي 43 .«عقل جمعي انسان توان تشخيص مصاديق عدالت و ظلم را در مناسبات و قوانين انساني دارد»

 49 دانند.عقلي را معياري براي نسخ احكام شرعي و دست برداشتن از عمومات و اطالقات متون ديني مي

 

 مشروعيت و مقبوليت

 32 واژه مقبوليت از كلمه مقبول به معناي قبول شده، پذيرفته شده و پسنديده گرفته شده است.

  يرش مردمي كه با واژه مشروعيت فرق دارد و دو مقوله جداست.اقبال عمومي و پذ ،يعني ؛و از نظر حكومت و سياست

اند، ست. يعني كساني كه حكومت را به ناحق غصب كرده( اUsurpationغصب )( Legitimacyواژه مقابل مشروعيت )  31

، مبنايي كشاندن مردمكوشند با انتساب خود به خداوند و ارزشهاي ديني و يا به اطاعت سعي در كسب وجهه براي خود داشته و مي

 30 براي مشروعيت خود يافته و حكومت خويش را مشروع جلوه دهند.

           

)نهج البالغه / و احاديث بسياري ( 3)مائده /  «آيه اكمال»، (06 03)مائده / آيه « آيه واليت»آيات زيادي از قرآن از جمله 

كه مشروعيتش از جانب خداوند است، مورد اتفاق همه مسلمانان  (ص)بر اين نكته اشاره دارند. تحقق حكومت پيامبر( 3خطبه 

پيامبر در تشكيل حكومتش به قهر و ارعاب كه منطق مستبدان است،  :يعني .شوداست، تنها با مشاركت و حضور مردم ميسر مي

، مرهون ي حكومت پيامبرهاشوند و تحكيم پايهشود. بلكه مسلمانان با رغبت و شوق، حكومت نبوي را پذيرا ميمتوسل نمي

 (07)نهج البالغه / خطبه  «.الرَأي لِمَنْ اليُطاعَ»فرموده است:  )ع(اميرالمؤمنين علي .كمكهاي بي شائبه مردم است

ضمن تصريح بر مشروعيت الهي حاكم، درباره نقش مقبوليت مردمي و نفي ديكتاتوري و زور در  )ره(حضرت امام خميني

ا بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسالم به ما اجازه نداده است م»گويد: حكومت اسالمي مي

كنيم. داد، ما هم از آن تبعيت ميكه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي مي

از اين گفتار مي     33  «.ما حق نداريم، خداي تعالي به ما حق نداده است كه بر ملتمان چيزي را تحميل كنيم

دهد تا در سايه آن احكام و قوانين دين را توان نتيجه گرفت كه مشاركت و حضور مردم به حاكم اسالمي بسطِ يد و قدرت مي
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اجرا كند. در حقيقت، پذيرش مردمي شرط الزم براي برپايي و اداره حكومت است، اما شرط كافي نيست. حكومت عالوه بر 

 34.«داراي مشروعيت نيز باشد.  پذيرش مردمي، بايد

 فرمايد:ايشان در سخن ديگري مي

اي، اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويد پايت را كج گذاشته»

 33. «خودت را حفظ كن

 

تا حدودي قابل انكار نيست، ولي نبايد فراموش كرد كه  ،گرچه پذيرش و خواست اكثريت در مقبوليت مردمي نظام

آورد، ترديد، معلول نوع تعليم و تربيت عمومي است. محيط و تربيتي كه اسالم در جامعه خود به وجود ميخواست اكثريت، بي

كند دلخواه خود نميداراي آن چنان شرايطي است كه هرگز اكثريت آن، عقل سليم را تابع هوا و هوس، و حق و حقيقت را فداي 

مستقر و  هاي اكثريت متناسب با عادتهايدهد. چنانكه در محيطهاي غير اسالمي نيز خواستهو پيوسته نظر اكثريت با حق وفق مي

بر مبناي اعتقادات اسالمي، مشروعيت حاكم اسالمي از جانب خداوند متعال است اما نسبت  36 مقاصد عمومي همان جامعه است.

ستقرار حكومت، اين مسأله تماماً به پذيرش جامعه و مقبوليت مردمي بستگي دارد. اين مردم هستند كه بايد زمينه تحقق به تحقق و ا

و استقرار اين حاكميت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسالمي محقق نخواهد شد و حاكم در اصل تأسيس حكومت هيچ 

ظير همه پيامبران و امامان، تنها در صورتي كه خود مردم به حكومت وي تمايل نشان شود، بلكه نگاه متوسل به زور و جبر نمي

دهند، دست به تشكيل حكومت خواهد زد. در اين مورد هم نظير همه احكام و دستورات الهي، مردم مي توانند به اختيار خودشان 

اند كه  يند. البته مردم در طول تاريخ ملزم و مكلف بودهآن را بپذيرند و اطاعت كنند و مي توانند هم نافرماني كرده، سرپيچي نما

به حاكميت الهي و حكومت پيامبران و امامان تن دهند و حق حاكميت آنان را به رسميت شناخته و بپذيرند و اگر نپذيرند در 

 37 پيشگاه خداوند گناه كار و معاقب خواهند بود.

بعثت تا هجرت به مدينه اصل مشروعيت را براي تشكيل حكومت داشتند، ص( با وجودي كه در مكه از ابتداي )پيامبر اكرم

در باب نقش مردم در  33 وقتي در مدينه اقدام به چنين كاري كردند كه خواست عمومي مردم مدينه در بيعت با ايشان محقق شد.

 حكومت اسالمي سه نظر وجود دارد:

عج( است. تعيين شخص و ) از طرف خدا و امام زمان نظري كه معتقد است اصل تشريع حكومت و حاكميت فقه - 1

عج( انتساب پيدا كند، اما تحقق عيني و استقرار حكومتش بستگي به قبول و پذيرش ) مصداق آن هم بايد به نوعي به امام زمان

 مردم دارد.

خدا و امام نظري كه معتقد است اصل مشروعيت حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت به نصب امام از طرف  - 0

 زمان(عج( است اما تعيين شخص آن و همچنين تحقق و استقرار حكومتش بسته به رأي و انتخاب مردم است.

عج( حتي اصل مشروعيت فقيه و )م در زمان غيبت امام زمانينظري كه به صورت يك احتمال مطرح شده كه بگوي - 3

 39 حكومتش نيز منوط به پذيرش و قبول مردم است.
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حقوقي اسالم، قواعد حقوقي به جعل و اعتبار  الهي،  مشروعيت پيدا مي كند. دستورات الهي براساس واقعيات در سيستم 

ات، واقعي .جهان هستي و واقعيت انسان، و نيز مصالح و مفاسد نفس االمري در جهت رسيدن به كمال مطلوب حقيقي او است

بر آنها آگاهي كامل ندارد به همين جهت جعل قانون هم اختصاص مصالح و مفاسدي كه جز خداوند خالق هستي و انسان، كسي 

 به او دارد.

از نگاه اسالم، هر قاعده و قانوني كه منطبق بر اراده مطلق حاكم بر جهان و انسان، يعني اراده خداوند باشد، مشروع محسوب 

كه با اراده الهي ناسازگار باشد از مشروعيت بي گردد، اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگيرد و بر عكس قاعده و قانوني مي

 62 بهره است، هر چند مورد پذيرش دولت و مردم باشد.

 همه جهان هستي ملك خداوند است و او مالك، حقيقي همه آنها است.

 (131)نساء /  «فَاِنَّ لِلّهِ ما فِي السَّمواتِ وَ ما فِي الْاَرْضِ»

 «.در زمين است از آنِ خداست پس هر آينه آنچه در آسمانها و آنچه»

قوانين الزم را در چارچوب مباني ارزشي  «منطقه الفراغ»اسالم به دستگاه حكومتي مشروع اجازه داده است در حوزه 

 61 اسالمي، وضع كند.

  
 مشاركت سياسي حق و تكليف 

 اسالم از جمله مكاتبي است كه بر مشاركت سياسي تأكيد شاياني دارد.

در حكومت ديني نه تنها مشاركت سياسي يك تكليف شرعي است، بلكه تمام مسلمانان موظف به نظارت مستمر هستند و 

 يكي از وظايف مسلمانان شمرده شده است.( 0/033)كافي /  «النصيحه الئمه المسلمين»مسئله 

 و نصيب گرگان خواهد شد.از ديدگاه اسالم، انسان بي رهبرو جامعه بي دولت دچار گمراهي و سرگشتگي شده 

 فرمايد:ع( مي)اميرمؤمنان علي

 (107)نهج البالغه / خطبه  «فَاِنَّ الشاذَّ مِنَ النّاسِ لِلشَّيطانِ كَما اَنَّ الشّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِئْبِ»

 ».ترجمه: انسانِ تنها بهره شيطان است چنانكه گوسفند تك رو طعمه گرگ

 فرمايد:تحقق امامت ميع( در مورد )اميرمؤمنان علي

كُمُونَ حْوَ لَعَمْري لَاِنْ كانَتْ الْاِمامَه ال تَنْعَقِدُ حَتي يَحْضُرَها عامَّه النّاسِ فَما اِلي ذلِكَ سَبيلٌ وَ لكِنْ اَهْلُها يَ»

 (173بالغه / خطبه )نهج ال« عَلي مَنْ غابَ عَنْها ثُمَّ لَيسَ لِلشّاهِدِ اَنْ يَرْجِحَ وَ ال لِلْغائِبِ اَنْ يَخْتارَ

كه همه مردم حضور يابند و بيعت نمايند. پيداست كه براي چنين  شود تا اينعقد نمينترجمه: سوگند به جانم كه امامت م

كنند و انتخاب آنها حكمي درباره كاري راه عملي وجود ندارد و لكن آنها كه اهل نظر و تشخيص هستند قضاوت و انتخاب مي

 اند.از آن پس ديگر آنها كه حاضر بودند حق رجوع دارند و نه آنها كه غايب بودهغايبان خواهد بود و 

حكومت اسالمي يك حكومت صددرصد مكتبي است و ضوابط مكتب در تمام زواياي آن حاكم است اما در عين حال 

ا ها آراي عمومي بلكه دلهاي مردم رنبايد نظام اسالمي را از مردم جدا دانست. بلكه اين نطام يك نظام كامالً مردمي است كه نه تن

 در قبضه خود دارد و قوت حكومت و امام بستگي به همراهي مردم دارد.



 

17 

از آنجايي كه اسالم مجموعه كاملي است كه نه تنها كليه احكام اجتماعي آن، بلكه بسياري از احكام فردي نيز بدون 

 كه اساساً تحقق بسياري از احكام فقهي اسالم بدون داشتن يكتوان گفت برخورداري از جنبه هاي سياسي قابل طرح نيست. مي

كه احساس مسئوليت در كليه امور مربوط به سياست و حكومت و جريانات اجتماعي بر يك  نظام، امكان پذير نيست. كما اين

هاي فردي نگيزهواسطه اه مسلمان واجب شرعي است. به عبارت ديگر مشاركت يك مسلمان در مسائل سياسي اجتماعي صرفاً ب

باشد. بلكه يك مسلمان در راستاي تكاليف شرعي و پايبندي  به دستورات اسالم اش نميخودش و يا به خاطر تأمين منافع شخصي

 بر خود الزم مي داند كه در ارتباط با قضاياي اجتماعي مشاركت فعال داشته باشد.

هاي سياسي داللت دارد و يكايك امت اسالمي را در روايات بسياري بر ضرورت حضور مستمر امت اسالمي در صحنه

لُّكُمْ كُلُّكُمْ راعٍ وَ كُ»باشد. قبال كل امت اسالم داراي مسئوليتي عظيم مي داند كه گويا هر يك از افراد جامعه زمامدار جامعه مي

 .«مَسْئُولٌ عَنْ رَعيَتِهِ

ت آگاهانه و آزادانه مكتب اسالم را به عنوان آئين زندگي صوره در جامعه اسالمي كه همه مردم يا حداقل اكثريت آنان، ب

اند، از سوي مردم عالي ترين مشاركت، تحقق پذيرفته است. در اينجا صرفاً اعتقادات قلبي و فردي و اجتماعي خويش برگزيده

انگر در حقيقت بي باورهاي باطني مطرح است و نه چيز ديگر، و از سوي ديگر پذيرش مكتب اسالم از سوي مردم يك جامعه،

خواهند كه اداره جامعه در كليه شؤون براساس اسالم نوعي قرارداد اجتماعي است و مفهومش اين است كه مردم آن جامعه مي

باشد و همه نهادهاي اجتماعي بر مبناي تعاليم اسالم بوجود آيد و خواست مكتب مقدم بر خواست آنان باشد، و جامعه در كليه 

گونه كه حاكم اسالمي با نصب از جانب خدا )نصب خاص يا عام( مشروعيت  زم به ضوابط مكتب باشد. همانگيريها ملتتصميم

خواهد بر مردم حكومت نمايد. در اين ميان به مقبوليت مردمي نيز نياز دارد. زيرا اين مقبوليت كند، چون ميالهي و مكتبي پيدا مي

اكم اسالمي باعث تحقق عيني حكومت خواهد شد. خواه اين مشاركت از وسيله مشاركت مردم جهت قبول رهبري حه مردمي ب

 60 طريق بيعت باشد و يا هر طريق ديگري كه حضور مردم را در برداشته باشد.

در واقع مردم با مشاركت سياسي و حضور در انتخابات با حاكم اسالمي بيعت مي كنند كه نظام اسالمي را برپا كنند. اصوالً 

رود كه از جانب مقام وااليي در رابطه با امر مهمي پيشنهاد مي شود كه به همراهي و ياري بيعت ي به كار ميبيعت در موارد

بيعت از نظر عرف و 63 كنندگان نيازمند باشد، تا امكانات خود را در اختيار او بگذارند و در تحقق يافتن آن امر مهم بكوشند.

ه كند. اين خود يك تعهد شرعي است كمت انسانيت، التزام به آن را ايجاب ميشرع، تعهدي است واجب الوفا كه شرافت و كرا

 64 رود.لزوم آن در عرف، مسلم بوده و شرع آن را امضاء و تنفيذ نموده و نقض عهد از ديدگاه عقل و شرع، گناه به شمار مي

روي ه تا به موجب آن اراده و نيبه طور كلي بايد گفت مشاركت سياسي از يك جهت حقي است كه به شهروندان داده شد

خود را جهت مشاركت در حاكميت به كار گيرند و از طرف ديگر، شهروندان مسلمان مكلف به برپايي حكومت ديني و نظارت 

مستمر بر اعمال حاكمان هستند. به عبارت ديگر مشاركت سياسي از يك طرف اگر حق هر مسلماني است كه در تعيين سرنوشت 

 از حكومت ديني و برقراري قسط و عدل دفاع نمايد. تا ته باشد، از طرف ديگر براي او تكليف آور استخود دخالت داش

 روايت شده است: )ع(از امام صادق
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)اصول  «وَ مَنْ ماتَ وَ لَيْسَ في رَقَبَتِهِ بِيْعَه لِاِمامٍ، ماتَ ميتَه جاهِليّه، وَ ال يَعْذُرُ النّاسُ حَتي يَعْرِفُوا اِمامَهُمْ»

 (1/423كافي / 

همانند دوران جاهليت خواهد مرد، و پذيرفته نيست عذر  ،ترجمه: هر كه در گردن خود بيعت با امام وقت را نداشته باشد

 كسي تا امام خويش را بشناسد.

ت كومباشد، چرا كه برقراري حتوان ادعا كرد كه كفه تكليف سنگين تر از كفه حق ميبا توجه به نصوص ديني، مي

رپايي باشد كه در حال حاضر جز با باسالمي و به فعليت درآوردن احكام سياسي و اجتماعي دين و وظيفه و تكليف هر مسلمان مي

 حكومت، ميسور نخواهد بود.

بنابراين تفاوتي  كه در بحث مشاركت سياسي بين حكومت مردم ساالري ديني )اسالمي( با حكومت مردم ساالر وجود 

ه در حكومت مردم ساالري ديني شهروندان مسلمان بر خود الزم مي دانند كه با برپايي حكومت و تقويت آن در دارد اين است ك

راستاي اجراي احكام شرعي سهيم باشند. در غير اين صورت جامعه به سوي هرج و مرج رفته و موجب اختالل نظام خواهد شد. 

رايع الهي بوده و بي نظمي و پريشاني امور مسلمانان شرعاً و عرفاً واضح است كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد ش

 نكوهيده و ناپسند است.

 
 

 :گيري نتيجه 

نظام جمهوري اسالمي ايران كه از احكام نوراني اسالم الهام گرفته است، حكومت را برخاسته ازموضع طبقاتي و سلطه 

د تا در روند دهداند كه به خود سازمان ميملتي هم كيش و هم فكر ميداند، بلكه تبلور آرمان سياسي گري فردي يا گروهي نمي

 تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي بگشايد.

در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است، براساس تلقي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت و 

 اند باشد.توز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميگردند و اين امر جاداره مملكت مي

با توجه به اين ، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و 

 سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم ساخته است.

حضور مردم در صحنه انتخابات و مشاركت سياسي آنان يك نقش تزييني نيست. در عين حال كه  در حاكميت ديني

حضور و شركت در انتخابات طبعاً نشان دهنده نوعي حمايت و پشتيباني از نظام حاكم است، ولي رأي مردم نقش دارد و مردم در 

ساسي آمده است كه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از قانون ا36چارچوب احكام اسالم تصميم گيرنده اصلي هستند. در اصل  

تواند اين حق الهي را از انسان آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخت است. هيچ كس نمي

 سلب كند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

شود از يك جهت حقي است كه به ر به انتخاب حاكمان ميمشاركتي كه منج 63با توجه به انواع مشاركت سياسي، 

شهروندان داده شده است كه تا به موجب آن اراده و نيروي خود را جهت مشاركت در حاكميت به كارگيرند و از سوي ديگر 
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اجراي  يچون بين حق و تكليف، مالزمه وجود دارد، تكليفي بر شهروندان است كه با برپايي حكومت و تقويت آن در راستا

 احكام شرعي، تالش نمايند. چرا كه اجراي احكام شريعت جز از طريق برپايي حكومت، ميسر نخواهد شد.
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