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  چکیده
ای کـه ایـن حـق را  مشارکت سیاسی بـدون عنـصر آزادی امکـان نـدارد و جامعـه

سـؤال اصـلی ایـن . سی را به دست آورده اسـتتجربه کند، درصدی از آزادی سیا
نوشتار بر گرد راهبرد مشارکت سیاسی و نقش آن در تأمین آزادی سیاسی از منظر 

هـدف، بررسـی .  گیـرد  است که با روش تحلیلی و توصیفی سـامان مـیمیکر قرآن
جایگاه حق مشارکت سیاسی شـهروندان و نـسبت آن بـا آزادی سیاسـی از منظـر 

به تمهید نظری و اموری مانند رابطۀ تعاملی حق   در پاسخ باتوجه.قرآن کریم است
مشارکت و تکلیـف، همـزادی مـشارکت و آزادی سیاسـی و حـق مـشارکت برابـر، 

توان مراحل پیوند مشارکت سیاسی و نقش آن در آزادی را در سه مرحلـه رصـد  می
ل مشارکت سیاسی در کسب قدرت که همراه با مشارکت مثبت بـرای تـشکی: کرد

دولت اسالمی و مـشارکت منفـی بـرای رویـارویی بـا نظـام سـتم اسـت؛ مـشارکت 
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سیاسی در تثبیت قدرت که با حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، حق انتخابگری 
و حق انتخاب شدن همراه است؛ مـشارکت سیاسـی در نظـارت بـر قـدرت کـه در 

نـوآوری . شـود میازمنکر عملیاتی  معروف و نهی دهد و با امربه بستر آزادی رخ می
جهت است که تالش شده است نقش حق مشارکت در آزادی سیاسی  نوشته ازآن

  .در مراحل مختلف از منظر کالم الهی بررسی شود

  واژگان کلیدي
  میکر قرآن  وحق، مشارکت سیاسی، آزادی سیاسی

  مقدمه
ان ای شـهروند  اگـر در جامعـه.شـود آزادی با مشارکت و حق تعیین سرنوشت معنـادار مـی

 کـارگزار نظـام سیاسـی انتخـاب کننـد یـا عنـوان بهاساس دیدگاه خویش، فردی را  نتوانند بر

 بگیرنـد، ایـن جامعـه از  اساس منافع گروهی و شخصی خود برای آنـان تـصمیم دیگران بر

همین امـر اسـت کـه مـشارکت سیاسـی و آزادی، به  باتوجه. آزادی سیاسی برخوردار نیست

  .   اند همراه و همگام

ای بـه نـام  هسامان، خودا همکاری و همیاری فکر ب کیش و هم هممردم ، در نگرش قرآنی

پویش  .بگشایندراه سوی اهداف جامعۀ اسالمی  سازند تا در فرایندی آزادانه، به حکومت می

   امـری کـه ؛ی جامعـه اسـتشـکوفایی اسـتعدادهاجامعه به سمت این اهداف، بـسترساز 

تحـول جامعـه اسـت تـا در   در رونـدۀ همۀ افـرادل و گستردمشارکت فعااجرای آن در گرو 

  . باشـند داشـته سـاز  نقش سرنوشتها یزری  و برنامهها یرگی می تصم،ییسراسر مراحل اجرا

ا «ۀقاعدبه  باتوجه ی اسالمۀشیدر اند، به بیان امام خمینی
َ

سلُ مُاسّلن
َّ

 ایلـَ عَطون
َ

نفـ
ُ

، »ِمِهِس

   توانـد ی نمـی کـس،ده قاعـنیـمفـاد ابـه   دارد و باتوجهازی نلی به دلر،ی غی براتیحق حاکم

   . باشـدلیـبر آنـان سـلطه داشـته باشـد، مگـر آنکـه از جانـب آنـان در امـر حکومـت، وک

. )٣٨١: ١٣٧٩ تجلیل،(
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دغدغۀ اصلی این نوشته، بررسی نقش راهبرد مشارکت سیاسی در آزادی سیاسی اسـت 

کید شده است أدر پاسخ به این پرسش، ت. توصیفی است و شده، تحلیلی کارگرفته و روش به

مبانی نظری مانند رابطۀ تعاملی حق مشارکت و تکلیـف، همـزادی مـشارکت و به  باتوجهکه 

توان در سه عرصه  های مشارکت سیاسی و آزادی را می آزادی سیاسی و مشارکت برابر، حوزه

ی تشکیل دولت  مشارکت سیاسی در کسب قدرت که همراه با مشارکت مثبت برا:رصد کرد

 مـشارکت سیاسـی در تثبیـت ؛اسالمی و مشارکت منفی برای رویارویی با نظام ستم اسـت

 مـشارکت ؛حق انتخابگری و انتخاب شدن همـراه اسـتحق تعیین سرنوشت، قدرت که با 

شود و نشان از نقش  ازمنکر عملی می معروف و نهی سیاسی در نظارت بر قدرت که با امربه

  .  آزادی سیاسی داردتأمینرکت در راهبردی انواع مشا

 نمونـه یبـرا .اسـت شـده نوشـته یمقاالت و هاباکت ،یاسیس مشارکت بحث ۀنیشیپدر 

 بـه فقـه پرداختـه و یاسی مشارکت سۀ به عرض،عهیش یاسیس فقه در یاسیمشارکت سب کتا

 ،یزدهـیا(  کرده اسـتیبررس را ّتحزب و انتخابات مانند یاسیس مشارکت دی جدیراهکارها

 زانیـ کـه بـه مرانیـ ای اسـالمی در جمهـوریاسی و مشارکت ستیمشروع کتاب ای ؛)١٣٩٦

 ی دوم انقـالب اسـالمۀ در دهـیاسـی و مـشارکت ستی و ارتباط متقابل مشروعیرگذاریثأت

 کـه است یاسیس مشارکت اثر ،باب نیا در گرید کتاب .)١٣٨٤ ،یاکبر( است افتهیاختصاص 

 آن بـا مـرتبط یهـا هینظر و یاسیس مشارکت یتخصص حثمبا به یشناخت جامعه کردیرو با

 بحـث و پرداختـه یاسـیس مـشارکت مسائل به آثار نیا .)١٣٨٦ گوئل، و لبرثیم( است پرداخته

 را یطـور مـشخص اثـر  بهسندهینو؛ بنابراین، اند نداشته خود کار دستور در را یاسیس یآزاد

 نوشته آن ی نوآورنیبنابرا. افتیازد، ن بپردیاسی سی و آزادیاسی مشارکت سانی موندیکه به پ

 یآزاد در آن، مختلـف یهـا سـاحت و یاسـیساست که تالش شده نقـش حـق مـشارکت 

 مـشارکت یهـا عرصـه میتقـس. دشو یبررس یاله کالم منظر از مختلف مراحلدر  یاسیس

 یآزاد رصـد و »قـدرت بر نظارت« و »قدرت تیتثب« ،»قدرت کسب« ۀحوز سه به یاسیس
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 و یرعلـیم( است نبوده توجه مورد مشابه یها پژوهش در که است یا نکته ک،یهر در یاسیس

  .)٢٩: ١٣٩٦ ،یشفاه

 سیاسـی رهبـران گـزینش بـه کـه سیاسـی فراگردهـای در شرکت به  راسیاسی مشارکت

کننـد  مـی تعریـف گـذارد، مـی اثـر بـر آن یـا کند می تعیین را عمومی سیاست و انجامد می

ای مهم است که برخی آن   جایگاه مشارکت سیاسی تا اندازه.)٢٨٦ :١٣٦٧ هیل و ترنـر، آبرکراسی،(

هـای  کنند و بـر ایـن باورنـد کـه آزادی را عنصری جدی در تعریف آزادی سیاسی لحاظ می

سیاسی مجموعه امتیازاتی است که اهالی کشور برای مشارکت در حیات سیاسی به آن نیـاز 

حق داوطلبـی و حـق عـضویت در احـزاب  ی،أحق ر« مانند حقوق مدنیو در قالب دارند 

هـا، آزادی انتخابـات و آزادی  شهیآزادی رقابت اند« مثل اسییحقوق سدر قالب  و »سیاسی

 نوشته، بحث از مشارکت فعـال نی ادر). ١٦٩: ١٣٧٤ ،یهاشم (دشو  ظاهر می»زمامداران نییتع

گاهانـه و خود صیکه در آن فرد بر اساس تشخاست   قیـطر از یاسـیس یزنـدگ ۀعرصـ در آ

 نـه ؛کنـد یمـ مـشارکت یاسـی سی رسـمینـدهای احـزاب و فرا،یاسـی رقابت س،یریگ یرأ

در آن افراد صرفاکه مشارکت محدود 
ً

 عمومی مـشارکت ۀر عرص دای  در قلمرو محدود قبیله

 صـرفا، سیاسیۀ حضور در عرصا وجود مشارکت تبعی که افراد ب و نهکنند می
ً

نـد و ا منفعـل 

خود مستقال
ً

   .)٥٩: ١٣٧٩ ،عیبد (گیرنده نیستند یم تصم

 گفتـار ایـ در رفتـار ی درونـیهـا تیمحدود از ییرها ۀدربردارند ،یاسیس یآزاد مفهوم

 ی با جامعه، و رفتارهـای و سازگاریها، هماهنگ  مانند آداب و سنتییدهای ق؛ استیاسیس

 و افـراد یبـرا نـدهمحدودکن طیشـرا نبـود به را یآزاد یبرخـ). Kompridis, 2007: 279( یاحساس

 و میکـر قـرآن نظرگاه در ).Sen, 2000: 24( کنند یم فیتعر مطلوب طیشرا جادیا یبرا تیفعال

 یبـرا هـا تـشکل و هـا گـروه افراد، که است آن یمعنا به یاسیس یآزاد اسالم، یاسیس ۀشیاند

 از ،یدرونـ ی تا با گذر از بندهاابندی یم مجال و توانند یم یاسیس مطلوب یها تیفعال انجام

 از حقـوق ی و بـا برخـورداربنـدای یی و قـدرت حـاکم رهـای اجتماع ویاسی سیرونیموانع ب

 قدرت از َرستن ،یاسیس یآزاد یدیکل بحث. کنند حرکت یجهت کمال انسان  در،یشهروند
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 قـرار یاسـیس اسـتبداد برابـر در یاسـیس یآزاد وصـف، نیا با. است خودکامه و خواه تیتمام

 دچـار و ،انکـار شـهروندان یاجتمـاع  ویاسـیس نیادیـبن حقـوق ۀهمـ ن،آ بـا کـه ردیـگ یم

  .شود یم گوناگون یها تیمحدود

  تمهید نظري 

  حق مشارکت آزاد و تکلیف دولت . 1
افتـد کـه برخـی خـود را بـاالتر از دیگـران  گـاه اتفـاق مـی ین گام در سـلب آزادی آننخست

شـان را تکلیـف و اطاعـت  اپای زندگینگرند که سر پندارند و مردم را به چشم رعیتی می می

جـویی و ورود بـه عرصـۀ قـدرت را   آنان حق مشارکت سیاسی، حق پاسخ.دربرگرفته است

. ندارند و تنها چیزی که باید انجام دهند، اطاعت است و فرمانبری سالطین و خودخواهـان

 یشور اسـالم کـنی ملتزم به قواندی و بااند مکلف که گونههمان مردم ،یاسالم نگرش در اما

 و هـا نـهیزم دارنـد فـهیوظ حـاکم هـستند و دولـت و قـدرت زیـ حق انتخاب نیشوند، دارا

 از یکی. کنند یدور قدرت ۀظالمان لیتحم از و سازند فراهم را یاسیس یآزاد رشد یبسترها

 بـر یفرد یبرتر و احاطه اثبات از بحث ،»حق« کاربرد با. است ازیامت و سلطه حق، یمعان

 تـصرف حـق مالک« ای»  حق داردیفالن «شود یم گفته نکهیا. است گرید یصشخ ای یامر

 یوقت. است گرانید به نسبت شخص آن تسلط و یبرتر ینوع یمعنا به ،»دارد خود ملک بر

 را آن سـلب حـق گـرانید که دارد یا سلطه و ازیامت انسان یعنی حق است، ی آزادمییگو یم

 حـق ،ی کـه آزادکننـد یمـ انیب صراحتبه ینیخم امام. سرنوشت نییتع حق مثل ندارند؛

 یامـر ی آزادنکـهیا بـر کننـد ی مـحی تصرشانیا. )٢٠١: ٥ ج ،١٣٧٨ ،ینی خمیموسو(مردم است 

 اعطـا نکـهیا«: است یاعطاشدن یآزاد مگر که کنند یم اعتراض گونهنیا و است، یخداداد

 »داده یآزاد اسـالم و اخـد قـانون،. اسـت مردم مال یآزاد. است جرم نیا را، یآزاد میکرد

 حـق هبـ یهـا یآزاد از که است آن یاسالم دولت فی از وظایکی بنابراین. )٤٠٦: ٣ ج همان،(
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 مـشارکت کاربـست یهـا نـهیزم و کنـد یدور ظالمانه لیتحم از کند، محافظت شهروندان

 فیلتکا حق، نیا کنار در البته. )٧٩: ١٣٩٠شیرودی،( سازد فراهم را یاسالم ۀجامع در یاسیس

 دارد درمقابل تی ازجمله آنکه مسئولشود؛ یم گذاشته آزاد انسان ۀعهد بر زین ییها رسالت و

 و در یستگیـشا حـق بـهنیـ از ادیـاو با. باشد پاسخگو دهد، ی که انجام میهر کار و رفتار

  . دی بهره جوشی کمال و سعادت خویراستا

  همزادي مشارکت و آزادي سیاسی. 2
 با همراهی این دو، رفتارهـا . اما مشارکت را نپذیرفت،اسی باور داشتتوان به آزادی سی نمی

 مـشورتهـای حزبـی،  و گفتارهای شهروندان در انتخاب کردن، انتخـاب شـدن، فعالیـت

 حاکمـان حتینـص و انتقـاد، )١١٠ و ١٠٤: عمـران آل( ازمنکـر ینهـ و معروف امربه، )٣٨: یشور(

ق ندارند فعالیت آزادانه ح مختلف یها بهانه به مر،ا نیا به باتوجه و حاکمان شود یم معنادار

مـشارکت سیاسـی امـروزه یکـی از . و مشارکت فعاالنه و منتقدانه مـردم را محـدود سـازند

 این امر تنها زمانی .تازی قدرتمندان است های رویارویی با استبداد و تک ترین روش کلیدی

تا زمانی کـه در میـان . ی فراهم باشددهد که حضور آزادانه مردم در تکاپوهای انتخاب رخ می

 باشـند، نداشـته وجـود ۀعرضـهای سیاسی مختلف، فرصـت طـرح و  افراد، اقوال و اندیشه

  . شود یم ممکن یآزاد با تنها ،فرصت نیا و زد انتخاب به دست توان ینم

   مشارکت برابر حق. 3
کید با وجود برابری در خلقت و  از عـدم سـلطۀ بـر دادگـری در جامعـۀ اسـالمی، بحـث تأ

تخذَی ال َو« یۀآ عالمه طباطبایی ذیل .شود دیگری و تعاون همگانی مطرح می
َ

ِ
بعـضنا َّ

ُ ْ بعـضا َ
ً ْ َ 

أربابا
ً ْ ْمن َ

ِدون ِ
ِالله ُ

َّ
کید ، )٦٤: عمران آل( » کند که جامعه انسانی با وجود کثرت افراد، همه  میتأ

 پـس آنچـه را کـه دسـت . باشداند که همانا حقیقت انسان و نوع آن ی از حقیقتی یگانهئجز

طور مساوی قرار داده، اقتـضای  آفرینش از حیث استحقاق و استعداد در میان افراد انسان به

 وی سپس بـه ایـن .وی استابرابری آنان در حقوق زندگی و تساوی آنان در یک اندازه و مس
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د و سزاوار نیست  انسانی، اجزای متشابه از حقیقتی واحدنۀکند که افراد جامع نکته اشاره می

ازسـوی  را آن	معـادل کننـد، مگرآنکـه	لیتحم	گرانید بر را خود	لیم و اراده ان،یآدم یبعض

هـای زنـدگی  گیـری از مزیـت برای بهـره» تعاون« د که این امر رانکن	تحمل گران بر خودید

ی فروتنی و خضوع جامعه یا فرد برای فردی دیگر، یا اینکه کل جامعه یا بعضولی  ؛نامند می

جـویی و سـیطره و زورگـویی،  از آن دربرابر بعض دیگر خاضع باشند، به نحوی که با برتری

جامعه را از برابری خارج کند و آن فرد، پروردگاری تلقی شود که ارادۀ او باید پیروی گردد و 

کند اطاعـت شـود، پـس  دهد و نهی می طور دلخواه حکم کند، و در هرچه که دستور می به

همچنـین . سـازی فطـرت و نـابود کـردن بنیـاد انـسانیت ای است برای باطـل این امر شیوه

ازآنجاکه ربوبیت از اموری مختص به خداونـد اسـت و ربـی جـز او وجـود نـدارد، اینکـه 

خواهد تصرف کند، بدون آنکـه تـصرف  نوع خود گردن نهد و او هرگونه که می انسانی به هم

جـز خداونـد اسـت کـه فـرد  بوبیت دیگری بـهمتقابلی وجود داشته باشد، این نیز پذیرش ر

هـا   انـسانۀشارع برای هم پس ).٢٥٠: ٣ ، ج١٣٨١طباطبایی، (کند  مسلمان به این کار اقدام نمی

 که همه ؛شوند طور مساوی برخوردار می قانون برابر قرار داده است و همگان از مزایای آن به

ازسر میل خود، آزادی دیگران را محـدود تواند  با این بیان، کسی نمی. اند از یک جان برآمده

 امـری کـه ؛وچـرا طلـب کنـد چون سازد یا خود را پروردگار دیگران نامد و از آنان پیروی بی

 و پروردگـار انسان مسلمان با ایـن اصـل، تنهـا خداونـد را .مصداق بارز منکر و ستم است

 یآزاد کـه یا جامعـه .کنـد رفتـار او با بخواهانهدل ندارد حق یکس و داند یم شیخو مالک

، برابـری و مـساوات شده برترخواه و استعالجو بر آن حاکم ی که فردیا جامعه یعنی ،ندارد

  . کند خواهد با مردم رفتار می ها را زیرپا گذاشته است و ناعادالنه هرگونه که می انسان

  هاي مشارکت و آزادي سیاسی عرصه
 عرصـه کـه بـا آزادی در پیونـدی اسـتوار توان در سه رسد مشارکت سیاسی را می به نظر می

 براسـاس. قدرت بر نظارت ؛قدرت تیتثب قدرت؛ کسب در مشارکت :کردجویی  است، پی



 ١٣٩٧پاییز و زمستان / شمارۀ چهاردهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش٤٨

 نـدارد، وجود یاسیس مشارکت اتیادب در گانه سه مراحل و یبند میتقس نیا سنده،ینو کاوش

 دارد، را ظهـور و حـضور نیشتریـب کـهرا  مـشارکت یها عرصه نیتر مهم رسد یم نظر به اما

 لیتـشک یبـرا ایـ ،مـردم یهمراهـ و مـشارکت رایـز ؛کـرد دنبـال عرصه سه نیا در توان یم

 اعمال روند بر نظارت با ای آن یساز نهینهاد و تیتثب یبرا ای است، قدرت کسب و حکومت

 طبعا.شود یم ییاجرا امر نیا قدرت
ً

 بـدون ،نی دو ساحت نخـستژهیو  سه بهنی از اکی چی ه

هـا و نهادهـای  ارت هرچند گاه سـازماننظ ۀمرحل در .ندارد امکان مردم یهمراه وحضور 

هـای دینـی، نظـارت بـر   براسـاس آمـوزه،کنند های نظارتی را طراحی می حکومتی، سامانه

 بلکه در مـواردی وظیفـه و تکلیـف آنـان نیـز هـست تـا ،تنها حق شهروندان است قدرت نه

عملیـاتی کـردن هریـک از ایـن سـه ابراین بنـ. دربرابر مسائل جامعۀ خویش ساکت نباشند

  .پذیر است مرحله، تنها با آزادی سیاسی امکان

  مشارکت سیاسی در کسب قدرت. 1
تـوان در دو سـاحت مبـارزه بـرای ایجـاد دولـت  مشارکت سیاسی برای کسب قدرت را می

 و طـرد اسالمی که با رویکرد اثباتی است و مبارزه با ستم و نظام استبداد که با رویکرد نفـی

  .است، دنبال کرد

  تشکیل دولت اسالمی:  مشارکت مثبت)الف
 و همکـاری در تعاون، همۀ مردم مورد خطاب آیات الهی قرار دارند و بر اصل میکر قرآندر 

دانیم کـه بـرای ایجـاد نظـام  ضرورت می کید شده است و بهأ ت مشارکت عمومیامر نیک و

و برای به دست آوردن قدرت و جریـان آن سیاسی، شهروندان باید دست به دست هم دهند 

 امری نیک که با آن، زمینه برای بـسیاری از امـور ؛های مطلوب تالش کنند در جهت ارزش

اند تا در نیکی و پرهیزکاری   مسلمانان امر شدهم،یکر قرآن به نص .شود نیک دیگر فراهم می

ت َو«:  مشارکت نداشته باشندهمکاری کنند و در گناه و دشمنی،
َ

ُعاونوا علی َ
َ ِّالبر َ

ِ
ْ

التقـوی َو 
ْ  َو  َّ

ُتعاونوا ال َ َ
علی 

َ ِاإلثم َ
ْ

ِ
ْ

العدوان َو 
ْ ُ ْ

  .)٢: مائده(  »
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کیـد  در کالمی علـی د کـه درخواسـت تعـاون، بـرای برپـایی حـق، دیانـت و نـدارتأ

ِطلب التعاون علی إقامة الحق د« :استداری  امانت
ِّ َ

ِ
َ َُ

ِ
َّ ُ َ َ

انة وأمانةی
ٌ ٌَ   ).١٦٢ :١٣٧٦ی، ط الواسیثیالل( »َ

و » بـر« دربـارۀ ، از حضرت محمد»وابصه« آمده است شخصی به نام المنثور دردر 

، ج ١٤٠٤ وطی،یسـ(بپـرس   از قلبت: و فرمودندند ایشان سه بار به سینۀ راوی زد.پرسید» اثم«

 گنـاه و یکـین صیتـشخ درتواند نشان از توان فطری و عقلی انسان   میاین مطلب). ٢٥٤:  ٢

 است ی اجتماعو یاسی سۀ مرتبط با عرص، حوزهنی توان در انیشتری برسد یم نظر به و دباش

که غالبا
ً

  . ابدی عدم تجاوز به حقوق شهروندان را درای تجاوز تواند ی بهتر می عقل جمع

ّبر« از بار اول آنچه میخوان یم القرآن ی من وحریتفس در  ریـ نـشان از خد،یآ یم ذهن به »ِ

 عنـوان بهالله، با اشاره به تعاون در اسالم، آن را   فضلنیحسدمحمدیس. دارددر باور و عمل 

 یاجتمـاع یهمکـار بـه سـپس و دانـد، یم انسان یزندگ در یکین شدن یعمل یبرا یا هیپا

بـاالترین مـصداق همکـاری اجتمـاعی  رسد یم نظر به. )٢٦: ٨  ج ،١٤١٩ اللـه، فضل( پردازد یم

هـا در جامعـه، تـالش بـرای تـشکیل دولـت و نظـام   خوبیها و تقویت برای براندازی بدی

 خداونـد در بنـابراین .اسالمی است که بدون مشارکت سیاسی شـهروندان نـاممکن اسـت

  : ندردا می فرماید که اگر آنان قدرت یابند، احکام دین را برپا منان میؤتوصیف م

ِن إن مکناهم فیَّالذ ْ ُ َّ َّ َ ْ َ
َ األرض أقاموا الصالة یِ َّ ُ َ

ِ
ْ َ ْو آتـوا الزکـاة و أمـروا بـالمعروف و نهـوا ْ َُ َ َ َ َِ ُ ُْ ََّ ْ

ِ
َ َ َ َ

ِعن المنکر 
َ ْ ُ ْ

ِ
  .)٤١: حج(َ

دارنـد و زکـات  ی، نماز برپا مـمی دهیی به آنان توانانی که چون در زمیهمان کسان
  .دارند ی ناپسند بازمیدارند و از کارها ی وامدهی پسندیدهند و به کارها یم

کند؛ یعنی جامعه  را نیز طرح می» مصابره«، بلکه »صبر«تنها  عمران نه خداوند در سورۀ آل

  :با همکاری، و در کنار هم، برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، باید صبر داشته باشد

أَی
َ

ِالذ َهاُّی
ُءامنوا َنیَّ َ ُصابروا َو ُاصبروا َ ِرابطوا َو ِ َ واتقوا الله لعلکم تفلحون َ َُ َِ

ْ ُ َّْ ُ َّ ََّ ُ   .)٢٠٠: عمران آل(َ
د و یـاسـتقامت کن ]هـا دربرابر مـشکالت و هـوس[ ،دیا مان آوردهیکه ا ای کسانی

د اسـت کـه یـ ام.دییـ از خدا پـروا نما.دید و از مرزهای خود مراقبت کنیدار باشیپا
  .دیرستگار شو
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  : نویسد عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می

نکـه یا ت از افـراد اسـت، امـا مـصابره، عبـارت اسـکتـ کمنظور از صـبر، صـبر تـ
 خـود صـبر اعتمادت و آزارها را تحمل کنند و هرکس با تکیه و یتی باهم، اذیجمع

 ین انرژی و اشود یم تیتقو افراد احوال جه،یدرنت .ورزد یاستوار گری،ید صبر بر
 صـبر رای ز؛ فرد محسوس خواهد بود و هم در اجتماعیمثبت، هم در حال شخص

  .شود افراد به هم وصل کت ک تیرویشود که ن  باعث میزیدر جمع ن
ر از فراتـ و اعـم معنـا، ازنظـر مرابطـه«: دیـفرما یمـ »ورابطوا« ۀکلم ۀدربار شانیا سپس

ای اسـت کـه بـا پیونـد میـان   چون در رابطوا منظور، به وجـود آوردن جامعـه؛مصابره است

طبعـا ).٩٢: ٤ ج ،١٣٨١ ،ییطباطبـا( »شود یم لیتشک ،نیروهای جامعه به یکدیگر
ً

 ۀجامعـ نیـا 

 مـشارکت بـا و شود یم قدم هم و همراه ،یاسالم دولت لیتشک یبرا هم، یهمکار با صبور

  .  کند یم فراهم ییایپو و یتعال به جامعه دنیرس یبرا را نهیزم خود، یاسیس

  رویارویی با نظام ستم:  مشارکت منفی)ب
ظـام سـتم و های مشارکت سیاسی بـرای رسـیدن بـه آزادی، تـالش بـرای نفـی ن یکی از راه

 گاه تجمعاتی بر پایۀ دشمنی وجود دارد که هدف آنها ستم به مـردم و .رویارویی با آن است

ــان اســت ــه زنجیــر کــشاندن آن ــان بــرای احتکــار کــاال برضــد   مثــل همدســتی؛ب  بازرگان

کـشیده کـه امـری  هـای سـتم های ستمگر علیـه ملـت کنندگان یا همکاری سازمان مصرف

 اسـت آن یکـین .است ریخ گسترش یبرا ییها یهمدست زین گاه اما. است اهیس و ناخجسته

رویی بـا ایرو و یکی گسترش ندیهدف از تعاون، با.  شوندمند بهره گرانید هم و خود هم که

 . را»عـدوان«، »اتقو«برابر  دهد و در را قرار می» اثم«، »بر«مقابل  ، درمیکر قرآن. بدی باشد

است با فریب، کلک، دزدی، احتکـار، همکـاری بـا پس اثم، چنگ انداختن به اموال مردم 

، با قدرت چیره شدن بر حقوق مـردم »عدوان«که   درحالی؛های ستمگر و قسم دروغ قدرت

 چنـین اسـت کـه حـق .)٢٩٣ :٢ ، ج ١٤١٩مدرسـی، (بدون آنکه فرد، مجوزی داشته باشد  است

                .شود آزادی لگدمال می
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 ونـدیپ اگـر امـا شـوند، یمـ دور ییخودرأ از افراد ستم، با ییارویرو و آزادانه مشارکت با

 ی علـحـضرت. شـود یمـ عیضـا آنـان حقـوق شود، گسسته هم از مردم و حاکمان انیم

  : دنیفرما یم باره نیدرا

 د،یـپو ره مـردم و حـاکم نی جامعه به گسست و نبود ارتباط سالم و سازنده بیوقت
 چی هـگـری حـال مـردم، دنیـ در ارای ز؛خورد خواهد رقم خطرناک اریبس یا جهینت

 در باطـل و هـودهیب کـار انجـام ایـ و حقوق شدن عیضا خاطر به یوحشت و ینگران
  ).٨٥: ٩٢ ۀخطب ،البالغهنهج( کرد نخواهند احساس جامعه

 در مقابـل سـتم تواننـد یمـ شـهروندان ،یاجتماع و یاسیس یاریهم و مشارکت با پس

 حرکـت ،ی بنگارنـد و بـا بهـره از عقـل جمعـشی خو سرنوشت جامعه را به دستستند،یبا

گاه فراهم  ، آنیاسیس ۀعرص در ژهیو به یاریهم نیا البته .رندیگ یپ را عدالت یسو بهجامعه 

 .شود که آزادی انتخاب، آزادی بیـان و آزادی تجمعـات در جامعـه وجـود داشـته باشـد می

آید کـه جامعـه را بـه  به وجود می در این آموزه میان عدالت و آزادی نوعی همکاری بنابراین

  ). ٢٤١: ١٣٩٤سیدباقری، (دهد  توازن و سعادت سوق می

 و مـستبد حاکمـان آور اسـارت و مستبدانه یرفتارها شهروندان فطرت، و عقل مالک با

 در »عـدوان« و »اثـم« نیتربزرگ که آنان با ییارویرو یبرا و ابندی یدرم یسادگ به را ستمگر

  .کنند یم مقابله آن با و دننه می هم دست در دست روند، یم ارشم به یاسالم ۀجامع

  مشارکت سیاسی در تثبیت قدرت. 2
دولـت اسـالمی براسـاس اهـداف . بکوشـنددر این مرحله، شهروندان جامعۀ اسالمی باید 

های  مطلوب حرکت کند و با فراگیر کردن امنیت و تثبیت قدرت، زمینهجهت شده، در  تعیین

ثیرگذار مـشارکت، أنقش تبه  باتوجهدر دنیای امروز، . یشرفت را فراهم سازندآزادی، رشد و پ

نفس حضور و تعاون در امر جامعه و انتخابات، بـه مـشروعیت و کارآمـدی نظـام سیاسـی 

  .انجامد بیشتر آن می رساند و درنهایت، به تثبیت و استحکام هرچه مییاری 
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   حق تعیین سرنوشت)الف
، این حق میکر قرآن در آیات .ت سیاسی، حق تعیین سرنوشت استهای مشارک ویهُیکی از ر

به رسمیت شناخته شده و غالبا
ً

آنکه این امر همراه با مشارکت فعال در امور جامعه به  باتوجه 

َّإن« :انجامد است، اعمال آن به تثبیت قدرت در جامعه می
َالله ِ َّ

غُی ال 
َ

ٍبقوم ما ُرِّی
ْ َ

َّحتی ِ غُی َ
َ

 ُرواِّیـ

بأ ما
َ
ِنفسهمِ ِ

ُ  آنـان آنکـه مگـر ،دهد نمی رییتغ را ملتی و قوم چیه سرنوشت خداوند؛  )١١: رعد( ْ

  ».دهند رییتغ است، خودشان درکه  را آنچه

ای دارد و آن مـشارکت  آشکار است که این تعیین سرنوشت و مـسئولیت انـسان، الزمـه

 .هاسـت  ایـن حـوزه اجتماعی برای به دست آوردن حقوق مرتبط بـا وفعال در امور سیاسی

 و حاکمـان بـه ،ازمنکـر و رایزنـی در امـور جامعـه معروف، نهـی  مسلمانان به امربهبنابراین

ها در جامعـه و نبـود مـشورت،  نبود این آموزه. اند ها در جامعه تشویق شده کاربرد مشورت

 .ردآو آورد و پیامدهای ناگواری برای جامعه به همراه مـی روی و خودکامگی درمی سر از تک

 نیـز بـه آنـان واگـذار یریگ می و حق تصم،پس حق اظهارنظر آزادانه در امور سیاسی پذیرفته

  .شده است

ای که خوب است به آن توجه شود، آن اسـت کـه بـه تعبیـر شـهید صـدر، معنـای  نکته

 در .جداسـت آن کیـ و دمکراتی از مفهوم غربـ،در اسالم ی آزادیاقتصادسیاسی، فکری و 

 نفـس مالک انسان نکهیا به ؛است نیادیبن ۀشیاند کی از بحث ،یاسیس یآزاد یغرب یمعنا

 یزنـدگ شـکل کـه یتازمـان. نـدارد را آن مهـار و آن بر تحکم حق کس چیه و است شیخو

 یبنـا اتیعمل در افراد ۀهم ناچار به است، جامعه افراد ۀهم از برگرفته آن نیقوان و یاجتماع

 ،یگرید بر تواند ینم فرد کی و ندیجو مشارکت رند،دا دوست آنها که ینحو به دیبا اجتماع

 فکر آن با تناقض در یاسیس یآزاد که یدرحال. ستین یراض فرد آن که سازد واجب را یزیچ

 وجـود گونـاگون یها دگاهید آن در که است نیچن جامعه عتیطب رایز ؛شود یم آغاز نیادیبن

 مالـک نکـهیا در آنـان حـق سلب یعنی گران،ید ینف و خاص یگروه دگاهید برگرفتن و دارد

 یأر یمبنـا کـه است بوده نیچن. باشند داشته سلطه شیخو سرنوشت بر و باشند خود ۀاراد
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 ؛نند بین آن اندیشه بنیادین و آزادی سیاسـی وفـاق ایجـاد کننـدبتوا تا به وجود آمده تیاکثر

، حق آزادی دارد بـر راکه اقلیت نیز همانند اکثریتچ ؛اند داشتهکمی در این امر توفیقی ولی 

مبنای اکثریـت، اقلیـت را از . اینکه مالک همۀ ارادۀ خویش باشد و قادر بر تعیین سرنوشت

گروهی مقدرات و سرنوشـت گـروه دیگـر را مـشخص و کند  ری این حق محروم میگیکار به

عمل کنـد، در خواهد  که میپس آن اندیشۀ بنیادین که هرکس آزاد است تا هرگونه . دساز می

تـازی در حکـم  سوی اسـتبداد و یکـه معۀ سیاسی به شیوۀ درست عملی نشده و گاه رو بهجا

 ۀشیـاند در اما  .)١٠٣ :١٤٢٥ الصدر،(دارد که در بهترین نوع آن، برتری اکثریت بر اقلیت است 

 ی آزادی حاکمان، داراۀ مستبدانۀطری از سیی و رهای درونی اسالم، فرد با لحاظ آزادیاسیس

 امـر نیـا شـود، یمـ رفتـهی پذتیـ اکثریأ و تـن دادن بـه ری آزادیی لوازم اجرا باآنکه.است

 سـازد محدود را شهروندان گرید یآزاد ت،یاکثر ۀاراد با یکس که ستین آن رشیپذ یمعنا به

 انگارد، دهیناد را ینید ای یاسیس تیاقل حقوق دارد، دوست که هرگونه تا کند یا بهانه را آن ای

  .شود یدار  نگهتیاکثر حقوق کنار در ها تی آزاد، حقوق اقلیدنی در فرادیبا بلکه

   حق انتخابگري)ب
یکی از مراحل عمدۀ حـق مـشارکت، حـضور آزادانـه و برابـر شـهروندان در انتخـابگری و 

توانند به مراحل باالی حاکمیت در نظام   در مرحلۀ بالقوه، همۀ افراد می.انتخاب شدن است

ه در گذر زمان، چه کسی قابلیت و استحقاق این امـر را پیـدا اینک  حال؛اسالمی دست یابند

  .  کند، مرحلۀ بالفعل است می

کید  بر این امر میکر قرآندر . آزادی با انتخاب و انتخاب با اراده همزادند   : شده استتأ

َّإنا َهد ِ َّإما َلیَّالسب ُناهْیَ ًشاکرا ِ
َّإما َو ِ ُکفورا ِ ا یـ حـال .میدمـا راه را بـدو نمـو ؛)٣: انسان( َ

  .ا ناسپاسیسپاسگزار خواهد بود 
ْفمن َ ْفل َشاء َ ْؤمنُیَ ِ

ْمن َو ْ ْفل َشاء َ ُکفرَیَ پس هرکه بخواهـد بگـرود و هرکـه ؛ )٢٩: کهف( ْ
  .بخواهد انکار کند
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 حاکم قدرت تیتثب به توانند یم یانتخابگر با مردم ،یاسی سۀ مفهوم به عرصنی ورود ابا

صرفا وندانشهر حق، نیا اب .رسانند یاری
ً

اننـد آزادانـه و تو یمـ بلکـه ستند،یـن رویـپ یافراد 

فعاالنه در امور سیاسی جامعه نقش بازی کنند و سرنوشت خود را بـه دسـتان خـویش رقـم 

آزادی گونه که   به این؛اند برخی این نوع از اختیار را در تعریف آزادی سیاسی ذکر کرده. زنند

گی سیاسـی و اجتمـاعی کـشور خـود از راه انتخـاب سیاسی، یعنی اینکه فرد بتواند در زنـد

زمامداران و مقامـات سیاسـی شـرکت جویـد و بـه تـصدی مـشاغل عمـومی و سیاسـی و 

 د یا در مجامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز کنـدیاجتماعی کشور نایل آ

آزادی سیاسی، قسمتی ند که همچنین برخی دیگر نیز بر این باور). ٩٦: ١٣٧٠طباطبایی موتمنی، (

طـور   خـواه بـه؛توانند حق حاکمیت داشـته باشـند از حقوق افراد است که به موجب آن می

  ).٣١: ١٣٦٣جعفری لنگرودی، ( خواه از طریق انتخاب نمایندگان مستقیم و

 حقـی کـه در ؛یابـد انسان با آزادی سیاسی و حق انتخاب، مسیر جامعۀ خـویش را مـی

طلبـی،  خـواهی، عـدالت در سرشـت انـسان، آزادی«فتـه شـده اسـت، دولت اسالمی پذیر

 تجلـی ایـن مفـاهیم در فطـرت .خواهی و جویندگی برای جامعۀ مطلوب وجود دارد آرمان

 او را بـه عـصیان دربرابـر ؛دهـد  بـه انـسان حریـت مـیی کـهفطرت ؛اجتماعی انسان است

و  جامعه خـودش را عـوض کنـدتواند  که فرد می  تاجایی؛سازد اجتماعی توانا می تحمیالت 

  ).٣٢٠: ١٣٧٠مطهری،  (»کند حرکت  آندرجهت خالف رغم جریان جامعه، به

دانیم که محـصور و محـدود کـردن شـهروندان، منکـر و  ، میمیکر قرآنمنطق به  باتوجه

 ایـن امـر از مظـاهر .هـا قـرار داده اسـت برخالف حقوقی است کـه خداونـد بـرای انـسان

: انـد کردن آنها از پای مردم مبعوث شـده رود که انبیای الهی برای باز شمار می زنجیرهایی به

هم و االَصرِ عنهم اُضعَی
َ

غالل
َ

 ال
ّ

 یازسـو همـواره منکـر، نیـ ا.)١٥٦: اعـراف( مِهیلـَتی کانت ع

 سـلب را آنـان یآزاد و محبـوس را یالهـ غمبـرانیپ کـه گونـه آنشـود؛ یم انجام ها طاغوت

قال«: کند یم زندان به دیتهد را یفرعون، حضرت موس. کردند یم
َ

ِلئن  ِ
َ

اتخذت 
َ ْ َ َّ

إلها 
ً َ

غ ِ
َ

 یرْی
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ألجعلنك
َ َّ َ َ ْ َ َ

َمن 
ُالمسجون ِ ْ َ ْ

 کنی، قطعااری از من اختری غییاگر خدا:  او گفت؛)٢٩: ءشعرا( َنی
ً

 تو 

  ».دهم  قرار میانیرا از زندان

حق از شـهروندان  این .شود وامع استبدادی، انتخابگری انسان، نادیده انگاشته میج در

آلـود، حقـوق خـود را نادیـده  ای بـسته و خفقـان و آنان مجبورنـد در جامعـهشود  میگرفته 

  . انگارند 

   حق انتخاب شدن)ج
 به معنای آنکـه افـراد ؛های حق انتخاب، آزادی در انتخاب شدن است یکی از دیگر ساحت

با ایـن ظرفیـت، .  قرار گیرنددارای آزادی و اختیار باشند تا بتوانند در معرض گزینش دیگران

د، از انباشـت و تـراکم قـدرت جلـوگیری وشـ مـیامکان چرخش نخبگان در جامعه فراهم 

بـا ایـن حـق، انـسان . شود دواندن قدرت گرفته می  فساد و ریشهیشود و به تبع آن، جلو می

صرفا
ً

 موجودی نیست که برای باالرفتن دیگـران از دیـوار قـدرت، دسـت خـویش را قـالب 

بـا . یابد تا خود نیز در فراینـدی آزاد، بـه چرخـۀ قـدرت وارد شـود کند، بلکه فرصت می می

شـود، و در فراگـردی مـشخص،  وجود آزادی سیاسی، ایـن حـق بـه رسـمیت شـناخته مـی

دهند که او نیز دارای  شهروندان به کسی که قدرت و اقتداری در اختیار ندارد، این حق را می

 با این رویکرد، حق انتخـاب شـدن، در کنـار حـق انتخـاب .قدرت و توان فرمانداری شود

شـده  ، امری مطلوب و پذیرفتهقرآناگر آزادی سیاسی در نگرش کالن . شود کردن مطرح می

توانند انتخاب کنند، طبعا است و شهروندان می
ً

که یکی از وجـوه و  نیزرا  حق انتخاب شدن 

 بـه دنبـال آن، ،ری وجـود داشـت اگـر انتخـابگ.دنشناسـ اقسام آزادی است به رسمیت مـی

 حال در امر حکومتی، طبعا.ی نیز خواهد بودگشوند انتخاب
ً

شـده بایـد دارای   فـرد انتخـاب

 یدارا را او ،یپادشـاه بـه طـالوت انتخـاب یبـرا خداونـد که گونه آن ؛باشد یخاصویژگی 

قال إن الله اصـطفاه علـ«: کند یم یمعرف یجسم و یعلم برتر طیشرا
َ ََّ ُ َ َ َْ َ َّ

ِ
َ

ِکم وَ زاده بـسطة فـْی
ً َ ْ َ ُ َْ َ ُ

 ی

ِالعلم و الجسم ِ
ْ

ِ
ْ َْ ْ

  .)٢٤٧: بقره( »ِ
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  مشارکت سیاسی در نظارت بر قدرت. 3
کید یید و أیکی از حقوقی که در مشارکت سیاسی مورد ت گیرد، حق نظارت  قرار گرفته و میتأ

 بـه لیدفراتـر رفتـه و تبـ» حـق« امـر از نیـ ا،ی اسالمۀ در جامعآن تیاهمبه  باتوجه .است

 نظـارت، . قسمت، حق بـودن آن برجـسته شـده اسـتنی اما در ا؛ شده استزی ن»فیتکل«

هـا را بـا  بینـی هـا را بـا موجودهـا و پـیش هـا، مطلـوب فعالیتی است که بایدها را با هـست

 تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین ایـن دو ، این مقایسهۀکند و نتیج عملکردها مقایسه می

 ).٧٦: ١٣٨١دالوری، (گیـرد  خواهد بود که در اختیار مـدیران سـازمان قـرار مـیگروه از عوامل 

 و ی نظـارت، بررسـ.تـر دارد تعریفی که در حقوق اساسی آمـده اسـت، رویکـردی اجرایـی

مات اتخاذشـده یانجام و انطباق آنها با تصم الا درحیشده   انجامی کارهایابی و ارزشیزیمم

. )٣٥٢: ١٣٧٣، یقاضـ(است  یی از انحراف اجرایریجلوگای بر ،ن با قانون و مقرراتیو همچن

ِ ارزیـابی همیـشگی بـرای تطبیـق رفتـار و عملکـرد افـراد بـا ،هرحال، در فراینـد نظـارت به
این نکتۀ دقیق، در تجربیات عقلی بـشری نیـز قابـل ردیـابی . معیارهای هر نظام وجود دارد

1 جان استوارت میل.است
   :نویسد می) م۱۸۷۳-١٨٠٦ (

 خـود فعالیت و نرود خواب که کند وادار را دستگاه دولت تواند می که محرکی نهات
 ایـن اهـل کـاردانی و هـوش همان که است ناظری و منتقد کند، تر عالی و بهتر را

 اساسـی امور باشد، در آن مواظب دستگاه، خارج از ولی باشد، داشته را دستگاه
 منشأ که باشیم داشته تیئهی د وباش داشته صائب نظر و صحیح رأی بتواند کشور

   ).٢٦٢ :١٣٤٥میل، (شوند  امور بهبود و اصالح
گانۀ آزادی، مشارکت سیاسی و نظـارت بـر قـدرت در رابطـۀ  در این مرحله است که سه

  .پردازند تعاملی و تکاملی، به تقویت یکدیگر می

  

                                                       
2. John Stuart Mill. 
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  نمودار تعامل میان حق آزادی، مشارکت و نظارت

  

 

   آزادي نظارت در بستر)الف
تواند در عرصۀ سیاسی، بر فرایند اعمـال قـدرت نظـارت هـم داشـته  انسان آزاد است و می

نظارت بر عمـل صـاحبان قـدرت، در بـستر . شود  بدون آزادی، این حق اجرایی نمی.باشد

 ا در حکومت اسـتبدادی دیگـر معنـ. آغاز استبداد، پایان نظارت است.شود آزادی انجام می

ها یا دیگر قوا بخواهنـد در امـر قـدرت مـشارکت داشـته   احزاب، گروهندارد که شهروندان،

. بـین گذارنـد باشند و بر صاحبان قدرت نظارت کنند و اعمـال آنـان را بیازماینـد و زیـر ذره

کید فیلسوفان سیاسی بر این امر  اند که برای جلوگیری از فساد قدرت، باید عملکـرد  داشتهتأ

انـد کـه جـایی کـه  له را چنین نشان دادهئی اهمیت مسبرخ. حاکمان بررسی و نظارت شود

قدرت در دست چند نفر متمرکز شود، غالبا
ً

 مردانی با ذهنیـت و رویکـرد تبهکـاری، مهـار 

آورد و قـدرت  قـدرت، فـساد مـی«تاریخ ثابت کرده است کـه . گیرند قدرت را به دست می

هاست که همواره  ورزی ن اندیشه با ای.)see: Acton & Edward, 1945: 365(» مطلق، فساد مطلق
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مند و نهادینه  شود، نظارتی نظام در کنار اختیاراتی که به رهبران و فرمانروایان سیاسی داده می

 ).٢٢٧: ١٣٩٤سیدباقری،  (نیز بر عملکرد آنان، بایسته تلقی شده است

ت بینانه، این امر پذیرفته شده که هرآینـه ممکـن اسـ در نصوص اسالمی با نگرشی واقع

  ملـک اسـتأثرمـن« :دنـفرمای  مـی علـی.یی انجامـدأکار فرمانروایان به استبداد و خـودر

غالبا[ دست یافت، پادشاهی و قدرترکه بر ه ؛)١٥٢، حکمت البالغهنهج(
ً

خـودگزینی نمـود و  ]

  ».خواهی کرد تمامت

 مردم در حکومـت ی از حقوق قطعیکین حق که یاحقاق ابه تعبیر استاد جوادی آملی، 

ت یری مـدۀت آحاد جامعـه از نحـوین رضای در تأمیا تواند نقش برجسته ی م، استالمیاس

 وی بـه ایـن امـر نیـز . آنان داشته باشـدی احتمالیها  از خطاها و لغزشیریران و جلوگیمد

تواند متفـاوت باشـد و از  ی مگوناگون افراد جامعه در اعصار ی نظارتیها وهیشاشاره دارد که 

 مردم، به اشکال و صورتی تذکرات شفاهیعنی ن شکل آن،یتر ساده
َ

، یده امـروزیچی پیها 

 ۀهمـ. ابـدیر یی تغی عمومیها ها، مطبوعات و رسانه س احزاب، اصناف، انجمنیمانند تأس

ط درست، در سرنوشـت ی از شرایمند ن راهکارها مهم و ارزشمند است و در صورت بهرهیا

  .)٢١٨: ١٣٩١جوادی آملی، (  داردییحکومت نقش بسزا

  بستۀ ناظر  گروه هم)ب
های مشارکت در جامعۀ اسالمی، حضور حـساس و فعـال در امـور  ترین جلوه یکی از مهم

بر  خیالی برگزیند، بلکه باید عالوه  کسی نباید خود را از مسائل جامعه کنار کشد و بی.است

در . تالش برای کسب و تثبیت قدرت، در نظارت بر قدرت نیز همیاری جدی داشـته باشـد

هم از مسیر یـک   نظارت آزادانه بر رفتار شهروندان و قدرت حاکمان، آن بر،میکر قرآنآیات 

کید شود،  می» امت«بسته که از آن تعبیر به  فکر و هم گروه همراه و هم بایـد و شـده اسـت تأ

  :ازمنکر کنند معروف و نهی گروهی از مردم باشند که امربه

ٌو لتکن منکم أمة  َّ ُ ْ ُ ُْ ِ ْ َ ْ َدعون إلـی الخَیَ ْ َ
ِ

َ ُ َر و ْیـْ
َأمرون بـالمعروف و َیـِ ِ ُ ُْ ََ ْ

ِ
ُ ْ

َنهـون عـن المنکـر و َی
ِ

َ ْ ُْ ْ
ِ

َ ََ ْ

َأولئك هم المفلحون ُ ُِ
ْ ْ ُ ُ َ

ِ
ُ

  .)١٠٤: عمرانآل( 



  ٥٩     کید بر قرآن کریمأبا ت حق مشارکت شهروندان و آزادی سیاسی

 و ؛ازمنکـر کننـدمعـروف و نهـیکی، و امربهیان شما، جمعی دعوت به نید از میبا
  .ندا آنها همان رستگاران

  :شوند یم ضیتحر ضهیفر نیا به یالماس امت ۀهم گر،ید یا هیآ در

ْکنــتم ُ ْ ٍأمــة َرْیــَخ ُ َّ ُ
ْأخرجــت  َ

ِ
ْ ُ

ِللنــاس 
َّ َتــأمرون ِ ُ ُ ْ ِبــالمعروف َ ُ ْ َ ْ

َتنهــون َو ِ ْ َ ْ ِعــن َ
َالمنکــر َ ْ ُ ْ   

  .)١١٠: عمرانآل(
اصـالح [ بـرایکـه   آنـان؛ کردنـدقیـام مـردم برای که هستید امتی نیکوترینشما 
  . زشت بازدارندکارهایو از  امر کنند نیکوکاریمردم را به ] بشر

تواند جامعه را بـه  منکر سیاسی گاه می. اجتماعی و  گاه فردی است و گاه سیاسی،منکر

 طبیعی است کـه گـروه و جماعـت نـاظر، قـرار نیـست کـه صـرفا.ورطۀ نابودی کشاند
ً

 بـه 

وه وسیع بودن دامنۀ پیامدهای منکـر سیاسـی، آن گـربه  باتوجهمنکرهای فردی بپردازد، بلکه 

 فـساد یگونه منکرها پردازد و با نظارت مستمر، جلو بیش از هر چیز باید به رویارویی با این

ها در عرصۀ اجتماعی و نقش بازی کردن  کردن و حضور این گروه  عملیاتی.قدرت را بگیرد

ی به رسمیت شناختن حـق نظـارت اسـت کـه در جامعـۀ آزاد رخ ادر حوزۀ سیاسی، به معن

عمران اشاره دارد که ایـن اصـل سـاده، بهتـرین و   آل١٠٤ ۀاطبایی ذیل آیعالمه طب. دهد می

ای  سان شالوده  نقش نظارتی این آموزه به.تری نیروی نظارتی و بازرسی در جامعه است قوی

گرایی و هماهنگی اجزا و   و موجب همهای استواری جامعه بر آن بنا شده است است که پایه

 عوامل مختلفـی کـه ،ان نباشدی در مازمنکر معروف و نهی هامرب اگر .دشو اعضای جامعه می

هـای اجتمـاع را  شهیـر انه از درون،یمور هستند، همچون» وحدت اجتماعی «بقای دشمن

 حفـظ وحـدت اجتمـاعی بـدون نظـارت ،نیبنـابرا .پاشـند فرومیخورند و آن را از هم  می

  ).٢٢١: ٢، ج ١٣٨١طباطبایی، (ت سیممکن ن عمومی

 ۀ سـور١٠٤یـۀ آ ذیـل ، محمـد عبـده،بـه نقـل از اسـتادش المنـار ریتفسرشید رضا در 

منـان ؤی آیه چنین است که باید طایفه و گروهی مشخص از ماکند که معن  نقل میعمران آل

دارند و مخاطب آیه، همۀ جماعـت  ازمنکر را برپا معروف و نهی وجود داشته باشند که امربه
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ی را از میان خود برگزینند تا ایـن فریـضه را اقامـه ند تا گروها  پس آنان مکلف.ن استامنؤم

 دومی بـر ؛ یکی بر عهدۀ همۀ مسلمانان است: پس در اینجا دو امر واجب وجود دارد.کنند

فهمیـده » امـت« معنای دقیق این امر با دقـت در لفـظ .شوند گردن گروهی که انتخاب می

مت اخص از جماعـت  درست آن است که ا.نیست» جماعت«به معنای » امت «.شود می

 دیرشـ( هستند یگانگی و استوار یوندیپ یدارا که یافراد از منسجم و متشکل یگروه ؛است

 و ارتبـاط ی امـت، نـوعیا کـه در معنـکنـد یم انیب ادامه در سپس یو. )٣٠: ٤ ج ،١٤١٧ رضا،

وحدت وجود دارد که با وجود اختالف وظایف و رفتارهـای افـراد، گـویی شخـصی واحـد 

 .ند که از مسائل مرتبط بـا حاکمـان اسـتشو رد میا وای امت در امور اجتماعی این .است

مطرح شده است که در آن قدرت و اتحاد وجود » امت«برای همین است که در این وظیفه، 

 پـس امـت و گـروه یگانـه، .رسـد گونه امور بدون آن دو ویژگی به انجام نمـی  زیرا این؛دارد

تواند ضعف و ناتوانی را حتی یـک روز بهانـه  شود و نمی یازسوی افراد، مقهور و مغلوب نم

ن اناباز زند که اگر چنین شود، فـساد بـه همـۀ جامعـۀ مـسلم کند که از وظایف خویش سر

کند کـه یکـی از وظـایف   نکته ظریف اشاره می این وی سپس به).٣٧: همان(کند  سرایت می

تـرین منکـر اسـت، و  ، زشـت زیرا ظلـم؛ رویارویی با ستمگران است،این امت و جماعت

کنندگان از منکر شرط شده است  نهیبرای  برای همین است که .ستمکار همیشه قوی است

 زیرا غالبا؛که امت باشند
ً

پـس . دشو سادگی مغلوب نمی  مخالفت با امت راحت نیست و به

 دیرشـ ادامـه در). همـان( کند یم اصالح را حکومت یها انحرافاین امت و رفتار اوست که 

  :کند یم اشاره اسالم یگرام امبریپ از) ٣٩: همان( یثیحد به رضا

ِ إن أول ما دخل النقص علی بن َ َ َ ُ َْ َّ َ َ َ َ َّ َ َّ
ِ إسرائیِ َ ْ

ُل کان الرجل یِ َُ َّ َ َلقی َیَ َالرجل فْ َ ُ ُقولَیَّ َا هذا َی: ُ َ

َاتق الله ودع ما تصنع فإنه ال  ُ ُ ََّ
ِ
َ َ ْ َ ََّ ْ َ َ

َّحل لك، ثم َیِ ُ َ َ ُّ
ِلقاه مَیِ ُ َ َن الغد فال ْ َ

ِ
َ ْ ْمنعه ذلـك أن َیَ َُ َ

ِ
َ ُ َکـون َیَْ ُ

ِأک
َ

ِله وشری
َ َ ُ ِبه وقعیَ

َ َ ُ ُدهیَ   .)٣٧٧٦ ح: ١٣٧٢ ، داودیبا( َ
 مـردی بـا مـردی هرگـاه کـه بـود نیا شد وارد لیاسرائ بنی بر که یکاست نینخست

 کـه نکـن گنـاه و بتـرس خـدا از ،مرد ای: گفت می او به شد، می رو روبه کار خالف
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 و کـاری خـالف وضـع همـان بـا را وی روز آن فردای اما ؛ستین روا تو بر رهاکا نیا
 او ، او باشـدنینش هم و الهیپ هم و کاسه هم نکهیا برای ولی ،کرد می مشاهده گناه

 . کرد را از گناه منع نمی

توان ساختارها و سازکارهایی فراهم کرد تا با آن شـاید بتـوان  یۀ این راهبرد قرآنی، میبرپا

در اوایـل . ترین امور سیاسی یعنی نظارت و نقد قدرت سیاسـی پرداخـت یکی از بنیادیبه 

ای بــه نــام  خانــه  تــشکیل وزارتانقــالب اســالمی، یکــی از پیــشنهادهای امــام خمینــی

 این مهـم را ی انقالب اسالمی به شورا١٣٥٨ سال در ایشان. ازمنکر بود معروف و نهی امربه

ید مستقل از دولت و قوای انتظامی و نـاظر بـه اعمـال دولـت و  که این اداره باندگوشزد کرد

 اوامـر کـه اسـت مـأمور اسـالمی انقـالب دولـت  و تمام اقشار ملت باشد ویادارات دولت

 منکـرات از کـشور سراسـر در کـه است مأمور اداره نیا و ندک اجرا را اداره نیا از هشدصادر

 زیـ نگـری دیی در جـا).٢١٣: ٩ ج ،١٣٧٨ ،ینـیخم یموسـو( نـدک رییجلوگ باشد که هرصورت به

 تحت ازمنکر نهی و معروف امربه ۀریدا جادیا با فساد با امر اشاره دارد که مبارزه نی به اشانیا

 سـازمان مـستقل و نیـ ا).همـان( دولـت بـه وستگییپ بدون باشد، مستقل خانه وزارتعنوان 

 و نقـد یاسـی سی رسـاند کـه آزاد خود را به انجـامۀفی وظتواند یم یزمان در تنها نهاد، مردم

  .  امعه نهادینه شده باشدآزادانه قدرت در ج

کید  بر آن قرآنازمنکرها که در ادبیات  ها و نهی معروف همۀ این امربه شود، زمـانی  میتأ

توان باور داشت که خداونـد  نمی .دهد که بتوان بر مراحل اجرایی قدرت نظارت کرد رخ می

کید  در آیات گوناگون بر نظارت  طبعا. اما بدون آزادی عمل؛کرده باشدتأ
ً

ها بایـد آزاد   انسان

آنکـه بـه  باتوجـه در غیـر ایـن صـورت، .باشند تا بتوانند آن اوامر را در جامعه عملیاتی کنند

صاحبان قدرت از ابزار و امکانات زور، اجبـار، رسـانه، ثـروت و نفـوذ برخوردارنـد، غالبـا
ً

 

گاه که آزادی در تعامالت سیاسی جایگاه خود  اما آن. زنند  میجریان امور را به نفع خود رقم

هایی که در جامعـه وجـود دارد ماننـد مطبوعـات،  انبوه ناظران و چشمبه  باتوجهرا پیدا کند، 
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گیـری   سوءاسـتفاده از قـدرت و بهـره،نهـاد هـای مـردم سازمانو ها  ها، احزاب، گروه رسانه

  .ذیردپ سادگی انجام نمی ناشایست از آن به

  یآزاد با وندیپ و یاسیس مشارکت مراحل نمودار

  

  گیري  نتیجه
 میکر قرآناساس   آزادی سیاسی برتأمیناین نوشتار درپی بررسی راهبرد مشارکت سیاسی در 

هـر سـوی . این امر در سه زمان کسب و تثبیـت قـدرت و نظـارت بـر آن بررسـی شـد. بود

ی سیاسـی ارتبـاطی اسـتوار دارد و خـود را در مشارکت فعال را که در نظر بگیـریم، بـا آزاد

های مختلف مشارکت برای ایجاد دولت اسالمی یا مخالفت با نظام ستم، حق تعیین  عرصه

 امـوری کـه ؛دهـد شدن و نظارت بر قدرت نشان مـی سرنوشت، حق گزینشگری و انتخاب

  .توان آنها را به سامان رساند بدون تجربۀ آزادی نمی

هایی سخن گفت که با در نظر داشتن این اهداف،  توان از موقعیت در جامعۀ اسالمی می

های سیاسی و تکاپوهایی که شـهروندان در جامعـۀ اسـالمی دارنـد، سـامانی  همۀ فعالیت

آزادی ، اسـالمسیاسـی در نظـام .  بگیرنـدشـدن آزادی جهـت اجرایـی مشخص و دقیـق در

گـران ی حقـوق دو اجتمـاعی الحمـص و نـیید هـای ارزش قوانین و رسان به آسیب که جاآن تا



  ٦٣     کید بر قرآن کریمأبا ت حق مشارکت شهروندان و آزادی سیاسی

دار  جانـب،  و حاکمیتحکومتهمین اهداف است که به  باتوجه. شود ، پشتیبانی مینباشد

 هـای هـا و ارزش  بلکه تبلور آرمان،ستی نی گروهای یفردای ویژه یا برخاسته از منافع  هطبق

اه خود رسیاسی،  و یفکرهای  عرصهدر کوشد  میفکر است که   و همشیک  همی ملتیاسیس

 ایـن امـر در راسـتای .دیبگشاعالی نظام اسالمی که همانا سعادت است،  هدف یسو را به

در حرکـت هـای انـسان بـرای  شکوفایی همۀ توانمندی  دولت اسالمی است که هماناهدف

حـضور آزادانـۀ همـۀ  نـه وارکت فعاالمسیر کمال است و البتـه بخـشی از ایـن امـر بـا مـش

 فـرد هـر تـا دهـد یمـ رخ گذرد، یم جامعه در آنچه برابر در تیمسئول احساس و شهروندان

  .کند یم یباز نقش یمتعال اهداف یسو به جامعه یحرکت ریمس در که کند حس

 ۀجامعـ در یشـهروند حقـوق یریـفراگ لزوم و مشارکت راهبرد یها یتوانمند به باتوجه

. اسـت تر ابیدست یدآزا باشد، بازتر مردم انتخاب و مشارکت ۀگستر که مقدار هر ،یاسالم

گاه ندیبرا گاهانه، مشارکت و یشهروند حق نیا از یآ  مقابـل در کـه اسـت یاسـیس یآزاد آ

  .کند یم ییآرا صف استبداد

 هم حـق ، که شهروندانکند یم گوشزد یاسالم ۀجامع به اتیروا و اتیآ یها آموزه ۀهم

 و رییـ تغیاشـند و بـرا سـاکت نبشی خـوۀبرابر مسائل و امور جامع تا دردارند  فهیو هم وظ

 گـرید و ها فرمان نیا از یاریبس کردن ییاجرا ۀالزم.  داشته باشندایاصالح  آنها مشارکت پو

 عتیب ازمنکر، ینه معروف، به مانند مشورت، امرقرآن ی اجتماعۀانیجو مشارکت یدستورها

 خواهانهریخ اعتراض و انتقاد نظر، اظهار اجازه که است یحکومت و آزاد ۀجامع حت،ینص و

 یانتقادهـا و هـا دگاهیـد بتواننـد افراد تا باشد داشته وجود ییبسترها و بدهد شهروندان به را

  .  کنندانی بواهمه یب را خود

 و مشارکت دهیسنج یبسترها و نباشد قائل مشارکت حق شهروندان، یبرا یحکومت اگر

. شـود یمـ یاسیس یگفروبست و انحطاط گرفتار نسازد، فراهم را شهروندانش فعاالنه حضور

 ،تیری مـد،ی داور،یگـذار  قـانونیهـا عرصـه ۀهمـ در شـهروندان ،اسـییس اما با تعـاون 
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 یهـا برنامـه ییجو رت بر قدرت و نقد آن، اصالح نظا،یپرس  همه، انتخابات،یساز میتصم

  . ابندی یم فعال مشارکت یاسیس یها گروهحکومت و شرکت در احزاب و 
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