
  67ـ  45صفحه ، 1391پاییز و زمستان ، دومشماره ، چهارمسال ،    
Ma'rifat-i Syasi, Vol.4. No.2, Fall & Winter 2012-3 

  
  
  
  

  پیشرفتایرانی  میاسال مشارکت سیاسی در الگوي شاخص
  *محمدحسین خلوصی

  چکيده
مـي تـوان   . رودهاي جامعـه پيشـرفته اسـالمي بـه شـمار مـي      ويژگي دراسالم مشارکت سياسي يکي از

ـنش  درحـوزه   .و رفتار نشان داد ساختار، ينشرا در الگوي پيشرفت اسالمي درحوزه ب هاي آنشاخص بي
 امـر  ومشـارکت در  تبعيت ازحاکمگردد. تلقي ميي حکومت امانت اله دين نگاه ابزاري به قدرت دارد و

اي مشـارکت  به گونـه  نظام سياسي اسالم ساختار .شودديني نگريسته مييک تکليف نيز به عنوان سياسي 
 درو جهاد براي سـازماندهي امـر سياسـي    ، مشورت، هاي چون؛ بيعتگردد و نهادجويانه سازماندهي مي

باحاکم مشـروع  الزم ت ربصيضمن داشتن هروندان جامعه اسالمي گرفته شده است. درحوزه رفتارش نظر
کوشند تا حکومت صالح را با خيـر  در اين جامعه مردم و دولت مي نمايند.او اطاعت مي بيعت نموده واز

  خواهي و اتحاد محافظت نمايند.  
  نصيحت.، مشورت، بيعت، مشارکت سياسي، ها: پيشرفتكليدواژه

                                            
  m.kholoosi@yahoo.com  پژوه دکتري فلسفه سیاسی اسالمیدانش *

 1/5/1392ـ پذیرش: 24/12/1391دریافت: 

۴۶     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

  مقدمه
فرهنـگ سیاسـی غـرب     برگرفتـه از  کـه  باشدتوسعه سیاسی می، ث مربوط به سیاستمباحترین مهم از

ایـن خصـوص    کشورها نیز درر طولی نکشید که متفکران غربی براي سای غرب مطرح و ابتدا در و است
 وارداي طور فزاینـده به ، جهان سوم موضوع توسعه در، نیمه دوم قرن بیستم ند. ازارائه دادرا  یهایتوصیه

دانشمندان مکتـب نوسـازي    ظهور کرد؛این خصوص  مکاتبی در سیاسی غرب گردید و ل علمی ومحاف
خاسـتگاه  ، نظریـه دارد. ناکامی ایـن   مثبت وجود رابطۀ، غربی شدن و که میان توسعه نداین عقیده بود رب

 مانـدگی و هاي موسوم به مکتب وابستگی گردید که وابسته بودن بـه غـرب را عامـل عقـب    نظریه ظهور
ایـن دو   تلفیقـی از ، نمود. مکتب نوسازي جدیـد توسعه پیشنهاد می غرب را به عنوان عامل مهم بریدن از

که نظریـه نظـام   دهد؛ چنانمی کشور را مورد توجه قرار هاي محیطی هررویکرد همراه با توجه به ویژگی
  .)1383، (ر.ك: سوي کندمی توسعه را پیشنهاد گرایانه ازجهانی یک تحلیل کل

هـاي دینـی اسـت    آموزه نگرش مبتنی بر، به تبع آن توسعه سیاسی سیاست ونگاه دیگر به ، در مقابل
کـه دیـن   ، گیـرد. در اسـالم  مـی  توجه قرار قالب توجه به دستورات دینی مورد سیاسی در امر، آن که در

 وتفکیـک دیانـت    .تشکیل جامعه سیاسی توجه ویژه صـورت گرفتـه اسـت    به سیاست و، جامعی است
این ادعا اسـت. پیـروزي انقـالب     بهترین گواه بر عملی رسول خدا ةسیر قبول نیست و سیاست مورد

عرصـه سیاسـت    تـدین در  ةموجب خیزش دوبـار ، حکومت دینی اسالمی به عنوان یک نقطه عطف در
د مسـایلی فراوانـی مـور   ، اختیار گرفته است آن را در حوزه سیاست وارد شده و گردید. اینک که دین در

هاي یک الگوي توسـعه در  توجه به شاخص، محورهاي مهم در حاکمیت دینی از ؛ال استؤسچالش و 
ن ایـ  یکی از .گیردبر می از عرصه حیات سیاسی را در گوناگونهاي . این الگو حوزهاستحوزه سیاست 

اسـت  این ، ترین موضوع مورد توجه در مشارکت سیاسیتوجه به مشارکت سیاسی است. مهم، هاعرصه
تـوان بـه دسـت    هاي را میچه شاخص، مشارکت سیاسی دینی و پیشرفت سیاسیکه از ارتباط دو متغیر 

  استفاده شود. ییهااین شاخص اسالمی از الگوي پیشرفتکاربست  تا در ؟آورد
 پیشـرفته  هـاي جامعـه  ویژگـی  اسالم مشارکت سیاسـی یکـی از   در«فرضیه این تحقیق چنین است: 

سـاختار  ، باور ةحوز اسالمی در پیشرفت سیاسیهاي آن را در توان شاخص. میروداسالمی به شمار می
 تبعیـت از  .حکومـت امانـت الهـی اسـت    ، حوزه باور شهروندان نشان داد. در و رفتار سیاسی نخبگان و

 نهـاد ، نظـام سیاسـی اسـالم    سـاختار  رود. درتکلیف دینی به شمار می، سیاسی امر مشارکت در حاکم و
 نظـر  در، جویانـه باشـد  فرهنگـی مشـارکت   حقـوقی و ، و اینکه ساختار سیاسی جهاد و، ورتمش، بیعت
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او اطاعـت   از حاکم مشروع بیعت نموده و شهروندان جامعه اسالمی با، حوزه رفتار گرفته شده است. در
  .»نندکبا بصیرت مشارکت می، سیاسی امور نند. همچنین درکمی

ه شـد سـنت مراجعـه    یعنی کتـاب و ، به منابع اصلی معرفت دینی ،براي اثبات فرضیه، در این تحقیق
، سـه حـوزه بنـیش    .ه اسـت هاي انجام شده در این خصوص نیز اسـتفاده شـد  . هرچند از پژوهشاست

  گیرد.میدست آمده ذیل آن قرار هاي بهساختار و رفتار چارچوب کالن این تحقیق است که شاخص

  شناسيمفهوم
  .گرددمیشاخص تعریف  مشارکت سیاسی و، پیشرفت سیاسیمفهوم  هس، پیش از ورود به بحث

 . پيشرفت سياسيالف

بررسی اندکی از معناي توسعه سیاسـی  ، واژة جدید است. براي تعریف این مفهومپیشرفت سیاسی دانش
، مفهوم توسـعه سیاسـی در گفتمـان پیشـرفت مبتنـی بـر دیـن       ، الزم است و پس از روشن شدن نقیصه

تفکیـک اجـزا و   «: توسعه سیاسی را به معناي، آلموند گابریلگردد. فت سیاسی تعریف میاصطالح پیشر
اینکه فرهنگ سیاسی بیشتر از سلک دیـن بـدر آیـد و     ند وکتعریف می» تخصصی شدن ساختار سیاسی

توسـعه  ، سـی ایـچ داد  . در یک تعریف مفصل از سوي )19ص، 1369، (داد» جهانی پیدا کندصورت این
، دگرگـونی سیاسـی بـراي هـدف خـاص     ، یکیرا داشته باشد: ها قل باید یکی از این ویژگیسیاسی حدا

قلمـرو   کلـی در  رگونیگد، یا دولت اسالمی. دوم شرق و جامعه کمونیستی در غرب و مثل لیبرالیسم در
افـزایش  ، شامل تخصصی کردن و تفکیـک وظـایف و سـاختارهاي سیاسـی و تمرکـز قـدرت      ، سیاست

ظرفیت یـک نظـام   ، نظام سیاسی. سوم تقویت احساس یگانگی میان مردم و، سیاستمشارکت مردم در 
ایجـاد   هاي تـازه بـراي جامعـه و   وجود آوردن سیاسته ب و، سیاسی براي حل مشکالت ناشی از توسعه

 توان یاد گرفتن کـه چگونـه بـه نحـو بهتـر وظـایف سیاسـی را انجـام داد و        ، هاي جدید. چهارمساختار
  .)22ص ، (همان سی را ایجاد نمودهاي سیاساختار

 دنیوي شـدن  نیست و طرفدهد که توسعه سیاسی یک مفهوم بیهاي فوق نشان میدقت در تعریف
در این نوشتار بـه جـاي   ، رواینهاي محوري در درون این اصطالح است. ازلفهؤ(سکوالریسم) یکی از م

مـدلی از توسـعه مطلـوب اسـت کـه بـه       پیشرفت از مفهوم پیشرفت استفاده شده است. ، توسعه سیاسی
گـردد (ر.ك:  بندي مـی و بر پایه مواریث اعتقادي و ایمان دینی صورت، تاریخی، اقتضاي شرایط فرهنگی

کـه  و از آن جـایی ، ) و چون بر اساس مبانی نظري و فلسفی اسالم استوار است اسـالمی 1383، ايخامنه
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پیشرفت عبـارت از حرکـت   ، ). به این ترتیب1386، ايهایرانی است (ر.ك: خامن، شوددر ایران تولید می
به طور متـوازن و متناسـب   ، رو به جلو و رو به کمال انسان است که مشتمل بر تمام ابعاد وجودي انسان

ابعـاد معنـوي   ، عالوه بر ابعاد مـادي ، که حرکت رو به جلو و رو به کمال انسان بوده، پیشرفت این باشد.
. البته در صورتی این پیشرفت محقـق خواهـد شـد کـه ایـن حرکـت متـوازن و        گردداو را نیز شامل می

  متناسب به جلو رود.
، پیشرفت سیاسی فرایندي است که طی آن جامعه و نهادهاي اجتماعی به منظور رسـیدن بـه کمـال   «

پیشرفت سیاسی رفتار یـک  ، ترهاي اسالمی ر ا در جامعه عینیت بخشند و به طور عینیکوشند. ارزشمی
با استفاده از بهترین ابزار و توأم با برنامۀ کامـل تـا هرچـه زودتـر     ، فرد یا یک ارگان و یا کل جامعه است

 ).182- 181ص ، 1388، هدف نظام سیاسی تأمین گردد (مصباح

 مشارکت سياسي. ب

تـوان  مـی «هاي گوناگونی ارائه شده است. برخی از آنهـا چنـین اسـت:    تعریف، »مشارکت سیاسی«براي 
، طریـق آن  هاي شهروندان عادي تعریف کرد که شـهروندان از فعالیت رکت سیاسی را به آن دسته ازمشا

 ).12ص ، 1386، (میلبـرث و گوئـل   »آینـد سیاست بر مـی  ثیرگذاري یا حمایت از حکومت وأت درصدد
ایـن جهـت کـه     ولـی از ، گرا اسـت تعریف کل، ها استاین جهت که شامل کلیه فعالیت از، این تعریف

  باشد.نگر میجزءتعریف ، فقط به مشارکت شهروندان توجه دارد
ی کـه بـه گـزینش رهبـران سیاسـی منجـر       یشرکت در فراینـدها ، مشارکت سیاسی، در تعربف دیگر

، تلقی شده است (آبراکرامـی و دیگـران  ، گذاردکند یا بر آن اثر میسیاست عمومی را تعیین می شود ومی
سـه  ، شناسـی سیاسـی  گرفتن سـه رویکـرد اساسـی در جامعـه     نظر در با، مایکل راش. )286ص ، 1367

  معناي متمایز براي مشارکت سیاسی قایل شده است:
هـا تصـویري   توده از مشارکت سیاسی به نخبگان محدود بوده و عمدتاً، گراییدرحالی که در نظریه نخبه

 ثیرگـذاري در أت سیاسی به جهت تمشارک، گراییدر نظریه کثرت، ابزار دست نخبگان ارایه شده، غیرفعال
ـین در رویکـرد   توزیع قدرت به مثابه کلید رفتـار سیاسـی بـه شـمار مـی      ها وتعیین سیاست رود. همچن

، باشـد کـه سـرانجام   مشارکت سیاسی به معناي آگاهی طبقات نسبت به وضعیت خـود مـی  ، مارکسیستی
  .)123ص ، 1377، (راش سیاسی شدن طبقات را به دنبال خواهد آورد

، تـوافقی وجـود نـدارد    هـیچ ، واژه مشـارکت سیاسـی  دانـش تعریف  کند که دراین تعریف مشخص می
» مشـارکت سیاسـی  «در ایـن پـژوهش   ، توان با رویکردهاي گوناگون به آن نگاه کرد. به ایـن ترتیـب  می
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 درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیري تـا داشـتن  «عبارت است از: 
  ».مقام رسمی

  شاخص ج.
عنـوان معیـار متوسـط    عددي اسـت کـه بـه   ، در اصل در علم اقتصاد کاربرد دارد. منظور از آن، شاخص«

). از آن جـایی کـه در   333ص ، 1389، نیـا دهد (رحمـت قیمت هر دوره را نسبت به دوره قبل نشان می
در ایـن تحقیـق معنـاي    ، تتوان به چنین عـددي در مباحـث سیاسـی دسـت یافـ     نمی، بسیاري از موارد

بنـدي و تحلیـل   طبقـه ، آوريگرهـایی کـه فراینـد جمـع    تري از شاخص مـورد نظـر اسـت؛ نشـان    وسیع
، سـازد و از حیـث مفهـومی   هـا را مشـخص مـی   جهت فعالیت، طور کلیکند. بهاطالعالت را فراهم می

  .)15ص، 1380، سازد (طبرساها فراهم میچارچوب مناسبی را براي تدوین داده
سـاختار و رفتـار مـورد    ، در سه مؤلفۀ بینش، مشارکت سیاسی از نظر اسالم در این پژوهش شاخص

اي کـه  بـه گونـه  ، هایی وجود داشته باشدتداخل، هادر برخی مؤلفه، رسدگیرد. به نظر میبررسی قرار می
د کـه بـا رویکـرد    شـو هم در ساختار و هم در باور و یا در حوزة رفتار آن مؤلفه بگنجد؛ امـا تـالش مـی   

  بندي کنیم.آنها را طبقه، غالب

 مشارکت سياسي در حوزه بينش . شاخص۱

عنوان باور در نگاه دینـی بـه   هایی است که بهدسته از مؤلفه آن، سیاسی در حوزه بینش منظور از شاخص
بیانگر نـوع  ، اشدپیش از آنکه ناظر بر رفتار و ساختار سیاسی ب، هاگیرد. این مؤلفهحوزه سیاست تعلق می

  نگاه به مشارکت سیاسی است.
 پذيريمسئوليت. ۱ـ۱

هـا  انسـان ، در برابر خداوند مسئول است. بر این اسـاس ، که منصب خالفت الهی را بر عهده دارد، انسان
هاي نفسـانی و بـدون توجـه بـه فـرامین الهـی بـه        در زمین آزاد و رها نبوده و حق ندارند بر اساس هوا

ها خود ذاتاً صاحب حق نیسـتند  انسان، رداخته و اعمال حاکمیت نمایند. در نگاه دینیتشکیل حکومت پ
هـا واگـذار شـده و در    که هرگونه بخواهند رفتار نمایند. هر گونه تغییر و تحول در جامعه به اختیار انسان

را انتخـاب  ها با آزادي مسـئوالنه خـود راه خـود    دستورات از سوي شریعت آمده است تا انسان، کنار آن
). مسئولیت انسـان از چنـد جهـت مهـم     11(رعد: » ان اهللا الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما با نفسهم«نمایند: 

مسـئولیت او  ، مسئولیت او در برابر خداوند که مقتضاي ربوبیت تشریعی الهی اسـت. دوم ، است؛ نخست
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اجتماعی کوشش نمایـد. در ایـن   در برابر سایر اعضاي جامعه که در فرایند اصالح و بهتر شدن وضعیت 
، 1365، (کلینـی » بِمسلم فَلَیس الْمسلمینَ بِأُمورِ یهتَم لَا أَصبح منْ«پیامبر گرامی اسالم فرمودند: ، خصوص

مسلمانان هر یک نسبت به هم وظیفه والـی و رعیـت را    ). طبق حدیث دیگري از پیامبر اکرم163ص 
ئُولٌ  کُلُّکُـم  و راعٍ کُلُّکُـم « دارا هستند: سـنْ  م عـ  ه تـیعدر 295ص ، 4ج ، ق1405، ابـی جمهـور  (ابـن » ر .(

  مسئولیت در قبال حکومت دینی و وظایفی که در این جهت به وي واگذار شده است.، نهایت
گرایانه بـه حیـات سیاسـی دارد کـه در پرتـو      پذیري بیشتر نگاه تکلیفنماگر مسئولیت، بر این اساس

رود. این نکتـه نیـز حـائز اهمیـت     مشارکت در سیاست به عنوان یک تکلیف دینی به شمار می، ین نگاها
داراي مراتب و تشکیکی اسـت کـه داراي حـداقل و حـداکثر اسـت. بـا       ، پذیري کلیاست که مسئولیت

، عهده گرفتـه شود و افراد آن را به ها توزیع میمسئولیت، هاي اجتماعیتوجه به استعداد افراد و موقعیت
جویانـه  این است که ساختار سیاسی نیز بایـد مشـارکت  ، کنند. الزمۀ این نگاهدر امر سیاسی مشارکت می

هـاي  کـه میـان شـاخص   ، باشد تا زمینۀ مشارکت افراد در حوزه سیاسـی فـراهم گـردد. ارتبـاط منطقـی     
  کند.را مشخص میحدود و کیفیت مشارکت افراد در حوزه سیاسی ، شودمشارکت سیاسی برقرار می

 نگاه ابزاري به قدرت. ۱ـ۲

بـا   که هدف نیز صرفاً مادي نیسـت. امـام علـی   چنان، در اسالم قدرت ابزار است و خود هدف نیست
او  واهللا لهی احب الی من امرتکم اال ان اقـیم حقـاً  «فرماید: اش نسبت به حکومت میاشاره به کفش کهنه

، بـه خـدا  «فرمود:، ورده بودندآاي که برایش هدیه رداز حضرت پس ن آ ).33خ ، البالغه(نهج »ادفع باطال
تا خدا را نافرمانى نمایم و پوسـت جـوى را از   ، ها است به من دهنداگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان

بـه صـراحت بـر    ، ). امام در جاي دیگـر 224خطبۀ ، (همان »چنین نخواهم کرد.، اى به ناروا بربایممورچه
طلبی خط بطالن کشید و هدف از بدسـت گـرفتن قـدرت را اصـالح جامعـه و      وستی و قدرتقدرت د

  کنند:اجراي حدود اسالمی و... معرفی می
، زیادت خواستن ناچیز دنیاى از نه و، بود قدرت در رغبت خاطر به نه، رفت ما از آنچه دانىمی تو! خدایا
 تـا . گـردانیم  ظـاهر  شهرهایت در را اصالح و، بنشانیم بود که جایى به را دین هاىنشانه خواستیممى بلکه

  ).131خ ، گردد (همان اجرا اتمانده ضایع حدود و، آید فراهم ایمنى را اتستمدیده بندگان
در راه رسـیدن بـه   کنـد کـه   این نکته را اثبات مـی ، در تبیین اصل نگاه ابزاري به قدرت سیرة امام علی

از ابـزاري  ، تـوان بـراي رسـیدن بـه سـعادت     . نمـی ت دینـی بـود  دسـتورا  هدف نیز باید تـابع اصـول و  
 متنفـذان و  جهـت حمایـت بیشـتر از    مشاورت یـارانش را در  . امام علیمندانه بهره گرفتغیرسعادت
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 »اتامرونی ان اطلب النصـر بـالجور  «پاسخ فرمود:  در نپذیرفت وحاکمیت تحکیم  به منظور، ساي قبایلؤر
. همچنـین آن  کنید که با ظلم و ستم، به دنبال پیروزي باشم؟به من امر می؛ آیا )657ص ، ق1410، (ثقفی

ولکنی واهللا ال اتی امرا اجد فیـه  «عنوان یک حقیقت کلی به این امر توجه داد: به، در جاي دیگر، حضرت
؛ اما قسم بـه خـدا بـراي بـه دسـت آوردن      )183ص ، 1376، (محمودي »دنیايفسادا لدینی طلبا لصالح 

  ي دنیوي کاري که دینم را به خاطر آن از دست بدهم، انجام نخواهم داد.افایده
حکومت امانت الهی است. حـاکم و رعیـت وظیفـه دارنـد کـه ایـن       ، از نگاه دین مقدس اسالم

ه  إِنَّ«فرمایـد:  قرآن کریم میامانت را هر کدام به سهم خود محافظت نمایند.  أْمرُکُم  اللـَّ وا  أَنْ یـتُـؤَد 
ذیل این آیه  رسی دربط ).58(نساء:  »بِالْعدل تَحکُموا أَنْ النَّاسِ بینَ حکَمتُم إِذا و أَهلها إِلى اتاألمان

  :نگاردچنین می
 اعم از غیر الهی و الهی و اعم از، ها استمعنی این آیه چند قول است: یکی اینکه مقصود مطلق امانت در

به حکمرانان فرمان ، خداوند با تعبیر لزوم اداي امانت اند واطب حکمرانانمخ، دوم اینکه. غیر مالی مالی و
ید این معنا این است که بعـد از ایـن آیـه    ؤگوید: معایت حقوق مردم قیام کنند. سپس میردهد که به می

مـردم  ، ن آیـه ای در .»اولی االمر منکم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا واطیعوا الرسول و« :فرمایدبالفاصله می
، این آیـه  در حقوق مردم و، آیه پیش اند که امر خدا و رسول و والت امر را اطاعت کنند. درموظف شده

روایت شده است که از این دو آیه یکـی مربـوط    حقوق والت امر یادآوري شده است. از ائمه متقابالً
  ).136ص ، 2ج ، 1360، (طبرسی دیگري مربوط به شماست به ماست و

روایـت شـده    امام علـی  ازداند. هاي فراوانی وجود دارد که حاکم را امین میروایت، ون بر آیه فوقافز
ي االمانه؛ فاذا فعل ذلـک فحـق علـی النـاس ان     یؤدحق علی االمام ان یحکم بما انزل اهللا وان «که فرمود: 

؛ امـام بایـد بـه آنچـه خـدا      )385ص ، 4ج ، 1374، (طباطبائی »یسمعوا له وان یطیعوا وان یجیبوا اذا دعوا
هـایش گـوش   نازل کرده است حکم کرده و امانت را ادا کند؛ اگر اینگونه عمل کرد، مردم باید به حـرف 

آن حضـرت در برخـی    بدهند، از او اطاعت کنند و هر گاه فراخوانده شدند، دعوت امام را اجابت کننـد. 
 تـو  بـراى  فرمانـدارى  پسـت  همانـا «شـده اسـت:   این حقیقت را متذکر ، هاي خود به فرماندارانشاز نامه
 »کنـى  اطاعـت  خـود  امـام  و فرمانـده  از بایـد ، اسـت  تـو  گـردن  در امـانتى  بلکه، نبوده نان و آب وسیله
  ).5نامۀ ، البالغه(نهج

شود که در اسالم قدرت ابزار اسـت و هـدف آن تـأمین    مشخص می، از مجموع مطالب آمده در باال
حاکم در جامعـه  ، گردد. بر این اساسعنوان امانت الهی محسوب میمت بهباشد. حکوسعادت انسان می

  رود.اسالمی امانتدار به شمار می
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  صالح متقابل
هم حکومت و هم مـردم بایـد صـالح    ، آن است که در جامعه دینی، منظور از پیوستگی حکومت و مردم

چنـین  ، در مشـارکت سیاسـی  باشند تا جامعه اسالمی صالح شکل گیرد. این مسئله بـدان معناسـت کـه    
نگاهی به سیاست حفظ گردد. انتخاب زمامداران صالح و تالش براي محافظـت از صـالح حکومـت از    

بـه صـالح جامعـه ضـرر     ، فقدان صالح در هر یکی از آنهـا ، چنین جایگاه برخوردار است. بر این اساس
  در این خصوص فرموده است: رساند. امام علیمی

 و، رهبـر  و ملّـت  پیونـد  پایدارى عامل را آن و، شمرد الزم گروه دو هر بر، انسبح خداى که واجبى حق
 اصـالح  زمامداران و، گردند اصالح زمامداران آنکه جز، شودنمى اصالح رعیت پس. داد قرار دین عزّت
  ).216خ ، البالغهرعیت (نهج درستکارى با جز، شوندنمى

و  اتَّقُوا اللَّ«آن حضرت در جاي دیگر فرمود:  ۀَ تَنْجـحالۀَ الصیفَإِنَّ الرَّع کُماموا إِمیعأَط و وهیعأَط و اللَّه ادبع ه
؛ بندگان خـدا،از  )260ص، 1ج ، ق1413، (مفید »أَلَا و إِنَّ الرَّعیۀَ الْفَاجِرَةَ تُهلَک بِالْإِمامِ الْفَاجِرِ الْعادلِ بِالْإِمامِ

از او اطاعت کنید. از امام خود فرمان برید، که رعیت صالح به وسـیله امـام عـادل نجـات     خدا بترسید و 
جامعـه  ، . بـر اسـاس ایـن دو روایـت    شـود یابد. بدانید که رعیت فاجر به وسیله امام فاجر هالك مـى مى

مـایز  ت، روایناي سازماندهی شود که مسیر حکومت و مردم به سوي صالح باشد. ازاسالمی باید به گونه
میان حکومت و مردم در صالح و فساد کاري نادرست است. در مشارکت سیاسی نیز باید بـه ایـن مهـم    

  اي باشد که این مؤلفه تأمین گردد.توجه شود و مشارکت حکومت و شهروندان در جامعه به گونه

  بصيرت
بـودن  بصیرت اسـت کـه بـر فراینـد کمیـت و کیفـی       ، هاي مهم در مشارکت سیاسیاز جمله مؤلفه

هدف و توأم بی، مشارکت سیاسی را از حالت کورکورانه، گذارد. بصیرتمشارکت سیاسی تأثیر می
دهد. بصیرت بودن با منافع افراد و احزاب خارج ساخته و آن را به فعالیت سیاسی آگاهانه ارتقا می

درك ، آن ). منظـور از 64ص ، 4ج ، ق1300، منظـور در اصل به معناي علم و یقین آمده است (ابن
هاي اکید پیشوایان دینـی در مـورد بصـیرت    صحیح از دین و عوامل زمانی و مکانی است. سفارش

یک کلی و عامی است کـه حـوزه   ، فراوان است و البته اختصاصی به حوزه سیاست ندارد. بصیرت
اب «در مورد اهمیت بصیرت فرموده است:  دهد. امام علیسیاسی بخشی از آن را تشکیل می ذَهـ 

؛ از دست رفتن بیناییِ چشم بهتـر از کـوريِ   )41ص ، 1366، (تمیمی» الْبصیرَةِ عمى منْ خَیرٌ الْبصرِ
 علَى الْعاملُ« چنین روایت شده است:  . در حدیث دیگري از امام صادقبصیرتی] استدل [و بی
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ا  السیرِ سرْعۀُ هیزِید لَا الطَّرِیقِ غَیرِ علَى کَالسائرِ بصیرَةٍ غَیرِ داً  إِلـَّ عـ؛ )43ص ، 1ج ، 1365، (کلینـی » ب
رود؛ هر چه سـریعتر بـرود   کسى که بدون بصیرت و بینش عمل کند مانند کسى است که بیراهه مى

هاي فراوان برخوردار شده و که سیاست از پیچیدگی، . امروزه بصیرتشوداز راه [اصلی] دورتر مى
، از اهمیت واالي برخوردار است. بصـیرت ، هاي جمعی قرار گرفتهر رسانهتحت تأثی، از سوي دیگر

  تواند داراي سه نماگر زیر باشد:می، با توجه به متون روایی

  الف. شناخت حق
، شناخت حق است. بصیر کسی است که حق را بشناسـد و براسـاس حـق   ، اولین مؤلفه مهم در بصیرت

کـه برخـی از دشـمنان حضـرت     ، نماید. در جنگ جمـل  هاي سیاسی را ارزیابیگیرياشخاص و موضع
شناخت حق کاري بس دشـوار  ، از کبار صحابه بودند و عایشه نیز در جبهه مقابل امام قرار داشت علی

بـود. وي   حوطبنحارث، برخی دچار حیرت و سر درگمی شدند. از جمله آنان، گردید. به همین جهت
 علـى  اجتمعـوا  وعائشـۀ  والزبیـر  طلحۀ أظن«عرض نمود:  با مشاهده وضعیت موجود خدمت امام آمد و

 تعـرف  الحـق  اعرف ولکن، بالناس الیعرفان و الباطل الحق وإن، علیک ملبوس إنه! حارث یا: فقال، باطل
؛ گمانم این است که طلحـه، زبیـر و   )192ص ، 1ج ، تابی، (یعقوبی ».أتاه من تعرف الباطل واعرف، أهله

اند. پس فرمود: اي حارث! امر بر تو مشتبه شده است. حق و باطل با [معیـار  دهعایشه بر باطل اجتماع کر
شوند، بلکه حق را بشـناس، اهلـش را خـواهی شـناخت و باطـل را بشـناس،       و عمل] مردم شناخته نمی

امام خاطر نشان نمود کـه حـق را   ، . در این حدیثرودآنگاه خواهی دانست که چه کسی به طرف آن می
بلکه اشخاص را با حق ارزیابی کرد. زمانی که در این ارزیـابی اشـخاص نـاحق    ، اص سنجیدنباید با اشخ

  باید آن را پذیرفت و از عناوین و سوابق افراد نباید هراسی به دل راه داد.، تشخیص داده شدند

  شناسيب. دشمن
هـر کسـی از دشـمن شـناخت بیشـتري      ، شناخت دشمن است. بر این اساس، شاخص دوم در بصیرت

کمـال الحـزم   «در ایـن خصـوص فرمـود:     از بصیرت بیشتري برخوردار است. امـام علـی  ، داشته باشد
؛ کمـال دور اندیشـى، بـه صـالح آوردن     )592ص ، 1366، (تمیمی» و مداجاة االعداء، استصالح االضداد

 . شناخت دشمن در وضـیعت کنـونی از اهمیـت   [جلبِ موافقت] مخالفان و مدارا کردن با دشمنان است
انـد و دشـمن در درون   که مرزهاي جغرافیایی اهمیت خود را از دست داده، واالي برخوردار است. امروز

، گیرنـد شناخت دشمن و کسانی که در صف آن قرار می، هاي مختلفی حضور داردامت اسالمی به گونه
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، (همـان » داء کثیـر الواحد من االعـ «کم گرفت: گاه نباید نادیده و دستاهمیت حیاتی دارد. دشمن را هیچ
و اخفـاهم  ، شـرّ االعـداء ابعـدهم غـورا    «هاي مخفی دشمنان هرگز نباید غفلت نمود: ). از حیله300ص 

؛ بدترین دشمنان کسانی هستند که از دشـمنیِ عمیـق دورتـر بـوده و مکرشـان      )188ص ، (همان» مکیدة
ها بسیار دقیـق و  این حیله، امروزه هاي مخفی دشمنان آگاه شد.باید از حیله، . بر این اساستر استپنهان

هاي مـردم نهـاد و   سازمان، هاي آزادرسانه، شوند. استفاده از عناوین چون حقوق بشرماهرانه طراحی می
  هاي خفی دشمنان است.المللی بخشی از حیلهبین

  شناسيج. موقعيت
ایط بـه وجـود آمـده در    اي از شـر شناسی است که به مجموعـه موقعیت، هاي مهم بصیرتاز دیگر مؤلفه

گردد. تأثیر شرایط زمانی و مکانی حتی در استنباط احکـام شـرعی مـورد    زمان و مکان خاص اطالق می
رود. در مشـارکت سیاسـی   هاي اجتهاد به شمار مـی توجه مجتهدان شیعی قرار داشته و یکی از ضرورت

در حـدیثی از امـام   ، همین جهت از اهمیت زیادي برخوردار است. به، نیز درك موقعیت زمانی و مکانی
؛ کسـی کـه بـه    )10ص ، 1365، (کلینـی » اللَّوابِس علَیه تَهجم لَا بِزَمانه الْعالم«روایت شده است:  صادق

  .ها در امان استاوضاع و احوال زمانِ خود آگاه باشد، از هجوم شبهه
تنها کسـانی کـه از   ، د. در جریان فتنهرابطه تنگاتنگی با شناخت شرایط زمانی و مکانی دار، فتنه

فتنـه بـه   ، توانند سربلند از فهم شرایط بیرون آیند. از دید امام علـی می، بصیرت الزم برخوردارند
معناي آشفتگی اوضاع سیاسی و عدم تبعیت از خلیفه رسمی مسلمانان است. از موارد کاربرد فتنـه  

داننـد  نهروان و صفین را فتنـه مـی  ، ت برپا کننده جملآید که امام جریانادست میبه، البالغهدر نهج
، از کسـانی کـه در جبهـه دشـمن قـرار داشـتند      ، ). آن حضرت192، 121، 101، 93خ ، البالغه(نهج

خواست که در اوضاع فتنه همانند بچه شـتر باشـند؛ نـه طاقـت بـاردهی دارد و نـه پسـتان شـیرده         
، بدان جهت است که در شـرایط غبـارآلود فتنـه    ،). این توصیه عام حضرت1حکمت ، البالغه(نهج

صبر و انتظار تا زمـانی کـه شـرایط غبـارآلود     ، کسی نتواند از آنان سوء استفاده نماید. بر این اساس
 الزم است.، فتنه برداشته نشود

 مشارکت سياسي در حوزه ساختار .شاخص۲

تی است که در قالب یـک نهـاد و یـا    دسته از دستورا آن، منظور از حوزه ساختار در یک تعریف اجمالی
، یابـد. بـرخالف حـوزه رفتـار    رفتار شـهروندان سـازمان مـی   ، یابد و براساس آن نهادسازمان واقعیت می
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فعالیت ساختاري فعالیت جمعی است و ماهیت تخصصی دارد؛ زیرا یک نهاد تخصصی براي آن شـکل  
  ر ساختاري هستند:هاي زیمؤلفه، گرفته است. در مشارکت سیاسی از نظر اسالم

 بيعت

معـروف آن   به معناي متعارف و» بیع« بیعت ازاست. » بیعت«هاي مهم در مشارکت سیاسی یکی از مؤلفه
، مردم بر این بوده است که براي تمامیـت یـافتن معاملـه   ة همواره شیو زیرا ؛(خرید و فروش) گرفته شده

 نمـادین بـه صـورت   آنـان  ، ن وسـیله بـدی  گذاشته اسـت و را در دست خریدار می دفروشنده دست خو
در اختیار خریدار قرار گرفته و همه تصرفات با دسـت بـه هـم    ، کردند که شیء مورد معاملهمشخص می

پیـروي   دست دادن براي ارائه مراتب اطاعت و، به همین جهت. در اختیار مشتري قرار گرفته است، دادن
  ).274ص ، 18ج ، 1374، (طباطبائی مبایعه خوانده شده است بیعت و، از فرمانده و رهبر

بـا امیـر   ، طاعـت اسـت. بیعـت کننـده    ا بیعت عبارت از پیمان بستن به فرمـانبري و ، در تعریف دیگر
در هـیچ چیـز از    بست که در امور مربوط به خود و مسلمانان تسلیم نظـر وي باشـد و  خویش پیمان می

گـذارد و وي را بـراي انجـام آنهـا     عهـده وي مـی  با او به ستیز برنخیزد و از تکالیفی کـه بـر   ، امور مزبور
مخالف میلش. چنین مرسـوم بـود    یا باشد و خواه آن تکالیف به دلخواه او، اطاعت کند، سازدمکلف می

کید پیمـان  أرا به منظور استواري و ت دست خود، بستندآن پیمان می بر کردند وکه هرگاه با امیر بیعت می
» بیعـت «آن را ، ن این شیوه به عمل فروشنده وخریدار شبیه بوده اسـت چو گذاشتند ودر درست امیر می

بیعت اعالم فرمانبرداري از امیر و حاکم اسـت کـه   ، ). بر این اساس400ص ، 1375، (ابنخلدون اندنامیده
 شود.با دست رو دست حاکم گذاشتن مشخص می

 امـام علـی   از، ن جهـت همـی . بـه  ري نـدارد یثتأبخشی دولت بیعت در مشروعیت، رسدبه نظر می
بیعتـی کـه    :نویسـد اي به معاویه مـی نامهر دحضرت  .هاي متفاوتی درباره بیعت صورت گرفته استنقل

کـه بـا خلیفـه قبلـی بیعـت       کسـانی  .ستاور آالزام، شام نیز هستی تو که در بر، مردم مدینه با من کردند
نبایـد   غائـب نیـز  . فرد نیستجز بیعت راهی را هیچ فرد حاضر ، روازاین .اندمن نیز بیعت کردها کردند ب

ن حضـرت  آآمـده اسـت کـه     بیعـت امـام حسـن    . در)45ص ، ق1403، (منقري ن را مردود شماردآ
آشـتی  ، با هـرکس آشـتی کـردم    و، بجنگید، کنم که با هرکس جنگیدماینک من با شما بیعت می«فرمود: 

دهد که بیعـت بـه عنـوان یـک     نشان می، ي فوقها). تفاوت99ص ، 1382، (پژوهشکده باقرالعلوم »کنید
بـا  ، در برابـر هرکسـی   و سایر امامان معصـوم  مورد پذیرش نبوده و امام علی، سازمؤلفه مشروعیت

کردند. اصل مشروعیت حکومت آنها برگرفته از نص صریح رسـول اهللا اسـت.   مبناي خود آنها بحث می
  همواره مورد توجه بوده است.، اما بیعت براي اظهار نمودن اطاعت از یک شخص
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هایی میان انتخابات و بیعت وجود دارد. اگر بپـذیریم  روشن شد که شباهت، با توجه به آنچه گذشت
شـود. دالیلـی   رابطه بیعت و انتخابات نزدیک مـی ، یک پیمان دوطرفه میان حاکم و مردم است، که بیعت

جریان خواهد داشـت. امـا اگـر بیعـت صـرفاً       در مورد انتخابات نیز، که براي بیعت و چگونگی آن آمده
اي از کـه در پـاره  در این صورت با انتخابات همسان نخواهد بود. از آنجـایی ، اعالم اطاعت از حاکم باشد

شود کـه بیعـت صـرفاً اعـالم اطاعـت      معلوم می، کردندکنندگان شرایطی براي بیعت ذکر میبیعت، موارد
 گـزینش  یکـی  اسـت:  با هم چیز دو بیعت در باشد. البتهوطرف میبلکه به نوعی حاکی از تعهد د، نیست

 »شـهروندي « بـر  مبتنـی  بیعت. است مطرح گزینش عنصر صرفاً انتخابات در آنکه حال وفاداري. دیگر و
اگر بتـوانیم وفـاداري مـردم را     .دارد حضور آن در توأمان تکلیف و حق که است کلمه اسالمی معناي به

انتخابات همان جایگاه بیعت را خواهـد گرفـت کـه    ، به مقوله انتخابات بیفزاییم، دکننبه آنچه انتخاب می
شـده اسـت و امـروزه    به عنوان نماد این میثاق شناخته می، دست گذاشتن دو طرف روي هم، در گذشته

  تواند برگ راي در انتخابات باشد.این نماد می

 مشورت

ورت است کـه در اسـالم تـوجهی خـاص بـه آن      مش، هاي ساختاري در مشارکت سیاسیاز دیگر مؤلفه
دو آیه از قرآن کریم است کـه در یکـی مشـورت نمـودن را از     ، شده است. مستند اصلی مؤلفه مشاورت

به نبی مکرم اسالم دستور داده شده که در کارهاي خـود بـا مـردم    ، اوصاف مؤمنان دانسته و در آیه دیگر
ذینَ  و«رمایـد:  فمشورت نماید. قرآن کریم در وصف مؤمنان مـی  تَجابوا  الـَّ اسـ  هِمرَب لـ وا  والةَ  أَقـام الصـ و 

مرُهشُورى أَم منَهیب ا ومم  مقْنـاهزقُـونَ  رنْفدر کنـار اقامـه نمـاز و انفـاق    ، ). در ایـن آیـه  32(شـوري:  » ی ،
 فَبِمـا « ر فرموده اسـت: خطاب به پیامب، مشورت نمودن از اوصاف مؤمنان دانسته شده است. در آیه دیگر

ک  منْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلیظَ فَظا کُنْت لَو و لَهم لنْت اللَّه منَ رحمۀٍ لـوح  ففَـاع  منْه عـ رْ  وتَغْف اسـ  م لَهـ و 
مهی شاوِررِ ففَإِذا الْأَم تزَمکَّلْ علَى فَتَوع إِنَّ اللَّه اللَّه بحکِّلینَا یتَواز  نـائینی ). مرحوم 159عمران: (آل» لْم

استفاده عموم کـرده و شـامل کلیـه امـور سیاسـی دانسـته       ، است» ال«که مفرد محلی به ، »فی االمر«کلمه 
نیز بر مشورت نمـودن در کارهـا بـا اصـحاب      ). سیرة عملی رسول خدا54ص ، 1361، است (نائینی

کـان  «چنـین اسـت:   ، هـایی کـه در تعریـف آن حضـرت آمـده     ملـه یکی از ج، بوده است. به همین دلیل
؛ پیـامبر بـا اصـحابش زیـاد مشـورت      )428ص ، 8ج ، تابی، (عاملی» کثیر المشاوره الصحابه اهللارسول

 ایـن حـدیث از امـام علـی    ، . احادیث وارده در مورد مشورت نیز فـراوان اسـت. بـراي نمونـه    کردمی
 چـون  میراثـى  هـیچ  و نادانى چون درویشى هیچ و، نیست خرد ونچ نیازىبى هیچ«انتخاب شده است: 
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). در سیرة عملـی حضـرت   54حکمت، البالغه(نهج» نمودن مشورت چون پشتیبان هیچ و بودن فرهیخته
گرفـت. روش آن حضـرت ایـن بـود کـه کارهـا را بـا        ها براساس مشورت صـورت مـی  نیز کار علی

  ).71ص ، 1380، مشورت انجام دهند (جعفریان
در مشورت پـذیرش نتیجـۀ   ، این نکته نیز حائز اهمیت است که به اعتقاد بسیاري از متفکران اسالمی

آیـد کـه   به خـوبی بـه دسـت مـی    » و اذا عزمت فتوکل علی اهللا«مشورت بر حاکم الزام ندارد. از فراز آیه 
أي مشـاوران  بـر خـالف ر  ، بلکه حاکم اگر مصالح جامعه را براساس تشخیص خود، مشورت الزام ندارد

دائـرة مشـورت   ، ). نکتـه دیگـر اینکـه   296ص ، 1377، تواند مشورت را نادیده بگیرد (مصـباح می، ببیند
  که آن حضرت در پاسخ به طلحه و زبیر فرمود:شود؛ چنانشامل احکام شرعی نمی

 امـر  دانب کردن حکم به را ما و نموده مقرر ما براى آنچه و خدا کتاب به، رسید من به حکومت کار چون
 نیـازى . رفتم آن پى بر و، است نهاده خدا رسول که سنتى به و. کردم پیروى آن از و، نگریستم فرموده
 و شـما  بـا  تـا  نـدانم  را آن کـه  نیامد پیش حکمى و، خواهم نظر شما جز و شما از باره این در تا نداشتم
  ).205خ ، البالغهرانم (نهج مشورت مسلمانم برادران

تواند به پیشرفت سیاسی منجر شود که در ساختار نظام سیاسی تعریف شـده باشـد و   یمشورت زمانی م
گشـایی  جـویی و عقـده  اي بـراي عیـب  مشورت بهانه، زمینه براي انجام مشورت فراهم باشد. از یک سو

اي براي مداهنه و تملق و نزدیک شـدن بـه حاکمـان تبـدیل نگـردد. امـام       زمینه، نگشته و از سوي دیگر
و ، و خوش ندارم که در خاطر شما بگذرد کـه مـن دوسـتدار سـتودنم    «ر این خصوص فرمود: د علی

حضرت چگونگی انجام مشـورت را مشـخص   ، ). در ادامه214خ ، البالغه(نهج» خواهان ستایش شنودن
  سازند. آن حضرت خطاب به مردم فرمود:می

 خشـمگین  هـاى آدم از کـه چنـان  و ،نزنید حرف، گویندمى سخن سرکش پادشاهان با کهچنان من با پس
ـنهاد  مـن  به حقّى اگر مبرید گمان و، نکنید رفتار من با ظاهرسازى با و، نجویید دورى گیرندمى کناره  پیش
 شـدن  عرضـه  یـا ، حـق  شنیدن که کسى زیرا خویشم؛ دادن نشان بزرگ پى در یا، آید گران من بر، دهید

 مشـورت  یا، حق گفتن از، پس بود. خواهد دشوارتر او براى، آن به کردن عمل، باشد مشکل او بر عدالت
  نکنید (همان). خوددارى عدالت در

  جهاد
تـرین شـکل   عمـده ، هاي فراوان مسلمانان با دشـمنان به دلیل استقرار نخستین حکومت اسالمی و مبارزه

بـاور دینـیِ   عنوان یک که جهاد بهمربوط به جهاد است. از آنجایی، مشارکت سیاسی در دوره صدر اسالم
عنـوان  بـه ، ها و نهادهایی خاص است که آن را به نحوي مطلوب سازماندهی نمایدنیازمند وجود ساختار
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وجود آمـده  با توجه به رویداهاي به، گیرد. در صدر تاریخ اسالمیک مؤلفه ساختاري مورد توجه قرار می
، شد که در مسئله پیش آمـده واسته میرسید و از آنان خهایی از سوي دولت اسالمی به مردم میخوانفرا

در کوفـه بهتـرین یـاران و     امـام علـی  ، مشارکت نمایند. جهاد یکی از این محورها بود. در جنگ جمل
سـخنان فراوانـی را بـراي تشـویق     ، را براي بسیج مردم فرستاد. هر یکی از آنان فرزند خود امام حسن

ایم که شـما را بسـیج کنـیم؛ زیـرا شـما مهتـران       ما آمدهاینک «فرمود:  مردم به زبان آوردند. امام حسن
شـکنی طلحـه و زبیـر و اینکـه آنـان عایشـه را همـراه خـود         ها و سروران عربید و شما از پیمانسرزمین
، (پژوهشـکده بـاقرالعلوم  » آگاهید... پس به یاري خدا برخیزیـد تـا او نیـز شـما را یـاري کنـد      ، اندساخته
  ).60ص ، 1382

ز این جهت در پیشرفت سیاسی اهمیت دارد کـه بزرگتـرین تضـمینی اسـت از جامعـه      مؤلفه جهاد ا
بـه  ، هاي دینی. جهاد ضمن برقراري امنیت و آرامش در درون جامعه اسـالمی اسالمی در حمایت از ایده

دهد که شـهروندان جامعـه اسـالمی در راسـتاي رسـیدن و      دشمنان جامعه اسالمی این پیام روشن را می
هیچ گونه هراسی از دشمن خارجی ندارند و جان دادن دراین راه را براي خـود  ، هاي دینیماندفاع از آر

 کنند.وظیفه تلقی می

 .شاخص مشارکت سياسي در حوزه رفتار۳

عبارت از قواعد رفتاري است که شهروندان جامعه اسـالمی  ، هاي مشارکت سیاسی در حوزه رفتارمؤلفه
 رند.گیدر مقام عمل آن را به کار می

 اطاعت از نظام سياسي

عبارت است از: اطاعت نمودن شهروندان از نظـام سیاسـی مشـروع.    ، نخستین مؤلفه مهم در حوزه رفتار
حمایت خـود  ، اي از مشارکت سیاسی است که مشارکت کنندگان با اطاعت از نظام سیاسیاطاعت گونه

، عنـوان یـک کـل   بـه » نظام سیاسی«آورند. یدارند. همچنین ثبات سیاسی را به وجود مرا از نظام ابراز می
ها و افرادي است کـه همـه بـر اسـاس الگـوي حاکمیـت مطلـوب دینـی         سازمان، شامل مجموعه قواعد

زمـام امـور را بـه    ، حاکمی است که بر اساس مـوازین فقهـی  ، اند. در رأس این حکومتسازماندهی شده
سـبب منـتظم   ، . اطاعت از نظام سیاسیاین شخص همان ولی فقیه است، دست گرفته و در عصر غیبت

  فرماید:  در این خصوص می کند. امام علیشدن امور سیاسی شده و عزت جامعه اسالمی را تأمین می
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 کراهتـى  یـا  ورزیـد  نفاق آنکه بى را خود امور زمام، بنابراین شماست. امور حافظ الهى حکومت همانا و
ـته  اخالص، امام و حکومت از پیروى در اگر سوگند اخد به. سپارید خود امام دست به، باشید داشته  نداش
 دیگران دست در و گردانید نخواهد باز شما به هرگز که گرفت خواهد شما از را اسالم دولت خدا، باشید
  ).169خ ، البالغهداد (نهج خواهد قرار

چ فـرد دیگـري   اطاعـت از هـی  ، گردد. بر اساس این اصلاصل اطاعت به ربوبیت تشریعی خداوند باز می
حقـی نـدارد. ایـن فرمـایش امـام      ، بـه جـز خداونـد   ، بر انسان الزم نیست و هیچ کسی بر گـردن انسـان  

رّا  اللَّه جعلَک قَد و غَیرِك عبد تَکُنْ لَا و» :حسین ؛ بنـده و بـرده   )231ص ، 7ج ، ق1408، (نـوري » حـ
، ناظر بـر همـین معنـا اسـت. بـر ایـن اسـاس       ، دیگري نباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است

ایـن اذن متعلـق بـه    ، باید براساس اذن الهی صورت گیرد. در زمان حضـور ، اطاعت انسان از انسان دیگر
  الشرایط داده شده است.طور عام به فقهاي جامعامام معصوم و در زمان غیبت به

، ها ماننـد خویشـاوندي  سایر مالك، همان ماذون بودن از سوي خداوند است. بنابراین، مالك اطاعت
تواند مالك اطاعت مردم از نظـام سیاسـی قـرار گیـرد. حضـرت      و خواست مردم نمی، ايعصبیت قبیله

بر این عقیـده خـط   ، اي سکۀ رایج در رفتار سیاسی بودکه مالك عصبیت قبیله، روز در جامعه آن علی
  بطالن کشید و فرمود:  

و نازیدن به روش جاهلیت که حمیت زادگاه ، بزرگى فروختن از روى حمیت خدا را! خدا را! بپرهیزید از
هاى پیشین را فریفت و مردمان را در روزگاران که بدان امت - دیرینه - کینه است و شیطان را دمدمه جاى

را برتر که به گوهر خود نازیدند و نژاد خویش ، دیرین... هان بترسید! بترسید! از پیروى مهتران و بزرگانتان
، و نسبت آن عیب را بر پروردگار خود پسندیدند و بر نعمت خدا در حقّ خویش انکـار ورزیدنـد  ، دیدند

ـتون هاى او. پس آنان پایهبه ستیزیدن برابر قضاى او و بر آغالیدن بر نعمت هـاى فتنـه و   هاى عصبیتند و س
  ).30خ ، البالغهجاهلیت (نهج - به خوى - شمشیرهاى نازش

 نصيحت

از دیگـر وظـایف مسـلمانان اسـت کـه      ، تعبیـر شـده  » نصـیحت «که در متون دینی از آن به ، رخواهیخی
بـا رویکـرد مشـارکت    ، هاي گوناگون سیاست و جامعه مورد توجه قرار گیرد. در اینجاتواند در حوزهمی

کنیم. رفتـار خیرخواهانـه در حـوزه مشـارکت سیاسـی بـه ایـن معنـا اسـت کـه           سیاسی به آن توجه می
کننـد کـه   اي تنظیم و عملی مـی هاي سیاسی خود را به گونهشهروندان و دولتمردان جامعه اسالمی رفتار

خیر جامعه اسالمی مورد توجه قرار گرفته است. در دستورات دینی به مسـلمانان سـفارش شـده    ، در آن
در ایـن  » یحتنصـ «پیامبر و ائمه نیز نصـیحت را رعایـت نماینـد.    ، خداوند، است که حتی در مورد دین

  شود:معناي به خصوصی از آن اراده می، معناي وسیعی دارد و در هر حوزه، کاربرد
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در لغـت  » نصح«شود. اصل اي است که به وسیله آن براي نصیحت شونده، خیر خواسته مینصیحت کلمه
خالص است. معناي نصیحت و خیرخواهی براي خدا، اعتقاد درست به یکتایی خدا و » خلوص«به معناي 

بودن نیت در عبادت خدا است. معناي این واژه در مورد قرآن، پذیرش آن و عمل به هر چه در آن اسـت  
باشد. معناي نصیحت وخیرخواهی براي پیامبر خدا، پذیرش نبوت و رسالت ایشان و اطاعت از اوامر و می

امور حق پیـروي شـود و   نواهی او است. معناي نصیحت و خیرخواهی براي ائمه این است که از آنها در 
نصیحت و خیرخواهی براي عموم مسلمانان به معناي راهنمایی آنها به مصالحشان (آن چیزهـایی کـه بـه    

  ).274ص ، 64ج ، تابی، (مجلسی باشدصالحشان است) می
نصیحت یک وظیفه همگانی است. کسی از دایره آن بیرون نیست. روایـات فراوانـی در ایـن خصـوص     

نَۀً  النَّصیحۀَ أَخَاك امحض ع قَالَ«وارد شده است:  سـح  کَانَـت ۀً  أَم قَبِیحـ ،لْ وز  ه عـثُ  م یـا  ح الَ مـز لَـا  و 
غـرض  ؛ برادرت را خیرخواهانـه و بـی  )165ص ، 71ج ، (همان» الدنَاةِ شیمِ منْ فَإِنَّها الْمجازاةَ منْه تَطْلُبنَّ

خوب باشد یا نصیحتی مبنی بر ترك کار زشت. و در  هر حال بـا او  نصیحت کن، خواه نصیحت به کار 
همراهی و یاوري کن و هرگز خواستار مجازات او نباش کـه ایـن کـار، خصـلت و ویژگـی فرومایگـان       

بـر  ، . اما به دلیل مهم بودن مسئله سیاست و میزان اهمیت و تأثیرگذاري سیاست بر حیات افراد بشراست
بـابی اختصاصـی تحـت    ، جامعه اسالمی تأکید زیادي شده و در کتب حدیثینصیحت نسبت به رهبران 

عنـوان  اي است که از آن بهگشوده شده است. اهمیت این مؤلفه به گونه» النصیحه الئمه المسلمین«عنوان 
  در دستورات دینی یاد شده است.» حق حاکم بر شهروندان«

قلب امـرء مسـلم: اخـالص العمـل والنصـیحه      ثالث ال یغل علیه من «فرمود:  پیامبر گرامی اسالم
هـا  ؛ سه چیز است کـه قلـب مـؤمن بـه آن    )403ص ، 1365، (کلینی »الئمه المسلمین واللزوم لجماعتهم

آن  .آنهـا  ورزد: اخالص عمل براى خدا، خیر خواهى پیشوایان مسلمین، و همدلى با جماعتخیانت نمی
ۀُ  أَما و«نین بیان نموده است: گر را چهاي نصیحتنشانه، حضرت در حدیثی دیگر لَامـحِ  ع ۀٌ  النَّاصـ عـبفَأَر 

د  علَـى  یعتَدي لَا و لنَفْسه یرْضَاه ما للنَّاسِ یرْضَى و نَفْسه منْ الْحقَّ یعطی و بِالْحقِّ یقْضی مجلسـی » أَحـ) ،
کنـد، از خـودش بـه دیگـران حـق      ورى مـی ؛ اما خیرخواه چهار نشـانه دارد: بـه حـق دا   )120ص ، تابی
. کنـد پسندد، و به کسی ظلـم و تجـاوز نمـی   پسندد که براي خودش میدهد، چیزي را براي مردم میمی

توانـد از سـوي شـهروندان بـر حـاکم      کـه مـی  چنانالبته توجه به این نکته نیز الزم است که نصیحت هم
اسـت کـه مـردم را نیـز نصـیحت کنـد. بیـان         از طرف مقابل هم صادق است؛ و بر حاکم، صورت گیرد

  به خوبی مشخص شده است: دوطرفه نصیحت در این فرمایش حضرت علی
و ، و شما را بر من حقّى. بر من است که خیرخـواهى از شـما دریـغ نـدارم    ، مردم مرا بر شما حقّى است

و آداب آموزم تا بدانید. امـا حـق    ،شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، المال دارید بگزارمحقّى را که از بیت
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من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخـواهى ادا کنیـد؛ چـون شـما را     
  ).34خطبۀ ، البالغه(نهج و از عهده برآیید، و چون فرمان دهم بپذیرید، بخوانم بیایید

همچـون  ، هـاي سیاسـی  از هرگونـه آالینـده   تواند رفتار سیاسـی را می، مؤلفه نصیحت در جامعه اسالمی
شـود.  حسادت عقده و... پیراسته گرداند. چنین رفتاري موجب حرکت رو به جلو در جامعه اسالمی مـی 

شود کـه در ایـن   هاي سیاسی و رفتار دولتمردان سبب میدر اعتراض، در نظر گرفتن خیرخواهی و نصح
که به ایـن اصـل مهـم ضـرر     ، گیرد و از هرگونه رفتارالعین قرار خیر عمومی جامعه اسالمی نصب، میان

که رفتار خـود را براسـاس خیرخـواهی    ، در جامعه اسالمی، جلوگیري به عمل آید. به این ترتیب، رساند
اي بـه گونـه  ، مناظرات و سایر کارکردهـاي سیاسـی آن  ، هاي سیاسیاظهارنظر، مطبوعات، نمایدتنظیم می

  خواهد بود.فزاینده متمایز از جوامع دیگر 

  امربه معروف و نهي از منکر
دو عنصر مهم دینی یعنی امر به معروف و نهـی از منکـر   ، هاي مهم در حوزه رفتار سیاسیاز دیگر مؤلفه

اي وسـیعی دارد کـه مشـارکت سیاسـی تبعـاً بخشـی از آن را تشـکیل        دامنـه ، است. این دو فریضه الهی
ولـی تفـاوت آن   ، د در مواردي با نصیحت قابل جمع استهر چن، دهد. امر به معروف و نهی از منکرمی

بلکـه مطلـق   ، دو در این است که در نصیحت الزم نیست که معروفـی تـرك و یـا منکـري انجـام شـود      
گفته شود. اما در امر بـه معـروف   به طرف مقابل ، هایی که از سوي مردم و دولت تشخیص داده شودخیر

روف بودن و منکر بودن اثبات گـردد و بعـد امـر و یـا نهـی بـه آن       الزم است که ابتدا مع، و نهی از منکر
  صورت گیرد.
وجود داشـته اسـت کـه    » حسبه«عنوان یک نهاد به، براي اجراي این دو وظیفه، هاي گذشتهدر دولت

بـه افـرادي کـه مجـري     ، »محتسـب «نموده است. عنوان بر بسیاري از امور در جامعه اسالمی نظارت می
 شـهادت  بسـتر  در فرزنـدانش  بـه  علـی  حضرت که گونهاختصاص داشته است. آن، امور حسبه بودند

 فرصـتی  دیگـر  کـه  گرددمی جامعه گردعقب سبب، الهی بزرگ فریضه دو این ندادن انجام، نمود وصیت
 بـه  بایـد امـر  «نیز چنین روایت شده است:  از حضرت امام رضا. داشت نخواهد وجود آن جبران براي

هرچنـد  ، بـر شـما سـلطه خواهنـد یافـت و آنگـاه      ، فاسـقان ، ز منکـر کنیـد و اگـر نـه    معروف و نهـی ا 
 از دیگـري  ). حـدیثی 394ص ، 11ج ، تـا بـی ، (عـاملی » به اجابت نخواهد رسـید ، نیکوکردارتان دعا کند

 و حـاکم  طایفـه  اینکـه  اسـت؛  محسـوس  در آن محـور پیشـرفت  اجتمـاعی  نگـاه  ایـن ، حضرت علی
  :باشند حساس کامالً فرمانداران آلودگی به نسبت مردم و شوند آلوده نکرم به نباید، فرمانروایان
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رِ  منْ سرّاً بِالْمنْکَرِ الْخَاصۀُ عملَت إِذَا الْخَاصۀِ بِذَنْبِ الْعامۀَ یعذِّب لَا تَعالَى اللَّه إِنَّ النَّاس أَیها علی قَالَ غَیـ 
ۀَ  الْفَرِیقَانِ استَوجب الْعامۀُ ذَلک یعیرْ فَلَم جِهاراً بِالْمنْکَرِ الْخَاصۀُ عملَت فَإِذَا الْعامۀُ تَعلَم أَنْ قُوبـنَ  الْع مـ  ه  اللـَّ

؛ حضرت علی علیه السالم فرمودند:اى مردم، خداوند متعال عـوام  )521ص ، 2ج ، تابی، (صدوق »تَعالَی
کند مشروط به این که گناهشان پنهانى و اي اندك] عذاب نمىگناه خواص [عده [عموم مردم] را به واسطه

بدون اطّالع عوام باشد، امااگر علنى و در حضور عوام مرتکب نافرمانى خدا شوند و عامه مردم نیز آنها را 
  . .شوند.سرزنش نکرده و از گناه باز ندارند هر دو دسته مستحقّ عقوبت خداوند متعال مى

بـه صـورت علنـی    ، این نکته نهفته باشد که ارتکاب منکر از سوي خـواص ، در توجیه این تفکیک شاید
خـود بـه   ، موجب زوال احکام دینی شده و اگر قرار باشد کسانی کـه وظیفـه صـیانت از دیـن را دارنـد     

ایـن  ، چه تضمینی براي ارتکـاب جـرایم خواهـد بـود. افـزون بـر اینکـه       ، دستورات دینی متدین نباشند
گـرد و  سبب عقـب ، شود و در نهایتشکنی خواص خود مشوقی براي هنجارشکنی در جامعه میجارهن

مـردم  ، براي پیشرفت جامعه و انجام بهتر امـور سیاسـی  ، شود. بر این اساسسیر قهقرایی جامعه دینی می
و از  عنوان آمران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر در امـور سیاسـی مشـارکت نماینـد        و دولت موظفند به

نسـبت  ، جلوگیري کنند. وظیفه مردم در ایـن خصـوص  » نهی از منکر«عنوان هرگونه عملکرد غیردینی به
  به عملکرد مسئوالن از اهمیت بیشتري برخوردار است.

 بـراي  قـدرت  تحصـیل ، از منکـر  و نهی معروف امر اهمیت در خمینی امام شده سبب، اهمیت این
 و متعلـق  اسـت  قـدرت  به مشروط معروف امر به، سنتی در نگاهی هکحالی در بداند. واجب را آن انجام

 را آن بایـد  و وجـوب  نـه ، است واجب از شرایط قدرت، امام اما در گفتمان. باشدمی خصوصی حوزه به
 بـر  شـود مـی  تـالش ، تحـول  این مثابه به، شودمی کشانده عمومی حوزه به معروف امر به نمود. تحصیل
 ).13ص ، 1388، برسد (میرموسوي حداقل به نیز تقیه کاربست، سنتی نگاه خالف

  ارتباط مستمر و مستقيم دولت و مردم
اما موظف است حـداکثر صـالح و   ، گیرداگرچه مشروعیت مستقیم خود را از مردم نمی، یک نظام دینی

، هکارهاي مناسبی که در این خصوص در دولت دینی تعبیـه شـد  رستگاري مردم را تأمین نماید. از سازو
نبایـد صـرفاً جنبـه ظـاهري و     ، گونـه ارتباطـات  مردان و مردم است. ایـن ارتباط مستقیم و مستمر دولت

تـا مـردم   ، اي باشد براي دریافت معلومات دوطرفه دولت و مـردم بلکه ارتباط وسیله، صوري داشته باشد
مـردم از نزدیـک بـه    مشـکالت  ، دولت را از خود بدانند. همچنین بر اثر این معلومات و ارتبـاط متقابـل  

درصدد حـل آن برآینـد. امـام    ، ضمن آگاه شدن از مشکالت شهروندان، کنند تا آنانمسئوالن گوشزد می
اال وان «فرمایـد:  مـی ، که از متن جامعه اسالمی طبیعتـاً دور هسـتند  ، داراندر این خصوص به مرز علی
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، البالغـه (نهـج » امـرا اال فـی حکـم   لکم عندي ان ال احتجز دونکم سرا اال فی حرب وال اطـوي دونکـم   
! حقّ شما بر من این است که هیچ رازي جز اسرار جنگی را از شما پنهـان نکـنم، و    ؛ آگاه باشید)50نامه

بـه فرمانـدار خـود توصـیه     ، . آن حضـرت کارى را جز در حکم [خدا] بدون مشورت شما انجـام نـدهم  
بایـد در مـورد کـاري کـه انجـام      ، برانگیـز بـود  کند که اگر عملی را مرتکب شدي که براي مردم شبههمی
بـه   مالـک اشـتر  ). همچنـین  53نامـه ، اي به مردم توضیح دهی تا آنان دچار سوء ظن نشـوند (همـان  داده

اگـر  «امام در جواب فرمـود:  ، را به حکومت گمارده است عباسحضرت اعتراض نمود که چرا فرزندان 
ص ، 15ج ، 1337، ابـی الحدیـد  (ابن» ومت منصوب نمایمافراد الیقتري سراغ داري معرفی کن تا به حک

هـاي ایـن   به وي صریحاً دستور داده است که از مردم نباید دوري گزیند و آفـت  مالک). در عهدنامۀ 98
  مسئله را نیز متذکر شده است:

اى نمونـه ، فراوان خود را از رعیت خویش پنهان مکن که پنهان شدن والیان از رعیـت ، و پس از این همه
والیان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده ، و نهان شدن از رعیت، اطالعى در کارهااست از تنگخویى و کم

زیبـا زشـت شـود و    ، و کار خرد بزرگ نمایـد ، پس کار بزرگ نزد آنان خرد به شمار آید، است باز دارد
  ).53نامه، البالغهو باطل به لباس حق در آید (نهج، زشت زیبا

  پاسخگويي
گویی به ایـن معنـا اسـت    گویی است. پاسخپاسخ، هاي مهم مشارکت سیاسی در نگاه دینیاز دیگر مؤلفه

کسی از ایـن قاعـده   ، گو باشد. در این میانباید پاسخ، دهدکه هرکس در مقابل عمل سیاسی که انجام می
، که بیان شـد د. چنانتوان به خوبی به این موضوع رسیمی، مستثنا نیست. با مراجعه به سیرة معصومان

به فرماندارش مالک دستور داد که در خصوص عملکرد خـود بـه مـردم توضـیح دهـد.       حضرت علی
هاي مردم در مورد ایـن جنـگ   نشست و به سوالهمچنین آن حضرت پس از جنگ جمل در مسجد می

جوسـازي و  ، یـري گگویی به عنصر بهانهدید پاسخداد. اما زمانی که حضرت میو اقدامات خود پاسخ می
مقابـل اعتراضـات    در، علیداد. کننده را مورد توبیخ قرار میسؤال، هاي سیاسی تبدیل شدهگشاییعقده

بـدون توطئـه    غفلت و دید شخص منتقد بر اثر جهل وکه می، در بسیاري موارد :دو گونه برخورد داشت
فـردي بـه   را قانع سازد. اما اگر  ا متانت اونگاه بآ را بشنود و کرد سخن اوتالش می، زبان به انتقاد گشوده

بـا قاطعیـت   ، پـردازد بتضـعیف حکومـت    تحریک احساسات مردمی و، اي براي توطئهبهانه، جاي انتقاد
  فرمود:، منافقی بود فردکه ، اشعث بن قیسپاسخ به  در، نمونهراي نمود. ببرخورد می

کنندگان بـر تـو بـاد. اى    که لعنت خدا و لعنت، تو را که آگاهانید که سود من کدام است و زیان من کدام
ـیرى   ، منافق کافرزاده! یک بار در عهد کفر اسیر گشتى، متکبر متکبرزاده بار دیگر در حکومت اسالم بـه اس

۶۴     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

که کسان خود را به نه مال تو تو را سودى بخشید و نه تبارت به فریادت رسید. آن، و هر دو بار، درآمدى
دشـمنش دارد و بیگانـه بـدو    ، سزاوار است که خویش وى، گ را به سر آنان آرددم شمشیر بسپارد و مر

  ).19خ ، البالغه(نهج اطمینان نیار
بـه خـوبی نشـان    ، هـاي مطـرح از او  هاي آن حضرت در مورد سؤالاین رفتار امام و سایر برخورد

ایی اسـت کـه   هگویی در اندیشه سیاسی اسالم وجود دارد و یکی از شاخصدهد که اصل پاسخمی
اي براي منافقـان  توان نظام اسالمی را براساس آن سنجید. ولی باید مراقب بود که این اصل بهانهمی
  وجود نیاورد.به

  استواري
 شـود مـی  سـبب  استواري. است و پایداري استقامت، سیاسی مشارکت حوزه در مهمهاي مؤلفه دیگر از
هـاي  فرصت، استواري فقدان در بسا چه شوند. حاصل خود خاصهاي زمان در سیاسیهاي مطلوب که

 بزرگـی  بسـیار هاي مصیبت استواري فقدان شیعه، سیاسی در تاریخ. بروند از دست نیز آمده وجودبه مهم
، البالغـه نهـج  از فرازهایی. کرد اشاره حسن امام صلح به توانمی، جمله این از است. آورده وجودبه را
 نشـان  خـوبی  بـه ، است شده ایراد امیر حضرت سوي از اسالمی جامعه آن روز شهروندان مذمت در که
 ایـن  در امـام . باشـد می اموي دولت شدن و غالب پیروزي مهم دالیل از یکی استواري فقدان که دهدمی

 خواهنـد  پیـروز  شـما  بـر  مردم این، اوست دست در جانم که خدایى به بدانید: «است فرموده، خصوص
 و برنـد مـى  را خـود  حـاکم  باطل فرمان شتابان چون بلکه، سزاوارترند حق به ماش از که رو آن از نه، شد
 عـراق  سـوي  به معاویه حرکت از حسن امام وقتی ).97خ ، (همان »کارید کند من حق گرفتن در شما

  :فرمود مردم به در سخنانی، باخبر شد
 مؤمنـان  بـه  سپس نامید. ناگوار را و آن فرمود واجب خود بندگان بر جهاد را خداوند که راستی به بعد اما

ـید نمـی  خواهیدمی آنچه به شما مردم اي، »است صابران با خدا که کنید صبر« فرمود: مجاهد  بـا  مگـر  رس
  ).113ص ، 1382، دانید (پژوهشکده باقرالعلوممی ناگوار بر آنچه صبر

 اصـحاب  بودنـد:  فرموده علی حضرت کهچنان و نکردند استقامت نامالیمات قبال در روز آن مردم اما
 ایـران  در اسـالمی  انقـالب  تجربـۀ . گرفت دست به را قدرت زمام، شانباطل در استقامت جهت به باطل

، اسـاس  ایـن  بـر . رسـید  موجود وضعیت به اسالمی جمهوري که بود مقاومت و صبر با که داد نشان نیز
، سیاسـی  و دینـی  واالي اهداف از نکشیدن دست و خودهاي خواسته پیشبرد در دولت و مردم پافشاري

  .بود ها خواهدمطلوبیت به رسیدن نویدبخش، خارج یا و داخل در
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  گيرينتيجه
هاي کلی در نظام سیاسـی اسـالم اسـت. ایـن شـاخص خـود داراي       یکی از شاخص، مشارکت سیاسی

اسـی در  هاي دینی مربوط به مشـارکت سی هایی است که در این پژوهش به آنها پرداخته شد. سنجهمؤلفه
متصدیان حکومت قـدرت را ابـزار   ، شود؛ در حوزه بنیشبندي میساختار و رفتار دسته، سه حوزه بینش

نماینـد. حکومـت و مـردم در    رفتار سیاسی خود را تنظـیم مـی  ، دانند. بر همین اساستأمین سعادت می
هـاي  رت و آگـاهی گیـرد. بصـی  اند و جامعه صالح از صالح این دو شکل مـی صالح و فساد به هم تنیده

دشـمنان  ، حقایق را شناخت، هایی است که در جامعه اسالمی باید باشد تا در پرتو آنالزم از دیگر مؤلفه
نهـاد بیعـت   ، ماند. در ساختار نظام سیاسی اسـالم  هاي سیاسی در امانرا تشخیص داد و از شرایط و فتنه

کوشد بهترین وجود آورد. مشاورت میرا بهکوشد با مقبولت نظام سیاسی موجبات فعلیت نظام دینی می
عملکرد را از سوي فرمانداران سیاسی به نمایش گذارد و جهاد ضمانت بقـاي نظـام سیاسـی محسـوب     

شهروندان و فرمانداران جامعه اسالمی خیرخواه هم هستند و بـر اسـاس اصـل    ، شود. در حوزه رفتارمی
کـامالً  ، همچنین در قبال ترك معروف و انجام منکر نمایند.همدیگر را ارشاد و نصیحت می، خیرخواهی

گـرد سیاسـی از میـان برداشـته شـود. شـهروندان و       دهند تا موجبـات عقـب  از خود حساسیت نشان می
ارتباط مستمر با هم دارند که مسایل و مشکالت خود را از این طریـق حـل   ، مسئوالن در جامعه اسالمی

بـه جامعـه   ، کردي سیاسی خود احسـاس مسـئولیت نمـوده   کنند. هر کسی موظف است در قبال عملمی
  گو باشند.اسالمی پاسخ

  

۶۶     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

  منابع
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.، تهران، چ چهاردهم، )1378(، نهج البالغه

 نا.بی، قم، الدینیۀ األحادیث فی العزیزیۀ اللئالی عوالی، ق)1405الدین ( زین بن محمد، جمهور أبی ابن
 اهللا مرعشی نجفی.کتابخانه آیت، قم، شرح نهج البالغه، )1337عبدالحمید (، ابن ابی الحدید

 علمی فرهنگی.، تهران، چ هشتم، ترجمۀ محمد پروین گنابادي، مقدمه ابن خلدون، )1375عبد الرحمن (، بن خلدونا
 دار صادر.، بیروت، لسان العرب، ق)1300محمد (، منظورابن

 نا.بی، جابی، تحقیق باقر محمودي، هالمعیار والموازن، م)1981اسکافی (
 .چاپخش، تهران، حسن پویان ۀترجم، شناسیفرهنگ جامعه، )1367( نیکالس و دیگران، آبراکرامی

 دارالتعارف.، بیروت، تحقیق محمدباقر محمودي، انساب االشراف، ق)1397احمد (، بالذري
 امیرکبیر.، تهران، چ دوم، ترجمۀ علی میویدي ،فرهنگ جامع سخنان امام حسن، )1382پژوهشکده باقر العلوم (

 اسالمى. تبلیغات دفتر، قم، الکلم درر و الحکم غرر، )1366محمد ( بن عبدالواحد، تمیمی
 دارالکتاب. مؤسسۀ، قم، الغاراتق، ق)1410( ابواسحاق، ثقفی

 .دلیل ما، قم، تاریخ وسیره سیاسی امیرمومنان علی، )1380رسول (، جعفریان
 .لوح فشرده حدیث والیت، سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، )1383سیدعلی (، ايخامنه
 .لوح فشرده حدیث والیت، سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، )1386(، ـــــ

 .نو، تهران، چ دوم، اهللا فوالدوندعزت ۀترجم، رشد سیاسی، )1369( سی.ایچ، داد
 ریاسـت  راهبـردي  مطالعات و ریزي برنامه معاونت، تهران، توسعه ارزیابی هايشاخص واژگان فرهنگ، )1389( علیرضا، نیارحمت

 حمهوري.
 .سمت، تهران، منوچهر صبوري ۀترجم، جامعه وسیاست، )1377( مایکل، راش
 .برديپژوهشکده مطالعات راه، تهران، محمود مظاهري ۀترجم، تغییراجتماعی وتوسعه، )1383آلوین (، سوي

 دارالرضی.، قم، ثواب األعمال و عقاب األعمال، ق)1404( صدوق
 .داورى، قم، علل الشرائع، تا)(بی، ـــــ

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعۀ، قم، محمدباقر موسوي ترجمۀ، المیزان، )1374محمدحسین (، طباطبائی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.، تهران، هاي فرهنگیتبیین شاخص، )1380غالمعلی و همکاران (، طبرسا

 فراهانی.، تهران، مجمع البیان، )1360(، بن حسنفضل، طبرسی
 دارالتراث.، بیروت، چ دوم، تاریخ طبري، م)1967محمدبن جریر (، طبري
 البیت.آل، . قموسایل الشیعه، تا)حر (بی، عاملی
 .دارالکتب االسالمیه، تهران، الکافی، )1365محمدبن یعقوب (، کلینی
 نا.بی، جابی، الفتوح، تا)اعثم (بیابن، کوفی

 اسالمی.، جابی، بحاراالنوار، تا)محمدباقر (بی، مجلسی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.، تهران، نهج السعاده فی مستدرك نهج البالغه، )1376محمدباقر (، محمودي

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی. مؤسسۀ، قم، چ چهارم، هاها و پاسخپرسش، )1388محمدتقی (، مصباح
 مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.، قم، حقوق و سیاست در قرآن، )1377(، ـــــ



   ۶۷ پيشرفت اسالمي مشارکت سياسي در الگوي شاخص

 کنگره شیخ مفید.، قم، االرشاد فی معرفه حجج اهللا علی العباد، ق)1413محمدبن نعمان (، مفید
 .مرعشى اهللا آیت کتابخانه، قم، وقعه صفین، ق)1403نصربن مزاحم (، منقري

 .نی، تهران، اسالم سنت دولت مدرن، )1388( سیدعلی، میر موسوي
 .میزان، تهران، سیدرحیم ابو الحسنی ۀترجم، مشارکت سیاسی، )1386( گوئل لستر و لیل، میلبرث
 انتشار. سهامى شرکت، تهران، طالقانى محمود سید توضیحات با، تنبیه االمه وتنزیه المله، )1361محمدحسین (، نائینی

 .البیتآل مؤسسۀ، قم، مستدرك الوسایل، ق)1408( میرزا حسین، طبرسی ينور
 نا.بی، جابی، ریخ یعقوبیات، تا)محمدبن ابی یعقوب (بی، یعقوبی


