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چکیده
نویسنده در این مقاله تالش کرده است با روش موضووی دو متتهوه ام متتهواه شوهروندن یعنو یووویت و
مشارکت را با ارائه به منابع و مبان فقه  -حقوق ِ شیعه و با چینش مفاد آن؛ شفاف نماید لذا به این نتیجوه رسویده
است که یوویت بر دو پایه ملیت اکتساب و ملیت تبع معنا ده م شوود چوون در ملیوت اکتسواب آمادن اراده و
یقیده و ایمان ،اساس کار م باشد یعن هر فرد م تواند با قبول ایدئولوژن اسالم  ،ملیت اسوالم را بپوذیرد و بوا
یک پیمان اختیارن(= اِیمان ) یوویت در جامعه اسالم را حائز گردد و در ملیت تبعو کسوان کوه بودون داشوتن
یقیده و ایده اسالم بتواهند در جامعه اسالم مندگ مشوترک را بوا شوهروندان مسولمان داشوته باشوند تحوت
شرایط (= اَیمان) به آنها اجامه داده م شود که در جامعه اسالم به صوره تبعوه رسوم شورکت کننود همچنوین
نتیجه گرفته شد که شهروندان در مشارکت کنندهگ محدودیت ندارند اما در حق مشارکت در مدیریت سیاسو یوا
حق انتتاب شدن در مشاغل سیاس (یا مشارکت شوندگ ) محدودیتهان دارند و به صرفِ شهروند بودن نم تواند
بران به دست آوردن برخ ام مناصب جهت مدیریت سیاس کشور مشارکت کننده باشند.
کلیدواژگان :جمهورن اسالم ایران ،شهروندن ،یوویت ،فقه ،مشارکت.
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

 استادیار و عضو هیأت علمی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهeasaniya@yahoo.com :
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مقدمه
در نگاه اسالمی ،خدا ،در مرکز هستی قرار دارد و انسان و هستی به سوی او در
حرکت هستند و امکانات زمین و آسمان در اختیار آدمی و در خدمت هدف نهاایی
و سعادت بشری قرار دارد و در انسان این استعداد نهفته است که از قوس نزولی به
قوس صعودی حرکت کند .انسانِ مبتنی بر این دیدگاه یک موجودِ مکلا (مساوو،،
موظ ) دانسته که رسالت شهروندی او در"ادای تکلی " خالصه میشود و بخاطر
جایگاه ویژهای که فقه و فقها دارند آنان مدعی هستند که نظام اجتمااعی– سیاسای
اگر براساس فقه اسالمی ایجاد و استقرار یابد در آن جامعه شاهد عدالت ،سعادت و
تعاون برای آحاد شهروندان خواهیم بود  .در پاسخ به این پرسش که ،فقها در فقاه،
چه چیزهایی را بیانگر اصو ،حاکم بر روابط شهروندی در جمهوری اسالمی ایاران
میدانند و ما از چه قواعاد فقهایای بهاره خاواهیم بارد بایاد گفات ،اوقو قواعاد
فقهیای که گاهی از متن آیات و روایات و گاهی از اصل مقبو ،مورد اساتناد فقهاا
می باشند بیانگر اصو ،حاکم بر روابط شهروندان در جمهوری اسالمی ایران اسات
که در ادامهی مقاله به توضای و تبیاین آن قواعاد خاواهیم پرداخات .ثانیااو چاون
عرصههای بکار گیری قواعد فقهی متفاوت میباشد.چون ما با قواعدی که با عناوان
قواعد عامه مورد استفاده قرار میگیرند تا قواعدی کاه اختاااب باه عرصاههاای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتاادی و عرصه امنیتی – نظاامی دارد را مایتاوان بهاره بارد؛
مواجه هستیم .ولی ما در این مقاله بدلیل ماهیت تحقیقی که دنبا ،میکنیم بیشاتر از
قواعد عرصه سیاست و اجتماع استفاده میکنیم اگر چه از قواعد فقهی دیگاری نیاز
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

بی بهره نخواهیم بود .
مبانی فقهی – حقوقیِ عضویتِ شهروندی در جمهوری اسالمی ایران
آیا مبانی و اصو ِ،مفهوم شهروندی را میتوان در کتب فقهای دنباا ،کارد و باه
سؤاقتش پاسخ داد مثال آیا از عضویت ،حق ،تکلی

و مشاارکت کاه مولفاههاای

تشکیل دهندهی ایده شهروندی هستند در فقه ،بحثی به میان آمده است قبل از هر
چیز باید این نکته را یادآور گردیم که اگر چه ،مفااهیم و مساایلی همناون مفهاومِ
 .برگرفته از ابوالفضل شکوری ،فقه سیاسی اسالم ،ج و ،2بی جا ، 63 ،ب1-3
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شهروندی ،در فقهِ رایج ،مطرح نشدهاند ولی به خاطر خاصیت و ظرفیتای کاه فقاه
دارد میتوان از مبااحثی اینننینای باه پاساخ رساید .در ایان کاه آیاا فقاه تواناایی
پاسخگویی به مفاهیم مدرن یا مسایل مستحدثه را دارد یا خیار بارای دساتیابی باه
پاسخیِ مستد ،و مستند ،متن را مستند میکنیم به سخنان و شیوه استدق ،دو تن از
فقها یعنی آیهاهلل شهید محمادباقر صادر و آیاهاهلل جاوادی آملای .شاهید صادر در
استدقلشااان ضاامن بیااان تفاااوت روتِ گسسااته و موضااوعی در تفساایر قاارآن
میگوید"روت فقهی– برخالف روتِ تفسیر قرآنی که روتِ گسسته باود – روت
و شیوه موضوعی بود در این روت باید از واقعیت آغازید و به شاریعت انجامیاد و
بعبارتی به صورت "افقی" و "عمودی" غنا بخشید البته شیوه معهودِ فقها نیز چناین
بود یعنی واقعیات اجتماعی را مبدأ مشاهدات و مطالعاات خاود قارار مایدادناد و
براساس آن احکام صادر میکردند (یعنی نیازهای خود را از واقعیات خارجی گرفته
و بعداو آن را بر شریعت عرضه میدادهاند) اما چون وقایع اجتماعی در روزگاار ماا،
پینیدهتر و متنوعتر و وسیعتر شده و قلمروهاای متعاددی یافتاه اسات پاا بایاد
نیازهای روز را در نظر گرفت نه واقعیات ساکن و محادودی کاه شایخ طوسای یاا
محقق حلی در آن میزیستهاند بنابراین بر فقها است که باا مراجعاه باه واقعیاات و
شروع از آن ،نتیجه مطالعات خود را با احکام شرعی وفق دهند( صدر ،بی تاا) 6 ،
و پاسخ آیهاهلل جوادی آملی به سؤا ،فوق که همانند جواب شهید صدر اسات البتاه
با ادبیات دیگری؛ این است که باید گفت اوقو تمام فروع فقهی هماان فاروع فقهای
صدرِ اسالم نبوده بلکه فروعاتی روز افزون شده است  ،ثانیاو درست است که مناابع
همان منابع است ولی مبانیای به آن افزوده شده است که ما با استناد به آن مباانی و
بهرهگیری از منابع راهکارهایی متناسب برای مباحثیِ چون شهروندی را مایتاوانیم

مبان فقه  -حقوق ِ

جستجو نماییم بعبارت دیگر میتوان گفت که همه مساایل جدیاد را مایتاوان بار

یوویت و مشارکتِ

اساس مبانی استنباط کرد البته آ ن مباانی نیاز از طریاق مناابع دسات یاافتنی اسات

شهروندان در ...
( 77تا )901

بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که مواد فقهی را در کتاب جواهر پیادا کنایم اماا
 .چون امام رضا"ع" فرموده اند علینا القاء االصول و علیکم التفریع ،ر.ک محمد محمدی ری شهری ،میزان
الحکمه ،ج ،2ب  .292همننین امام صادق «ع» می فرمایند علینا اَن نُلقی االصول الیکم و علیکم التفریع،
وسایل الشیعه ،ج .22
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مبانی آن مواد فقهی را در جواهر مییابیم و بر اساس آن مبانی ،احکام مساتحدثهای
همنون شهروندی را میفهمیم (جوادی آملی ،عبداهلل ) 6،2،22،نتیجه این که؛ چاه
مفهوم شهروندی ،مفهومی به درازای تاریخ باشد و در تمدنهای مختل

به اَشاکا،

مختلفی ظهور و بروز یافته باشد مفهومی که وقتی در سومر از میان رفت از پاولیاِ
آتن سر در آورد و نهایتاو با ظهور دولت– ملتهای جدید ،شهروندی امری ملای یاا
سراسری در داخل مرزهای ملی گردید و چه مفهوم شهروندی بدون این پیشینه باه
عنوان مفهومی مدرن از آن بحث شود به هر حا ،امروزه در نگاه ما "شهروند کسای
اساات کااه در محاادودهی جغرافیااایی دولاات ملاای زناادگی ماایکنااد و عضااو آن
است"؛براساس این تعری

پا اگر عضویت یکی از مؤلفههاای تشاکیل دهنادهی

شهروندی باشد ،بنابراین ،سؤا ،این است که مالک عضویت در یک دولت – ملات
چه میباشد تا بتوان بر آن فرد ،واژهی شهروند را اطالق نمود پاسخ اجماالی ایان
است که که "اسالم ،مبنای اجتماع انسانی را «نه» نژاد یا ملیت یا میهن و«نه» حادود
جغرافیایی یا قراردادی بلکه بر عقیده (یعنی کش

حق که برای همه یکسان است)

و گرایش به آن قرار داده است عالمه طباطبایی در این باره مینویساد اساالم اصال
انشعابات قومی را از این کاه در تکاوین مجتماع نقاش ماؤثر داشاته باشاد ملغای
ساخت(طباطبایی ) 636، 93 ،خالصه این که تحققِ اجتماع انسانی نیازمند مبناایی
است که ما در این جا آن را با مقوله عضویت یا تابعیت میشناسایم حاا ،مالکاش
هرچه باشد ولی این قدر میدانیم که عضویت یک باارِ معناایی و حقاوقیای را باه
همراه دارد و "به افراد این توانایی را میدهد که از حمایت دولت خودشان " بهاره
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

ببرند و همننین به دولت اجازه میدهد که براساس حقوق باین الملال از تبعاهات
حمایت کند اما سؤا ،این است کاه تابعیات چیسات در ماورد تعریا

تابعیات،

دانشمندان حقوق بین الملل بحثهای مفال و متعددی کردهاند اماا نظار واحادی
ارایه ندادهاند(ارفع نیا )29 ، 621 - 622 ،این اختالف نظر یا از تحو ،مفااهیم کاه
خود برآیند تحوقت اجتماعی و حقوقی است ،ناشی میشود و یا اینکاه از نگارت
ویژه هر یک از تعری

کنندگان به بُعد خاصی از رابطه تابعیت پدید مایآیاد و یاا

 .چون داشتن تابعیت موجب میشود اکثر دولت ها فقط به اتباع خودشان اجازه مایدهناد کاه حقاوق
کامل سیاسی ،مدنی ،اقتاادی و اجتماعی شان را در محدوده مرزهای دولت اعما ،کنند.

78

اینکه حاصل اختالف نظار پیراماون ماهیات و بنیااد تابعیات اسات (داناش پاژوه،
 )22، 6،احتماق بتوان گفت که واژهها یاا مفااهیمی همناون ملیات و تابعیات
خیلی به هم نزدیک بوده و بعنوان واژگان یا مفاهیمِ جانشینی استفاده میشوند چون
برخی از نویسندگان با توجه به نزدیکی مفاهیم «تابعیت» و «ملیت» گفتهاناد :ماالک
تحقق ملت( )nationرا هر چه قرار دهید ،همان مالک تحقاق تابعیات()nationality
نیز واقع میشود ،فلذا اینان تابعیت را بدینگونه تعری

کاردهاناد« :رابطاهای کاه باا

خانواده ملت تشکیل مییابد ،یعنی خالصه آن پیوندی کاه وابساتگی فارد از افاراد
انسانی را به ملتی خاب توجیه میکند(خلیلیان ) 61 ، 632 ،و ملیت را نیز چناین
تعری

کردهاند"ملیت عبارت از یک نوع رابطه سیاسی و معنوی است که شخاای

را به دولتِ معینی ،مرتبط میسازد بنابراین ،در تعری

مفهومِ ملیت یاا تابعیات ،دو

نوع شاخص متمایز را شاهد میباشد  -تابعیت به عنوان یک رابطه سیاسی معرفی
شده که در انحاار پیوند فی مابین فرد و دولت در میآید  -2رابطه مزباور معناوی
میباشد (عمید زنجانی) 3 ، 63 ،
با توجه به قید یا شاخاهی سیاسیِ"تابعیت" که اختیارِ تعیین حادود ملیات یاا
تابعیت را به دولت محو ،میکند برخی از صاحب نظران مانند "ویا( ")Weissباا
مالحظهی این قید ،تابعیت را چنین تعری

کردهاناد« :تابعیات پیونادی اسات کاه

شخص را به ملت معینی مربوط میسازد ( ارفاع نیاا )29، 621 - 622 ،و عادهای
نیز در تعری

از تابعیت ،آن را براساس رابطه فرد با دولات (و ناه ملات) تعریا

کرده و گفتهاند :تابعیت از بُعد بینالمللی ،وسیله تقسیم افراد بین دولتهای مختل
است و از بعد داخلی انتساب کامل حقوقی شخص به دولات معینای اسات(داناش
پژوه )2،، 6، ،و نیز برخی دیگر از جمله "نی بوآیه" ،با تأکید بر جنبه «سیاسای»
تابعیت و در عین حا ،به ویژگی «معنوی» آن ،تابعیت را چنین تعری

کرده اسات:

« تابعیت رابطهای سیاسی و معنوی است که بین یک فرد و یک دولات وجاود دارد

مبان فقه  -حقوق ِ
یوویت و مشارکتِ
شهروندان در ...
( 77تا )901

(دانش پژوه )29 ، 6، ،و گروهی نیز عنار «حقوقی» را در کنار ویژگای«سیاسای»

 .گاهی ملیت به معنی تابعیت به کار میرود و آن رابطهای است سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی
مرتبط می سازد به طوری که حقوق و تکالی

اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود (.جعفری

لنگرودی 61 ، 622،و )3،2
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قرار داده و گفتهاند«:تابعیت رابطهای «حقوقی» و «سیاسی» است که دولت ،براساس
خواست و اراده خود ،آن را مشخص ساخته و در پرتو آن فرد را عناری در دولت
قرار میدهد» و خالصه این که تابعیت با تکیه و با نظر داشت سه عنارِ فوقالاذکر
چنین تعری

میگردد":تابعیت ،عبارت است از یک رابطاه «سیاسای» و «حقاوقی»

و«معنوی» که فردی را به دولتی معین مرتبط میسازد" .مرحوم عمید زنجاانی یاک
تبارهای را در این جا باز کرده و یادآوری میکند که چون از آن جایی کاه اعطاای
چنین حق بی حد و حاری به دولت ،مفاسد زیاد و زیانهای حقاوقی در برداشاته
است ،حاق مزباور از نظار حقاوقی ،بار پایاه یکای از دو اسااس"خاون" (عمیاد
زنجانی 63 ،21،و  )21و "خاک" انحااار یافتاه و ایان دو سیساتم ماالک عمال
دولتها در امر تابعیت گردیده است(عمیاد زنجاانی ) 63 ، 2،باا توجاه باه ایان
مطالب پرسش این است که آیا در اسالم و نظامهای سیاسی آن ،تابعیت را بار پایاه
یکی از دو سیستم موجود یعنی خون و خاک میشناسند یاا ایان کاه راه ساومی را
مطرح میکنند برای یافتن پاسخ ،به تابعیت در اسالم میپردازیم.
تابعیت در اسالم :بطور اجمالی میتوان اظهار داشت کاه از نظار قاانون اساالم
عناصاار"خااون" و "خاااک" بعنااوان عاماال تابعیاات پااذیرت نشااده چااون اسااالم
جااز"عقیااده" هاایع عاااملی را شاااخص تابعیاات افااراد معرفاای نماایکنااد (عمیااد
زنجانی.)2،، 63 ،
البته اگر چه عناصر مادی نظیر خاک و تاریخ و زبان در نگاه اسالمی نمیتوانناد
عامل تابعیت محسوب گردند ولی همین عناصر مادی مثال خاک میتواناد زمیناهای
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برای تحقق عنار واقعی وحدت و پیوند اجتماعی گردد که ماا در اداماه بحاث باا
استنادات قرآنی ،به آن خواهیم پرداخت اما باید گفت که ،آن چاه،برای تابعیات در
نگاه اسالمی ،مهم میباشد و شاخص اصلی را تشکیل مایدهاد "عقیاده" اسات و
عقیده ضامن وحدت حیات اجتماع بوده و ملیت براساس عقیاده اسات کاه شاکل
میگیرد.
اسالم برای ایجاد وحدت ملی مسأله ملیت و تابعیت را در سه شکل زیار بیاان
داشته و تأیید کرده است . :ملیت اصلی .2 ،ملیت اکتسابی .6 ،ملیت تبعای .شاکل
ملیت اصلی که با مفهوم امت و تشکیل امت واحد شناخته میشود محدود به کشور
خاصی نبوده بلکه برای انسان در سرتاسر گیتی معنا میشود که در ایان مقالاه ایان
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قسمت از تابعیت مورد نظر نمیباشد اما تابعیت و ملیت اکتساابی کاه در آن آزادی

اراده و عقیده و ایمان ،اساس کار میباشد یعنی هر فرد میتواند با قبو ،ایادیولوژی
اسالمی ،ملیت اسالمی را بپذیرد و با یاک پیماان اختیااری(= ایماان) عضاویت در
جامعه اسالمی را حایز گردد اما در نوع سوم تابعیت یا ملیت ،که ملیت تبعی نامیاده
میشود این نوع ملیت و تابعیت در مورد کسانی است که بدون داشتن عقیده و ایده
اسالمی بخواهند در جامعه اسالمی زندگی مشترکی را با شهروندان مسالمان داشاته
باشند در اینجا اسالم با این که از حیث عقیده با آنها اختالف دارد و برپایاه عقیاده
نمیتوانند با همدیگر اتحاد داشته باشند تحت شرایطی به آنها اجازه میدهد کاه در
جامعه اسالمی به صورت تبعه رسمی شارکت کنناد کاه ایان ناوع تابعیات باه دو
صااورت . :قهااری یااا طبیعاای .2 ،اختیاااری و قااراردادی انجااام ماایگیاارد (عمیااد
زنجانی)99- 63 ،9،،
و ما آن را تحت عنوانِ تابعیت بر مبنای" اَیمان" نام میگذاریم .توضی مطلاب
این که؛ هرچند امت اسالمی ،پیش از هجرت پیامبر گرامی اساالم(ب) باه مدیناه،
فراتر از هرگونه تعلق و یا مرز نژادی ،قومی و قبیله ای ،سارزمینی و ...تحقاق پیادا
کرده بود ،اما تشکیل دولت اساالمی باه دلیال فقادان حاکمیات سیاسای بالفعال و
نداشتن قلمرو ارضی مستقل ،تا زمان هجرت آن حضرت به مدینه به تأخیر افتاد .باا
هجرت پیامبر به مدینه ،اولین هسته دولت  -کشور اسالمی ،در قلمرو محدود شکل
میگیرد و با ترکیب عناصار چهارگاناه حاکمیات ،حکومات ،سارزمین و جمعیتای
مستقل ،اولین دولت اسالمی ظاهر مایشاود و باا پیماان مدیناه ،عناار انساانی و
جمعیت دولت بندی مشخص میگردد .در ایان پیماان ،باه هینوجاه از عناصار و
ارزت های قومی و قبیلهای و خونی و سرزمینی به عنوان بنیاد و عامل زیر سااخت
تشکیل جامعه سیاسی اسالم ساخن نرفتاه اسات .هرچناد باه لحااو موضاوعی و
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خارجی و متناسب با بافت جوامع آن زمان طوایفی چند طرف پیمان بودهاناد ،ولای

یوویت و مشارکتِ

معیار عضویت در جامعه سیاسی اسالم یکی از این دو چیز بوده اسات . :مسالمان

شهروندان در ...
( 77تا )901

بودن .2 ،پیمان پذیر بودن (دانش پژوه)،6 ، 6، ،
بدین شکل امت مسلمان و امت یهود مدیناه ،در عاین حفاي آیاین و اساتقال،
جامعه دینی خود ،جامعه سیاسی واحدی را پدید میآورناد و پیاامبر(ب) در میاان
پیروان خویش وحدت دینی را جانشین وحدت قومی کرد و پیروان ساایر ادیاان را
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به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی خاود پاذیرا شاد  .البتاه باا نازو ،آیااتِ
سورهی توبه و تشری پیمان ذمه ،عضویت قراردادی در جامعه ،از یهودیاان مدیناه
فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز دربرمیگیرد و آنان نیز در پرتاو پاذیرت پیماان
ذمه در جامعهی اسالمی و نه امت مسلمان عضویت مییابند به هرحا ،،بدون شاک
عضویت در جامعه سیاسی پیامبر ،در پرتو تحقق یکی از دو شرط . :اسالم پاذیری
(اِیمان) و  .2پیمان پذیری(اَیمان) ،تحقق ماییافات و هار کاا کاه ایان شارط را
نداشت بیگانه تلقی میشد .با گسترت دامنهی فتوحات اساالم و افازایش جمعیات
ساکن در قلمرو دولت اساالمی ،اعضاای جامعاهی سیاسای اساالمی– و ناه امات
اسالمی– بر مبنای یکی از دو شرط تشخیص داده مایشاد .باا در نظرگارفتن ایان
بحث (معیار اِیمان و اَیمان) میتوان گفت که در بخاش عظیمای از داراقساالم کاه
تحت لوای خالفت و دولت عثمانی قرار داشت ،براساس این معیار بود کاه حقاوق
شهروندی سنجیده میشد تا آنجا که در حقوق عثمانی آمده بود :هار مسالمانی باه
محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایهی برابری و مساوات
از همه گونه حقوق شهروندی بر خوردار میگردید .پاا؛ از نگااه اساالم" ،ملیات
اصلی" یا تبعه اصلی مساوی است باا مسالمان ،و غیرمسالمان بیگاناه یاا خاارجی
محسوب میشود .غیرمسلمان با اجازهی رسمی امان یا زنهار یا ذمام مایتواناد وارد
کشور اسالمی شود تا از آنجا عبور نماید و یا این که موقتاو اقامت نماید .فرد بیگاناه
بعد از کسب امان ،مستأمن تلقی شده و مایتواناد وارد قلمارو اساالمی شاده و از
حمایت حکومات اساالمی و حقاوق و آزادیهاای ویاژه اساتفاده نمایاد (ضایایی
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بیگدلی ) 92 ، 63، ،همان گونه که گفته شد یک دساته از بیگانگاان (اقلیاتهاای
مذهبی مانند یهودی ،مسیحی و زرتشتی) با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذماه 2باا
 .در قانون اساسی مدینه یا همان پیمان میان پیامبر و مسلمانان مدینه با یهودیان مدینه یادآور این نوع
تابعیت (تابعیت بر پایه اَیمان) میتواند باشد که در این پیمان تاری شده بود که متحدین امت و
ملت مشخص و ممتازی را تشکیل میدهند و یهودیها با بقا بر کیش خود و مسلمانان نیز با بقا بر
کیش خود با هم پیمان بستند که در هر چه اختالف میکنند به خدا و پیامبرت رجوع کنند (حمید
اهلل ، 622 ،نامهها وپیمانهای سیاسی حضرت محمد«ب» و اسناد صدر اسالم،،عمید زنجانی،
 12 ، 63لی ) 1
" .2ذِمه" که جمع آن " ِذ َمم" است به معنی امان و عهد می باشد در المنجد ب  262میخوانیم "یقال
انت فی ذمه هللا " ای فی کنفه و جواره " به معنی زیر چتر خود قرار دادن و حمایت کردن است و در
یسمون اهل الذمه الن کل هذه حلقوق تکون هلم مبقتضی ذمه هللا و ذمه الرسوله " یعنی به
المنار آمده است" ّ
اهل کتاب اهل ذمه گفته می شود برای این که همه این حقوق به مقتضای عهد و پیمان خدا و
پیامبرت برای آنها محترم شمرده میشود .

حکومت اسالمی ،اجازهی اقامت دایم و بهرهمندی از حقوق نسبتاو کامل شاهروندی
را پیدا میکنند که ما آنان را با عناوان "ملیات تبعای" معرفای کاردیم ایناان دارای
محدودیت هایی چون :عدم تبلیغ ماذهبی ،عادم تجااهر باه منکارات ،محادودیت
احداث ساختمان بلندتر از خانههای مسالمانان و عادم ورود باه مسااجد و امااکن
متبرکه هستند.
گفتیم که در اسالم معیار عضویت در جامعه اسالمی دو چیز مایباشاد بناابراین
اگر چاه مفااهیمی همناون زماین ،خااک ،اراضای ،دیاار ،سارزمین ،خاون و...در
آموزههای اسالمی به عنوان تنها عنار ،برای عضویت در شناساییِ جامعاه سیاسای
مسلمانان پذیرفته نشده و در عوض ،در امر تابعیت به "عقیده" تأکید ورزیده شاده
است ولی باید گفت که مفاهیمی چون اراضی ،زمین ،سارزمین ،دار -دیاار ،اهال و
بلد در قرآن به دو صورت به رسمیت شناخته شده است . :قلمارو اراضای کشاور
 .2شناسایی حاکمیت ارضی؛ در ادامه مقاله به طور اجمالی به توضی آنهاا خاواهیم
پرداخت .در مواردی از آیات قرآن ،ارض در مورد قلمرو ارضی کشوری کاه دارای
ملت و دولت و اقتدارات عمومی است اطالق شده و به ملتی نسبت داده شده است
البته این نوع اختااب به صورت مالکاناه نباوده بلکاه نشاانگر ناوعی اختاااب
حقوقی است (عمید زنجانی )6 -61، 632 ،لذا به مسلمین بخاطر همین نوع تعدی
دستور جهاد داده شده اسات(.قارآن،آ ،عماران 91 ،وممتحناه )9،اختاااب دادن
سرزمینی به ملتی آن گونه که در قرآن آمده است بیانگر این حقیقت است که چنین
اختااصی به رسمیت شناخته شده است وحاکمیت ارضی مورد احترام بوده و ایان
نوع احترام و شناسایی در مورد کلیه سارزمینهاا و مردماانی اسات کاه باه اساالم
ضرری نمیرسانند(.قرآن ،احزاب )22 ،برای این که گفتار فوق ،صرفِ مدعا نباشاد

مبان فقه  -حقوق ِ

به آیاتی که دقلت بر عنار عضویت میکنند ولی مستند به عقیده نشده است بلکاه
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به مقولههای چون دیار و مفاهیم دیگر شده است استشهاد میکنیم
ِ
اّ (قرآن،بقره )2 2،توضی مطلب ایان کاه :اهال باه
اج أ َْهلِ ِهه ِمْنههُ أَ ْبََه ُهر ِعْن َهل َ
« َو إ ْخر ُ
معناای رابطااهای اساات کاه میااان فاارد باا مکااان ،شااخص یاا وصاافی بااه واسااطه

شهروندان در ...
( 77تا )901

خویشاوندی ،دین ،سکونت و غیر آنها ایجاد میشود (راغب اصفهانی) 6،2 ،
از دیگر واژگان مرتبط به عضویتِ شهروندی ،واژه "دیار" است که در آیه زیار
به آن توجه میکنیم.
َ
ُخ ِر ُجوا ِم ْهن ِِر ِرِه ْهم غِْيَه ِْ َ ه (قرآن،حج )21،واژه دیار از دیگر واژگاان مارتبط
ذین أ ْ
«ال َ
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به مسأله شهروندی است که این واژه در قرآن به معنای سرزمین و مکان سکنی باه
کار رفته است و میان شاخص و سارزمین ناوعی ارتبااط و حقاوق طبیعای ایجااد
میشود ،که نمیتوان از وی به غیر حق سلب کرد.در این آیه به مسأله فریاد خواهی
کسانی اشاره میگردد که بدون دلیل و هیع حق قانونی از سرزمینهای خود اخاراج
و سلب تابعیت شده و از حقوق شهروندی خود محروم شدهاند.
َخ ْذان میثاقَ ُك ْم ال تَ ْس ِف ُكو َن ِِماءَ ُب ْم َو ال ُُتْ ِر ُجو َن أَنْه ُف َس ُك ْم ِم ْن ِِر ِرُبهم (قرآن،بقاره)،2،
« َو إِ ْذ أ َ
این آیه نیز سخن از عهد و پیمانی خبر داده شده که میان خدا و امات یهاود گرفتاه
شده بود .به این معنا که از جمله حقوق شهروندی هر انسانی ساکونت در مکاان و
خانه و جایی است که در آن زیست میکنند .در این آیاه حقاوق شاهروندی بادین
معنا میباشد که عدم اخراج اهل دیاار و سارزمینی از پیمانهاای الهای و از حقاوق
طبیعی شهروندی است و کسی حق ندارد دیگری را از سارزمین خاودت تبعیاد و
بیرون براند و «هو محرم علیکم أخراجهم» در این آیه بر مسأله پیمان تأکید میشاود
تا معلوم گردد که این حق طبیعی به شکل امضایی ماورد توجاه حکام شارع باوده
است.

«إِ َن هههذا لَ َم ْكه َهر َم َك ْرُهُهوهُ ِد الْ َملینَه ِهج لِتُ ْن ِر ُج هوا ِمْن هها أ َْهلَ هها » ،از آنجاااایی کاااه امتیاااازات
شهروندی حق ساکونت و برخاورداری از هماه مناافع شاهروندی از جملاه حاق

سکونت و آزادی در انتخاب مکاان زیسات اسات کاه در علاوم سیاسای از آن باه
آزادیهای فردی تعبیر میکنناد (آشاوری )226 – 22 ، 626،در ایان آیاه ارتبااط
مکان و شخص از سویی و اثبات حقوق شهروندی از سوی دیگر بیان شاده اسات
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بطوری که بیرون راندن شهروندان از دیار و مسکن ایشان در حکام غیار قاانونی و
ظلم و ستم دانسته شده است .2با این که انسانها در حوزهی وطنگزینای بایاد آزاد
 .اعراف ،آیه . 26منظور از"مدینه" ،مجموع کشور مار است ،مکارم شیرازی ،تفسایر نموناه ،ج ،3ب
(.612دیجیتالی)
 .2برای اطالع بیشتر از این دسته آیات که در باب ارتباط مکان و شخص وحقوق شهروندی می توان
َ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِِر ِرِه ْم غِْيَ ِْ َ ؛  .2حشر/
ذین أ ْ
به آن استناد کرد رجوع کنید به آیاتی همنون . :حج 21/؛ ال َ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِِ
 ،،لِْل ُف َقر ِاء الْم ِ
َ
ِِ
ِ َ
اجر َ
ذین َب َفُروا
ذین أ ْ
ذین انفَه ُقوا یهَ ُقولُو َن ِل ْخواِن ُم ال َ
ُخ ِر ُجوا م ْن ِرره ْم َو أ َْمواهلم و ؛ أَ ََلْ تَهَر إ ََل ال َ
ین ال َ
َ
ُ
تاب لَئِ
ِمن أَه ِل ال ِ
ِ
ُخ ِر ْجتُ ْم لَنَ ْنُر َج َن َم َع ُك ْم؛  .6مایده ،آیه 22؛  .2سوره نساء ،آیه 33؛  .1سوره محمد ،آیه
أ
ن
ْك
ْ ْ
ْ ْ
 6؛  .3سوره توبه ،آیه 21؛  .2سوره بقره  9 /223/،1/؛  .،طه 12/؛  .9سوره اعراف /،2
1 / 26/،،/،1
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؛  . 1سوره نمل  13 /62؛

 .سوره ابراهیم. 6 /

باشند ولی در نگاه اسالمی ،انسان آزاد مطلق نیست که هر مکان و سرزمینی را برای
خود بعنوان سرزمین برگزیند و عضو آن سرزمین شاود چاون عضاویت گزینای در
نگاه اسالم مسألهای پر ارزت قلمداد گردیده است چرا که"،اصوقو سفر باه دیااری
که دین انسان در آن به خطر میافتد روا نیست یعنی آزادی وطن گزینی تاا آن جاا
پذیرفته است که حیات معنوی انساان و آزادی اصایل او را تهدیاد نکناد(جاوادی
آملی) 92، 621،
مبانی فقهی مشارکتِ شهروندی در جمهوری اسالمی ایران
اگر انسان اجتماعی است پا از بدیهیات و اولیات( فطریات ) خواهد باود کاه
بگوییم او در تعیین سرنوشت اجتماعی خود باید دخیل باشد و خداوناد کاریم نیاز
در این باره فرمودهاند که تعیین سرنوشت جمعی را به خود انسانها تفاویض کارده
است 2همننین می توانیم بگوییم که این مسأله تا آن حد قابل توجه و اهمیت باوده
که اجرایی کردن و اقامه قسط و عد ،نیز به عهده مردم گذاشاته شاده اسات6پاا
میتوان گفت که همه اینها نمایشگر ضارورت و بهااء دادن باه مساألهی مشاارکت
مردم در زندگی اجتماعی– سیاسیشان میباشد .مسألهای که امروزه بعنوان یکای از
ضرورتهای انکارناپذیر نظامهای سیاسی شده است چرا که اصوقو یکی از عناصار
و شاخصهایی که با آن توسعه یاافتگی یاا توساعه نیاافتگی جواماع و کشاورها را
محک میزنند شاخص مشارکت سیاسی است بنابراین اگر این تعری

را از جامعاه

سیاسی  -جامعه سیاسی عبارت است از جامعهای که احاد مردم ،غیر از گروه حاکم
نیز در سرنوشت سیاسی آن جامعه و در جهت گیری سیاسی آن جامعه نقش داشاته
باشند(بیانات رهبری -) 631 ،بپذیریم آن وقت ایان ساؤا ،مطارح مایگاردد کاه
شهروندان ایرانی در جمهوری اسالمی ایران براساس مباانی فقهای ،تاا چاه انادازه
میتوانند در سرنوشت خود نقش ایفا نمایناد تاا مشامو ،تعریا

فاوق از جامعاه

مبان فقه  -حقوق ِ
یوویت و مشارکتِ
شهروندان در ...
( 77تا )901

 .آیه اهلل عباسعلی عمید زنجانی در این باره مینویسد یکی از آزادیهایی که انسانها به حکم فطرت و
عقل و شریعت دارند حق تعیین سرنوشت جمعی است علیخانی) 29 ، 622 ،
اَّ ال یهُْيَُِّ ما غَِق ْوٍم َ ََّت یهُْيَُِّوا ما ِِبَنْه ُف ِس ِ م
 .2ر.ک .قرآن سوره رعد ،آیه  ،که می خوانیم إِ َن َ
ِ
ِ
ِ
َاس ِِبل ِْق ْس ِط
تاب َو الْمیزا َن لیَه ُق َ
 .6ر.ک .سوره حدید ،آیه  ،21لََق ْل أ َْر َس ْلنا ُر ُسلَنا ِِبلََْهّیِنات َو أَنْهَزلْنا َم َع ُ ُم الْك َ
وم الن ُ
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سیاسی باشند بطور اجما ،میتوان گفت که اگر چه در حکومات اساالمی ،نقاش
مردم در تعیین شخص حاکم را نمیتوان منکر شد اما اگار ماردم رژیام اساالمی را
نپذیرفتند رژیم اسالمی از اعتبار نمیافتد اما قاعدتاو چون رژیام اساالمی باه ایماان
مردم متکی است پا نقش مردم در آن حاایز اهمیات اسات تاا جاایی کاه ،ادعاا
شده"همه جا در عرف قرآن حکومت خدایی ،حکومت موسی ،حکومات پیاامبران،
حکومت مردم است و مردمند کاه حکومات مایکنناد ".2اگار چاه واژه مشاارکت
سیاسی به طور مشخص در متون فقهی وجود ندارد و در هیع آیه و روایتی از ایان
واژه استفاده نشده است(علیخانی) 622،62،ولای بارای بررسای مشاارکت سیاسای
براساس مبنای فقهی از مفاهیم و واژههای دیگری که میتوانند حکایتگر این مفهوم
باشند استفاده میبریم .
اراده جمعی

آیه اهلل عمید زنجانی ،مفاهیمی که بیانگر مفهاوم مشاارکت سیاسای– اجتمااعی
است را با هفت عنوانِ زیر مشخص و معرفی کرده اسات کاه عبارتناد از . :اراده
جمعی  .2اطاعت از خدا ،رسو ،و اولی اقمر  .6واجبات کفایی .2امر به معاروف و
نهی از منکر  .1نایحت رهبران جامعه  .3رضاایت عماومی  .2بیعات( .علیخاانی،
 62 ، 622الی  )22ایشان در باره مفهوم اولی یعنای اراده جمعای ماینویساد اراده
اَّ ال یهُْيَهُِّ مها غَِق ْهوٍم َ َهَّت یهُْيَهُِّوا مها
جمعی انسانها در متاون اساالمی از آیاه شاریفه ِ إِ َن َ
ِِبَنْه ُف ِسه ِ م ،استنباط میشود چراکه در این آیه،اراده جمعی به عنوان یک عامل مساتقل
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

در برابر اراده خداوند مطرح شده است و منافاتی با توحیاد هام نادارد چاون ایان
 .البته یاد آوری این نکته در این جا قزم و ضروری است که ما دو عار را در باره حکومت داریم -
عار حضور معاومین  -2عار غیبت معاومین در عار او ،،شیعه اجماع دارد که در این برهه،
حکومت تعین شدهی خدایی است فلذا مردم در تعیین حاکم نقشی ندارند بنابراین مردم چه بدانند
و چه ندانند ،چه بخواهند و چه نخواهند پیامبر پیشوا ،رهبر و حاکم مردم و جامعه است(.بیانات
رهبری 632،همننین شهید مدرس در این باره گفتاری دارد که می توان رجوع کرد به(ترکمان،
 ، 623ج 6 1 ،و 22و نجفى ، 621 ،ج 223 ،2و ) 6 3
 .2برداشت از بیانات رهبری در خطبهی نماز جمعه  . 632/6/22ایشان مدعای خود را با دو آیه سوره
َ
ض َع ُفو َن َمشا ِر َق ْاْل َْر ِ
ض َو َمْيا ِرغهَ َ ا و سوره قاص ،آیه َ ،1و
ذین بانُوا یُ ْستَ ْ
اعراف ،آیه َ ، 62و أ َْوَرثهْنَا الْ َق ْوَم ال َ
ِ
َ
ضعِ ُفوا ِد ْاْل َْر ِ
ثي ،تقویت می نماید.
استُ ْ
نُر ُ
ض َو ََْن َعلَ ُ ْم أَئ َمجً َو ََْن َعلَ ُ ُم الْوا ِر َ
ذین ْ
یل أَ ْن َنَُ َن َعلَى ال َ
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حاکمیت اراده جمعی از اراده تشریعیِ ازلی و الهای سرچشامه مایگیارد .بناابراین
میتوان گفت که این آیه حاکی از اراده تکوینی خدا در حوزه جامعه سیاسی اسات
(علیخانی.)62 ، 622 ،
مشورت

یکی از مفاهیمی که بواسطه آن میتوانیم مبحثِ مشاارکت سیاسای را برپایاهی
مبانی فقهی دنبا ،کنیم مفهوم مشورت است فلذا این پرسش را مطرح میکنایم کاه
شهروندان تا چه اندازه در مشروعیت بخشی نظام سیاسی نقش دارند تا باه تباع آن
میزان مشارکت و نوع مشارکت و حساسیت مشارکت آنان در فقه بهتار فهام شاود.
برای دنبا ،نمودن مبحث مشارکت از مفاهیمی همنون "مشاروعیت"و"مشاورت"
بهره خواهیم برد همان طوری که برخی از صاحب نظران چنین کردهاند و گفتاهاناد
"شورا و مشارکت راهی است که امت از اندوختهها و نظرات فرزندان خود استفاده
کند و محروم کردن مردم از آن نظرات ،ظلم و اضرار به آنها است و اینان مالحت
عامه را بهتر تشخیص میدهند" (مطهری ، 6، ،ج )662 ،2
مشروعیت

مردم ،در دیدگاه اسالم ،چه رکنی از ارکان مشروعیت را تشکیل مایدهناد آیاا
پایه مشروعیت حکومت در اسالم مانند تفکر سیاسی غرب فقط رأی اکثریت ماردم
است در پاسخ گفته شده است که در اسالم مردم یک رکن مشروعیت هساتند ،ناه
همهی پایهی مشروعیت( ،چون) نظام سیاسی در اسالم عاالوه بار رأی و خواسات
مردم ،بر پایه اساسیِ دیگری هم که تقوا و عدالت میباشد ،استوار است (بناابراین)

مبان فقه  -حقوق ِ

اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود از تقوا و عدالت برخوردار نبود ،همهی

یوویت و مشارکتِ

مردم هم که بر او اتفاق کنند ،از نظر اسالم این حکومت ،حکومت نامشروعی است

شهروندان در ...

 ...اگر حکمِ به قسط و به عدالت نکرد ،هرکا کاه او را انتخااب کارده نامشاروع

( 77تا )901

است این موضوع در همهی ردههای حکومت صدق میکند نمایناده مجلاا هام،
 .عین همین مباحث را امام خمینی نیز این گونه بیان کرده و میگوید واض است که حکومت به
جمیع شوون آن و ارگانهایى که دارد ،تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا
نکند ،اکثر کارهاى مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعى خواهد بود ،و دست
ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته مىشود ،و اگر بدون شرعیت الهى کارها را
انجام دهند ،دولت به جمیع شوونه ،طاغوتى و محرّم خواهد بود( امام خمینی ، 62، ،ج) 62 ، 2
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تقوا و عدالت قزم دارد چون او هم جزء دستگاه قدرت است" نتیجه این که"پایهی
مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست ،پایهی اصلی ،تقوا و عدالت است منتهاا
تقوا و عدالت بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد لذا رأی مردم هم قزم است
(بیانات رهبری ) 6،2 ،و تعیین کننده اسات اماا نسابت باه آن انساانی کاه دارای
معیارهای قرم هست اگر معیارهای قزم در آن انسان نباشد انتخاب نمیتواند باه او
مشروعیت بدهد بنابراین معیارهایی همنون تقوا ،دیان ،عاد ،،آشانایی باا اساالم،
اسالم شناسی باید باشد تا آن کسی کاه مایخواهاد جامعاه اساالمی را باه اساالم
راهنمایی کند توان این کار را داشاته باشاد بعاد از ایان معیارهاا نوبات باه رأی و
مقبولیت مردمی میرسد(.سخنان رهبری ) 631،بنا براین تعری

مشروعیت در فقه

اسالمی به معنای "مطابقت با ماوازین و آماوزههاای شاریعت اساالم اسات یعنای
حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه دینی داشته باشاد(فاالنامه کتااب نقاد
 ،22 ،22 ، 62،و) 3
این که مردم در چه مراحلی از مراحل تعیین حاکم و مشروعیت بخشی او نقش
ایفا میکنند گفته شده است که حکومت در اسالم و تعیین حاکم سه مرحله دارد که
در برخی از این مراحل سه گانه ،مردم نقش ایفا میکنناد ناه در هماه مراحال؛ اماا
توضی مطلب این که . :مرحله او ،،مرحله جعلِ معیار است .گفته شده است کاه
در این مرحله مردم نقشی ندارند چون جعل معیارها بعهده شاارع مقادس اسات و
اوست که این معیارها را بیان کرده است بنابراین معیارها را از شرع اتخاذ میکنایم،
 .2تعیین ماداق ؛ مرحله دوم مرحلهی تعیین مااداق بارای مفااهیم و معیارهاای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

جعل شده توسط شارع مقدس است در اینجا مردم نقش دارند البته با یک قید و آن
این که چون شناخت این عناوین و معنون باه مقادماتی احتیااج دارد کاه هرکسای
بدون این مقدمات وارد این مرحله شود جز ضاللت خود و خطای خود و دیگاران
نخواهد داشت بهمین دلیل مسأله خبرگان مطرح میشود پا این مرحلاه مرحلاهی
تطبیق مفهوم با ماداق و تعیین معنون باه عنااوین شاد کاه ماردم در ایان مرحلاه
میتوانند نقش ایفا نمایند البته به کسی که او در این کار صااحب تشاخیص اسات
مراجعه میکنند .6 ،مرحله سوم مرحله قبو ،مردم است در این مرحله نقاش ماردم
نقش تعیین کننده دارد البته نقش مردم نه از باب یک حکم شرعی بلکه از باب یک
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واقعیت خارجی که مالحتهایی را برای ما ایجاب میکند و مطرح مینماید نقاش
تعیین کننده دارد پا مرحله سوم مرحله پذیرت ،تسلیم و تبعیت مردم است  .امام
خمینی نیز در پاسخ به شرط اعما ،وقیت از ساوى فقیاه جاامع الشارایط و نقاش
مردم در تشکیل حکومت میگویند؛ فقیه جامع الشرایط وقیت در جمیع صور دارد.
لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریات مسالمین،
که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است ،و در صدر اساالم تعبیار ماىشاده باه
بیعت با ولىّ مسلمین (امام خمینی ، 62، ،ج)231 ،21
شورای و مشورت

با ارایه دو مقدمهی کوتاه بحثِ مشورت را دنبا ،خواهیم نمود:
الف :مقدمه اول این که؛ در یک نگاه اجمالی به کتاب و سانت پیراماون اصال
شورا میتوان مدعی شد که ،سوره آ ،عمران ،آیه 19وشاورهم فی اقمر ،و ساوره
شوری ،آیه  6،و امرهم شوری بینهم؛ و کالم حضرت علی"ع" به فرزندت محماد
حنفیه که این چنین توصیه میکند :نظرات مردان صاحب نظر را جمع آوری کان و
سپا نزدیکترینش را به صواب و دورترین آنها را از شک و شبهه انتخااب نماا 2و
همننین سخنان عالمان دینی از جمله سید جماا،الادین اسادآبادی کاه مایگویاد
چگونه شخای را خداوند سرپرست یک ملات مایساازد و زماام اماور را باه وی
میسپارد که ماال کامال آن در تحات فرماان و اراده وی باشاد و او بای نیااز از
مشورت باشد بی تردیاد ایان فارد باه مشاورت و اساتفاده از آرای عقاال از هماه
محتاج تر است اندازه نیاز او به مشورت متناسب با گستره ساحت سالطه وی اسات
به همین جهت خداوند نبی خود را با آن که معااوم از خطاسات چناین تعلایم و
ارشاد مینمایاد"وشااورهم فایاقمار (اسادآبادی 2 2،ق= ) 16 ، 622هماه ایان

مبان فقه  -حقوق ِ
یوویت و مشارکتِ
شهروندان در ...

 .برگرفته از ،بیانات رهبری در دیدار اعضای مجلا خبرگان. 623/ / 1 ،ایشان همننین میافزایند
اض ِر و قِیام ْ ِ
ِ ِ
ضور ْ ِ
اُّ َعلَى ال ُْعلَ َم ِاء أََال یهُ َق ُّاروا
َخ َذ َ
احلُ َجج غُِو ُجوِ النَاص ِر َو َما أ َ
احلَ َ َ ُ
که ،سخنان علی"ع"در َ لَ ْو َال ُ ُ ُ
ٍ
َعلَى بِظَِج ظَ ٍِاَل و َال َسْيَ ِ
ت َ َْهلَ َ ا َعلَى َغا ِرِِبَا .ر.ک .نهج البالغه ،صبحی ،صال  ،ب  ،29خ
ب َمظْلُوم َْلَلْ َقْی ُ
َ

( 77تا )901

 )6به همین مرحله سوم یعنی پذیرت مردم اشاره دارد.
صو ِ
ِ
اض ُم ْم َآراء ِّ
ض َ ا إِ ََل غهَ ْع ٍ
اب َو أَغْه َع َل َها ِم َن ِاال ْرتِیَاب ر.ک .من قیحضره الفقیه،
ْ .2
الر َج ِال غهَ ْع َ
ض ُثَُ ْ
َ
اختَه ْر أَقْهَرغهَ َ ا إ ََل ال َ َ
ج ،2ب( 6،3 :از کتابخانه دیجتالی نور -جامع فقه ) - JameFeqhهمننین ،مبانی فقهی قانون
اساسی ،ب . 61
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سخنان اعم از کالم خدا ،معاومین و اندیشمندان مسلمان همه هماه در بااره لازوم
مشورت حاکم و در باب امر به شوری اسات برخای گفتاهاناد اوقو کاه شاورای و
مشورت یکی از اصو ،بدیهی و ضروری اسالم است ثانیاو اگر هم بخاواهیم ادلاهی
برای آن ارایه نماییم باید گفت که سند و دلیل اصالت مشورت در مکتب اسالم هام
عقل است و هم نقل میباشد ایشان میگوید باا ایان کاه مشاورت و آراء اکثریات
(بلکه اتفاق آراء) مستلزم وصو ،به واقعیتها نیست ،ولی مسأله مشورت مساألهای
است بدیهی و غیر قابل تردید و این مسأله (عدم وصاو ،باه واقعیات) ضارری باه
اصالت مشورت وارد نمیآورد  .زیرا خداوندی که وصو ،به واقعیتها را خواساته
است قانونی برای این وصو ،نیز تعیین کرده اسات کاه یکای از آن قاوانین قاانون
شورای است .بنابراین شرکت دادن عموم مردم در شور و مشاورت اوق باا ماهیات
شوری که معموق در باب مسایل مهم است میسازد ثانیا با هدف و غایات شاوری
که به دست آوردن بهترین عقیده است در تناقض نمیباشاد (جعفاری61، ، 639 ،
الی

)6
ب :مقدمه دوم این است که ،برخی(مناور نژاد 61، 6،3،الی  )21نیز مهمترین

مبانی دینی مشارکت را در پنج چیز خالصه کردهاند کاه عبارتناد از . :اصال نفای
اس ُم َسلَطو َن على أمهواهلِِم سه نوع اساتدق ،مایکنناد :الا )
سلطه؛ براساس روایت النّ ُ
اصل نفی سلطه مساوی است با نفی حکومت؛ یکی این که اصل نفای سالطه یعنای
نفی سلطه حکومت بر افراد در ایان صاورت ازحکومات جاز اسامی نمایماناد و
مفاسدت به جامعه بر میگردد .ب) اصل نفی سلطه مساوی است با نفی مشاارکت
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سیاسی مردم ،دوم این که گفته شود اصل نفی سالطه فاردی را کناار گاذارده و باه
مقتضای حکومت تن داده شود که در این صورت به نفی مشارکت سیاسی مردمای
منتج میشود ج) سوم این که جمع هر دو باشد ،یعنی حکومت از طریق مردم و باا
انتخاب مردم برگزیده شود در نتیجه هم حکومت از اختیارات قزم بهرهمند است و
هم با سلطهی مردم معارض نخواهند بود چون مردم با مشارکت مختارانهی خود از
سلطهی فردی کوتاه آمدهاند .2 .2خالفت عامهی انسان (براساس آیاهی إِِّن ِ
جاع َهل ِد
ّ
 .حکم النبی األعظم (ب) ،ج ،2ب 292 :به نقل از عوالی الآللی :ج  6ب  21،ح  ،29بحار األنوار :ج
 2ب  222ح .2
 .2مجله حوزه ،مقالهی مبانی انتخابات ،ت ،، 1تیر ماه  ، 632ب 11
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ْاْل َْر ِ
ض َخلی َفج (بقره )61 ،استدق ،میکنند که با تفسیری که از خالفت عاماهی انساان
شد ،مشارکت مردمی و سیاسی در عالیترین سطوح در عاار غیبات تحقاق یافتاه
است)  .6نیاز طبیعی(سومین مبنای مشارکت مردمی نیااز طبیعای اسات  .2شاوری
 .1امر به معروف و نهی از منکر؛ براساس این اصل مردم نه تنها حق مشارکت بلکه
وظیفه دارند که در مسایل اجتماعی در همهی سطوح و در همهی مسایل مشاارکت
کنند .از میان این پنج مبنای دینی مشارکت مبنای چهارم یعنای مشاورت را در ایان
مقاله پی میگیریم.
مشورت (شوری)

آیاتی که مرجعیت تشخیص مالحت را برای شورا اثباات مایکنناد عباارت از

آیهی" َو شها ِوْرُه ْم ِد ْاْل َْمهر(آ،عمران" ) 19 ،و آیهی" َو أ َْم ُهرُه ْم ُشهور غَهْی هنَه ُ م (شاوری)6، ،
میباشد عالمه نایینی با استناد به ضمیر"هُم" گفتهاند که امر مشورت با همهی مردم
است نه اشخاب خاصه و تخایص آن به خاوب عقال و ارباب حال و عقاد از
روی مناسبت حکمیّه و قرینه مقامیه خواهد بود ،نه از باب صراحتِ لفظیه ودقلات
کلمه مبارکه "فهی االمهر" ،کلیه امور سیاسیّه است  .برخی از صاحب نظاران ،2ضامن
این که براساس بنای عقال و دلیل عقل مجوز شورای کارشناسان و آگاهان در زمینه
هر مالحتی را مرجع تشخیص آن مالحت دانسته؛ روایاتِ شاورا را در نهاه دساته
تقسیم کرده و بدین صورت گزارت دادهاند . :روایاتی که همگاون باا آیاه َو أ َْم ُهرُه ْم
ُشهور غَهْی هنَه ُ م مرجعیت امور و تشخیص ماال در جامعه را شورا میداند مانناد ایان
روایت که میگوید هنگامی که رهبران شما بهترین شما و توانگران شما بخشاندگان
شما باشند و امور شما بر پایه مشورت در میان شما باشد ،روی زمین برای شاما از
درون آن بهتر است .2 ."6روایاتی که در آنها ترغیب و تشویق به مشورت شاده و
 .محمدحسین ،نایینی ،تنَیه االمه و تنزیهه اللهه،تاحی و تحقیق ساید جاواد ،ورعای ،قام ،بوساتان کتااب،
 ، 6،2ب،2

مبان فقه  -حقوق ِ
یوویت و مشارکتِ
شهروندان در ...
( 77تا )901

 .2مراد از برخی آقای صرامی است که در کتاب زیر به این بحث بطور مستوفا پرداختاهاناد ر.ک.سای
اهلل ،صرامی ،احکام حکومتی و مالحت ،تهران ،نشر عبیر ، 6،1 ،ب .222

 .6عن رسو ،اهلل" ب" اذا کان امراءکم خیارکم و اغنیائکم مسحاء کهم و امهرکم شهوری غیهنکم فظ هر االرض خه لکهم مهن
غطن ها واذا کهان  .....به نقل از سی

اهلل ،صرامی ،احکام حکومتی و مالحت ،تهران ،نشر عبیار، 6،1 ،

ب  .222همننین رجوع شود به تفسایر ابوالفتاوح ،رازی ،ج ،1ب 23و بحاار اقناوار ،ج ،22ب
 ( 2کتابخانه اهل البیت دیجیتالی)

78

در ضمن آنها به مالک مطلوبیت مشورت نیز که همان رسیدن به واقع ماال اسات
اشاره دارد " .6 .روایاتی که به کثرتِ مشاورین ترغیب مایکناد مانناد رویتای کاه
میگوید...آنگاه با ده نفر از مؤمنان مشورت کند ،اگر نتوانست با پنج نفار هار یاک
دوبار و اگر نه با دو نفر هریک پنج بار ،در غیار ایان صاورت باا یاک نفار ده باار
مشورت کن .2 .2روایات که استبداد به رأی را نفی و منع میکناد مانناد آن روایتای
که میفرماید تنها رأی خود را پسندیده ندان ،کسی که چناین کناد ناابود گاردد."6
 .1روایاتی که افاراد و اعضاای شاورا را تعیاین ،و صافات و خاوصایات آنهاا را
اینننین ذکر میکند" بهترین کسانی که مورد مشورتت قرار میگیرند باید صااحبان
خرد و آگاهی و دارندگان تجربه و دوراندیشی باشند ." 2همننین امام صاادق "ع"
توصیه میکنناد باا کساانی مشاورت کنیاد کاه دارای "پانج ویژگای عقل،آگااهی،
خبرویت ،خیرخواهی ،وپرهیزکاری باشند ."1بنابراین کسی که خیر خواه عاقل است
نباید از مشورت با او پرهیز و مخالفت کرد ."3خالصه این که در این پانج قسام از
 .رسو،اهلل در این باره میفرمایند  :ما تشاور قوم االهلوا الرشل امرهم یعنی هیع گروهی به مشورت
نپرداختند مگر این که به بهترین نظر رسیدند ب  22،صرامی .همننین علی «ع» میفرماید َم ِن
اْلَطَِإ یعنی هرکا به آرای صاحب نظران رو آورد خطا را از صواب باز
ف َم َواقِ َع ْ
استَه ْقََ َل ُو ُجوهَ ْاْل َر ِاء َعَر َ
ْ
خواهد شناخت ر.ک .صبحى صال  ،صفحه  ،112شرح نهج البالغه ،قاار  26و در جای دیگر

میفرماید من شاور ذوی الن ی و االلَاب فاز ِبلنجاح و الصواب ر.ک .غررالحکم و دررالکلم 662/1 ،یعنی
هر که با صاحبان خرد و آگاهی مشورت کند به رستگاری و وصاب خواهد رسید .
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 .2شورا در قرآن و حدیث ،ب  ،23ح . 22به نقل از بحاراقنوار . 212 ،9 ،روایت این چنین است ُثَُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِ
یستَ ِش َع َشرةً ِمن الْم ْؤِمنِ َ ِ
ب إَِال ر ُجلَ ْ ِ
ي
ي فَإ ْن ََلْ یهَ ْقل ْر َعلَى َع َشَرةٍ َو ََلْ یُ ْ
ب إَال َخَْ َسجً فَهیَ ْستَش ُ َخَْ َسجً َمَرتهَ ْي فَإ ْن ََلْ یُص ْ َ
َْ ُ َ َ ُ
ِ
ٍ ِ
ب إَِال َر ُج ًًل َوا ِ لاً فَه ْلیَ ْستَ ِش ْرهُ َع ْشَر َمَرات
فَه ْلیَ ْستَ ِش ْرُُهَا َْ
س َمَرات فَإ ْن ََلْ یُص ْ
َخ َ
ِ
ِ
ك َو َم ْن َش َاوَر ِّ
ال َش َارَب َ ا ِد ُع ُقوهلَا
الر َج َ
استَهََ َل غَِرأْیِه َهلَ َ
 .6علی«ع» در باره مضرات استبداد به رأی میفرمایدَ :م ِن ْ
.ر.ک .صبحى صال  ،شرح نهج البالغه ،صفحه  ،11قاار  .2 . 3المستبد متهور فی الخطاء والغلط
یعنی مستبد به رأی ،از نادرستی و لغزت باکی ندارد ر.ک .غررالحکم و دررالکلم .6 2/

 .2در این باره میفرماید خ من شاورت ذوالن ی والعلم واولوا التجارب واحلزم .ر.ک .غررالحکم ودررالکلم،
.22،/6

 .1شاور فی امورک مما یقتضی اللین من فیه َخس خصال :عقل و علم و تجربه ونا و تقوی .ماباح الشریعه،
ب 12

 .3روایت شده است که فاذا اشار علیک الناصح العاقل فارک و اْلًلف فان فی ذلک العطب ر.ک .الوسایل
( 223/،کتاب الحج ،ابواب احکام العشره ،باب  ،22ح )3برای اطالع از دسته  ، ،2و 9از شورا
رجوع شود به سی اهلل ،صرامی ،احکام حکومتی و مالحت ،تهران ،نشر عبیر ، 6،1 ،ب  26الی
.262
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اقسام هفتگانه صورت بندی ارایه شده از شورای میتوان بطور قدر متایقن اهاداف
عمده شورای را از آیات و روایاتی که در باره شوری در متن فوق،آوره شد را ایان
گونااه نااام باارد ،در اهااداف ساالبی؛ اجتناااب از پیاماادهای خودمحااوری ،تکااروی،
خودکامگی ،تنگ نظری و انحاار طلبی ،رفع تبعیض و در اهداف ایجاابی رسایدن
به غنای فکری و دستیابی به توافاق جمعای ،اجارای سیاسات عادم تمرکاز ،خاود
گردانی ،نظارت اجتماعی ،سپردن کار مردم به مردم.2
عالوه برمویدات قرآنی و روایی ،مسأله مشورت را می توان در سیره معااومین
نیز دنبا ،نمود همان گونه که مؤلفان و مورخان آوردهاند که سیره پیاامبر مبتنای بار
التفات و توجه به"شوری" بوده است چون در اعما ،و سیره عملیشان بارها دیاده
شده است که از یارانش نظر خواهی میکرد و پا از شنیدن آراءشان خود تاامیم
میگرفت و بر همین اساس دیگران را باه ایان امار مهام توصایه مایکارد  6آناان
میگویند رسو ،خدا(صلیاهلل علیه وآلاه) در اماور مرباوط باه اداره جامعاه ،مانناد
شیوههای جنگ ،جهاد و غیر آن با دیگران مشورت میکرد چون سیره آن حضارت
در رویدادهای بدر ،احد ،خندق ،بنی قریظه ،بنی نضیر ،حدیبیه ،فات مکّاه ،طاای ،
تبوک و مانند آن به خوبی بیانگر اهمیت دادن به شاورای و پرهیاز پیاامبر(صالیاهلل
علیه وآله) از استبداد در رأی است.2
مشارکت دادن مردم و ضرورت آن در دیدگاه فقها در عین حا ،که امری مسالم
است ولی همان طوری که در متن بااق متاذکر شادیم تعریا

خاصای از ماهیات،

حدود و نحوه مشارکت سیاسی در اذهان آناان شاکل گرفتاه اسات کاه باا مفهاوم
 .مراد از خود گردانی خود مدیری جذب مردم بر صحنه و بکارگیری حداکثر نیروهای انسانی و

مبان فقه  -حقوق ِ

امکانات موجود در دست مردم است که مترادف آن در فرهنگ اسالمی همان اصل تعاون است

یوویت و مشارکتِ

ر.ک .عباسعلی عمید زنجانی ،فقه سیاسی ،ج  ،تهران،امیرکبیر ، 63، ،ب .23

شهروندان در ...

 .2برداشت از عباسعلی عمید زنجانی ،فقه سیاسی ،ج  ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ، 63،،ب  .212در

( 77تا )901

اصو 11 ،و  1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به این اهداف اشاره شده است.
 .6چون در کتب روایی آمده است؛ ان رسو ،اهلل "ب" کان یستشیر اصحابه ثام یعازم مایریاد .وساایل
الشیعه ،ج ،،ب . 22،
 .2جمعی ازنویسندگان ،تاریخ اسالم ،قم،معارف، 6،2،ب  .22همننین برای اطالع بیشاتر از موقعیاتِ
مشورت ،موضوع مشورت ،علت مشورت و مشورت دهند و نهایتا مواضع حضرت رسو ،اکارم در
مقابل آنان رجوع شود به عبدالعلی بازرگان که به  21مورد از آنها را با ذکر سند بیان داشته است.
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مشارکت ماطل در دستگاه فکری غربی متفاوت میباشد برهمین مبناا اسات کاه
مطهری در نقد دیدگاه کسانی که مسؤولیت در برابر خدا را مستلزم عدم مساؤولیت
در برابر خلق خدا فرض کرده اند و حاق اللهاه را جانشاین حاق النااس کاردهاناد؛
میگوید :از نظر روانشناسى مذهبى ،یکى از موجبات عقب گرد مذهبى ایان اسات
که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعى تضاد برقرار کنند ،مخاوصاو هنگامى
که آن نیاز در سط افکار عمومى ظاهر شود .درست در مرحلهاى کاه اساتبدادها و
اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشاه بودناد کاه حاق
حاکمیت از آن مردم است[ ،از طرف] کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکا به افکاار
کلیسا این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت فقط تکلی

و وظیفه دارند نه

حق .همین کافى بود که تشنگان آزادى و دموکراسى و حکومت را بر ضاد کلیساا،
بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلى برانگیزد ،در این فلسفهها مسؤولیت در مقابال
خداوند موجب سلب مسؤولیت در مقابل مردم فرض شده است؛ مکل

و موظا

بودن در برابر خداوند کافى دانسته شده است براى اینکه مردم هایع حقاى نداشاته
باشند؛ عدالت همان باشد که حکمران انجام مىدهد و ظلم براى او مفهاوم و معناى
نداشته باشد مطهری این اندیشه را که هم در غرب و هم در شرق ریشه دواناده 2را
اندیشهاى خطرناک و گمراهکننده در قرون جدید مینامد او مایافزایاد اماا از نظار
اسالم ،امام و حکمران ،امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤو ،در برابر آنهاست ایان
حکمران است که براى توده محکوم است نه توده محکوم براى حکمران .6مطهاری
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 .چون مشارکت در آن جا بدین معنا است که ،انسان ها فارغ از ویژگیهای نژادی ،زبانی ،مذهبی و
جنسی و براساس اتکا به حقوق طبیعی و حقوق بشر ،در امور سیاسی حق دخالت داشته باشند
ر.ک .عبدالعلی ،قوام ،از کثرات گرایی سیاسی تا مردم ساقری ،نشریه سیاست خارجی ،سا،
یازدهم ،شماره  ،2ب – 291

 .6وجهانبگلو ،رامین ،مدرنیته ،دموکراسی و روشنفکران ،تهران،

نشر مرکز ، 6،1 ،ب  22و بشیریه ،تاریخ اندیشه ها و جنبش های سیاسی در قرن بیستم ،تهران،
اطالعات سیاسی اقتاادی ،شماره  ،99و  11و بیرو ،آلن ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه باقر
ساروخانی ،تهران ،انتشارات کیهان ، 6،1 ،ب . 22
 .2هابز و گرسیوس نیز همین نظر را دارند .به گفته این دو دانشمند ،نوع بشر از گلههایى چند تشکیل
شده که هر یک براى خود رییسى دارند که آنها را براى خورده شدن پرورت مىدهند ر.ک .مرتضی
مطهری ،مجموعهآثار ،ج ، 3ب .226 :به نقل از قرارداد اجتماعی ،ب .6،-62
 .6مرتضی ،مطهری ،مجموعهآثار ،ج ، 3ب221 :
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حاکم و سرپرست اجتمااع را باه عناوان «اماین» و «نگهباان» اجتمااع ماىشناساد؛
وحکومت عادقنه را نوعى امانت که به او سپرده شده است میداند فلذا اماانتى کاه
خداوند به او سپرده است باید ادا کند .بنابراین هرگاه چنین کند ،بر مردم اسات کاه
فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کنند.
خالصه این که در فرهنگ اسالمی قبل از این که مردم مکل

باشند این رهبران

جامعه هستند که باید مسؤ ِ،امین باشند تابتوانند امانات را بطور صاحی ادا نمایاد.
بنابراین میتوان مدعی شد که اسالم نه مانند برخی که ،شدیداو نسبت به نظریههاای
ی شاهروندی بادبین باوده و فضاای مفهاومی انادکی بارای هار معناایی از
مشارکت ِ
شهروندی باقی گذاشتهاناد؛ و در مباحاث شاهروندی ،حاداکثر باه ماد " ِ،تبعاه-
شهروند" گرایش پیدا کردهاند؛ چرا که ،هدفشاان ،ناه نماایشِ فضایلت مادنی یاا
حفاظت از حقوق افراد بلکه تأمین نظم بوده و بر این اساس نیز دولتهاای مطلقاه
تقاضاها برای حقوق را محدود میکردند و تابعیات را باه جاای شاهروندی حفاي
میکردند ولی در اسالم شهروند فعا ،مطرح مایباشاد اوقو بخااطر ایان کاه حااکم
براساس منافع شخای و هوا و هوس خود حکمرانای نمایکناد بلکاه بایاد اماین،
نگهبان ،و ...باشد ثانیاو باید مردم نظارت بر امر حاکم داشاته باشاند همنناان کاه او
حقی بر مردم دارد مردم را نیز براو حقی است.
نتیجه
فقه ،انساان را یاک موجاودِ مکلا

دانساته و رساالت شاهروندی را در"ادای

تکلی " خالصه میکند و فقها نیز ترویج تفقه در دین را کاه یکای از ایادهآ،هاای
ایمه معاوم بوده است را دنبا ،کرده و آن را در میان علوم دیگر در جایگاه ویژهای

مبان فقه  -حقوق ِ
یوویت و مشارکتِ

نشانده اند فلذا اظهار گردید که تحقق و حضور دین در جامعه باه ساه چیاز مناوط

شهروندان در ...

شده است که یکی از آن سه مورد فقه میباشد خالصه این که فقها مادعی هساتند

( 77تا )901

که نظام اجتماعی – سیاسی اگر براساس فقه اسالمی ایجااد و اساتقرار یاباد در آن
جامعه شاهد عدالت و سعادت و تعاون خواهیم بود با این پایش فارض باه تبیاین
جایگاه عضویت و مشارکتِ شهروندان با رهیافت فقهی -حقوقی پرداخته و گفتایم
از نظر قانونِ اسالم عناصر"خون" و"خاک" بعناوان عامال تابعیات پاذیرت نشاده
چون اسالم جز "عقیده" هیع عاملی را شاخص تابعیت افراد معرفی نمیکند اساالم
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برای ایجاد وحدت ملی مسأله ملیت و تابعیت را در سه شاکل زیار بیاان داشاته و
تأیید کرده است . :ملیت اصلی  .2ملیت اکتسابی  .6ملیت تبعی .شکل ملیت اصلی
که با مفهوم امت و تشکیل امت واحد شناخته میشود محادود باه کشاور خاصای
نبوده بلکه برای انسان در سرتاسر گیتی معنا می شود که در این مقاله این قسمت از
تابعیت دنبا ،نشد اما تابعیات و ملیات اکتساابی کاه در آن آزادی اراده و عقیاده و
ایمان ،اساس کار میباشد یعنی هر فرد میتواند با قبو ،ایدیولوژی اساالمی ،ملیات
اسالمی را بپذیرد و با یک پیمان اختیاری(= اِیمان) عضویت در جامعاه اساالمی را
حایز گردد اما در نوع سوم تابعیت یا ملیت ،که ملیت تبعی نامیده میشود ایان ناوع
ملیت و تابعیت در مورد کساانی اسات کاه بادون داشاتن عقیاده و ایاده اساالمی
بخواهند در جامعه اسالمی زندگی مشترکی را با شهروندان مسلمان داشته باشاند در
اینجا اسالم با این که از حیث عقیده با آنها اختالف دارد و بر پایه عقیده نمیتوانناد
با همدیگر اتحاد داشته باشند تحت شرایطی به آنها اجاازه مایدهاد کاه در جامعاه
اسالمی به صورت تبعه رسمی شرکت کنند کاه ایان ناوع تابعیات باه دوصاورت:
 .قهری یا طبیعی  .2اختیاری و قراردادی انجام میگیرد و ما این مباحث را تحات
عنوانِ تابعیت بار مبناای" اَیماان" پیماان پاذیری دنباا ،نماودیم و نتیجاه گارفتیم
شهروندانی که بر پایه پیمان پذیری در جمهوری اسالمی زندگی میکنند اگر چاه از
حقوق شهروندی برخوردار میباشند ولی بادلیل مباانی دینای از برخای از حقاوق
شهروندی نیز محروم میباشند.
یکی دیگر از مباحث و مسایلی که در این مقاله در حاوزهی فقاه و باا قواعاد
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
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فقهی دنبا ،شاد مساأله مشاارکت شاهروندان باود ایان کاه شاهروندان ایرانای در
جمهوری اسالمی ایران براساس مبانی فقهی ،تا چه اندازه مایتوانناد در سرنوشات
خود نقش ایفا نمایند پاسخ اجمالی این شد که اگر چه در حکومات اساالم نقاش
مردم در تعیین شخص حاکم را نمیتوان منکر شاد اماا اگرماردم رژیام اساالمی را
نپذیرفتند رژیم اسالمی از اعتبار نمیافتد اما برای دستیابی به پاسخی تفاایلی ایان
سؤا ،را مطرح کردیم که ،آیا پایه مشروعیت حکومت در اسالم مانند تفکر سیاسای
غرب فقط رأی اکثریت مردم است در پاسخ گفته شده است کاه در اساالم ماردم
یک رکن مشروعیت هستند ،نه همهی پایهی مشروعیت( ،چون ) نظاام سیاسای در
اسالم عالوه بر رأی و خواست مردم ،بر پایه اساسیِ دیگری هم که تقاوا و عادالت
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می باشد ،استوار است(بنابراین) اگر کسی که برای حکومات انتخااب مای شاود از

تقوا و عدالت برخوردار نبود ،همه ی مردم هم که بر او اتفاق کنناد ،از نظار اساالم
این حکومت ،حکومت نامشروعی است اگر حکامِ باه قساط و باه عادالت نکارد،
هرکا که او را انتخاب کارده نامشاروع اسات ایان موضاوع در هماهی ردههاای
حکومت صدق میکند نماینده مجلا هم ،تقاوا و عادالت قزم دارد چاون او هام
جزء دستگاه قدرت است "نتیجه این که"پایهی مشروعیت حکومت فقط رأی مردم
نیست ،پایه ی اصلی ،تقوا و عدالت است منتها تقوا و عدالت بدون رأی و مقبولیت
مردم کار ایی ندارد لذا رأی مردم هم قزم است و تعیین کننده است اما نسبت به آن
انسانی کاه دارای معیارهاای قزم هسات اگار معیارهاای قزم در آن انساان نباشاد
انتخاب نمیتواند به او مشروعیت بدهد بناابراین معیارهاایی همناون تقاوا ،دیان،
عد ،،آشنایی با اسالم ،اسالم شناسی باید باشد تا آن کسی کاه مایخواهاد جامعاه
اسالمی را به اسالم راهنمایی کند توان این کار را داشته باشد بعاد از ایان معیارهاا
نوبت به رأی و مقبولیت مردمی میرسد .این که ماردم در چاه مراحلای از مراحال
تعیین حاکم و مشروعیت بخشی او نقش ایفا میکنند
با مالحظه مباحث ارایه شده؛ باید اذعاان داشات کاه چاون مشاارکت سیاسای
شهروندان در جمهوری اسالمی به دو شاکلِ . :حاق تعیاین سرنوشات(مشاارکت
کنندهگی)  .2حق مشارکت در مدیریت سیاسی (مشارکت شوندگی) باروز مایکناد
لذا باید گفت که هرشهروندی در حق مشارکت در مدیریت سیاسی(یا حق انتخااب
شدن در مشاغل سیاسی) ،به صرفِ شهروند بودن نمیتواند برای باه دسات آوردن
برخی از مناصب جهت مدیریت سیاسی کشور مشارکت کند چون بارای ایان کاار
صالحیتهایی در نظر گرفتاه شاده اسات اماا بارای مشاارکت کنناده باودن هایع
محدویتی نبوده و در این چهار دهاه جمهاوری اساالمی ایاران نیاز شاهروندان در
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عرصههای سیاسی مشارکت چشمگیری داشتهاند.

یوویت و مشارکتِ
شهروندان در ...
( 77تا )901
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کتابنامه
قرآن مجید
نهج البالغه


ارفع نیا ،بهشید، 621- 622،حقوق بین الملل خاوصی ،جلد او ،،عقیق.



آشوری ،داریوت ، 626 ،دانشنامه سیاسای ،انتشاارات مرواریاد ،چاام ساوم،
تهران.



امام خمینی ، 62، ،صحیفه امام ،مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.



بشیریه ،حسین ،تاریخ اندیشهها و جنبشهای سیاسای در قارن بیساتم ،تهاران،
اطالعات سیاسی اقتاادی ،شماره  99و . 11



بیانات رهبری در خطبه نماز جمعه632/1/ 2 ،



بیانات رهبری در خطبه ی نماز جمعه . 632/6/22



بیانات رهبری در دیدار استادان و دانشجویان قزوین. 6،2/9/23 ،



بیانات رهبری در دیدار با جامعه وعاو تهران. 631 /2 / 2 ،



بیرو ،آلان ، 6،1،فرهناگ علاوم اجتمااعی ،ترجماه بااقر سااروخانی ،تهاران،
انتشارات کیهان.



ترکمان ،محمد ، 623،مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلاا شاوراى ملاى ،ج ،
چام او ،،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران.



جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، 622،ترمینولوژی حقوق ،تهران ،کتابخانه گنج
دانش.
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جعفری ،محمدتقی ، 639 ،حکمت اصو ،سیاسی اسالم ،بنیاد نهج البالغه.



جهانبگلو ،رامین ،مدرنیته ،دموکراسی و روشنفکران ،تهران ،نشر مرکز، 6،1 ،



جوادی آملی ،عبداهلل ، 621 ،فلسفه حقوق بشر ،قم ،مرکز نشر اسراء.



جوادی آملی ،عباداهلل، 6،2،حکمات متعالیاه سیاسات متعالیاه دارد ،مجموعاه
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،به اهتمام شری

لک زایای ،پژوهشاگاه

علوم و فرهنگ اسالمی.


حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسایل الشیعه ،تهران ،المکتبه اقسالمیه 21 ،ق.



حمید اهلل ،محمد ، 622،نامهها وپیمانهای سیاسی حضرت محمد ب و اساناد
صدر اسالم ،ترجمه محمد حسینی ،سروت (انتشارات صدا وسیما).
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خلیلیان ،خلیل ، 632 ،حقوق بین الملل اسالمی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی .



خوانساری ،جماالدین محمد ،شرح غررالحکم ودرالکلم با مقدماه و تااحی و
تعلیق میر جال ،الادین حساینی ارماوی ،ج ،2چاام ساوم ،تهاران ،انتشاارات
دانشگاه تهران. 631 ،



دانااش پااژوه ،ماااطفی ، 6، ،اسااالم و حقااوق بااین الملاال خاوصاای ،قاام،
پژوهشکده حوزه و دانشگاه.



راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ، 6،2،مفردات الفاو القرآن ،تحقیاق صافوان
عدنان داوودی ،انتشارات ذویالقربی ،قم.



سخنان رهبری در مراسم سومین کنفرانا اندیشهی اسالمی . 631/2/9



سید جما ،الدین ،اسدآبادی ،سید جما ،الدین 2 2 ،ق ، 622،العاروه الاوثقی،
تنظیم از ساید هاادی خسروشااهی ،تهاران وزاره الثقافاه واقرشااد اقساالمی،
مؤسسه الطبع و النشر .



صبحی صال  ،نهج البالغه،مؤسسه دارالهجره ،چام سوم 221 ،ق.



صدر ،سیدمحمدباقر،بیتا ،انسان مسؤ ،و تاریخ سااز از دیادگاه قارآن ،ترجماه
محمدمهدی فوقدوند.



صدوق 2 6،ق ،من قیحضر الفقیه ،ج ،2قم ،انتشارات جامعه مدرسین.



صرامی ،سی اهلل ، 6،1 ،احکام حکومتی و مالحت ،تهران ،نشر عبیر.



ضیایی بیگدلی ،محمد رضا ، 63، ،اسالم وحقوق بین الملال ،شارکت ساهامی
انتشار.



طباطبایی،محمااد حسااین ، 636 ،ترجمااه وتفساایر المیاازان ،سااید محمااد باااقر
موسوی ،ج  ،2قم ،انتشارات اسالمی.





علیخانی،علی اکبر ، 622،مشارکت سیاسی ،تهران ،نشر سفیر ،مقاله«ابعاد فقهای
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مشارکت سیاسی» ،از عباسعلی عمید زنجانی.

یوویت و مشارکتِ

عمید زنجانی ،عباسعلی ، 63 ،بنیاد های ملیت ،تهران ،واحد تحقیقات اساالمی

شهروندان در ...
( 77تا )901

بنیاد بعثت.


عمید زنجانی ،عباسعلی ، 632،وطن و سرزمین( ،جغرافیای سیاسی) دفتار نشار
فرهنگ اسالمی.



فالنامه کتاب نقد ، 62،،مشروعیت ،شماره  ،2تابستان .



قوام ،عبدالعلی ،از کثرات گرایای سیاسای تاا ماردم سااقری ،نشاریه سیاسات
خارجی ،سا ،یازدهم ،شماره .2
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لطیفی ،محمود ،مبانی فقهی قانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران انتشاارات
دانشگاه تبریز. 636 ،



مجلسى ،محمد باقر 216،ق ،بحار اقنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء ،چام دوم.



مجله حوزه ،مقالهی مبانی انتخابات ،ت ،، 1تیر ماه 632



محمدی ری شهری ،محمد ، 2 3،میزان الحکمه ،انتشارات دارالحدیث ،قم.



مطهری ،مرتضی ، 6،2 ،مجموعهآثار ،ج ، 3چام، 6صدرا.



مطهری ،مرتضی ، 6، ،مجموعه آثار ،ج ،2صدرا .



مکارم شیرازی ،ناصر ، 6،1،تفسیر نمونه ،ج  ،2قم ،دارالکتب اقسالمیه.



مناور نژاد ،محمد،، 6،3 ،تحزب و مشارکت سیاسی ،تهران ،جوان پویا.



نایینی ،محمد حسین ، 6،2،تنبیه اقماه و تنزیاه المله،تااحی و تحقیاق ساید
جواد ،ورعی ،قم ،بوستان کتاب.



نجفى ،موسی ، 621،تاأمالت سیاساى در تااریخ تفکار اساالمى ،ج  ،2تهاران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.



کتب ناور

(noor

 )kootobالا  :جاامع فقهای  ،JameFeqhب :منهااج،Manhaj

ج:حکم نبی الرحمه ،NABI alrahmah


کتاب ناور()kootob noor؛ الا  :تفاسایر قارآن  ،tafserب :مطهاری
 ،m.asarج :امام خمینی(  )IMAMGد :لغات



فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315
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کتابخانه دیجیتالی اهل البیت.

loghat

motahari.

