
 

 

 از دیدگاه امام علی علیه السالم  یمردم در حکمران ی نقش ها یواکاو

 1  علی ترابی کالته قاضی

 چکیده
که مردم در اداره امور عموم  یحکومت  یدموکراس  نوع حکومت   ینکنند. ا  یمشارکت م  یاسیو س  یاست 

کشورها   یحل مشکالت آن بحث  یپردازان برا  یهروبرو شده است و نظر  ییبا چالش ها  یکدموکرات  یدر 
ن بحران را حرکت »از حکومت مردم ی از ا   ییراه رها  یشانمطرح کرده اند. ا  «2ی»حکمران تازه را تحت عنوان 
مردم   یسوال که حکمران ینپرداختن به ا  یپژوهش برا ین دانند. ا یمردم ساالرانه« م یساالر به حکمران

 ینقش مردم در حکمران  یچه؟« به بررس  یعنی  ینید  یو به عبارت بهتر »مردم ساالر  یست؟ساالرانه چ
 پرداخته است. یاسالم
مفهوم  یرامونپ ینانجام شده است و همچن یادیمطالعات ز  یاسالم یرابطه با حکومت از منظر مبان در 

وجود  ینهزم ینه در ا ک یاریبس خألهای وجود با – یز آن ن یاصل یمدل آن و مولفه ها ی،نوظهور حکمران
که به   یدآ  یم  شمبه چ  ینهزم  یندر ا  یاست اما کمتر پژوهش  یرفتهصورت پذ  یمختلف  یپژوهش ها   -دارد
 ی هدف اصل   رو   ینپرداخته باشد. از ا  یاسالم  یحکمران  یژهها و بو  یمردم در حکمران  یگاهنقش و جا  یبررس

نقش ها و ارتباط  ینمتشکل از ا  ییو ارائه الگو یاسالم یمردم در حکمران ینقش ها  یمطالعه، بررس ینا
 آنها با هم است. 

الگو از پنل خبرگان بهره برده شده   یباشد و جهت طراح   یم  محتوا  یلتحل  یقتحق  ینمورد استفاده ا  روش
ا کتاب شر  یقتحق  یناست.  مردم در   یآن، نقش ها  یقنهج البالغه و مطالعه دق  یفبا مراجعه به متن 
 را احصاء و ارائه نموده است. یاسالم یحکمران

گد کلی  ینقش مردم در حکمرانمردم،  ی،اسالم یحکمران ی،حکمران: ان واژ
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 مقدمه 

ت ی م بر اهمیطور مستق  ن مفهوم به یرا ایپرطرفدار است؛ ز   یا  ( در نگاه اول واژهی)دموکراس  یمردمساالر
،    یها  حکومت .داللت داردنظر مردم در امر حکومت    نهی شی، پیجمهور  یها  حکومت  یعنیمردمساالر

ونان باستان،  ین نوع حکومت در  یاز وجود ا  یاسیس  ی  خ فلسفهیخ تمدن بشر دارند. تار یدر تار   یطوالن  ی
جهان،    یدر کشورها  یاسیس  یها  شتر نظامیح خبر داده است. امروزه بی الد مسیقبل از م  ی  در چند سده
گرچه هو  و مردم  ینظام جمهور ج ی را  یست، اما اصل اولیکسان نیساالر    مردم  یها   ن نظامیت ایساالرند. ا

کثر ید رأ ی ن است که بایآنها ا ی در همه کم و شییتع یت مردم برایا حکومت مورد توجه قرار  ی وهین حا
م  یساالر  مردم.  ردیگ در  یرا  دستهیتوان  مردم  یبند  ك  به  غ  ینید  یساالر  عام  کرد. یتقس  ینیردیو  م 

کلهیبنابرا ك ی  یشود، اما محتوا یشتر مردم بنا میب یساالر بر اساس رأ مردم یها نظام ی ن، هرچند شا
، م غی  ینیتواند دینظام مردمساالر مردمساالر در عصر حاضر   یاسیس  یباشد. درواقع، نظامها  ینیردیا 
آزاد  یاند و مردمساالر ستهواب یبه مکتب اصالت آزاد یمتنوع هستند. برخ یفکر یها وابسته به مکتب

گرا  ییلحاظ محتوا  ز بهیگر نید یشوند. برخ  ی ده مینام سی(برال دمکرای)ل ش ی به مکتب "اصالت جامعه" 
 "یست یالیسوس"ز  ین  ینیردیمردمساالر غ  یاسی س  یگر نظامهایاند. انواع د  معروف  "ی نام "جمهور  دارند و به 

که در جا  -ان مختلف  یبا توجه به اد  -ز  ین  ینید  ی. مردمساالرد به آنها پرداختیخود با  ی وجود دارند 
گون گونا قابل   یرربانیو غ  یان ربانیدر اد  یبه مردمساالر  ینید  یم، مردمساالرین تقس یدارد. در اول  یانواع 

، مردمساالر  مین دو دسته، به انواع مختلف قابل تقسیك از ایاست. هر  ی بند  دسته ان  ی در اد  یاند. مثال 
کردیتقس یو اسالم یحی، مسیهودی یبه مردمساالر توانیرا م یربان  (. 96: 1397)طالبی، م 
 ه و ادار   یبشر در امر حکمران  هشیآورد تکامل اند  د که رهی جد  یها   از واژه یارینجا است که بسیمهم ا  هنکت

گوی آ  یامور به شمار م اند  کردهدا  ی پ  ی )ع( نمود و تجلین بـار در دوران حکومـت حضرت علیاولـ یا برایند، 
کارگزاران دولـتهـا دربرابـر   یی، پاسخگو ی، عدالت اجتماعیچون برابر  یم یمفاه ). 287:  1387)پورعزت،  
کـه بـهین یمیره، مفاهی، حقوق بشر و غی اسیت و مشارکت سیمردم، شفاف د آمده باشند یکبـاره پدی  ستند 
ر ی افت و سی)ع(  یحکومت امام عل  ی ـو حکمران  یاسیس  هشیتوان در اندیاز آنها را م  یاریبس  یبلکه ردپا
، مردم ید  یانیافت. به بیرمسلمان باز یشناسان مسلمان و غ  آن را تا به امروز در مکتوبات جامعه  یتکامل   گر
که بهین  یا   دهی پد  یساالر مردم و جلب   هستم ابداع شده باشد. توجه به نفع عامیکباره در قرن بی  ست 



کاو   176     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
آنجا نزد آن حضرت)ع( اهیرضا تا  آنان  که میمت  ن مردم  یار نفس خودتان در بیبا مع:  ندیفرمایت دارد 

کن د و مردم هم مثـل شـما روح دارنـد و مردم هم مثل شما رنج دارند و مردم هم مثل شما به یحرکت 
، ید یم. )حمین مردم باشیم مثل ایخواهیخواهند و ما میح میاز دارند و مردم هم مثـل شما تفرین  یشاد
کنند و به یبا مردم برخورد م  یات خود، با مالطفت و مهربانی)ع(، در دوران حیحضرت عل ) 67:  1380

آنها سختکوش و حساساند و   یو حقوق اساس  یگاه حقوق اجتماعیگذارند و درمقابل جایمردم ارزش م
دانند. آن حضرت)ع( مردم ی، خود را متعهد مین حقوق انسانیتأم  یبسترها برا   یساز  فراهم  یدر راستا
  یازهایها و ن  ن خواستهیو تأم  یاسالم  یتحقق ارزشها  یدانند و حکومت را در راستایکومت مرا محور ح

کل دانستند و به  یل و اجبار را بر مردم روا نمیچگاه تحمیدهند. امام)ع( ه یمردم شکل م  یمیصم ی طور 
مردمیتر و   ) )زمامدار کم  حا پسیتر   ین  حضرت)ع(  آن  حکومت  که  آنجا  تا  بودند،  حکومتمداران  از   ن 

ان  ی عیمسلمانان خصوصا  ش  یموفق و الگو برا  یاسالم حضرت محمد)ص(، حکومت  یحکومت رسول گرام
 (.  41: 1392)بخشایش اردستانی و دشتی،  است

بررسی نقش مردم در تشکیل حکومتها در دوره معاصر از جایگاه ویژه و اهمیت فراوانی برخوردار است.  
که صاحبنظران علوم سیاسی در عصر ح که خاستگاه مردمی و اجتماعی چرا  اضر تشکیل حکومتهایی 

کمان تشکیل گردیده اند را از زمره حکومتهای مشروع خارج میدانند و حضور   ندارد و یا با قدرت و غلبه حا
ای برای تقسیم حکومتها به استبدادی و   گیری یک نظم سیاسی را ضابطه  مردم و نقش آنها در شکل

ای غیر از منبع اراده مردمی دارند یا در   بر این مبنا حکومتهایی که منشأ و ریشهاند.    قرار داده  ساالر   مردم
 های اقتدارطلب و یا استبدادی و حکومت   ایی برای مشارکت سیاسی وجود ندارد را حکومت  آنها نهاده

که بر پای ، بشیریه(نامند    گیرد را حکومت دموکراتیک یا جمهوری می  مشارکت مردمی شکل می  ههایی را 
تشکیل نظام  (1392به نقل از صالحی و فتاحی زفرقندی:    25-22:  1380،  ؛ موسوی خلخالی241:  1385

این سؤال   (ع)و امیرالمؤمنین  (ص)ایران در قرن حاضر به تأسی از حکومت نبی اعظم  اسالمیجمهوری  
آیا در جامعه   که  آیا امکان بندی ش   نیز میتوان قائل به این تقسیم  اسالمیرا در اذهان ایجاد نمود  د؟ 

و   اقتدارگرا  و جایگاه مردم در تشکیل   مردم ساالر تقسیم حکومتهای دینی به حکومت  بر اساس نقش 
گردیده اساسا  معنایی دارد یا حکومت    اسالمیحکومت به مثابه آن چه در ادبیات دموکراسی غربی رایج 

تعریف می آنها  از  یا قسیمی  اقسام حکومتهای فوق  از  بر یکی  تعالیم خود مبتنی  که در  آن جا  از  گردد؟ 
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گیهای طاغوت عنوان شده است، پس عمال  تشکیل   اسالمی حکومت بر اساس هوای نفس، باطل و از ویژ

به نقل از صالحی   151:  1387،  ورعی)حکومتی بر اساس دیکتاتوری و اقتدارگرایی باطل و غیر مشروع است  
شکیل حکومت دینی چیست؟ آیا تشکیل حکومت  بر این مبنا نقش مردم در ت(.  1392و فتاحی زفرقندی،  

یا فقیه جامعالشرایط   (ع)دینی تنها بسته به رضایت و امر خدای متعال است و با حضور امام معصوم  
تشکیل میگردد؟ در صورت عدم میل و رغبت مردم به تشکیل نظامی بر اساس موازین شرعی آیا چنین 

؟   ع مقدس میباشد یا خیر از آن عقال تشکیل حکومت بدون خواست و    باالتر  حکومتی مطلوب نظر شار
کمیت تکوینی او دارد  ع مقدس در تشکیل حکومت ریشه در حا اراده مردم امکانپذیر است؟ خواست شار

یا فقیه جامع آیا امام معصوم  از اوامر تشریعی است؟  به   یا  الشرایط در عصر غیبت میتواند بدون توجه 
گر ولی منصوب از ناحیه خداوند حاضر خواسته مردم و با قهر و غلبه اقدا م به ایجاد نظامی دینی نماید؟ ا

گردید اما مردم از او رویگردان شدند، مردم در قبال خدای متعال مسئولیتی  به تشکیل حکومت دینی 
در تشکیل حکومت دینی چه بوده است؟ آیا آنها تنها به نصب   االسالم  دارند؟ سیره ائمه معصومین علیهم

کتفا ا آراء فقها پیرامون   می  الهی  نیز نقش خاصی قائل میشدند؟ در میان  برای نظر مردم  یا  و  نمودند 
کجا تعریف میگردد و آیا تفاوتی از این حیث  اسالمیشکلگیری نظام   و اعمال والیت ولی الهی نقش مردم 

میداند   که مشروعیت را از ناحیه خداوند متعال  اسالممیان این نظریات موجود است؟ اندیشه سیاسی  
از نقش مردم و جایگاه آنها در تشکیل حکومت دینی غافل نبوده و عالوه بر توجه به این مهم وظایفی را  
نیز بر عهده عموم امت قرار داده است. بررسی جایگاه، حدود تأثیرات و وظایف مردم در تشکیل حکومت  

سنگینی بار مسئولیت الهی قرار  و مبتنی بر نظریه مردمساالری دینی میتواند نقش عمده مردم و  اسالمی
را به نمایش گذارد. این متن در پی آن است تا  اسالمیداده شده بر دوش آنها جهت ایجاد نظام سیاسی 

با کنکاشی در نظریات فقهی و حقوقی قدمی را جهت روشن شدن این موضوع بردارد. بنابراین بخش اول  
به بررسی جایگاه و مبانی تشکیل حکومت در دستورات دینی اختصاص مییابد و در ذیل آن به موضوع 

کمیت اعمال حا به مشروعیت  مربوط  در   اسالمی در حکومت    نظریات  مردم  نقش  و  پرداخت  خواهیم 
کرد. بخش دوم به   اسالمیتشکیل حکومت   کدام از آنها به صورت مجزا بررسی خواهیم  را بر اساس هر 

بر مبنای ادله عقلی، ادله نقلی و سیره ائمه معصومین   اسالمیموضوع جایگاه مردم در تشکیل حکومت  



کاو   178     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
و استنادات فوق در راستای نقش مردم در   استدالالتز مجموعه  اختصاص دارد در پایان نیز تحلیلی ا

 (. 99-98: 1392 گردد)صالحی و فتاحی زفرقندی،ارائه می اسالمیتشکیل حکومت 
کـه در میـان دانشـمندان مسـلمان مطـرح بـوده  نقـش مـردم در حکومـت اسالمی از مباحـث مهمـی اسـت 

اسـت. بـه رغـم پیشـینه و قدمـت ایـن مسـأله در فقـه سیاسـی، ایـن و پیرامـون آن آراء متنوعـی بیـان شـده  
کهنه گذشـت زمـان غبـار  گـی بـر آن ننشـانده و از اهمیـت آن نکاسـته   مؤلفـه همچنـان بحـث روز اسـت و 

اسـت. حتـی پیـروزی انقالب اسالمی در ایـران و تشـکیل نظامـی بـر پایـه احکام شریعت مقدس اسالم بر 
ای کـه بخشـی از کتابهایـی   گونـه   اهمیت این موضوع افزود و آن را در کانون توجه اندیشمندان قرار داد؛ به

و   یافت  اختصاص  مسـأله  این  به  یافت  نگارش  درباره حکومت اسالمی  به  مقاالتی کـه  طور مستقل   نیز 
چند مسأله جزئی تقسیم خود به    اسالمی«نقش مردم در حکومت  »البته مسأله   .پیرامون آن نگاشته شد

نقـش »  «،نقـش مـردم در اداره حکومـت اسالمی»  «،  نقـش مـردم در تشـکیل حکومـت اسالمی: »میگردد
بر حکومت   نظارت  در  در  »و    اسالمی«مردم  مردم  آن  انحاللنقش  براندازی  این مسائل  «یا  از  هر یک 

نقش های مردم در حکمرانی ن  ییتب  نگارشن  یا   یاصل  ی  مسأله.  میتواند به طور مستقل بررسی شود
و این   ؟  مبتنی بر نهج البالغه می باشد. اینکه چه نقش هایی برای مردم در حکمرانی قابل تصور است

 در چه دسته بندی و یا سطح بندی قابل ارائه می باشد؟  نقش ها 
 

 مبانی نظری و پیشینه تجربی  -1
 مبانی نظری

 دموکراسی یا حکومت مردم:
، در تعریچ  ش از هر یپ گفت واژی« بایف »مردمساالری ز که در فارسی»دموکراس  هد  « یساالر  به »مردم  ی«، 

از ترکیونـانی ـن لفـظ  یاریشه ای یونانی دارد.  معنا شده،   کردن«   حکومت» »مـردم« و  هـب دو واژی، خـود 
گران،  یات و دیحکومت مردم« )ب» یمعنـا  بـه ی« ازنظر لغویب، »دموکراسین ترتیحاصل آمده است. به ا

جامعه است.    یامور همگان  هدربار  یر یگ  میشرکت در تصم  یگر سخن، حـق همگـان بـرایو به د(    270:  1381
دموکراسـیا از  )آشوریمستق  یدموکراس»،  ین صورت  دارد  نام  تعر(.    157:  1381،  ی م«  اصطالحیدر   ی ف 
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که د  یحکومت جمع  یدموکراس:  آمده است  یدموکراس  اجتماع، به   یلحاظ، اعضا  یاریر آن، از بساست 

مستق غیم  یطور  تصمیرمستقیا  گرفتن  در  هم  ییها  میم  به  م  هکه  مربوط  دارند  یآنها  شـرکت  ا یشـود، 
 (.41: 1392)بخشایش اردستانی و دشتی، به نقل از (  27: 1373توانند شرکت داشته باشند. )کوهن، یم

کب  یامروز  ار مهم در جوامعیاز موضوعات بس  یدموکراس انقالب  که  آنجا  از  و  فرانسه در جهان یاست  ر 
بزرگیرو تار   یداد  پیدر  )آزاد  یاساس  یاسـت، شـعارها  یدموکراس  یروزیخ  برادریآن  برابری،  ای،  در  ن ی( 

کنده شد )آشور ن شعارها و اصـول یلذا ا(.    160:  1381،  یانقـالب اعـالم و از آن پـس در سراسـر جهان پرا
کـه امـام علـ  یـا مسلمانان تازگم  یـد بـراینبا  ی خـود بهخوب   ه)ع( در حکومـت چهارسـالیداشته باشد، چرا

کشـیآن را بـه تصـو قرار   یبشر  هیدرخدمت اهداف عال  ی ده و آن حضـرت)ع( حکومـت را همچـون امـانتیر 
شان در یا یو سلو  حکومت  یاسیس ه شیاند  ی و اساس  مهـم  ی ها  ه یمردم از پا  یداده است و مشارکت جد

 (. 41: 1392)بخشایش اردستانی و دشتی،  .دی آ یشمار م ساختار قدرت به
ر خم، تحقق یغد  هدر واقع  یق نصب الهـیت ازطریرغم کسب مشروعیاست که عل  ی، حکومتیحکومت علو

کسـانیعت اشراف و مردم مرکزنشیل ب یدل  آن به خداوند   یامبر و امام ازسویر افتاد. پیتأخ  گـر بهید  ین با 
کمیبخش  تیندارند؛ و امام در فعل  یت و امامت نقشیوال  یاند و مردم در اعطا  منصوب شده ت ی دن به حا
ر  هت عامیخود، رضا انحراف، با عنوان بی)ع( به ا یداند. پاسخ امام علیالزم م ا  مردم  وپنج سال   ستین 

 ی بـه کارکرد آرا   ینگـر  واقع  یت نوعیتوان آن را دال بر موضوعیکه م  یخ مشهور است؛ سکوتیسـکوت در تار 
تلق نوع  یمردم  از تشـک  یکه حتـ  ینگر  واقع  یکرد؛  و اسـتقرار حکومت علویپـس  افت یز استمرار  ین  یل 
 به حکومت نداشته  ی لیگران فراخوانده و خود تمایعت بـا دیامام)ع( مردم را به ب(    63:  1387)پورعزت،  
 یدانند و برایشده م ش تمامیآورند، حجت را بر خو یم یشان رویکه جماعت مـردم به ایهنگام یاند؛ ول

 (. 41: 1392)بخشایش اردستانی و دشتی، به نقل از  کنند )همان(یام میاحقـاق حقـوق عامه ق
ک کمیتأ بـال حا و  »پر  انتخاب«،  »اهل  مردم«،  بر »حضور  آنان« چنانکه  ید  نشاط  و  »وصـف شـور  و  ـت« 

 یی گرا  ان مردمی و بن  یحکومت علو   هکـرده، از روح آزادمنشانیمـ  ی تـداعنبـرد را    ههجومشان، هجوم در عرصـ
کم صاحب قدرتیمردم هم در ب.  1387: 66)ـت داشـته اسـت. )پـورعزت،  یآن حکا  عت و هم در عزل حا
از مقاصد یفه، ازطرف ناراضیحت خلینص  یکـه در زمان عثمان، امام)ع( برایطور   اند؛ به ان انحراف او را 



کاو   180     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
اسال میب  یمحکومت  برحذر  را  او  و  )پورعزت،  یان  از    66:  1387دارند.  نقل  به  و (  اردستانی  )بخشایش 

 (.41: 1392دشتی، 
و خواستها و  یانعکـاس افکـار عموم هلین وسـیقت مهمتریك درحقیدموکرات یم هایامروزه انتخابات در رژ 

که نگرشها، ارزشهـا و عقایترج ن ی فرض بر ا  یرد. در دموکراسیگیـد عمـوم مردم را دربر میحات مردم است 
ه، ی ریگذارد )بشیر میتأث یاسیس یهای ریگ میم بر تصمیرمستقیا غیم یطور مستق به یاست که افکار عموم

گان  یهایجمع داور   را حاصل  ی، افکار عموم ). 409:  1382   ده ی آن را پد  یداند بلکه چارلز کولیافراد نم  هجدا
)بخشایش به نقل از    1343: 123)  ،  یکنـد. )کـولیم  یر متقابل معرفافته محصول ارتباطات و آثای  سازمان  یا

 (. 41: 1392اردستانی و دشتی، 
کین امنیتأم  یاز حکومتها بر ضرورت تالش برا  یاریهرچند در بس آحاد   ین رفاه نسبیتأم  ید و برایت تأ

بلوغ جامعه شمرده رشد و    یبرا  یا  له ینهـا وسیا  همـدار همـ  کنند، در حکومت حـقیخود تالش م  هجامع
که در حکومت امام)ع(، عالوه بر امنی ن دلیشود. به هم  یم گاهیل است  ت آحاد یو ترب  یت و رفاه، بر آ

کیجامعه ن ت، رفاه  یق توسعه، امنین عدالت ازطری تأم  ی برا  ی ابزار  همثاب   شـود و حکومت صرفا  به  ید مـیز تأ
گاه ، نـوع نگاه به مردم،   است که در حکومت حق  ن رو یشود؛ و هم از ایم  یاجتماع تلق  هدر گستر  یو آ مـدار
که خدمت به جامعه   یط زمامـداران و سـلو  آنـان، بهگونهایف حکومت دربرابر مـردم، و شـرایوظا است 

ط تحقق یو درمجموع شرا(  111-81:  1379، یدلشاد تهران)حکومـت قـرار دارد  یبرنامههـا ههمواره سرلوح
ت  یازهاین و  رشـد  و  تأم  یهایتوانمند  هوسعمـردم  رعایآنها  مردم  متقابل  و حقوق  مین  )دلشاد ی ت  شود 

 (. 41: 1392)بخشایش اردستانی و دشتی، ( به نقل از  1380: 323، یتهرانـ
 یـریگ ش آشنا کند تـا از هرگونه موضعی روزگار خو ی اسینکه مردم را با روند و اوضاع سیا  ی)ع( برایامام عل

آنـان   یسو  خوشنام و معروف را به  یتها ی دارکننـده و هـم شخصیب  یهـا  هـم نامـهدور باشـند،    نادرسـت بـه
گاه سازند )نادر  یاسیس  یها  شده، مردم را از فتنه  حساب  یهـا  یفرسـتاد تـا بـا سـخنرانیمـ ، یبابانـار   یآ

 (.41: 1392)بخشایش اردستانی و دشتی،  ( به نقل از 159: 1386
که منظور ینه نشان مین قریأمرکم ...« حکام است و ای...«، مخاطب »»و اذا حکمتم    هنیتوجه به قر دهد 

، حکومت و قضاوت است. استناد و استدالل به ا بودن حکومت   اثبات امانت  یه براین آیاز امانت مذکور
کمان مبتن ت از ی ه حکاین صورت آین است که مقصود از اهل امانت مردم باشد و در ایبر ا یدر دست حا
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کم جایدراخت  ی شود و همچون امانتیم  یه حکومـت از مـردم ناشآن دارد ک  کم قرار دارد و حا سـت یز نیار حا
کار ببندد  مـردم به  یعنیفه دارد آن را درجهت مصالح و منافع صاحب امانت یانت کند بلکه وظیبـه آن خ
که به حکمرا  ی ز حکومت امانتی)ع( نیامام عل  هشیدر اند ). 182:  1362،  ی)سبحان نان سپرده شده است 
نام .  است در  خزانهیفرمایم  53  هآن حضرت)ع(  »شما  نما  د:  مردم،  و سفیداران  امت  رهبر یندگان  ران 
مردم  یفه دارنـد، بـه دور از هرگونـه تکلـف و تصـنع، خـود را خدمتگزار مردم و برای د«. حکمرانان وظیهست

ع و  خانواده  »مردم  خدایبدانند:  تـریال  محبوب  پس  مریند؛  کسانن  خدا  نزد  عیدم  به  که  خدا ی اند  ال 
کنند و سود برسانند« )الکل که امام)ع( بر رابطیو در ا 164). : 1388،  ینیخدمت  م ی مستق  هن راستا است 

ک کم )دولت( بـا مـردم تأ کردهیحا شتر خواهد بود یرا نفس ارتباط سبب محبت و عالقه و تفاهم بیاند؛ ز   ـد 
دلهـا و مشکالت   تواننـد بـدون واسـطه دردیکنند. مردم میت میراز شخصو با احساس بها به مردم، آنها اح

کانالها و  برسانند  واقعیتوانـد حقـاینمـ  یارتبـاط  یرا به سمع نظام مسئول  و  تعریق  را  ، یتها  )رهبر کند  ف 
که فرمانروا  ی)ع( ایمنطق امام عل ). 54:  1364 امین است  کم،  ن و پاسدار حقـوق مـردم و مسئول یا حا

گر ین نیمسئولبودن دربرابر خدا مستلزم ا یعنیربرابر آنان است؛ د ست که دربرابـر مردم مسئول نباشد و ا
کم، مردم ــ  یبناست از ا  کم است که برا  یگرید  یبرا  یکین دو ــ حا مردم محکوم است نه   هعام  یباشد، حا

برا کم، شب  یتوده محکوم  برایحا برا  ی ه چوپان  گله  نه  گوسفند(،  ( بر چوپ  یگله  ان، پس حکومتکردن 
کم است )صدق  عه و امانـتی مردم، ود  ی ـ یو عقال  یدگاه منطقـین دیتنها با ا(.    41:  1380،  یمردم دردست حا
 (. 41: 1392)بخشایش اردستانی و دشتی،  گاه قائل شدیمردم حقوق و جا یتوان برایاست که م

 یك جامعه را عامل یصـرف انسـانبـودن افراد در  به مردم داشتند و    یو فرامذهب  یآن حضرت)ع( نگرش انسان
که حقوق انسانیم مالك   هن شود. امام)ع( فقط در عهدنامیآن تأم  یـد برمبنـایبا  یو شهروند  یدانستند 

که در تمامیمـورد بـه مـردم و نـوع انسان اشاره م  یاشتر در س غ از قوم و قب  یکنند  له، و یآنها انسان ها فار
ـان مـردم آن جامعه یت، رنگ، نـژاد و صـنف میدر مل  یچگونه تفاوتیده شدهاند و هیدملت و مذهب، برابر  
 (. 41: 1392بخشایش اردستانی و دشتی، به نقل از    319: 1369، یوجود ندارد )جعفر

کردند. البته تا زمان  یو دموکراس  یآزاد  هن)ع( با خوارج در منتها درجیرالمؤمنیام دست به سالح   یرفتار 
امن  بردندینم اجتماعیکه  مبان  یت  و  اصول  و  نم  یاسالم  یجامعه  بهخطر  آن حضرت)ع(  یرا  انداختند. 
شان نکرد و شالقشان نزد  یشان مقدور بود؛ اما زندانیبرا  یاسـتین هرگونـه اعمـال سیفه بودند و بنابرایخل



کاو   182     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
ن مطلب در ی. استی نگریر افراد میز همچون سایتالمال را قطع نکرد. به آنها نیآنان از ب  هیسهم  یو حت
کمتر نمونه دارد. خوارج در همه جا در اظهار عقیست اما در دنیب نی)ع( عجیعل  یخ زنـدگیتـار  ده آزاد یا 

ن استدالل یکردند. طرفیشدند و صحبت میآزاد با آنان روبه رو م  هدیبودند و حضرت)ع( و اصحابش با عق
تـا حـد یگر جواب میکدیکردند، و به استدالل  یم و   یآمدند و درطول سخنرانیبه مسجد م  که  یدادند؛ 

به نقل از    121:  1383،  یکردند )مطهرینم  ییکردند و حضرت)ع( اعتنا ی جاد می )ع( سروصدا ایعل  هخطاب
 (. 41: 1392بخشایش اردستانی و دشتی، 

کم آن را بـر روین  یگر، حکومت ازنظر آن حضرت)ع( درید  یانیبه ب د یتالمال بگشا یثروتها و ب  یست کـه حـا
م کند، بلکه  یاران تقسیکان، برادران و  یشان، نزدیـان قوم و خویو به حد اشباع از آن بردارد و سپس آن را م

کم آن را برا  یحکومت در کـه حا ن ی تـریید تا مساوات را به نهـایگشایان مردم م یعدالت م  ییبرپا   یاست 
کسیشکل ممکن درب کـارش  هرا بهانداز   ین مردم برپا دارد، هر  که امکان   کوشـش و  پـاداش دهد و تا آنجا 

شـه و در همه حال، حق و عدالت را درنظر داشته باشد،  یکنـد و هم  یر یدارد، از احتکار و استثمار جلوگ
گر چه ا کشتهیا کم به  ن امر به  از     248:  1387)جرداق،    شود  یدست تبهکاران منته  شدن حـا به نقل 

    (.41: 1392بخشایش اردستانی و دشتی، 
 : بتیدر عصر غ ینیدم در تحقق حکومت دنقش مر

کمیل نقلیو هم به دال ی ل عقلی هم به دال  در   -ژه خود اوست یکه حق و -ت را ی، خداوند متعال حق حا
که ب  یبت به فردیعصر غ کرده است  گذار   یتها یمعصوم)ع( در خصوص  یشوای ن شباهت را به پیشتریوا

، یقوا و خداترس لحاظ ت  به:  2را داشته باشد؛    یت اجتماعیریر و توان مدیتدب  ی  قوه. 1 :ر داشته باشدیز 
آن جامعه   یرونیو ب  یجامعه و روابط درون  ی که به اداره  یمسائل  ی  در همه:  3 .دعادل و باتقوا باش  یفرد

گاه بوده و قوان  یطور اجتهاد  مربوط است، از حکم خدا به از منابع مربوطه کشف   یدرست  را به  ین ربانیآ
کمییتع  یبت براینقش مردم در عصر غ .  کند کردهییط او را تعی، شرایو نقل  یل عقلیکه دال  ین حا اند،   ن 
 ی فا ی، درصدد استین رهبرییدر انتخابات تع میرمستقیا غیم  یار برجسته است. مردم با شرکت مستقیبس

کسانیش برآمده و از میخو  یفایاالست  حق واجب بتاند،  یدر عصر غ  یرهبر  یط عمومی که واجد شرا  یان 
م  یکس مناسبتر  که  میرا  انتخاب  ایدانند،  مردمساالر یکنند.  نوع  )واقع  ین  مطلوب  مطلوب ینوع  نه   ،
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رو  یالیخ مردمساالر  یاز  و هوس(  ادب  یهوا  در  امروزه  که  مردمساالر  یاسیات سیاست  آن   ی نید  یبه 

 (.111: 1397ود )طالبی، شی( گفته می)اسالم
که مردم به  یساالر  ن شکل از مردمی( بودن ا یل مطلوب )واقعیلد دنبال   واره بههم  یطور فطر  آن است 
کمالهایپا  یافت لذتهایدر  م  یات یانسانها ح  ی  اند. همه  یقیحق  یدار  نباشد؛  یرا  آن مرگ  که در  طلبند 

که در آن عجز نباشد؛ به یرا م  یقدرت که در آن جهل نباشد. در صورت  یدنبال علم  خواهند  آنها   یهستند 
ا زندگین لذتها میبه  که  و تحرین اصیشان در شاهراه دیرسند  اراده  فی ل  با  و  قرار داشته  آزاد   ی  نشده 
کمیخو برگز  یش حا اجرایرا  راه  از  که  نورانیقوان  ینند  زمیربان  ین  فراهم  نهی ،  لذتها  ساز  دار ی پا  یشدن 

متعال و با   یخدا  یو بندگ  یندارید  ی   هین، مردم فقط در سایبنابرا .مردم باشد   یبرا  یقی حق  یکمالها
کم  یور اجتماعن سرنوست در امییتع  یحق خداداد  ی فایاست ط عام یکه شرا  -سته  یشا  یبا انتخاب حا
آرزویم  -را دارد    یرهبر و با   ینیجاد حکومت دیکنند. آنها با ا  یخود را عمل  ی  نهیریو د  یفطر  یتوانند 
دن به مقام انسان یابند که همانا رسی نش انسان دست  یکنند به هدف آفریپا  تالش م  ی ا  ل جامعهیتشک

 ی ع یتنها در ذات خود، حق طب  ، نهیاسالم  ینید  یمردمساالر  یاسیآنکه، نظام س حاصل   .کامل است
پاسداشته است؛   یخوب  بت بهیدر عصر غ  ین سرنوشت در امور اجتماعییبشر را در مورد تع  یخداداد

مقا در  دیبلکه  با  نظامها یسه  مطلوب  یگر  نوع  جهان،  در  مردم  یمردمساالر  جهان  یساالر  از  به  ان  یرا 
 (.112: 1397)طالبی، م داردیز ارتباط مستقیآنها ن یکند که با سعادت ابد یشنهاد میپ

مؤثر است و در واقع مردم در مقام مقبولیت،   اسالمینقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به حکومت  
کارآمدی به حکومت   کمیت   اسالمیعینیت بخشی و  که حا نقشی اساسی دارند. این امر از آن رو است 

نیازمند حضور مردم و اتحاد مردم بر محور حق است. مردم به وسیله قبول دین   المیاسدین در جامعه  
کمیت   گام بعد موجبات اجرای دستورات الهی و حا گام اول و پذیرش والیت ولی الهی در  در   اسالمدر 

گر مردم در عرصه پذیرش حکومت وارد نگردند حتی امام معصوم  جامعه را پدید می   )ع(   آورند بنابراین ا
مردم   هاراد  هیچگاه بدون خواست و  اسالمیموفق نخواهد بود و حکومت    اسالمینیز در تحقق حکومت  

 ( 110: 1392  )صالحی و فتاحی زفرقندی،به نقل از ( 83-82: 1391  جوادی آملی،)شود  محقق نمی
 :اسالمی جایگاه مردم در حکمرانی



کاو   184     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
گام بردارد و هر تصمد درجهت اصالح امت و  ی)ع(، دولت بایاز منظر امام عل د بنا به یبا  یمیآحاد جامعه 

دهند یل میت مسلمانان را تشکیکه جمع  را عموم مردم هسـتندیـ مردم گرفته شود، ز   همصلحت عمومـ  تود
دادن هر   از انجام :کنندیه مین خدا هستند؛ و توصیگاه دیـدات و پایرسان حکومت درمقابـل تهد یار یو  
انگ  یکار با  شخص   هزیکه  اجتماعیخوشا  ی سود  مصلحت  درنظرگرفتن  با  اما  مسلمانان  ه]تود  یند   ]

مردم    هاسالم، به تود  یاسیاساسا  در نظام س ) 69  ه:نام  1378البالغه،    ند باشد، برحذر باش! )نهجیناخوشا
کـه در ین  یاسی س  یر نظام هایخواص و اشـراف توجـه شده است و اسالم همانند سا  ه ش از طبقیب ست 

شود، بلکه آحاد یف و فرودست جامعه اطالق مین، ضعییاست که به طبقات پا یتـوده عنوانـت و  یآنهـا رع
کاریتر  بندهید ز یو با:  ندیفرماین باره می)ع( در ایرد. امام علیگیمردم را دربر م کارها در نظر تو  باشد   ی ن 

ب گستردهیکه  آن  عدل  شـعاع  و  بوده  حق  شاهراه  در  خشنود  شتر  و  گیرع  یتر  فرا را  ز رتیت  باشد؛  را یر 
عامـه   یخواص با خشنود  یتیسازد و نارضا  یاعتبار م  یارج و ب  یت خواص را بیمـردم، رضا  هعامـ  یتینارضـا

د،  یتر در شدا  تیخاص  یحکومـت پرخـرج تـر درحـال رفـاه، ب  یك از مـردم بـرای  چیقابل اغماض است و ه
 ی رتر هنگـام خـودداریها، عذرناپذ   ر در بخششتـ  ها، ناسـپاس   تر در خواسته  تر از انصاف، پرتوقع  زانیگر

کـم ، مانند خواص نیصـبرتر در نامال  از بخشـش، و  ن ین و انبوه مسـلمیست؛ و همانا ستون دیمـات روزگار
 ( 53 ه. )همان، نامییل جو یو تما ید به آنان رویاند، پس با امت هو پشـتوانه دربرابـر دشمنان، تود

 پایه و بر محور رفع نیازها و مسائل مردم معرفی می  از منظر رهبری، دولت مردم  اسالمیالگوی دولت  
کردند، نه فقط در انتخاب نمایندە  اسالمیدولت    شود. کلی برگرداند، مردم نقش پیدا  مجلس،   ورق را به 

کنند، در انتخاب شوراها  که قرار است رهبر را انتخاب  ، در انتخاب خبرگانی  ى در انتخاب رئیس جمهور
با توجه .  کننده شد  این مراحل حساس، نظر مردم تعیینهمه  شهر که شهردارها را باید انتخاب کنند. در  

و شاخص گیها  ویژ میشوند،  قلمداد  دولت  سازنده  و  اصلی  محور  دولتمردان  اینکه  آنها   به  اصلی  های 
دولت   الگوی  در  دولتمردان  شاخص  اصلیترین  و  مهمترین  است.  حیاتی  و  میتوان   اسالمیضروری  را 

و   اعتقادی  و    اخالقیشاخص  اعتقادى  اولین شاخص، شاخص  در   اخالقیدانست.  است، به خصوص 
، عملکردى که از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق اخالقیاعتقادى،    سالمت،  باال هاى    رده  مسئوالن

)میرزاپور  از    ( به نقل  1392/    6/  9مقام معظم رهبری،  « )اول است  شود، این شاخص  جامعه ناشی می
 ( 100-99: 1398ارمکی، 
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به برخی از وظایف مردم در قبال حکومت ،  هدر نهج البالغ  علیه السالم  نگاهی به بیانات حضرت علی با  

 می توان  اشاره نمود: 
کم اسالمی الف(   : از جانب مردم پذیرش قانون و حا

الجمله این حق برای مردم وجود دارد صرف نظر از تمایز مشروعیت و مقبولیت و داوری در زمینه آن، فی  
تبعیت  و  حمایت  گاهانه  آ آنان  از  انتخاب  از  پس  و  کنند  انتخاب  خود  را  اسالمی  کمان  حا که  باید  و 
کتب دیگر به این موضوع پرداخته اند ; برای نمونه به  نمایند.حضرت امیر در جای جای نهج البالغه و 

 .چند مورد اشاره می کنیم
الواجب فی حکم اهلل و حکم االسالم علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ضاال او مهتدیا، مظنونا  و 

ا کان او ظالما حالل الدم او حرام الدم، ان ال یعلموا عمال و ال یحدثوا حدثا و ال یقدموا یدا او رجال و یبدو
یجمع امرهم و یحکم بینهم ما  هشیئا قبل ان یختاروا النفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السن

کشته شدن   ...و  یاخذ للمظلوم من الظالم از  که پس  بر مسلمانان به حکم الهی و اسالمی واجب است 
یا اهل هدایت، مورد    -یامردن رهبرشان   گمراه باشد  که رهبر  از این  ستم یا ستمگر، خونش حالل اعم 
یا حرام   عالم،   -باشد  کدامن،  پا که  کنند  اقدام  برای خویش  رهبری  انتخاب  به  اقدام،  و  کار  هر  از  قبل 

پرهیزکار و آشنا به احکام قضایی و سنت نبوی باشد و سبب وحدت آنان و حکومت )استقرار نظم( در 
 .(144: 1368د )مجلسی، جامعه آنان شود و داد مظلوم از ظالم بستان

، فان  یا ایها الناس عن مالء و اذن هذا امرکم لیس الحد فیه حق اال من امرتم و قد افترقنا باالمس علی امر
ه شما ای مردم، کسی در امر حکومت حقی ندارد مگر آن کس ک ؛  شئتم قعدت لکم و اال فال اجد علی احد

گر دوست دارید و بخواهید به  کنید.دیروز بر سر مساله ای از هم جدا شدیم و اینک ا مامور به حکومت 
گله مند نیستم  (. 456: 1679)طبری، امر حکومت شما می پردازم و در غیر این صورت از کسی هم 

که به فرمانداران یا استانداران اعزام گفت حکم در سیره حکومتی امام علی چنین مرسوم بود  ی خود می 
 :حکومتی را بر مردم بخوانید، سپس می فرمود 

گر با و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه  ه فان ولوک فی عافی ا
حکومت شما پیدا شد به امر حکومت آنان بپرداز و در غیر  رضایت شما را تبعیت کردند و وفاق عمومی بر 

 . (288: 1970)جورج جرداق،  این صورت امر آنان را رها کن

https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text204303
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text204303
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text204303
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text204303
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text238457
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text238457
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text387622


کاو   186     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
هر چند مشروعیت الهی آن    -در سیره حکومتی امام علی اهمیت حضور مردم در برپایی حکومت دینی  

گرفته است. زمانی که پس  -به رای مردم نیست   کید قرار  از قتل خلیفه سوم، مردم به سراغ بسیار مورد تا
کردند فرمودند: مکرر نزد من  حضرت آمدند و از او مصرانه تقاضای قبول خالفت و رهبری امت اسالمی را 
گرنه نیازی به آن ندارم.گفتند: هر چه  کار شما را می پذیرم و  کنید  گر قبول  آمدید و رفتید شرطی دارم، ا

باید در مسجد و با رضایت مسلمانان باشد.صبح گاه همه در   بگویی می پذیریم.حضرت فرمود: بیعت من
که  کردید  مسجد حاضر شدند.حضرت به منبر رفت و فرمود: خالفت شما را خوش نداشتم، ولی اصرار 
گفتند:  آیا رضایت می دهید؟  از ذکر شروط خود، خطاب به مردم فرمود:  گاه امام پس  خلیفه باشم.آن 

کردآری.فرمود: خداوندا، بر آنها  گاه با آنها بیعت   (. 456-450: 1879)طبری،  شاهد باش، و آن 
گفته شد، اعالم رضایت مردم برای رهبر و حکومت اسالمی از سوی حضرت امیر به عنوان  که  همچنان 
حق مسلمانان به رسمیت شناخته شده است و امام اخذ رضایت مردم برای حکومت بر آنان را نه یک امر  

ه شیوه صحیح حکومت داری تلقی می کرده اند و جزء اعتقاد امام بوده است که مردم تشریفاتی که به مثاب
باید به حکومت رضایت دهند و از این رفتار امام چنین استفاده می شود که کارآمدی نظام اسالمی حتی 
اج در صورت قرار گرفتن معصوم در راس آن حکومت و نظام، تنها با مشروعیت الهی تحقق نمی یابد و محت

مقبولیت مردمی نیز هست.حتی امام در مواردی به بیعت مردم با خویش به عنوان مبنای استدالل و  
که به معاویه نوشته، آمده است کرده اند و در اولین نامه ای   :برهان در مقابل مخالفان استناد 

کرده اند کردند، به همان شکل نیز با من بیعت   (.  274البالغه:  )نهجمردمی که با ابوبکر و عثمان بیعت 
گر دلیل مشروعیت خالفت آنها رای مردم بوده است در مورد حکومت من هم چنین مبنایی وجود  یعنی ا

 .دارد و مخالفت با آن مخالفت با رای مردم است 
کمان منتخب در نظام اسالمی ب(      : نظارت بر حا

که قدرت سیاسی می تواند به فساد، دیکتاتوری و استبداد ا کمان بینجامد، مساله  از آن جا  ز سوی حا
نظارت بر کار حکومت از مهم ترین مسائل و در عین حال پیچیده ترین امور در نظام های سیاسی گذشته 
گرفته و مبنای  که در نظام های جمهوری مورد پذیرش قرار  و حال بوده است و حتی مساله تفکیک قوا 

کار نظا گیرد ; همچنین قوانین تقسیم وظایف حکومت است، به عنوان یک ساز و  رتی مورد توجه قرار می 
کنند و از سوی  کامگی سد  اساسی کشورها به اشکال مختلف تالش دارند که از یک سو، راه را بر بروز خود 
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که  آرمان مطلوب اسالمی چنین است  نمایند.  را هموار  انجام وظایفشان  به  الزام حکومت ها  راه   ، دیگر

که خداوند شاهد و ناظر بر اعمال ماست، نوعی   انسان ها در سایه توجه به خدا و واقعیت روز جزا و این 
; اما به  با ویژگی های خاص آن همین است  البته بهترین شکل نظارت  که  کنند  را تجربه  کنترل درونی 
عنوان راهکار عملی به ویژه در عرصه مسائل سیاسی و حکومتی قابل قبول نیست که به صرف اعتماد به 

گونه نظارتی بر عملکرد آنان مدیران و ح که آنان مسلمانند و به روز جزا اعتقاد دارند، هیچ  کمان و این  ا
کمان، نظارت خود مردم به   اعمال نشود. از مهم ترین راهکارهای عملی نظارت بر عملکرد حکومت و حا

ح کرده عنوان صاحبان اصلی حکومت است.امام علی به این حق مردم یعنی نظارت بر کار حکومت تصری
کرده بودند می فرمود  :اند و به مردمی که با ایشان بیعت 

که  ؛ اال و ان لکم عندی ان ال احتجز دونکم سرا اال فی حرب و ال اطوی دونکم امرا فی حکم گاه باشید  آ
که چیزی را از شما مخفی ندارم مگر در مسائل نظامی و امور جنگ )که قطعا باید   حق شماست بر من 

ع در کار باشد، بدون در نظر گرفتن خواست و پوشیده بمانند(   و یا این که کاری را مگر آن جا که حکم شر
 (. 50)نهج البالغه، نامه نظر شما انجام ندهم

کمان متخلف را عزل می  کمان و والیان، حا امام علی در موارد متعددی بنابر نظر و نظارت مردم بر کار حا
کار دولت است.داستان سوده )از زنان صدر اسالم( و کرد و این به معنای احترام به نظارت عمو بر  می 

شکایت او از یکی از والیان حضرت در تاریخ مشهور است که می گوید: وقتی از ظلم مامور علی به او شکایت 
کم چنین نوشت گزارش دادم.حضرت بی درنگ بر روی قطعه پوستی خطاب به آن حا  :بردم و 

کتابی هذا فاحتفظ بما فی یدک من عملنا حتی یقدم علیک من تقبضه منک وقتی نامه مرا ؛  فاذا قرات 
خواندی، آنچه از کار ما )ماموریت( در دست تو است حفظ کن تا کسی به سراغت آید و آنها را از تو تحویل 

 (.  144: 1368)مجلسی، بگیرد
از اقدامات م که به   ههم و عملی آن حضرت برای تحقق نظارت مردم، تشکیل »والییکی  المظالم « بود 

کرد. می  رسیدگی  دولتی  ماموران  و  دولت  از  مردم  شکایات  به  منحصرا  دادگاهی  که   صورت  همچنان 
کمان  ، نظارت مردم بر حکومت و حا مالحظه می شود، امام علی علیه السالم هم در مرحله تئوری و نظر

کاری های الزم برای تحقق آن را فراهم می آوردرا یک حق   .مسلم برای مردم می داند و هم ساز و 
کمان ج(   : مشاوره و نصیحت گری به حا
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کاو   188     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
که آنان به ویژه در شرایط خاص  کمان و این  امام علی با درک محدودیت های بینش و توانایی های حا

گیرند، بیشتر در معرض خطا و اشتباه هس که قرار می  گاهان  اقتدار  تند، برای مردم به طور عموم و برای آ
کمان قائل است و حتی آن  کم یا حا جامعه به طور خاص نقش ویژه ای در مشاوره و نصیحت گری به حا
که  گاهان و مردم است  کند.وظیفه آ گاهان تلقی می  کمان و هم برای مردم و آ را یک وظیفه، هم برای حا

کنند و از ایجاد انحراف در مسیر به ا  -گرچه تلخ باشند    -با بیان حقایق   کمک  صالح ساختار حکومتی 
کم است که خویش را برای پذیرش  حکومت مردم ساالر دینی و عدالت گستر جلوگیری نمایند و وظیفه حا

گاه از این نصایح و حقایق غافل نشود و حتی استقبال کند  .این حقایق و نصایح آماده کند و هیچ 
گو داشته حضرت امیر در سخنانی به حا  گفت  که با اهل اندیشه و فکر همنشینی و  کند  گوشزد می  کمان 

 :باشند و می فرماید
کثر مدار س ما استقام به الناس   هالحکماء فی تثبیت ما صلح علیه امر بالدک و اقام  هالعلماء و مناقش  هو ا

کار شهرهایت با دانشم؛  قبلک گو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان نه، در آنچه  ندان فراوان گفت و 
 (. 53)نهج البالغه، نامه را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن بوده اند برقرار 

گاه   آمده است، ناخودآ ایشان به مالک اشتر  که در عهدنامه  از سخنان حکیمانه حضرت علی  این فراز 
کم  گردند و یا فالسفه حا کمان باید فیلسوف  انسان را به یاد سخن افالطون می اندازد که معتقد بود یا حا
که دارای مقام  آن حضرت  بیان دیگری،  کومت خردمندانه می دانست.در  بهترین شکل  را  آن  و  شوند 

واهند که او را در امر عصمت بوده اند، فرض خطا کردن خویش را نیز می پذیرند و بزرگوارانه از مردم می خ
کوتاهی نکنند  :حکومت داری و اداره جامعه یاری دهند و از ارائه حقایق و اطالعات و مشاوره های الزم 

بعدل.فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ و ال امن ذلک من فعلی اال   هبحق او مشور  هفال تکفوا عن مقال
از گفتن حق یا رای زدن در عدالت بازنایستید که من نه برتر    ;ان یکفی اهلل من نفسی ما هو املک به منی

که که از من بر   از آنم  کند  کفایت  کار نفس  که خدا مرا در  کار خویش از خطا ایمنم، مگر  کنم و نه در  خطا 
 (. 216)نهج البالغه، خطبه آن تواناتر است

حضرت با این بینش و منش در حکومت داری، فضایی باز و به اصطالح امروز دموکراتیک را به روی مردم  
کامل ایرادات، اشکاالت و پیشنهادات خود را در جهت اصالح هر و منتقدان جامعه می گشاید تا با آزادی  

کمان توصیه می کند کسانی را بیشتر پذیرا باشند و بر دیگران  چه بیشتر امور به او عرضه کنند و حتی به حا
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کمتر یاری می  کم را در غیر حق و عدل  کنند و حا گفتن حقایق تلخ بیشتر اقدام می  که به  مقدم بدارند 

 :کنند
اقولهم بمر الحق لک و اقلهم مساعد و  کره اهلل الولیائه واقعا   هلیکن اثرهم عندک  فیما یکون منک مما 

ک حیث وقع و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آنچه    ;ذلک من هوا
 (. 53)نهج البالغه، نامه و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد کمتر یاری ات کندکنی یا گویی 

سیاسی  های  نظام  نشانه ضعف  تنها  نه  کمان  حا به  نسبت  خیرخواهی  و  گری  نصیحت  روحیه  وجود 
محسوب نمی شود، بلکه نشان دهنده پویایی و زنده بودن جامعه سیاسی و بلوغ سیاسی مردم و حتی 

کم بلوغ علمی و فره نگی آنان است و از سوی دیگر نشان دهنده عالقه و عشق مردم به نظام سیاسی حا
به  سیاسی  نظام  تثبیت  و  آن  زوال  از  پیشگیری  و  حکومت  دوام  برای  مردم  زیرا  است،  آن  رهبران  و 
کمان می پردازند.حضرت امیر دقیقا این امر را نشانه توسعه  گویی به حا خیرخواهی مشفقانه و نصیحت 

 :در یک جامعه انسانی می دانند و می فرمایندسیاسی 
و    ;استثقال دولهم و ترک استبطاء انقطاع مدتهم   هاالمور و قل  هو ال تصح نصیحتهم اال بحیطتهم علی وال

گری آنان )مردم برای حکومت( جز با احاطه و   که خیرخواهی و نصیحت  کمان و این  اشراف آنان بر حا
گذارند، راست نیاید )نهج دوام حکومت آنان را سنگین نشمارند و گفت و گو از دیر ماندن آنان بر سر کار را وا

 (. 53البالغه، نامه 
نظام  و  اداره حکومت  که خواهان  آورند  روی می  رهبران خویش  به نصیحت  وقتی حقیقتا  مردم  یعنی 

را از خود بدانند.به هر حال مبحث سیاسی موجود باشند و ت گران نباشد و آنها  حمل دولت ها بر آنان 
نصیحت به رهبران جامعه از ظرایف و لطایف حکومت داری در اسالم محسوب می شود و با عنوان خاص 

در میان آرا و نظریات فالسفه و فقهای اسالمی مورد بحث و مداقه قرار گرفته «  1المسلمین   هالئم  ه»النصیح
کم اسالمی است ؛ ستا بنابراین یکی از حقوق واجب رهبر بر مردم از زبان امیرمؤمنان نصیحت رهبر و حا

 :که فرمود

 
 این عنوان به دفعات در گفتار معصومین علیهم السالم وارد شده است  1
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کاو   190     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
فالنصیح فاما حقکم علی  لکم علی حق  و  علیکم حقا  لی  ان  الناس  و   هایها  علیکم  فیئکم  توفیر  و  لکم 

کیما تعلموا و اما حقی علیکم فالوفاء و بالبیع کیال تهجلوا و تادیبکم  فی المشهد و   هو النصیح  هتعلمیکم 
مردم، مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی.بر     ;حین امرکم  هحین ادعوکم و الطاع  هجابالمغیب و اال

که از بیت المال دارید، نگذارم، شما را تعلیم دهم تا  که از خیرخواهی شما دریغ نکنم و حقی را  من است 
فا کنید و در نهان و آشکارا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید ; اما حق من بر شما این است که به بیعت و

برآیید از عهده  و  بپذیرید  و چون فرمان دهم  بیایید  را بخوانم  کنید، چو شما  ادا  )نهج حق خیرخواهی 
 (. 34البالغه، خطبه 

کوتاه انتظارات حکومت از مردم و انتظارات مردم از حکومت را تبیین  در حقیقت حضرت در این بیان 
کمان و توجه فرموده اند.نکته قابل توجه در   کردن، بیان حقایق تلخ به حا که انتقاد  این زمینه آن است 

کم و نظام اسالمی و قوانین آن نیست ; به عبارت  کژی ها، مانع اطاعت از حا دادن آنان به انحرافات و 
که مردم موظف به ارائه دیدگاه های خیرخواهانه خویش هستند، موظف به اطاعت از  ، همچنان  دیگر

کم در مواق  .ع لزوم نیز می باشندحا
کمان و حکومتد(   : سؤال و استیضاح از عملکرد حا

سؤال و استیضاح دو نمود بارز از مشارکت سیاسی مردم است و از جمله حقوق سیاسی افراد محسوب 
که برای مردم حق سؤال و استیضاح از عملکرد   می شود و یک نظام مردم ساالر در حقیقت نظامی است 

برنامه های خود   نظام و  و  دیگر، حکومت  عبارت  به  باشد;  قائل  مناسب  کارهای  از سازو  استفاده  با  را 
هم  آورد،  فراهم  را  استیضاح  و  امکان سؤال  است هم  و موظف  گوست  پاسخ  نظام  و  اسالمی، حکومت 
گو بودن در  گو باشد.اصوال احساس پاسخ  نسبت به آن احساس تعهد و مسؤولیت کند و متعهدانه پاسخ 

که مقابل مردم کژراهه ها و غلتیدن در دیکتاتوری و استبداد باز می دارد. این  ، حکومت ها را از ورود به 
گویی از اعمال در روز جزاست و معتقدیم یک  جزء اصول اعتقادی ما مسلمانان توجه به ضرورت پاسخ 

حکمتی دارد   ،1شد   روز باید در درگاه الهی در قبال آنچه کرده ایم پاسخ گو باشیم و از همه ما سؤال خواهد
و آن این است که انسان مسؤول می سازد و انسانی که در برابر خداوند خود را مسؤول و پاسخ گو احساس 

 
 « 24( آیه 37وقفوهم انهم مسئولون »صافات ) 1
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https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text381572
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گونه است احساس تعهد به پاسخ  کرد.همین  کند، سعی در اصالح رفتار و حرکت در مسیر صواب خواهد 

گر دولت ها به خواست،  که بی شک ا نظر و مشکالت و دیدگاه های مردم گویی دولت ها در مقابل مردم 
کنند و خود را موظف به حل مشکالت آنان و تحقق آمال و آرزوهای آنها   به ویژه در یک جامعه   -توجه 

محتاج   -اسالمی   مهم  این  البته  یافت;  خواهد  تحقق  باالیی  بسیار  حد  در  سیاسی  توسعه  بدانند، 
م است و از جمله نقش احزاب سیاسی در یک سیاسی و حتی قضایی الز  -سازوکارهای حقوقی، اجتماعی  

کار ویژه باشد  .نظام اسالمی می تواند تحقق بخش این 
 :حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر چنین می فرماید

منک   هارک فان فی ذلک ریاضبک حیفا فاصحرلهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم; باصح  هو ان ظنت الرعی
گر رعیت بر تو گمان ستم برد،   ;لنفسک و رفقا برعیتک و اغدارا تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق ا

که بدین رفتار    ، کار آنان را از بدگمانی شان خارج ساز عذر خود را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این 
که می آوری، به آنچه می خواهی می رسی و آنان را خود را به عدالت، خوی و عادت می دهی و   با عذری 

 (.  53)نهج البالغه، نامه نیز به حق استوار می سازی 
کمک بسیار مؤثری در پیشبرد   شفاف سازی مواضع، برنامه ها و عملکردهای یک دولت و نظام اسالمی 

 .مقاصد آن و جلب پشتیبانی مردم از نظام خواهد کرد
توجه   قابل  و نکته  مردم  مقابل  در  نظام اسالمی  در یک  مدیران  و  رهبران  بودن  گو  پاسخ  که  است  آن 

گویی آنان در مقابل خداوند و روز قیامت ندارد، بلکه  پذیرش انتقادات و سؤاالت آنان، تعارضی با پاسخ 
می در در راستا و در تکمیل آن تحلیل می شود.قطعا کسانی که به دلیل اعتقادات دینی و آموزه های اسال

برابر کوچک ترین عملکرد خود، احساس مسؤولیت در برابر خدا دارند، هرگز از پذیرش سؤال و استیضاح 
گویی در مقابل  گویی به سؤال مردم به مراتب سهل تر از پاسخ  کنند، چون پاسخ  مردم شانه خالی نمی 

به   گویی  پاسخ  مقام  در  خداست،  مقابل  در  گویی  پاسخ  آماده  که  کسی  و  تر خداست،  آماده  مردم 
کرده است به او  که یکی از عامالن حکومتی اش در بیت المال خیانت  کرد  گمان  است.حضرت امیر وقتی 

 :چنین نوشت
س بده و حساب خود را برای من باز پ  ;فارفع الی حسابک و اعلم ان حساب اهلل اعظم من حساب الناس

 (.40)نهج البالغه، نامه بدان که حساب خدا بزرگ تر از حساب مردمان است

https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text382010
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text382010
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text381996


کاو   192     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
گو هستند و ان شاء  بدین سان امام تنها بر اعتماد به عامالن خویش و این که اینان در مقابل خدا پاسخ 
کنار  در  را  خود  حکومت  عامالن  از  حسابرسی  بلکه  کند،  نمی  کتفا  ا شد،  نخواهند  خالف  مرتکب   اهلل 

 .حسابرسی خداوند امری الزم و از جمله اسباب و لوازم حکومت داری صحیح می داند
وجود فضای باز سؤال و استیضاح در جامعه سیاسی و یک نظام مردم ساالر دینی راه را بر هر گونه ستایش 
های افراطی و متملقانه که آفت یک حکومت مردمی و اسالمی است سد می کند.بینش و منش حکومتی 

ام علی راه میانه بین مدح و ستایش چاپلوسانه و مخالفت های غیر منصفانه با نظام اسالمی را نشان ام
که مبتنی بر مشاهده محاسن و معایب با هم است دعوت  می دهد و مردم را به نقد منصفانه حکومت 

گیرد ن که بی جهت و افراطی مورد ستایش قرار  کم اسالمی را از این  کند و به شدت حا کند و می  هی می 
 :می گوید

، و قد    هو ان من استحف حاالت الوال عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر و یوضع امرهم علی الکبر
کنت کذلک و لو  احب   کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب االطراء و استماع الثناء و ست بحمداهلل 

را    ;ان یقال ذلک لترکته آنان  که بخواهند مردم  در دیده مردم پارسا، زشت ترین خوی والیان آن است 
که در  کبر و خود خواهی بگذارند و خوش ندارم  کارهایشان را به حساب  دوستدار بزرگمنشی بشمارند و 

که من دوستدار ستودنم و خواهان ستایش شنودن.سپاس خدا را   که بر چنین صفت خاطر شما بگذرد 
گر ستایش دوست بودم آن را وا می نهادم  (.216)نهج البالغه، خطبه نزادم و ا

کمان و تبعیت محض از آنان و تنزیه مطلق  گرایش فرهنگ عمومی جامعه به تعریف و تمجید و ستایش حا
ستایش   عملکرد آنان باعث می شود ویژگی منتقدانه خود را از دست بدهد و عادت رهبران به تکریم و 

 .مانع شنیدن و برتافتن اعتراض و انتقاد خواهد شد
ع و احکام دینی ه:   مخالفت با حکومت در صورت خروج از مدار شر

کمی جز  بر پایه مبانی کالمی شیعه که حکومت از آن خدا و ماذونین از جانب اوست، هیچ حکومتی و حا
ع مجاز به حکومت نیست و در این صورت   او نامشروع و مخالفت در در چارچوب قوانین شر حکومت 

مقابل آن وظیفه است ; البته روشن است که در این صورت چنین حکومتی وجه و صبغه دینی را از دست 
، به عبار(165)نهج البالغه، حکمت     ;« الخالق  هلمخلوق فی معصی  هال طاع» می دهد، چون تر ت ساده 

که در قالب قوانین اساسی و  حکومت دینی حکومت احکام و ارزش های الهی و دینی در جامعه است 

https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text236242
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text236242
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text236242
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text103813
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ع تجلی می یابد و بدیهی است خروج از این مدار سبب و مجوز عدم  موضوعه غیر مغایر با موازین شر

بصره مامور می ساخت، اطاعت از آن خواهد بود. حضرت امیر زمانی که عبداهلل بن عباس را برای حکومت  
 :خطاب به مردم فرمود

یا معاشر الناس، قد استخلفت علیکم عبداهلل بن عباس، فاسمعوا له و اطیعوا امره ما اطاع اهلل و رسوله 
اعزله عنکم الحق فاعملونی  زاغ عن  او  به عنوان ای     ;فان احدث فیکم  را  مردم، من عبداهلل بن عباس 

کم و والی قرار دادم.سخن او را بشنوید و از امر او مادام که در اطاعت خدا و رسول  جانشین خود بر شما حا
گر بدعتی نهاد یا از حق روی گردان شد به من اطالع دهید تا او را از حکومت کردن  اوست اطاعت کنید و ا

 (. 420: 1371)شیخ مفید، بر شما عزل کنم
کم، حرکت و رفتار او بر مبنای  ک تبعیت از حا چند نکته قابل توجه در این عبارت وجود دارد: اوال، مال
کمان است و در صورت مشاهده  کار حا شریعت و حق و احکام الهی است ; ثانیا، وظیفه مردم نظارت بر 

هستند   او  برکناری  به  موظف  مسلمانان  جمعی  خرد  حکم  به  و  ع  شر باید خالف  برکناری  این  ثالثا،   ;
گیرد و در یک نظام حکومتی مردم ساالر همه چیز بر وفق قانون باید  قانونمند و از طرق قانونی صورت 
گیرد ; از این رو حضرت فرمودند در صورت خروج عبداهلل بن عباس از حق به من اطالع دهید تا  صورت 

 .منیت جامعه را برهم نزنیداو را عزل کنم، یعنی خودسرانه عمل نکنید و نظم و ا
که مردم  کم به اطاعت از خدا و رسول است; زمانی  ک تعهد حا کم اسالمی بر مال اصوال بیعت مردم با حا
می  میان  در  آنان  با  گیرندگان(  )بیعت  را  شرط  همین  کردند،  می  بیعت  علی  حضرت  حکومت  برای 

 :گذاشتند
فی اعناقکم و القرآن    هلنا علیکم و ال بیع  هرسوله و ان لم نف لکم فال طاع  هاهلل و سن  هنبایعکم علی طاع
گر بر آن وفادار نماندم،    ;امامنا و امامکم ما از شما به شرط اطاعت از خدا و رسول خدا بیعت می گیریم و ا

: 1368)مجلسی،  نیست.قرآن راهنمای ما و شماستهیچ اطاعتی بر شما نیست و بر گردن شما هم بیعتی  
27) 

گر حکومت به تعهد خود عمل نکرد،  ع است و ا بنابراین حکومت دینی متعهد به عمل به مقتضای شر
، تعهدات مردم و حکومت دینی متقابل  کمند ; به عبارت دیگر مردم مجاز به مخالفت از دستورهای حا

https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text313758
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text313758
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text298191
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text298191


کاو   194     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
گر حکومت به تعهد خود پایدار نم اند، متقابال محلی برای وفادار ماندن مردم به تعهدات خود است و ا

 .نمی داند
گرفت، به آنان می  ، وقتی برای امام از مردم بیعت می  کم امام علی در مصر قیس بن سعد بن عباده، حا

 :گفت
سن و  اهلل  کتاب  علی  بایعوا  و  سن  هفقوموا  و  اهلل  بکتاب  فیکم  نعمل  لم  فان  بیع  هنبیه  فال  لنا    هرسوله 

گر ما به کتاب  ( ;علیکم ک و مبنای عمل به قرآن و سنت پیامبرش با )علی( بیعت کنید و ا برخیزید و بر مال
 ( 35: 1368)مجلسی، خدا و سنت رسولش در میان شما عمل نکردیم، هیچ بیعتی بر شما نداریم

کمان به تعهدات خود پیش فرض و مقدم بر عمل   اصوال در بینش و منش حکومتی امام علی عمل حا
 :مردم به بیعت و اطاعت است

النعم و  علیکم  وجبت هلل  ذلک  فعلت  الطاع  هاذا  علیکم  تعهدات    ;هولی  به  )اشاره  کردم  من چنین  گر  ا
)نهج البالغه، نامه دم است( نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر شماستخویش در مقابل مر

50 .) 
اصوال هرگونه خروج از مدار شریعت نوعی ستم بر خدا و مردم تلقی می شود و مخالفت و سرپیچی مردم  
گشته است، در حقیقت مبارزه با ستم و مخالفت با ستمکار است ;  که از مدار شریعت خارج  از حکومتی 

مقابل ال در  تمکین  هر صورت  به  و  است  نیز چنین  است، ستم  مراتبی  دارای  عدالت  که  بته همچنان 
 .ستمکار جایز نیست

 
 پژوهش: پیشینه 

در رابطه با حکمرانی، دموکراسی، نقش مردم در حکومت ها و همچنین نقش مردم در حکومت از دیدگاه 
در  که  ها  پژوهش  این  از  به بخش هایی  ادامه  در  که  است  گرفته  پژوهش هایی صورت  روایات  و  قرآن 

مر نقش  بندی شده  دسته  ارائه  لیکن  می شود  اشاره  اند  گرفته  قرار  بررسی  مورد  در تحقیق حاضر  دم 
حکمرانی مبتنی بر مبانی اسالمی همچون نهج البالغه از خأل های مشاهده در پژوهش های پیشین می 

که در این مقاله سعی شده است به این مهم پرداخته شود.   باشد 

https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text239520
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text239520
https://hawzah.net/fa/Article/View/46437/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?SID=214758#Text382007
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 ی ت و حکمرانیری (، در مقاله خود تحت عنوان »مد 1398حمیدی و رمضان شمس ) .1

از منظر    یت و حکمرانیریموجود از مد  یدگاه هاید  یسدر اسالم از منظر نهج البالغه«، به برر
که  ین پژوهش پاسخ به ایا  یهدف اصل  .نهج البالغه پرداخته اند ك حکومت ین سوال است 

گیخوب چه و )ع( در رابطه با  یه ها و دستورات امام علیاز منظر نهج البالغه دارد و توص ییهایژ
چ ایآن  روش  توصیست.  پژوهش  اس  یلیتحل–یفین  و  بوده  متعدد  منابع  به  مراجعه  با  و  ت 
  یدگاه نهج البالغه میاز د  یاسالم  یت و حکمرانیریبه مد  یعلم   یافته هایاز    ین برخیهمچن
 .پردازد

2. ( بابایی  و  رباط  شیخ  های  1397یوسفی  مؤلفه  »استخراج  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)
د باال  اسناد  با  تطبیقی  بررسی  و  اشتر  مالک  نامۀ  اساس  بر  خوب  جمهوری  حکمرانی  ستی 

اسالمی ایران« با استفاده از روش داده بنیاد الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه عهدنامه مالک  
اشتر را ارائه نموده اند و همچنین اسناد بالدستی کشور را از نظر توجه به حکمرانی خوب مورد 

 بررسی قرار داده اند.
و همکاران) .3 الگو1397منتظری   « با عنوان  از    ی (، در پژوهش خود  حکمرانی خوب 

گامی در جهت تبیین الگو کیفی، با  یاسالمی ایرانی پیشرفت« با رویکرد یدیدگاه نهج البالغه: 
حکمرانی خوب از دیدگاه    یداده بنیاد به بررسی شاخصها  ی مفهوم ساز  یاستفاده از استراتژ 

رائه الگویی  نهج البالغه پرداخته است و سپس با ا  ی حضرت علی)ع( در قالب خطبه ها و نامه ها
کریمه، آن را با الگوها کند؛ بدین ترتیب   یبا عنوان حکمرانی  رایج حکمرانی خوب مقایسه می 

کلید واژه ها که براساس  مرتبط با حکمرانی انتخاب شدند، در    یکه بخشهایی از نهج البالغه 
کدگذار مرحله  محور  یسه   ، دستاورد  یباز قرارگرفتندکه  تحلیل  و  تجزیه  مورد  انتخابی  آن،   و 

و    86کد،  606برداشت   پدید  24مفهوم  عنوان  به  فاضله  رفتار  داد  نشان  نتایج  بود.    همقوله 
کریمه به عنوان الگو  یمحور حکمرانی خوب از   یو در تعامل با عوامل دیگر موجد حکمرانی 

 دیدگاه نهج البالغه است. 
یت  ( در پژوهش خود با عنوان »نقش مردم در حکومت اسالمی )مشروع1395رسطا)ا .4

کارآمدی؟(« نظریات مختلف درباره نقش مردم در حکومت اسالمی   بررسی  و ارزیابی  بخشی یا 



کاو   196     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
شده است؛ ادله موافقان و مخالفان هر یک از نظریات، تبیین شده و در نهایت نظر حضرت 

 امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله( در این خصوص بیان شده است.  
ژوهش خود با عنوان »نگرشی میان رشته ای به حکمرانی  (، در پ1394درزی و صدریه) .5

که سه شاخص   خوب؛ زمینه مند سازی حکمرانی خوب در قران و نهج البالغه« نشان دادند 
کمیت قانون و پاسخگویی از اهمیت و اولویت برخوردار است. همچنین در این   کنترل فساد، حا

بر ویژگی های معنوی، الهی و   اسالمی  -پژوهش مشخص شد حکمرانی خوب در گفتمان دینی
گرا تمرکز داشته و متأثر از سعادت اخروی است.   آخرت 

6. ( البالغه 1394امیری  نهج  بر  مبتنی  عمومی  »مدیریت  عنوان  با  پژوهش خود  در   ،)
(« به طراحی الگوی مدیریت عمومی بوسیله کاوش در نهج البالغه بویژه 53)مورد مطالعه : نامه  

ا  53نامه   اند.  به پرداخته  تحقیق  فرایند  در  و  است  محتوا  تحلیل  بر  مبتنی  تحقیق  ین 
مقوله و در نهایت، به الگوی پنج بعدی شامل ارکان،  18مؤلفه،    99شاخص،    500مفهوم،  1200

 .ابعاد، روشها، ماهیت و انواع منجر شده است
( در پژوهش خود با عنوان »تبیین جایگاه مردم در حکومت 1393افتخاری و اسدی)  .7

با موضوع مردم و  اسالمی   ارتباط مستقیم ماهیت حکومت اسالمی  به  از منظر شهید صدر« 
حکومت   در  مردم  جایگاه  از  پژوهش  این  در  اند.  پرداخته  سیاسی  نظام  در  ایشان  جایگاه 
اسالمی از منظر ایت اهلل صدر سوال شده است و با استفاده از روش تحلیلی و مستند به نظام  

ریه خالفت سیاسی انسان نشان داده شده است که آیت اهلل صدر  مفهومی و ساختار معنایی نظ 
کید بر حق تکوینی انسان ها در عرصه عمل سیاسی، مشروعیت حکومت اسالمی را با نقش   با تا

کرده است.    مردم فهم و تحلیل 
کری) .8 (، در مقاله ای تحت عنوان »تأملی بر مؤلفه های حکمرانی خوب در  1393شا

که امام علیبه روش ت  »نهج البالغه هم در مقام    )ع(وصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافت 
کم کند   ، معتقد به حکمرانی خوب بود و هم در مقام عمل می کوشید که آن را در جامعه حا نظر
بر  مبتنی  اساس  از  که  باشد  خوب  حکمرانی  مصداق  تواند  می  حکومتی  که  بودند  معتقد  و 

 .ضوابط عقلی، شرعی و مقبول مردم باشد
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هرندی) .9 و  تب 1393خاشعی   « عنوان  تحت  خود  تحقیق  در  حکمرانیی(،  ابعاد   ی ن 

س  یمبتن  یمتعال عل  یحکومت  هری بر  تلفیامام  روی)ع(  اجتهادیق  تحل  یکرد  با یو   » محتوا  ل 
 یحکمران یان ابعاد و مؤلفه هایرویکردی بنیادی و با تلفیق روش اجتهادی و هرمنوتیک  به ب

د از  حکومتیجامع  م  یدگاه  )ع(  علی  حکمران   یامام  مدل  و    ه ر یسبر    یمبتن  یمتعال  یپردازد 
: 1ن مقاله در دو بخش ارائه شده است:  یا . دینما  ین می)ع( را تدویرمؤمنان، علیام  یحکومت
  یشه هایآن بر اساس اند  یز بازخوانیو ن  یحکمران  یه ها، و الگوها یم، نظریو نقد مفاه  یبررس

  .اتی ات و روایجامع بر اساس آ یحکمران یا مکمل الگوین  یگزیاصول جا ی: معرف2اسالمی. 
(،در مقاله ای تحت عنوان »طراحی مدل حکمرانی خوب بر 1393وسفی و بابایی )ی .10

اساس نامه مالک اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی «  با استفاده از روش  
با   آنرا  ، سپس  پرداخته  امیرالمؤمنین  منظر  از  اصول حکمرانی خوب  استخراج  به  بنیاد  داده 

 .یسه نموده استدیدگاه بانک جهانی مقا
کری) .11 خوب در نهج   ین حکمران یی(، در پژوهش خود با عنوان »تب1393سردارنیا و شا

گرا« درصدد تحلیزم  یکرد روشیالبالغه با رو آن    یخوب و شاخص ها  یحکمران  یل و بررسینه 
گرایزم  یروش  یکرد نظریدر نهج البالغه با رو گرای-یینه  بوده اند. در این پژوهش    ییا اجتماع 

  ی و فرامکان  یکامال  مطلوب فرازمان  ی ک الگویخوب در نهج البالغه در قالب    یوع حکمرانموض
  یو پذیرش مشروط و وضعیت مند تمام  شاخص ها  یاسالم  یدی ک جامعه توحیدر بستر  

 م شده است. یغرب ترس یاسیشه سین مفهوم در اندین ایامروز 
زفرقندی) .12 فتاحی  و  عنوان1392صالحی  تحت  خود  مقاله  در  در    (  مردم  »جایگاه 

آرای   بر  مبنای  تشکیل حکومت اسالمی« به بررسی نقش مردم در تشکیل حکومت اسالمی 
انتخاب  و  انتصاب  نظریه  اساس  بر  الشرایط  فقیه جامع  والیت  به  بخشی  مشروعیت  در  فقها 
تبیین شود سپس نقش مردم در تشکیل حکومت اسالمی در موازین دینی اعم از دالیل عقلی  

: به    و نقلی و  گیرد. نتیجه ارائه شده عبارتند از سیره معصومین علیهم السالم مورد بررسی قرار 
تحقق   و  دارند  کننده  تعیین  و  اساسی  در تشکیل حکومت اسالمی نقش  مردم  رسد  نظر می 

 حکومت اسالمی مبتنی بر پذیرش و یا عدم پذیرش آنان است.  



کاو   198     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا
عنوان »نظریه حکمرانی خوب از (، در مقاله ای تحت  1392شاه آبادی و جامه بزرگی ) .13

امام   دیدگاه  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  تحلیلی  توصیفی  روش  با  البالغه«   نهج  دیدگاه 
علی)ع( درباره حکمرانی نه تنها منافاتی با نظریه حکمرانی خوب ندارد بلکه در بسیاری از موارد  

کاملتر و جامعتر می باشد  .از آن 
 
 

 روش پژوهش -2
کتاب   حکمرانی از منظر امام علی علیه السالم  ارائه نقش های مردم در  هدف پژوهش حاضر   و مبتنی بر 
و   ق حاضر یتحق  است.  شریف نهج البالغه   که مدیران  آن  اثر آن در میان مخاطبین  و  با توجه به نقش 

اسالمی حکمرانی  و  مدیریت  حوزه  به  مندان  عالقه  و  کاربردی  کارگزاران  هدف  روش،   ازلحاظ  ازنظر  و 
  حکمرانی  نقش های مردم در آوری اطالعات در مرحله شناسایی  است. روش جمع  یشیمایپ-یفیتوص
کتابخانه  به کتاب   .است  ایصورت مطالعات  کلمات مرتبط، بخش هایی از متن  ابتدا با جست و جوی 

گردید و پس از آن با مطالعه مت گزاره های مرتبط با نقش ها  شریف نهج البالغه انتخاب  ن های منتخب 
گزاره های مشخص شده نقش های مردم در حکمرانی  گردیدند و پس از آن با تحلیل محتوای  مشخص 

گردید  ند.  تعیین 
 پیشنهاد نقش های مردم در حکمرانی    جهت ارائه    پس از آن با بررسی نقش های احصاء شده الگویی

 گردید.  
 

 های پژوهش یافته  -3
گرفت و   در این پژوهش   کلمات منتخب مورد جست و جو قرار  کل متن نهج البالغه شریف با   276ابتدا 

گرفت.   عبارت مورد انتخاب قرار 
کننده  27نامه و  51خطبه،   48در این مرحله مجموعا   گزاره های تداعی  گرفت و  حکمت مورد بررسی قرار 

گردیدند.   نقش از بین عبارات مشخص شده انتخاب 
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که در جدول شماره  10مجموعا   نقش های احصاء شده و منبع احصای هر   یک  نقش احصاء شده است 

 ئه شده است .یک از نقش ها ارا
 جدول شماره یک: نقش های مردم در حکمرانی و منابع شناسایی و استخراج نقش ها

 عنوان نقش  ردیف
 منبع شناسایی

 حکمت  نامه خطبه 

1 
 ، خیرخواه،  مشاور

کننده  نصیحت 
216 ،118 ،34   

، پشتوانه  2  ، 118، 216، 34 یاور
18 ،35 ،57 ،2 ،38  ،

53، 
 

  53 216 ناظر و مراقب 3

 مدافع و مجاهد 4
212 ،34  ،48  ،

118 
38 ،2 ،18 322  ، 

5 
دهنده،   تشکیا 
و   بخش  مشروعیت 

 )مؤید(  همراه
229،34  ، 53 ،57 ،6 ،18 ،54  ،  

 ،  34، 151 پیرو و مطیع  6
6 ،29 ،60 ،53  ،2  ،

57 ،18 
 

7 
صاحب، مالک، ولی  

 نعمت 
 53 ،51  

 متعلم، متربی  8
94  ،233 ،16  ،
34 ،32 ،37 ،17  ،

48  ، 

27 ،19 ،53 ،67 ،57  ،
19 ،25  ،46 ، 

343 ،24  ،
322  ، 



کاو   200     م السال هیعل یامام عل  دگاهیاز د یمردم در حکمران ینقش ها یوا

 
مبتنی بر نهج البالغه با بررسی نقش ها و ماهیت پس از احصاء و استخراج نقش های مردم در حکمرانی  

کمیت ، نظامات و جامعه دسته بندی و   گردید. و متناسب با این   چینشآنها، نقش ها در سه سطح حا
گردید. تصویر شماره    چینش الگوی نقش های مردم در حکمرانی مبتنی سطح   یک  بر نهج البالغه ارائه 

 الگوی نقش های مردم در حکمرانی را نشان می دهد.   دو  بندی نقش آفرینی در حکمرانی و تصویر شماره  
 
 
 جامعه                                                                       
 
 
 

    
 نظامات

 
 
 
 
 

 سطح بندی نقش آفرینی در حکمرانی   یک تصویر شماره 
 
 

  مخاطب، رعیت  9
76،46،53 ،59 ،18  ،
19،60 ،27  ، 

199 ،147  ،
322 ،24 ،10 

  67، 46، 27،  19، 25  )مالیات دهنده( حامی  10

 حاکمیت
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کمیت، نظامات  همانطور که در تصویر شماره دو مشاهده می گردد ده نقش احصاء شده در سه سطح   حا
گردیده اند.   و جامعه توزیع و ارائه 
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 گیریبندی و نتیجه جمع -4
های مردمی است. مفهوم   یقینا  نیازمند به پشتوانه  و تثبیت و تعمیق اهداف آن  تشکیل حکومت اسالمی

گیری نظام   در متون دینی بیانگر لزوم حضور مردم در صحنه برای شکل  «امت»و    «امامت«های    واژه
با دو بال به سوی مقاصد خود پرواز  که  اسالمی است و در صورت تشبیه حکومت دینی به یک پرنده 

کبوتری بال شکسته   به مانندهای آن خواهند بود. حکومت بدون مردم،    میکند، قطعا  مردم و رهبر بال
که   مطالب پیرامون نقش های مردم   رسد. مجموعه    به هدف نهایی نمیش و تکاپو ها  با همه تالاست 

پردازی حکومت دینی و   نظریه  ساحتکه چه در    در جکمرانی اسالمی این نکته را خاطر نشان می سازد
، تا  بسیار حائز اهمیت و حیاتی استو یا عدم قبول مردم    قبولتشکیل نظام اسالمی ،    ساحتچه در  

که ع نشین   منصوب از جانب خداوند متعال را خانه  (  ع)دم حضور مردم در صحنه امام معصوم  جایی 
بلکه   نیست،  واقعی  غیر  و  نقش شعاری  یک  اسالمی  تشکیل حکومت  در  مردم  نقش  بنابراین  میکند. 

بی بهره شدن از آثار و برکات خواست و اراده مردم حکومتی را تشکیل میدهد و یا عدم رغبت آنها موجبات  
گرفتن جایگاه، نقش تحقق نظام اسالمی را فراهم می سازد.   بنابر این تشکیل هر حکومتی بدون در نظر 

و رضایت مردم در تشکیل حکومت راهی جز شکست و زوال آن حکومت در پی نخواهد داشت و خداوند 
المی آن را به اختیار انسانها سپرده است، متعال نیز با وجود اراده تشریعی مبنی بر تشکیل حکومت اس

هرچند تخلف از این اراده معصیت بوده و عقاب اخروی را نتیجه میدهد. از همین رو بر آحاد امت اسالمی 
ع مقدس را  واجب است تا به هر طریق موجبات تشکیل حکومت اسالمی را فراهم آورند و خواسته شار

 .  محقق نمایند
نظام اسالمی نقشی غیر قابل انکار است این نقش آفرینی در   ییمردم در برپا  قشنهمچنین همانطور که   

   بقا و ارتقای این نظام نیز نقشی مثال زدنی و مهم است. 
این مطالعه نشان می دهد که مردم در شکل گیری، تثبیت و ارتقای حکمرانی اسالمی نقش مهم و حیاتی 

باید این نقش آفرینی را بشناسد و برای تحقق آن طراحی به عهده دارند و سازوکارهای حکمرانی اسالمی  
 انجام دهد. ویژه ای را 
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گام های  کمیت با حضور و بیعت خود مؤید حکمرانی هستند و در  مطابق این پژوهش مردم در الیه حا
کمیت در جهت اجرای صحیح حکمرانی  بعد با نقش نظارت خود و همچنین با نقش مشاوره خود به حا

کنند کم و کمک می  . در الیه نظامات مردم اوال یاری دهنده حکمرانی هستند ، ثانیا با تبعیت خود از حا
نظامات حکمرانی عامل ایجاد ثبات در نظامات و اثربخشی آن هستند و با ارائه مالیات ها حمایت کننده  

مصرف مالی اجرای نظامات حکمرانی به شمار می آیند. در سطح جامعه مردم هم مخاطب حکمرانی و  
که یکی   و هم    کننده محصوالت و خدمات حکمرانی هستند از طرفی متربی و متعلم هستند به این معنا 

و همچنین مردم در حکمرانی نقش  باشد  آحاد جامعه می  از مهمترین اهداف حکمرانی اسالمی رشد 
 مدافع و نیرویی مجاهد حکمرانی در چالش ها و مقابله با دشمنان می باشند. 

کردن این نقش ها در سیاست مدنظر نظ  ر قرار دادن نقش های مردم در سه سطح حکمرانی و لحاظ 
تعالی مستمر سازوکارهای   و  ارتقاء  و بستر سازی  ریزی ها موجبات تحکیم حکمرانی  برنامه  و  گزاری ها 

گردد.   حکمرانی اسالمی می 
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