قرآن کریم و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی مردم
غالمعلی عزیزیکیا
مقدمه
یکـی از بارزتریـن ابعـاد دین مبین اسلام ،توجه بـه امور اجتماعی اسـت .این
دیـن الهـی اگرچـه در ظاهر وظایـف و تکالیف فـردی را نیز بیـان میکند؛ اما
همـهی آنهـا بـا اجتمـاع پیوند داشـته و رد پـای ارتبـاط با جامعـه در همهی
ابعـاد و زوایـای آن دیـده میشـود بـه گونـهای کـه عالمه طباطبایـی همهی
شـوون اسلام را اجتماعـی میدانـد( .المیـزان ،ج ،4ص )126فردیتریـن
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عبـادات؛ مثـل نمـاز و روزه نیـز آثـار اجتماعـی دارد؛ مثلا نماز هـم در ظرف
اجتمـاع تشـریع شـده و برگـزاری آن به صـورت جماعت مطلوب اسـت و فرد
در نمـاز خـود بـه صـورت جمعـی ،خـدا را میخوانـد « :ایـاک نعبـد و ایـاک
نسـتعین »... .و در پایـان هـم با سلام جمعی از نمـاز خارج میشـود .در روزه
بـا گرسـنگی به یـاد محرومـان و گرسـنگان میافتد و هـمدرد آنان میشـود
و در پایـان فصـل روزهداری بـه نیایـش جمعـی در اجتمـاع عیـد روی آورده،
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حاکمـان را تامیـن کنـد و در خدمـت سیاسـت نااهلان
باشـد ،مقبـول و مطمـح نظـر آنـان بـود و در نهایـت در
پـی جدایـی مـردم از وظایـف اجتماعی خـود ،دین منزه
از سیاسـت را ترویجکردند و در سـدههای پسـین چنان
ایـن تفکـر رواج یافت که اگر کسـی اندک گرایشـی به
امـور سیاسـی  -اجتماعـی از خـود نشـان مـیداد ،او را
دنیاگـرا و بیتقـوا میپنداشـتند و اگـر امـکان تشـکیک
در تقـدس و تدیـن او نبـود ،رفتـار او را ناصـواب و خطا
میشـمردند و فهـم او از مسـایل دینـی را انحرافـی
مینامیدنـد .یکـی از موفقیتهـای حضـرت امـام
خمینـی(ره) در دوران معاصـر ،طـرح مباحـث اجتماعـی
اسلام و بـه صحنـه آوردن دیـن در عرصـهی اجتمـاع
بـود .قـرآن را کـه در میـان عامـهی مـردم فقـط برای
ثـواب بـردن از قرائـت؛ هدیـه بـه امـوات ، حفاظـت از
جـان و مـال و .. .و در میـان خـواص ،گاه برای اسـتناد
بـه برخـی از احـکام فقهی و یـا اخالقی آن مطـرح بود،
بـرای اصلاح امـور اجتماعـی مسـلمین بـه کار گرفت
و در حـد امـکان بـه مهجوریـت زدایـی از آن پرداخـت.
امـام ( ره ) بـر همیـن اسـاس مردم را به صحنـه آورد و
پـس از پیروزی در سـرنگونی نظام وابسـته به اسـتکبار
جهانـی ،حکومـت جدیـد را بـه رای گذاشـت و مـردم با
شـرکت بینظیـر خـود در انتخابات ،جمهوری اسلامی
را برگزیدنـد و ایـن مشـارکت پـس از چهـل سـالگی
انقلاب همچنـان ادامـه دارد و نزدیـک بـه چهـل همه
پرسـی در امـور مختلـف سیاسـی -اجتماعـی برگـزار
گردیـده اسـت .در ایـن سـخن کوتـاه برخـی از آیـات
قـرآن کریـم را کـه جلوههایـی از مشـارکت و اثرگذاری
مردم را در سرنوشـت سیاسـی -اجتماعی خویش نشـان
میدهـد ،فهرسـتوار بیـان میکنیـم.
دستهبندی آیات

آیـات بیانگـر لزوم مشـارکت مسـلمانان در فعالیتهای
سیاسـی -اجتماعـی بـه مثابـه یکـی از ابعـاد سـرمایهی
اجتماعـی در دسـتههای زیـر قابـل ارائه اسـت.
اول .آیات بیانگر لزوم مشارکت و همافزایی
در مسیر خوبیها ، محافظت خود و دیگران از
نارواییها.
« تعاونـوا علـی البـر و التقـوی و ال تعاونـوا علـی االثم و
العـدوان» (مائده)2،
بـر وتقـوا در فرهنـگ اسلامی مصادیـق فراوانـی دارد
و بیتردیـد همـکاری در تشـکیل ، نگهـداری و تلاش
بـرای اسـتمرار نظام اسلامی از مصادیق مهـم تعاون بر
نیکـی و تقواسـت .افراد مختلف بر پایـهی وزن اجتماعی
خـود ، تـوان و دانشـی کـه دارنـد مخاطـب ایـن آیهاند و

بایـد در ایـن مسـیر بکوشـند .بیتریـد در زمـان حاضـر
مشـارکت فعـال در انتخابـات بـه صورتهـای مختلـف،
جلـوهای از ایـن همـکاری و همافزایـی اسـت.
دوم .آیات بیانگر تواصی به حق و صبر
« و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» (عصر)3،
سـفارش بـه رعایـت حق در همـهی ابعاد فکـری ،عملی
و بردبـاری و اسـتقامت در زندگـی فـردی و اجتماعـی،
توانبخـش مومنـان در پیمـودن مسـیر سـعادت دنیـوی
و اخـروی اسـت و همـهی امـوری که در قوام بخشـیدن
بـه زندگی بـه ویژه ابعـاد اجتماعی آن نقـش دارد در این
سـفارش داخـل اسـت؛ از ایـن رو توصیـه بـه مشـارکت
سیاسـی و تلاش بـرای برپایـی ارکان ادارهی جامعـه از
راههـای گوناگـون و از جملـه انتخابات ،مشـمول این آیه
خواهـد بود.
سـوم .آیات فرمـان دهنده به اتحـاد و همدلی
و بازدارنده از اختالف و کشـمکش
«واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا( »...آل عمران)103،
وفـاق و همبسـتگی از عوامـل اساسـی زندگـی اجتماعـی
اسـت و فقـدان آن سـبب فروپاشـی جامعه خواهد شـد به
همیـن دلیل ،دین هم بـه وحدت میان آحـاد جامعه فرمان
داده و راه دسـتیابی بـه آن را بیـان کـرده اسـت و هـم از
تفرقـه و جدایـی نکوهـش کرده و مـردم را از آن بازداشـته
اسـت .اگرچه هـر وحدتی مطلوب نیسـت و جامعهی دینی
بـر اسـاس «حبل اهلل» همبسـتگی دارد.
«و اطیعوا اهلل و رسوله وال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم
واصبـروا ان اهلل مع الصابرین» ( 46انفال)
ایـن آیـه اگرچـه در سـیاق آیات مربـوط به جنـگ و جهاد
اسـت؛ ولـی مفـاد آن میتوانـد دربـارهی همـه جنگهـا
از جملـه جنـگ سیاسـی ، اقتصـادی و .. .نیـز مـورد توجه
قـرار گیـرد و اتحاد ، همدلـی و فرمانپذیـری از فرماندهی
میدان و دوری از تشـتت و اختالف در همهی نبردها سـبب
کامیابـی جبهـهی خودی و شکسـت دشـمن خواهد شـد.
چهارم .آیات بیانگر امر به معروف و نهی از منکر
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کـه در آیـات متعـددی
بیـان شـده ،گسـتردهی وسـیعی از معروفهـا و منکرها را
شـامل میشـود؛ از معروفهـا در حوزهی فـردی گرفته تا
مسـایل کالن اجتماعـی ،همـه را در بـر میگیـرد .حفـظ
نظـام و قـوام جامعهی اسلامی در دوران معاصـر در برابر
دشـمنان حاکمیـت دینـی ،از مهمترین معروفهـا و نهی
از تخریـب وجهـهی مردمـی شـکوهمند آن ،مسـؤلیتی
همگانـی اسـت و میتوانـد در قالـب امـر بـه شـرکت در
انتخابـات و نهـی از بیتفاوتـی و شـانه خالـی کـردن از
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یکی از موفقیتهای حضرت امام
خمینی(ره) در دوران معاصر،
طرح مباحث اجتماعی اسالم و
به صحنه آوردن دین در عرصهی
اجتماع بود .قرآن را که در میان
عامهی مردم فقط برای ثواب
بردن از قرائت؛ هدیه به اموات،
 حفاظت از جان و مال و .. .و در
میان خواص ،گاه برای استناد به
برخی از احکام فقهی و یا اخالقی
آن مطرح بود ،برای اصالح امور
اجتماعی مسلمین به کار گرفت و
در حد امکان به مهجوریت زدایی
از آن پرداخت.

وظایـف اجتماعـی ،محقق گردد .اگرچه سـهم آمران و ناهیـان در ردههای
مختلـف جامعـه همسـان نیسـت و آنـان کـه اثرگـذاری بیشتـری دارنـد
مسـؤلیت افزونتـری خواهند داشـت.
پنجم .آیـات بیـانگـر مطلـوبیـت مشـارکت اجتـمــاعی به
خشمآورندهی دشمنان
خـدای متعالـی در آیـهی  122و 121سـورهی توبـه در بیـان ارزش و
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ـون» ()121؛
یعم ُل َ
حس َـن ما کانُوا َ
ـم الل أ َ
وا ِدیـ ًا إِال کت َـب ل َ ُهم لیجزِی ُه ُ
مـردم مدینـه و بادیهنشـینان اطرافشـان نمىبایسـت از پیغمبـر خـدا
تخلـف کننـد و نـه جـان خویـش از جـان وى عزیزتـر دارنـد ،ایـن بـه
خاطـر آن اسـت کـه در راه خـدا تشـنگى ، رنـج و گرسـنگى بـه آنـان
نمىرسـد و در جایـى کـه کافـران را بـه خشـم آورد قـدم نمىگذارند و
ضربـهاى از دشـمن نمىخورنـد ،مگـر آنکه بـه عوض آن براى ایشـان
عمـل صالحـى نویسـند ،کـه خـدا پـاداش نیکـوکاران را تبـاه نمىکند.
هیـچ خرجـى کم و زیـاد نکنند و هیـچ درهاى نپیمایند ،مگـر براى آنان
نوشـته شـود ،تـا خـدا بهتـر از آنچـه عمـل مىکردنـد بـه آنـان پاداش
دهد.
تردیـدی نیسـت که مشـارکت اجتماعی مـردم در جامعهی اسلامی و به
ویژه در انتخابات ،سـبب خشـم و ناراحتی دشـمن و خوشـنودی جبههی
مقاومت اسلامی در سراسـر جهان خواهد شـد .از این رو بر اسـاس این
آیـات ،شـرکت هدفمنـد مـردم در انتخابـات نه تنها سـبب اصلاح امور
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سیاسـی -اجتماعـی و پیشـرفت
امـور جامعـه خواهـد شـد ،بلکـه
یـاس و ناخشـنودی دشـمنان را
بـه دنبـال خواهـد داشـت و افزون
بـر بهرهمنـدی از آثـار دنیـوی آن،
پـاداش اخـروی متناسـب بـا آن
خواهند داشـت.
ششم .آیات بیانگر لزوم
مرابطهی مومنان با یکدیگر
ـروا َو
«یـا أَی َهـا الَّذ َ
ِیـن آ َم ُنـوا اصبِ ُ
ـروا َو راب ِ ُطوا َو اتَّقُـوا َّ َ
الل لَ َعلَّکم
صاب ِ ُ
ـون» (آل عمـران)200،
تُفل ُِح َ
عالمـه طباطبایـی ( ره ) دربـارهی
مرابطـه فرمـوده اسـت « :مرابطه
از نظـر معنـا اعـم از مصابـره
اسـت؛ چـون مصابـره عبـارت بود
از :وصـل کـردن نیـروى مقاومت
افـراد جامعـه در برابـر شـداید و
مرابطـه عبـارت اسـت از :همیـن وصل کـردن نیروها؛ اما نـه تنها نیروى 
مقاومـت در برابـر شـداید ،بلکه همهی نیروهـا و کارها ،در جمیع شـؤون
زندگـى دینـى ،چـه در حال شـدت و چـه در حـال رخا و خوشـى و چون
مـراد از مرابطـه ایـن اسـت کـه جامعه بـه سـعادت حقیقى دنیـا و آخرت
خـود برسـد  -و اگـر مرابطه نباشـد گـو اینکه صبـر من و تو ،بـه تنهایى 
و علـم مـن و تـو بـه تنهایـى و هـر فضیلـت دیگـر افـراد ،بـه تنهایـى 
سـعادتآور هسـت؛ ولـى بعضـى از سـعادت را تامین مىکنـد و بعضى از
سـعادت ،سـعادت حقیقـى نیسـت -بـه همین جهـت دنبال سـه جملهی
ـروا َو راب ِ ُطـوا» اضافه کـردَ « :و اتَّقُوا َّ َ
ون»
الل لَ َعلَّکـم تُفل ُِح َ
ـروا َو صاب ِ ُ
«اصبِ ُ
کـه البتـه منظـور از ایـن فلاح هـم فلاح تـام حقیقـى اسـت(.المیزان،
ج،4ص )144از ایـن بیـان میتـوان نتیجـه گرفت که کوشـش در جهت
تقویـت بینانهـای جامعـهی اسلامی از طریـق مشـارکت گسـترده در
انتخابـات،از مظاهـر بـارز مرابطه اسـت و سـبب تقویت اعتبـار جامعه در
رابطـه بـا کشـورهای مختلـف جهـان خواهد شـد.
هفتم .آیات بیانگر یاری کردن خداوند
مشـارکت سیاسـی اجتماعی مـردم در جامعهی اسلامی که بـا انگیزهی
حفـظ و تقویت نظام اسلامی تحقـق مییابد،از مصادیق روشـن نصرت
خداسـت کـه در ایـن آیه آمـده اسـت « :ان تنصروا اهلل ینصرکـم و یثبت
اقدامکم»(محمد)7،
هشتم .آیات بیانگر لزوم تالش برای اقامهی قسط
خـدای متعالـی یکی از اهداف بعثت انبیا را اقامهی قسـط دانسـته «لیقوم
النـاس بالقسـط» و بر همین اسـاس مـردم را به اقامهی قسـط فراخوانده
ِین بِالقِسـطِ شُ ـ َهدا َء ِ َّ
 لِ َو لَو َعلى 
ِین آ َم ُنـوا کونُـوا َق َّوام َ
اسـت« .یـا أَی َهـا الَّذ َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ً
یـن إِن یکـن َغنِیـا أو َفقِیرا َفـالل أولى ب ِ ِهما
أَن ُفسِ ـکم أَ ِو الوال ِ َد ِ
قرب ِ َ
یـن َو األ َ
َ
َ
َّ
َفلا تَ َّتبِ ُعـوا ال َهـوى أن تَع ِدلُـوا َو إِن تَلـ ُووا أو تُع ِرضُ ـوا َفـإِ َّن َ
کان بِمـا
الل َ
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ـون خَ بِیراً » (135نسـاء)
َعم ُل َ
ت َ
برپاداشـتن عدالـت دو گونـه تصـور میشـود  :نخسـت
معنـای معـروف آن که هر کسـی موظف اسـت بر اسـاس
عـدل رفتـار کنـد و سـخن بگویـد و .. .و گونـهی دیگـر
آن اسـت کـه در برپایـی قسـط در جامعـه بکوشـد؛ یعنـی
شـرایطی فراهـم آورد که عدالت اجتماعی و اجرای قسـط
محقـق گـردد .یکـی از راههای دسـتیابی به ایـن هدف،
مشـارکت سـازندهی اجتماعی اسـت کـه در دوران معاصر
در قالـب انتخابـات و همهپرسـی رخ میدهـد .اگرچـه
مسـتکبران جهانـی نیـز در مـوارد فـراوان از ایـن روش
بـرای تحقـق بیعدالتـی و بهرهکشـی از دیگران اسـتفاده
کردهانـد؛ ولـی عدالـتورزان نیـز با همیـن ابـزار میتوانند
بـه تحقـق اهـداف خـود دسـت یابند.
نهم .آیات بیانگر مطلوبیت مشورت
از جملـه اوصافـی اسـت کـه قـرآن کریـم بـرای مومنـان
ِیـن
بیـان کـرده ،مشـورت کـردن در کارهـا اسـتَ « .و الَّذ َ
مر ُهم شُ ـورى بَی َن ُهم َو
اسـ َتجابُوا ل َِربِّ ِهـم َو أَقا ُمـوا َّ
الصال َة َو أَ ُ
ُون » (شـوری )38،و بـه پیامبر  -صلی
ِم َّمـا َر َز ُ
قناهـم ین ِفق َ
اهلل علیـه و آلـه  -نیـز امـر بـه مشـورت بـا مـردم کـرده
ِـن َّ
کنـت َف ًّظا
ِنـت لَ ُهـم َو لَـو َ
اللِ ل َ
حمـ ٍة م َ
اسـتَ « .فبِمـا َر َ
َغل َ
َ
َضُّ
ُ
نهم َو اسـ َتغفِر
ع
اعف
ف
ِـک
ل
و
ح
ِن
م
ـوا
َلـب النف
ِیـظ الق ِ
َ ُ
َ
َ
َِّ
مـت َف َتـ َوکل َعلَ
َ
ى الل
ز
ع
ذا
إ
ـ
ف
ر
م
األ
ِـی
ف
م
ره
و
شـا
و
ِ ِ ََ َ
لَ ُهـم َ ِ ُ
إِ َّن َّ َ
الم َت َوکل َِیـن» (آل عمـران )159،امر پیامبر به
الل یحِ ُّـب ُ
مشـاوره با مـردم؛ مانند امر بـه عفو و اسـتغفار برای جذب
دلهـای مـردم و جلـب موافقـت جامعـه و در نهایت حفظ
مصالـح اجتماعـی اسـت و اینکـه زمامـدار و رهبـر مردم
چگونـه میتوانـد بـه بهتریـن شـیوه قانـون معتبـر جامعه
را اجـرا کنـد( .ر.ک :مصبـاح یـزدی ،حقـوق و سیاسـت
در قـرآن ،ص )296بنابرایـن مراجعـه بـه آرای عمومـی و
درخواسـت مشـارکت آنـان در بیـان دیـدگاه خـود بـرای
جامعـهی اسلامی ،دارای مصلحتـی مهـم و قابـل توجـه
اسـت و سـزاوار اسـت که یکایک افراد جامعه که شـرایط
حضـور در ایـن همهپرسـی را دارند ،در آن مشـارکت کرده
و بـر قـوام ، قـوت و شـوکت اجتمـاع خـود بیفزایند.
دهم .آیات بیانگر بیعت با حاکم اسالمی
از جمله آیاتی که میتواند بیانگر اهمیت همهپرسی به
عنوان مظهر مقبولیت نظام سیاسی باشد ،آیات بیعت با
ون
حاکم اسالمی است « .إِ َّن الَّذ َ
ِین یبای ُعونَک إِنَّما یبای ُع َ
الل ی ُد َّ
َّ َ
ینکث َعلى نَفسِ ِه
َکث َفإِنَّما ُ
وق أَیدِی ِهم َف َمن ن َ
اللِ َف َ
َو َمن أَوفى بِما عا َه َد َعلَی ُه َّ َ
الل َف َسیؤتِی ِه أَجراً َعظِ یم ًا »
(فتح)10،
مشـارکت سیاسـی اجتماعـی در دوران معاصـر از طریـق
انتخابـات ،افـزون بـر ابـراز پذیـرش و وفـاداری بـه نظـام

سیاسـی کـه نوعـی بیعـت بـا آن بـه شـمار میآیـد،
زمینـهی برگزیده شـدن مسـووالن ردههـای مختلف
را فراهـم مـیآورد و زمینـهای بـرای برطـرف کردن
اختالفـات احتمالـی در تصـدی پسـتهای مختلـف
مدیریتـی جامعـه اسـت .اگرچـه بیعـت مطـرح شـده
در قـرآن بـا انتخابـات متفـاوت بـوده و دارای اهداف
مختلفـی از قبیـل عضویـت رسـمی در جامعـهی
اسلامی ،پیمـان وفـاداری بـرای شـرکت در امـری
مهـم؛ ماننـد جنـگ و احـراز و اثبات مقبولیت اسـت؛
(مصباح یزدی،حقوق و سیاسـت در قـرآن ،ص-315
)319؛ امـا میتـوان گفـت کـه مصلحـت جامعـهی
اسلامی در ایـن دوران بـه مراجعـه بـه آرای عمومی
در ابعـاد مختلف سیاسـی به ویـژه در برابر دشـمنانی
کـه آرزوی فروپاشـی نظام سیاسـی مبتنی بر اسلام
و فاصلـه گرفتـن مردم از آن دارند ،بر کسـی پوشـیده
نیسـت بـه گونـهای که هـدف سـوم از اهـداف بیان
شـده را در بـر دارد .بنابرایـن میتـوان گفـت کـه
مشـارکت مـردم در امـور سیاسـی جامعه کـه یکی از
مظاهـر آن انتخابـات اسـت ،نوعـی بیعـت بـا آن بـه
شـمار میآیـد.
یازدهم .آیات بیانگر لزوم فرمانبری از حاکم
الهی
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ِین آ َم ُنوا أطِ ی ُعوا الل َو أطِ ی ُعوا ال َّر ُسول َو أول ِی
یا أَی َها الذ َ
َ
َّ
ی ٍء َف ُردُّو ُه إِلَى اللِ َو
األم ِر مِنکم َفإِن تَنا َزع ُتم فِی شَ 
ون ب ِ َّ
اللِ َو الیو ِم اآل ِخ ِر ذل ِک خَ ٌیر
ال َّر ُس ِ
ول إِن کن ُتم تُؤ ِم ُن َ
حس ُن تَأ ِوی ً
ال (نساء)59،
َو أَ َ
قـرآن کریـم در آیاتـی فرمانبـری از خـدا ، پیامبـر
وجانشـینان منصـوب از طـرف ایشـان را واجـب کرده
اسـت .ایـن فرمانبـری مخصـوص حـوزهی خاصـی
نیسـت و همهی امور زندگی اعـم از فردی و اجتماعی
را در بـر میگیـرد بلکـه عمـدهی تاکیـد آیات بـر امور
حکومتـی اسـت .اکنون کـه رهبر معصـوم منصوب از
طـرف خداونـد ،از دیـدگان ما غایبند و بـر پایهی عقل
و نقـل ،نزدیکترین فرد سـزاوار بـه مدیریت جامعهی
اسلامی ،ولـی فقیـه اسـت ،فرمانبـری از ایشـان در
امـور مختلف جامعهی اسلامی بر همگان الزم اسـت
و مشـارکت سیاسـی مردم از منظر ولی فقیه از تکالیف
مهـم اجتماعی اسـت اگرچـه از منظری دیگـر ورود در
صحنـه و ابـراز رای خـود ،حقـی بـرای مـردم اسـت؛
(صحیفـه امام،ج ،18ص )295اما از منظر این دسـته از
آیات،حضـور مـردم تکلیفی الهی اسـت؛ زیرا مصلحت
عامـه بـوده و در بیانـات امامیـن انقلاب مکـرر بر آن
تاکیـد شـده و آن را واجبـی شـرعی دانسـتهاند( .ر.ک:
صحیفـه امـام ج،15ص 250و ج،19ص)328
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تردیدی نیست که مشارکت
اجتماعی مردم در جامعهی
اسالمی و به ویژه در انتخابات،
سبب خشم و ناراحتی دشمن
و خوشنودی جبههی مقاومت
اسالمی در سراسر جهان خواهد
شد .از این رو بر اساس این
آیات ،شرکت هدفمند مردم
در انتخابات نه تنها سبب
اصالح امور سیاسی -اجتماعی
و پیشرفت امور جامعه خواهد
شد ،بلکه یاس و ناخشنودی
دشمنان را به دنبال خواهد
داشت و افزون بر بهرهمندی از
آثار دنیوی آن ،پاداش اخروی
متناسب با آن خواهند داشت.

