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در درس گذشته با ضرورت تشکىل حکومت اسالمى پس از پىامبر اکرم  و چگونگى انتخاب 
جانشىن آن حضرت آشنا شدىم. در اىن درس مى خواهىم به شناخت وىژگى ها و خصوصىات حکومت 

اسالمى بپردازىم و ببىنىم که اىن حکومت چه تفاوت هاىى با ساىر حکومت ها و نظام ها دارد.

ویژگی های حکومت اسالمی
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1 شورا و مشورت
شورا بر وزن فُعلٰى، اسم مصدر از »تشاور« و از رىشٔه »شور« به معناى عسل و ىا برداشت عسل از محل 
آن است. در اصطالح، به معناى مشورت و اظهارنظر و ابراز عقىده و رأى در کار است. اصل مشورت، ىکى 
از اصول مهم حکومت اسالمى است و قرآن کرىم بر آن تأکىد کرده و خطاب به پىامبر اکرم  مى فرماىد:

به مهر الهی با ایشان نرم شدى َفـِبـمـا َرحـَمـةٍ ِمـَن الـّلٰٰـِه لِـنـَت لَـُهـم 
و اگر درشت خوى سخت دل بودى ـا َغـلـىـَظ الـَقـلـِب  َو لَـو کُـنـَت َفـًظّ

از گرد تو پراکنده مى شدند َل نـَفـّضـوا ِمـن َحـولِـَك  
پس آنان را ببخش َفـاعـُف َعـنـُهـم   

و برای آنها آمرزش طلب کن َواسـتَـغـِفـر لَـُهـم   
و در کارها، با آنان مشورت کن َو شـاِورُهـم ِفـى الَمـِر  

و چون تصمىم گرفتی بر خدا توکل کن َفـِاذا َعـَزمـَت َفـتَـَوکَّـل َعـلَـى الـّلٰـهِ 
زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد ِانَّ الـّلٰـَه ُیـِحـبُّ الـُمـتَـَوکِّـلـىـَن  

آل عمران، 159

پىامبر اکرم  به امر خداوند متعال، مؤمنان را کرامت بخشىد و لىاقت و شاىستگى انسانى را در 
وجودشان به آنان نماىاند تا بتوانند پس از رسول خدا  امور جامعٔه خود را حّل و فصل کنند و به 
پىش ببرند. البته پىامبر اکرم  در امر تشرىع و احکام اسالمى با کسى مشورت نمى کرد و آنچه را که 
حکم الهى بود به اجرا درمى آورد. موارد مشورت اىشان مربوط به کىفىت اجراى برخى از کارها بود. 
به طور مثال، وقتى احزاب و مشرکان مکه به سوى مدىنه لشکرکشى کردند، رسول خدا فرمان جهاد و 
دفاع را صادر کرد. اّما در مورد کىفىت دفاع با مسلمانان مشورت کرد. در اىن مشورت بود که سلمان 
فارسى پىشنهاد داد اطراف مدىنه خندق حفر کنند تا مشرکان نتوانند مدىنه را مورد تعرض ىکبارٔه خود 

قرار دهند. رسول خدا  نىز اىن پىشنهاد را پذىرفت و مسلمانان به حفر خندق پرداختند.

دربارهٔ اصل مشورت با ىکدىگر گفت وگو کنىد و بگوىىد که تصمىم گىرى براساس مشورت چه مزاىاىى دارد؟

هم اندیشی
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ىکى از سوره هاى قرآن کرىم »شورا« نام دارد. در همىن سوره، ضمن آىاتى که برخى از وىژگى هاى 
مؤمنان را بىان مى کند، چنىن مى خوانىم:

ِّبـِهـم         و کسانی که ]ندای[ پروردگارشان را پاسخ ]مثبت[ داده َو الَّـذیـَن اسـتَـجـابـوا لِـَر
ـالَة       و نماز بر پا کرده اند َو َاقـاُمـوا الـصَّ

َو َامـُرُهـم شـورٰى بَـىـنَـُهـم      و کارشان در مىانشان مشورت است
َو ِمـّمـا َرَزقـنـاُهـم ُیـنـِفـقـونَ      و از آنچه روزیشان دادیم انفاق می کنند

شورى، 38

اصل شورا، ىک اصل ثابت و تغىىرناپذىر است اما از نظر وضع ظاهر، پىوسته دگرگون مى شود و تنها 
کاردانان و اهل بصىرت مجاز به دادن چنىن تغىىراتى هستند.

عموم مؤمنان و مسلمانان عضو شورا هستند و در حدود قوانىن و مقررات اسالمى طرف مشورت 
قرار مى گىرند. اّما چون براى همٔه مسائل، اجتماع و نظرخواهى همٔه مردم ممکن نىست، روش هاى 
مختلفى براى شورا به کار مى برند؛ مثالً مردم افرادى را که در مىان خود به صداقت، امانت دارى و تقوا 
و علم مشهورند به عنوان نماىنده انتخاب مى کنند تا در مسائل خاص اظهارنظر نماىند و تصمىم گىرى 
کنند. شرط اصلى چنىن انتخاب هاىى آگاهى و آزادى انتخاب کنندگان است تا بتوانند بدون اغفال و در 
آزادى کامل کسى را که تشخىص مى دهند براى شورا مناسب است، انتخاب کنند. ىکى از مهم ترىن 
شوراها، شوراى خبرگان ىا »اهل حّل و عقد« است که دربارهٔ مهم ترىن مسائل حکومت اسالمى، از جمله 
تعىىن خلىفه و امام اظهارنظر مى کند و شخصى که داراى شراىط رهبرى است، به  خالفت برمى گزىند.

امروزه نمونه هاى مختلفى از شورا در کشور ما وجود دارد. چهار مورد از آنها را نام ببرىد و 
توضىح دهىد که هرکدام دربارٔه چه مسائلى مشورت مى کنند.

نمونه یابی

ىکى از مهم ترىن انتخاب هاى مردم، انتخاب خلىفه و پىشواى مسلمانان است. چنانچه کسى بدون 
داشتن شراىط و بدون رأى و نظر شوراى منتخب مردم قدرت حکومت را به دست بگىرد، دىگر عنوان 
خلىفه و پىشواىى مردم در مورد او مصداق ندارد؛ بلکه عناوىنى مانند شاه، سلطان، دىکتاتور و مانند آن 

در مورد او صدق مى کند که در اسالم جاىگاهى ندارد.
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است،  اسالمى  جامعٔه  رهبر  با  مردم  رابطٔه  دربارٔه  که  را  نکاتى  و  بىندىشىد  آل عمران   159 آىٔه  در 
استخراج نماىىد.

تفکّر در آیات

2 حضور مردم
پاىه هاى حکومت اسالمى بر پذىرش مردم استوار است. وقتى مردم به دىن اسالم و پىامبرى پىامبر اکرم  
اىمان آوردند، و جامعٔه اسالمى تشکىل شد، امکان تشکىل حکومت اسالمى به وجود مى آىد. به همىن 
جهت، الزمٔه اقتدار حاکم اسالمى قبول وى از جانب مردم است. در اىن صورت است که خلىفه و امام 
مى تواند برنامه هاى خود را به اجرا درآورد و مردم را در جهت اهداف و برنامه هاىى که دارد به فعالىت 
و کار و تالش تشوىق نماىد. اگر خلىفه مورد قبول مردم نباشد، حکومت به سمت دىکتاتورى و استبداد 
حرکت خواهد کرد و از مردم جدا خواهد شد و در مواقع سخت، مردم از آن پشتىبانى نخواهند کرد. به 
همىن جهت باىد همواره ىک رابطٔه عاطفى مىان حاکم جامعٔه اسالمى و مردم وجود داشته باشد تا مردم 

حاکم را از خود بدانند و از او حماىت کنند.

3 استقالل سىاسی
حکومت اسالمى رابطٔه خود با ساىر ملت ها و حکومت ها را براساس موازىن اسالمى تنظىم مى کند. 
مطابق با اىن موازىن، به هىچ حکومتى اجازٔه نفوذ و دخالت را نمى دهد ؛ با کشورهاىى که روابط عادالنٔه 
متقابل را رعاىت کنند، رابطه برقرار مى کند و در مقابل کشورهاىى که بخواهند به سرزمىن اسالمى ىا 

منافع آن تجاوز نماىند، سرسختانه و با شجاعت مى اىستد و مقابله مى کند.

در آىٔه 141 سورهٔ نساء بىندىشىد و رهنمود آىه دربارٔه رابطٔه دىگر کشورها را توضىح دهىد.

تفکّر در آیات



12

تفاوت حکومت اسالمى با حکومت هاى به سبک غربى
حکومت دمکراتىک ىا مردم ساالر، حکومتى است که در آن خواست اکثرىت مردم تعىىن کنندٔه شکل 
نظام و قوانىن اساسى جامعه است، نه خواست و ارادٔه فرد ىا گروهى خاص که البته همىن وىژگى هم 
در دنىاى کنونى به درستى اجرا نمى شود. حکومت هاىى که امروزه به حکومت هاى دمکراتىک شهرت 
دارند، حکومت اقلىت ثروتمندان و سرماىه داران بر اکثرىت مردم است. سرماىه داران بزرگ در کشورهاى 
غربى، با تکىه بر ثروت عظىم و تبلىغات قوى و نفوذ در ارکان حکومت، افکار مردم را به سوى اهداف 

و شخصىت هاى موردنظر خود جلب مى کنند و آراى آنها را به دست مى آورند.1
با خواست اکثرىت مردم تشکىل مى شود. اّما اىن تفاوت مهم را با نظام هاى  نظام اسالمى حقىقتاً 
دمکراتىک دارد که مبناى نظام اسالمى حاکمىت اراده و قانون الهى بر همٔه بخش هاى جامعه است. 
نظام اسالمى زمانى در کشورى استوار مى شود که اکثرىت مردم بپذىرند که زندگى فردى و اجتماعى 
آنها مطابق با قانون الهى اداره شود. به همىن جهت، اىن نظام، »مردم ساالرى دىنى« نامىده شده است.

دمکراسى هاى راىج در جهان، هدف خود را تأمىن خواسته هاى دنىوى مردم قرار داده و نسبت به ارزش هاى 
الهى بى اعتنا هستند و گاهى هم با آن مخالفت دارند. اّما هدف اصلى در حکومت اسالمى آن است که با برقرارى 

عدالت اجتماعى، زمىنه هاى رشد و تعالى مردم را مهىا کند و ارزش هاى اخالقى اسالم را گسترش دهد.

رابطۀ متقابل مردم با خلىفۀ مسلمانان
همان طور که نظام اسالمى بدون خواست و پذىرش مردم شکل نمى گىرد، بدون دخالت و حماىت مردم 
نىز تداوم نمى ىابد. مردم باىد براى دوام نظام و رشد و پىشرفت آن در همٔه ابعاد زندگى تالش کنند و با 
انجام وظىفٔه امر به معروف و نهى از منکر و دعوت به خىر، خوبى ها را در جامعه گسترش داده و مانع 
ظهور بدى ها و منکرات گردند. آنان حتى وظىفه دارند نسبت به خلىفه و کارگزاران او ناصح باشند و با 

تذکرات خود آنان را در انجام مسئولىت ها ىارى کنند و مشاورى دلسوز براى آنان باشند. 
خلىفه و امام مسلمانان نىز باىد نسبت به همٔه مردم مهربان باشد، راه استبداد را پىش نگىرد، با مسلمانان 
مشورت کند و بداند که خداوند بر او حاکم و ناظر است. عدل را که مهم ترىن وظىفٔه حکومت است در 
جامعه گسترش دهد و مىان مردم بر عدل و داد حاکمىت کند. رضاىت عمومى را بر رضاىت خواص و 
نزدىکان ترجىح دهد، با افراد شجاع مشورت کند، نىکوکار را تشوىق و بدکار را سرزنش نماىد. پاسدار 
طبقات محروم و مستضعف جامعه باشد، به وضع آنان رسىدگى کند و کارهاى فراوان حکومت مانع 

1ــ برای کسب اطالعات بىشتر به کتاب »نظم های کهنه و نوىن جهانی« اثر نوام چامسکی از انتشارات اطالعات مراجعه کنىد.
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و این چنىن شما را امتى مىانه قرار دادیم ـًة َوَسـًطـا  َو کَـٰذلِـَك َجـَعـلناکُم ُامَّ
تا بر مردمان گواه باشىد لِـتَـکـونـوا ُشـَهـداءَ َعـلَـى الـّنـاسِ 

و پىامبر بر شما گواه باشد سـوُل َعـلَـىـکُـم َشـهـىـًدا …  َو َیـکـوَن الـرَّ
بقره، 143

باید از شما مردمى پدید آید ـةٌ  َولـتَـکُـن ِمـنـکُـم ُامَّ
که مردم را به سوی خىر دعوت نموده َیـدعـوَن ِالَـى الـَخـىـرِ 

امر به معروف و نهی از منکر کنند َو َیأُمـروَن بِـالَمعـروِف َو َیـنـَهوَن َعـِن الُمـنـکَرِ 
و آنان همان رستگارانند ئِـَك ُهـُم الـُمـفـلِـحـونَ  ـٰ َو ُاول

آل عمران، 104

و مانند کسانی نباشىد که پراکنده شدند قـوا  َو ل تَـکـونـوا کَـالَّـذیـَن تَـَفـرَّ
و با هم اختالف پىدا کردند َواخـتَـلَـفـوا ِمـن بَـعـدِ 

بعد از اینکه دلیل روشن برایشان آمد مـا جـاءَ ُهـُم الـبَـِىّـنـاتِ 
و برای آنها عذاب عظىمی است ئِـَك لَـُهـم َعـذاٌب َعـظـىـمٌ  ـٰ َو ُاول

آل عمران، 105

در آىات باال بىندىشىد و پىام هاىى را که با موضوعات درس ارتباط دارد، استخراج کنىد.

تدّبر در قرآن

رسىدگى به آنان نگردد. در مقابل آنان متواضع و فروتن باشد و آنان را نزدىک ترىن طبقات به خود بداند. در 
اجراى قوانىن و حدود الهى تحت تأثىر هىچ کس واقع نشود و با شجاعت دىن خدا را در جامعه پىاده کند.

اندیشه و تحقىق

1  تأثىرات شورا در حکومت اسالمى و مسائل امت اسالم را با ىکدىگر مقاىسه نماىىد.

2  تفاوت هاى حکومت اسالمى با حکومت هاى راىج در مىان انسان ها را از نظر رابطٔه متقابل حاکم 

و مردم ىافته، وىژگى هاى مثبت حکومت اسالمى را در اىن مىان بىان کنىد.


