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صفحه 6
پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹6 

۲۳ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۲۲

طرح پرسش برای این است که شخص 
هنگامــی که در پاســخ وا ماند، با بیان 
پاسخی درســت او را به حقیقت مسئله 
آشــنا کرد. این روش بارها در کالس ها 
از ســوی استادان و مربیان و معلمان به 
کارگرفته می شود. همین روش از سوی 
خدا و پیامبرش دربــاره ایجاد اعتقاد و 
شناخت درست درباره خداوند نسبت به 
رزاقیت، حیات بخشی ، تدبیر مطلق جهان 
و پروردگاری خداوند در آیات 28 تا 32 

سوره یونس به کار گرفته شده است

در قــرآن، پرســش هایی  وجود دارد که از ســوی خدا و 
پیامبر)ص( مطرح شده و از مخاطبان خود می خواهد تا به 
این پرسش ها پاسخ دهند. با بررسی و تحلیل این پرسش ها 
می توان دریافت که پرســش در چه جایگاهی از اهمیت و 
ارزش قرار دارد و نقش آن در زندگی بشــر و رســیدن به 

کماالت چیست. 

* اطاعت از خدا، در پی اعتقاد به توحید و اطاعت از رسول در پی اعتقاد به نبوت و اطاعت از اولواالمر 
در پی اطاعت از فرمان رســول است. بنابراین هیچ یک از این اطاعت ها کورکورانه یا خارج از حدود 
آزادی و اختیار انسان نیست، بلکه یک اطاعت انتخاب شده و آگاهانه است و مشارکت جمعی مبتنی بر 

شناخت و آگاهی را می طلبد.

نامه ای  در  علــی)ع(  *حضــرت 
به مــردم مصر، خطــاب به آنان 
می فرماید: »ای مردم مصر، نگویید 
امامی  و  ما سرپرستی چون مالک 
چون علی داریــم. اگر در صحنه 
حاضر نباشید، شکست می خورید... 
جامعه ای که در خواب باشد، دشمن 

بیدارش، او را رها نمی کند.«

اینکه  با  *مفهوم مشــارکت عمومی 
علوم سیاســی در   اصطالح جدیدی 

 به شمار می آید، ولی مبانی و مؤلفه هایی 
که حکایت از وجود آن در اندیشه دینی 

باشد، به وفور یافت می شود.

*مشــارکت در اندیشه اسالم 
وسیله ای  جمعی  مشــارکت  و 
است برای رســیدن به اهداف 
در  وحیانــی،  آرمان هــای  و 
حالی که در غرب این وســیله 
ضداندیشه های توحیدی و برای 
تحقق آرمان های بشری استفاده 

می شود. 

پرسش، دریچه ای به سوی دانایی
بی گمان انسان، تشنه دانستن است و این تشنگی بی پایان و سیری 
ناپذیر را در کودکی به خوبی نشان می دهد. پرسش های پیاپی و بی پایان 
از هر چیز، شــاید بســیاری از والدین را کالفه و خسته می کند، ولی این 
پرسش ها، دریچه ای به سوی دانایی است و کودک از طریق آن می تواند 
خود و دنیای پیرامونش را بشناسد و با آن ارتباط درست و منطقی برقرار 

کند و شخصیت خود را در بستری مناسب بسازد.
هر پرسش به معنای کنار زدن پرده ای از جهالت و نادانی و دستیابی 
به موقعیتی بهتر و قدرت و توانایی بیشــتر و شناسایی هدف و مقصد به 
شکل کامل تر و روشن تر است. بارها شاید این جمله را شنیده باشید که 
اطالعات، قدرت اســت؛ ولی باید دانست که دانش و اطالعات نسبت به 
چیزها نه تنها قدرت است بلکه ضامن رستگاری و خوشبختی آدمی است؛ 

تقویت  برای  ابزاری  مشارکت شهروندان 
مدیریت شهری در جوامع پیشرفته امروزی 
و از شاخص های سبک زندگی جوامع مختلف 
محسوب می شود. تنوع و پیچیدگی مسائل 
شهری در کنار معضالت اجرایی و مدیریتی، 
مشارکت شــهروندان را در مسائل شهری 

ضروری نشان می دهد.
در بحث مشــارکت فعال شــهروندان 
تعالی شخصیت  و  آنچه مطلوب است، رشد 
شــهروندان، تقویت هویت شهری، تقویت 
حس اعتماد و همکاری میان اهالی شــهر و 
اصالح سبک زندگی شهروندان است. در این 
مقاله مفهوم مشارکت شهروندی براساس آیات 

قرآن تبیین شده است.
***

اهمّیت مشارکت
طبیعت انسان، اجتماعی است و زندگی اجتماعی 
هم براســاس روابط انسان ها با یکدیگر امکان پذیر 
می شــود و در این فرآیند، فرد و جامعه بر یکدیگر 
تأثیر می گذارند. در نتیجه، بر افراد جامعه الزم است 
نقش خــود را در این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به 
درســتی ایفا کنند. از این رو افراد باید با مشارکت 
فعال، در سرنوشــت خود و جامعه دخالت کرده و 
در سیاســت گذاری ها، تصمیمات و چگونگی اداره 
امور کشــور تأثیرگذار باشند؛ چراکه اگر در تعیین 
سرنوشت خود مشــارکت نداشته باشند، براساس 
سنت های موجود در عالم خلقت، دیگران با سلطه 
بر آنها و به جای آنان تصمیم گیری خواهند کرد و 
با ایده و ایدئولوژی های نابهنجار به سیاست گذاری 
و تنظیم اداره امور پرداخته، جامعه را به سر منزل 
هدف های مورد پسند جهان بینی خود سوق خواهند 

داد و چه بسا آن را به مرحله هالکت بکشانند.
از نظر سیاســی مشــارکت مــردم در تعیین 
سرنوشت خود، منجر به رشد و تقویت اقتدار ملی 
و وحدت ملی می شود و چون در نظام مشارکت از 
تمامی ظرفیت ها، توانمندی ها و استعدادهای مردم 
استفاده می شود، فاصله طبقاتی و مشکالت دولت 
کاهش خواهد یافت. در متون اسالمی توصیه های 
فراوانی از بزرگان درباره مشارکت وجود دارد، برای 
نمونه حضرت علــی)ع( در نامه ای به مردم مصر، 
خطاب به آنان می فرماید: »ای مردم مصر، نگویید 
ما سرپرستی چون مالک و امامی چون علی داریم. 
اگر در صحنه حاضر نباشید، شکست می خورید... 
جامعه ای که در خواب باشد، دشمن بیدارش، او را 
رها نمی کند.« )رسانه ها و راه های تقویت مشارکت 
مردم در صحنه های سیاســی و اجتماعی، سعید 

کرمی، ص14(
از دیدگاه امام خمینی)ره( اهمیت مشــارکت 
برای تعیین سرنوشــت به حدی است که آن را در 
کنار نماز قرار داده و می فرماید: »همه شــما، همه 
ما، زن و مرد، هــر مکلف همان طور که باید نماز 
بخواند همانطور باید سرنوشــت خودش را تعیین 

کند.« )صحیفه نور، ج 15، ص 168(
چارچوب های حق تعیین سرنوشت

منظور از مشارکت مردم، این است که خداوند 
متعال تعیین سرنوشت جمعی را به خود انسان ها 
تفویض کرده است. یکی از آزادی هایی که انسان ها 
به حکم فطرت و عقل و شریعت دارند، حق تعیین 

پرسش گری؛ زمینه ساز تفکر و شناخت
*مجید عباس پور

پرسش در آموزه های قرآنی به عناوین مختلف و انگیزه ها و اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که یکی از بهترین 
روش های انتقال مفاهیم بلند و مهمترین ابزار تبلیغ و رسالت است. 

در قرآن با دو دســته پرسش مواجه می شویم؛ گاهی پرسش ها از سوی مردم مطرح می شود و قرآن در مقام پاسخگویی به آنها 
برآمده است؛ و گاه دیگر، این قرآن و پیامبر)ص( است که پرسش می کند و از مردم می خواهد تا پاسخگو باشند.

نویسنده در این مطلب به بخش دوم این پرسش ها یعنی پرسش های قرآن و پیامبر)ص( توجه داده و کوشیده تا اهداف و انگیزه های 
این پرسش را بررسی و آثار آن را تبیین کند.

بی گمان مهم ترین نقش پرســش را 
می توان افزون بر شــناخت حقیقت و 
رسیدن به حقایق و از میان بردن جهل و 
نادانی، در ایجاد زمینه های تفکر و تدبر 
دانست. آموزگاران و مربیان می بایست 
به ایــن نکته توجه کنند کــه با طرح 
پرسش های مناســب و به جا می توان 
ذهن مخاطب را درگیر کرد و او را نسبت 
به خود و محیط برانگیخت و توجه داد.

چرا که با شناخت هر چیز از خود و بیرون به شکل درست و راست می توان 
توانایی ها و ناتوانی های خود را شناخت و موقعیت دیگران را تحلیل کرد و 
خود را در موقعیت واقعی شناسایی کرد و مسیر و هدف حرکت را دانست 
و به درســتی با بهره گیری درست از ابزارها و توانایی ها به اهداف ابتدایی 

تا میانی تا غایی رسید.
بخــش بزرگی از آموزه های وحیانی قرآن در کنار دانش های عقالنی، 
مفاهیمی هســتند که به آدمی شناخت درست و راست می بخشند؛ چرا 
که انسان بی دانش و شناخت، هیچ است. از این رو زمانی انسان مسجود 
فرشتگان و همه هستی قرار گرفت و در تحت اطاعت و تسخیر وی در آمد 
که به دانش اسمایی رسید؛ چرا که دانش اسمایی، او را از دیگر آفریده ها 
متمایز ساخت و در آزمونی که خداوند در آغاز آفرینش انسان انجام داد به 
دیگران ثابت کرد که آنچه انسان دارد دانش و شناخت کامل به چیزهایی 
است که دیگران از آن بهره مند نیستند. این گونه است که دانش و شناخت 
آدمی به عنوان محور اطاعت، تسخیر و سجده مطرح می شود تا این نکته 
دانسته شــود که مالک برتری در نزد خداوند و آفریده های هستی، علم 
و دانش و شــناخت است و هر کسی از دانش بیشتری برخوردار باشد و 
این دانش جزو ذات وی باشد، از قدرت و توانایی افزونتر برخوردار بوده و 

مسجود دیگران می شود. )بقره ، آیات 30 تا 34(
از نظر آموزه های قرآنی، هر چند انسان دارای شناخت و دانش کامل 
از همه هستی است؛ چرا که همه اسمای الهی به معنای همه دانش و علم 
نسبت به آفریده ها و موجودات، در انسان به ودیعت گذاشته شده است، ولی 
این دانش به شکل قوه است و نیازمند فعلیت یابی می باشد. برای فعلیت 
بخشی به این توان و قوت سرشته شده می بایست از روشی بهره برد که 
از آن به عبودیت طریقی و یا طریقت شریعت یاد می شود. اما رسیدن به 
این طریقت شریعت در حد تمام و کمال خود، نیازمند ابزارها و امکانات 

و اموری است که یکی از آنها، پرسش گری است.
پرســش دریچه ای است که آدمی از طریق آن با نور اسمایی ارتباط 
برقرار می کند و زمینه های شــناخت و دانایی را در خود فراهم می آورد و 
اجازه می دهد تا دانش درون و بیرون یعنی دانش ذاتی سرشته با دانش 
القایی الهی به هم پیوند بخورد و ذات کمالی فعلیت یابد و اسمای الهی 

چنانکه هست در آدمی بروز و ظهور کند.
پرسش های پیامبری

پرسش هایی که انسان با آن مواجه می شود، بخشی پرسش های عقالنی 
است که انسان در مواجهه با خود و جهان بیرون آن را مطرح می سازد و 
بخشی دیگر پرسش هایی است که از سوی وحی بیرون مطرح می شود تا 

اهداف خاص و مشخصی از طریق آن به دست آید.
در آیات قرآن، با هر دو دسته از پرسش های عقالنی و وحیانی مواجه 
هستیم. البته برخی از پرسش های درونی وجود دارد که نمی توان از آنها 
به پرســش های عقالنی یاد کرد؛ چرا که برخی از پرسش ها از روی عناد، 
تحقیر، توهم و مانند آن انجام می گیرد که انگیزه ها و اهداف غیر عقالنی 
در پس آن وجود دارد. در حقیقت نمی توان این پرسش ها را پرسش های 
حقیقی دانســت، بلکه پرسش های باطل و یا شبه پرسش هستند که به 

حق آمیخته اند.
به ســخن دیگر، می توان پرسش ها را به پرسش های حقیقی و باطل 
تقسیم کرد. آنچه در اینجا مورد توجه قرار گرفته است همان پرسش های 

حقیقی می باشد.
با بررســی آیات قرآن می توان پرسش هایی را شناسایی کرد که از سوی 
مردم مطرح شده و از خدا و پیامبرش خواسته شده تا بدان ها پاسخ دهند. این 
پرسش ها درباره خدا )فرقان، آیه 59( صفات و خصوصیاتش )بقره، آیه 186(، 

حقانیت ادعای پیامبر)ص( درباره قرآن، نبوت، شریعت، بعث ، حشر ، عذاب 
و قیامت )یونس، آیه 53( ، احیای انســان پس از مرگ )اســراء، ایات 49 و 
51 و نیز یس، آیه 78(، سرنوشت کوه ها در آستانه قیامت )طه، ایه 105( 
زمان قیامت )اعراف، آیه 187(، حقیقت روح و روح انسانی )اسراء، آیه 85(، 
نزول فرشــتگان )حجر، آیات 6 و 7(، قیاس معبودانی چون بت با حضرت 
عیسی )زخرف، آیات 57 و 58(، احکام شرعی مربوط به حلیت خوردنی ها 
)مائده، آیه 4(، حیض )بقره، آیه 222( صید با سگ شکاری )مائده، آیه 4(، 
ارث، )نساء، آیات 127و 176(، انفاق )بقره، آیات 215 و 219(، حقوق زنان 
)نساء، آیه 127(، حکم شراب )بقره، آیه 219(، قمار )همان( حج تمتع در 
هر ســال )مائده، آیه 101(، ازدواج یتیمان )نساء، آیه 127(، داستان های 

تاریخی چون داستان ذوالقرنین )اسراء، آیه 85( و مانند آن است.
قرآن به همه این پرسش های مطرح شده پاسخ های کامل و دقیقی ارایه 
می دهد؛ چرا که بخشی از وظایف پیامبری در راستای هدایتگری به سوی 
خالفت انسانی و ربوبیت تحت عبودیت، پاسخ گویی به این پرسش هاست.

اما در قرآن، پرسش هایی نیز وجود دارد که از سوی خدا و پیامبر)ص( 
مطرح شده و از مخاطبان خود می خواهد تا به این پرسش ها پاسخ دهند. 
با بررســی و تحلیل این پرســش ها می توان دریافت که پرسش در چه 

جایگاهی از اهمیت و ارزش قرار دارد و نقش آن در زندگی بشر و رسیدن 
به کماالت چیســت. از این رو، در اینجا به بررسی و تحلیل و تبیین این 

دسته از پرسش ها پرداخته می شود.
اهداف پرسشگری

این پرسش ها با انگیزه و اهداف گوناگونی انجام می گیرد که از آن جمله 
می توان به پرسش هایی  اشاره کرد که به هدف تبلیغ معارف و تعالیم الهی 
صورت گرفته اســت. )بقره، آیات 80 و 91 و 139 و 140 و 211 و نیز 

آل عمران، آیات 15 و 20 و نیز مائده، آیات 60 و 75(
از جمله این پرسش ها می توان به پرسش هایی  اشاره کرد که به انگیزه 
اصالح اعتقاد و باورهای غلط مخالفان انجام می گیرد. به عنوان نمونه برای 
اصالح اعتقاد و باورهای غلط یهودی و مســیحی درباره ادعای فرزندی و 
دوستی با خدا، این پرسش مطرح می شود که چگونه فرزند و دوست خدایید 
ولی همین خدا شــما را در دنیا و آخرت عذاب می کند؟ به این معنا که 
اگر باورشان درست است، همین خدا نباید جز با مهر و محبت با ایشان 

رفتار کند ولی چرا آنان را به عذاب و خشم می گیرد؟ )مائده، آیه 18(
در حقیقت پیامبر)ص( در قالب پرسش، پاسخی به پندار باطل مخالفان 
می دهــد و آنان را به این نکته رهنمون می ســازد که برخالف آنچه باور 

غلط آنان، چرا گرفتار عذاب الهی هســتند و همان خدا ایشان را گرفتار 
کرده اســت؟ بنابراین، آن باور نمی تواند درست باشد؛ زیرا نشانه ها همه 

برخالف باورشان است.
به سخن دیگر، یکی از کارکردهای مهم پرسش گری بیان تناقض گویی 
اســت که در کالم مخالفان اســت تا از این طریق به اصالح اعتقادات و 
باورهای آنان اقدام کند. از آیه 91 سوره انعام بر می آید که پیامبر)ص( به 
این قصد و هدف، پرســش هایی را مطرح می ساخت تا مخالفان از جمله 
یهودیان به بطالن اعتقادات خود برســند. حضرت با توجه دادن یهود به 
تناقض گویی نسبت به اعتقاد نبوت حضرت موسی)ع( و ادعای عدم نزول 
وحی بر بشــر، بر آن شد تا اعتقادات آنان را در این زمینه اصالح کرده و 
آنان را به حقیقت وحی و امکان آن آگاه سازد. به این معنا که اگر وحی 
هرگز بر بشر نازل نمی شود، پس چرا بر حضرت موسی)ع( نازل شده و آنان 
به پیامبری و نزول وحی به آن حضرت)ص( اعتقاد دارند. این تناقض گویی 
از طریق طرح پرسش، روشی است که می تواند مخاطب را به تفکر افکند 

و او را نسبت به درستی و نادرستی باورهایش آگاه سازد.
خداوند در آیاتی از جمله 82 تا 85 سوره مومنون با روش پرسش گری 
می کوشد تا به اصالح اعتقادی منکران رستاخیز و معاد بپردازد و آنان را 

نسبت به بطالن عقایدشان متنبه کند.
اقــرار گرفتن از مخاطــب از دیگر اهداف، فلســفه ها و کارکردهای 
پرسش گری اســت که از سوی خداوند و پیامبر)ص( به کار گرفته شده 
اســت. خداوند در آیه 101 سوره اسراء ، پیامبر)ص( را مامور می کند تا 
از یهودیان معاصر خود این پرســش را مطرح کند که آیا فرعون در برابر 
معجزات روشن حضرت موســی)ع( فردی حق پذیر بود؟ آنان با اقرار بر 
حق ناپذیری فرعون در برابر معجزات نه گانه حضرت موسی)ع( در حقیقت 
چهره واقعی خود را نشان می دهند؛ زیرا یهودیان معاصر پیامبر)ص( هم 
مانند فرعون افرادی حق ناپذیرند؛ چرا که در برابر معجزات روشــن قرار 
می گیرند و آن را با اینکه حق می دانند نمی پذیرند و معجزه پیامبر)ص( را 
همانند فرعون و فرعونیان سحر می شمارند. بنابراین، با اقرار گیری از طریق 
پرسش می توان حقیقتی را اثبات کرد و مخالف را نسبت به موضع گیری 

باطلش متنبه ساخت.
بی گمان مهمترین نقش پرسش را می توان افزون بر شناخت حقیقت و 

رسیدن به حقایق و از میان بردن جهل و نادانی، در ایجاد زمینه های تفکر 
و تدبر دانست. آموزگاران و مربیان می بایست به این نکته توجه کنند که 
با طرح پرسش های مناسب و به جا می توان ذهن مخاطب را درگیر کرد 

و او را نسبت به خود و محیط برانگیخت و توجه داد. 
پیامبر)ص( به عنــوان بزرگ ترین معلم و مربی الهی که برای تعلیم 
و تزکیه بشــر ماموریت داشــت که از این روش به خوبی بهره گرفت. بر 
اساس آیات بسیاری از قرآن از جمله آیات 8 و 9 سوره زمر، پیامبر)ص( 
با پرســش های گوناگون از مخالفان و کافران، بر آن بود تا فکر و اندیشه 
آنهــا را بر انگیزد و آنان را بــه تحقیق و پژوهش و تدبر در خود و محیط 
تشویق کند تا این گونه با به کارگیری خرد و خردورزی به حقیقت دست 

یافته و در مسیر آن حرکت کنند.
آیاتی از جمله آیات 26 سوره انعام و 71 و 72 سوره قصص نمونه های 
دیگــری از بهره گیری پیامبر)ص( در برانگیختن فکر واندیشــه و ایجاد 
زمینه های تفکر و پذیرش حقیقت را از طریق پرسش گری بیان می کند. 
در این آیات پیامبر)ص( با طرح پرســش هایی می کوشد تا زمینه تفکر و 

پذیرش باورهای درست نسبت به خدای یگانه را در مشرکان بر انگیزد.
تبیین مالک های پرسش از دیگر کارکردهایی است که می توان از آیه 

34 ســوره یونس آن را به دست آورد. در این آیه با طرح پرسش و پاسخ 
آن به مخاطب می فهماند که معیاری که برای استحقاق معبودیت برگزیده 
شــده نمی تواند درباره بتان صادق باشد؛ زیرا معیار معبود بودن آن است 
که آن معبود توانا بر آفرینش جهان و برپایی دوباره آن باشــد، در حالی 
که بتان از چنین توانایی برخوردار نمی باشند. از این رو، نمی توان بت را 
معبود دانســت، پس می توان ثابت کرد که معبود حقیقی تنها خداوندی 

است که توانا به آفرینش ابتدایی و اعاده آن است.
ایجاد شناخت و برطرف کردن جهل و موانع شناختی از دیگر اهداف 
و کارکردهای پرسش است که از آیات 9 تا 14 سوره زخرف می توان آن 
را به دســت آورد. پیامبر)ص( با طرح پرسش درباره آفریدگار آسمان ها 
و زمین، زمینه مناســبی برای طرح مسائلی جهت شناخت هر چه بهتر 

خداوند در هنگام پاسخگویی فراهم می آورد.
در حقیقت طرح پرسش برای این است که شخص هنگامی که در پاسخ 
وا ماند، با بیان پاسخی درست او را به حقیقت مسئله آشنا کرد. این روش 
بارها در کالس ها از سوی استادان و مربیان و معلمان به کارگرفته می شود.
همین روش از ســوی خدا و پیامبرش درباره ایجاد اعتقاد و شناخت 
درست درباره خداوند نسبت به رزاقیت، حیات بخشی ، تدبیر مطلق جهان 
و پروردگاری خداوند در آیات 28 تا 32 ســوره یونس به کار گرفته شده 

اســت؛ چرا که پس از طرح پرسش و ناتوانی مخالفان در جواب، خود با 
پاسخی دقیق و کامل، شناخت درستی از خداوند به مخاطب می دهد.

خداوند از همین روش در آیات 22 تا 24 ســوره ســباء، برای ایجاد 
شناخت از توحید ربوبی و پروردگاری خداوند و در آیات 32 و 33 سوره 
اعراف برای توجه دادن مردم به شــناخت واقعی منشاء حلیت و حرمت 

چیزها یعنی خداوند، بهره جسته است.
تهدید از طریق پرسشگری از دیگر کارکردهای پرسش است که 
از آیه 211 ســوره بقره می توان آن را به دســت آورد؛ زیرا خداوند با 
طرح پرسش می کوشد تا یهودیان را نسبت به فرجام شوم رفتارشان 
هشدار دهد و آنان را با  اشاره به عملکرد و فرجام بد پیشینیان آنان، 

تهدید کند.
مبارزه با هر گونه بدعت و توهمات و اوهام بشری از دیگر کارکردهای 
پرسش است. خداوند در آیه 32 سوره اعراف از این روش برای توجه دادن 
انسان به اصل کلی حلیت در استفاده از مواهب دنیا و مبارزه با هر گونه 
بدعت ها و تحریم های ناشی از اوهام بشری بهره جسته با طرح پرسش و 

پاسخ مناسب، این مسئله را به خوبی تبیین و روشن کرده است.
اعتراف گیری و اقرار گرفتن از طریق طرح پرسش )عنکبوت، آیات 61 
تا 65( ، بیدار کردن وجدان خفته )انعام، آیات 50 و 51( ، تقریر )انعام، 
آیــه 71( ، احتجاج )یونس، آیات 28 تــا 32( از دیگر کارکردهای طرح 

پرسش و سؤال است که در آیات قرآن بیان شده است.
هر چند که همه کارکردها و فلســفه و اهداف پرسش را نمی توان در 
اینجا بیان کرد، ولی با بهره مندی از همین کارکردهایی که از قرآن استنباط 
شده می توان به درستی با طرح پرسش و پاسخ به اهدافی مهم در حوزه 

تربیت و تعلیم دست یافت. 

مشارکت شهروندی 
در سبک

 زندگی اسالمی
وحید حاتمی

سرنوشت جمعی است.
هر فرد عالوه بر اینکه می تواند سرنوشــتش را 
با اراده و تدبیر خود تعیین کند، یک حق انتخاب، 
حق مشــارکت و آزادی دیگری هم دارد و آن این 
است که با مشارکت و همسویی دیگران بتواند نقشی 
در تعیین سرنوشــت جمعی داشــته باشد... شاید 
غیرعقالنی و ناعادالنه باشــد که به انسان بگوییم 
موجودی اجتماعی باش و در اجتماع زندگی کن، 
اما در سرنوشــت اجتماعی خود دخالتی نداشــته 
باش. براســاس نظریه عدل، خداوند حکیم، انسان 
را در زندگی سیاســی خود آزاد گذاشته و قدرت 
اراده و خلق افعال سیاســی به او داده و براســاس 
مالک هایی که عمدتاً ناشی از حسن و قبح  عقلی 
افعال است، انسان را مسئول اعمال و کردار سیاسی 

خود کرده است.
اصل عــدل، برخالف جبرگرایی، انســان را از 
مسئولیت تصمیمات سیاسی تبرئه نمی کند، بلکه 
آحاد مؤمنان را مسئول پیامدهای زندگی سیاسی 
اجتماعی خویش می داند. بر این مبنا به بررســی 
موضوع مشــارکت از منظر آیات، روایات و مباحث 

فقهی و کالمی خواهیم پرداخت.
 مبانی مشارکت در قرآن کریم
همیاری و هم فکری اجتماعی

برخی از آیات قرآن کریم، بیشــتر ناظر بر بُعد 
اجتماعی زندگی انســان اســت و به نوعی مفهوم 
مشارکت، همیاری و هم فکری جمعی از آن برداشت 
می شود. از جمله مؤلفه هایی که در قرآن کریم در 
رابطه با مشارکت اجتماعی به بحث گذاشته شده 
است، در قالب کلمه »کفل« است. »یکُفُل« به معنی 
سرپرست و ضامن است. چنانچه خداوند متعال در 

قرآن کریم می فرماید:
»...در آن هنگام که قلم های )قرعه( خود را به 
آب می افکندند تا کدامیک کفالت و سرپرستی مریم 

را عهده دار شود...« )آل عمران ـ 44(

آنچه از این آیه برداشــت می شــود، تکافل و 
سرپرســتی اجتماعی اســت؛ یعنی افراد جامعه 
همدیگر را سرپرســتی کننــد و با آنچه در اختیار 
دارند، به یکدیگر کمک و مســاعدت نمایند و یا به 
گونه ای با هم اتفاق نظر و دارای یک تصمیم باشند؛ 

چه این تصمیم ایجابی باشد یا سلبی.
آیه دوم سوره مائده از جمله آیاتی است که مردم 
را به مشــارکت دسته جمعی برای به وجود آوردن 

مصالح زندگی اجتماعی دستور می دهد:
»... و )همواره( در راه نیکی و پرهیزکاری با هم 

تعاون کنید و )هرگز( در راه گناه و تعدی همکاری 
ننمایید.« )مائده ـ 2(

شــاید گویاترین و صریح ترین آیه درباره لزوم 
تبعیت دولت از افکار عمومی و رأی صاحبان اندیشه 
سیاســی )مشارکت سیاسی( آیه 61 توبه باشد که 
به اعتراض منافقان فرصــت طلب، به ویژگی بارز 
مردمی بودن پیامبر)ص( اشــاره می کند و نه تنها 
نسبتی را که منافقان به پیامبر اعظم داده اند، نفی 
نکرده، بلکه بر آن تأکید کرده اســت. این صفت را 
منافقان به  پیامبر اعظم داده اند، نفی نکرده، بلکه 
بر آن تاکید کرده اســت. این صفت را منافقان به 
عنوان صفت ذم از پیامبر یاد کرده اند، ولی خداوند 

به عنوان صفت مدح یاد کرده است:
»از جمله منافقان، کسانی هستند که پیامبر خدا 
را می آزارند و درباره او می گویند که گوش اســت، 
)یعنی سخت وابسته به آرای اطرافیان خویش بوده 
و استقالل رأی و اراده ندارد( به آنها بگو گوش بودن 
پیامبر به سود شماست )زیرا علت گوش بودن پیامبر 
دو چیز است( یکی اینکه به خدا باور دارد و )قهراً( 
بیشــتر از آن چه خدا بــه او اختیار داده و تکلیف 
فرموده است، نمی طلبد و دیگر اینکه به مؤمنان نیز 
اعتماد دارد )و برای اندیشه آنان اعتبار قائل است( و 
او رحمتی است برای کسانی از شما که ایمان آوردند 
و آنان که پیامبر خدا را آزار می دهند، عذاب دردناکی 

در انتظارشان خواهد بود.« )توبه ـ 61( 
شورا

شورا و مشورت، یکی از آموزه ها و تعالیم دینی 
اســت که فرهنگ اســالمی بر آن اهتمام و تأکید 
داشته است. مشورت به مفهوم تبادل آرا و افکار به 
منظور دستیابی به تصمیم صواب یا صواب تر، یکی 
از وظایف حکومت اسالمی و کارگزاران نظام دینی 
است. هرچند شیوه ها و مکانیزم های شورا و مشورت 
هیچ گاه روند مشــخصی را طی نکرده است، اّما با 
توجه به مباحث نظری مقوله شورا، اهتمام فرهنگ 

جامعه اســالمی، نه تنها حق، که وظیفه ای تخلف 
ناپذیر است. برای نمونه به این آیه شریفه می توان 

استناد کرد:
باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به 
معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارانند. 

)آل عمران ـ104(
طبق این کالم آســمانی بایــد از میان جامعه 
اســالمی، گروهی دعوت به نیکی و امر به معروف 
و نهی از منکر کنند. ظهور امر در این آیه شــریفه، 
تردیدی در وجوب نظارت همگانی باقی نمی گذارد. 
در قرآن کریم آیه های فراوانی درباره امر به معروف 
و نهی از منکر وجود دارد که به برخی از آنها اشاره 

می شود:
»مردان و زنان با ایمان، دوســتان یکدیگرند، 
که به کارهای پســندیده وا می دارند و از کارهای 
ناپسند باز می دارند و نماز را برپا و زکات می دهند...« 

)توبه ـ 71( 
»شــما بهترین امتی هســتید که برای مردم 
پدیدار شــدید، به کار پسندیده فرمان می دهید و 
از کار ناپســند باز می دارید و به خدا ایمان دارید.« 

)آل عمران ـ 110(
»همان کسانی که چون در زمین به آنها توانایی 
دهیــم، نماز برپا می دارنــد و زکات می دهند و به 
کارهای پســندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند 
باز می دارند و فرجام همه کارها از آن خداســت.« 

)حج ـ 41( 
اکثــرا از معنای امر به معــروف و نهی از منکر 
یک برداشــت انتقادی می شود، در صورتی که امر به 
معروف و نهی از منکر انتقاد نیست. شاید نهی از منکر 
جنبه انتقادی داشته باشد، ولی امر به معروف جنبه 
ســازندگی دارد؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، 
هم جلو برنده اند و هم بازدارنده. مردم با مشــارکت 
خود جامعه ای را می سازند که دائما در حال حرکت 
به ســوی معروف هاست و معروف ها را از قوه به فعل 

در می آورد و با یک وضع نقادانه جلو منکرات و موانع 
تکامل را می گیرد. این کار در سطح کالن جامعه، از 
رهبران نظام سیاســی گرفته تا اجزای آن و تمامی 
نهادهای اجتماعی، انجام می پذیرد. البته حوزه های امر 
به معروف و نهی از منکر براساس قانون و شرع تعیین 
می شــود که مردم نسبت به هم در چه مواردی حق 
دخالت و بازدارندگی دارند و در چه مواردی این حق 
را ندارند؛ ولی اگر امر به معروف و نهی از منکر بطور 
فردی و سلیقه ای و جهت دار صورت گیرد و هماهنگ با 
هدف و ساختار اجتماعی و نظام سیاسی انجام نگیرد، 

جامعه را دچار هرج و مرج و بی نظمی خواهد کرد. 
اراده جمعی

از اولیــن مفاهیمی که در متون اســالمی بر 
مشارکت مردم داللت می کند »اراده جمعی« است. 
اراده  جمعی انسان ها از آیه  شریفه  »خداوند تغییر 
نمی دهد سرنوشت قومی را مگر اینکه آنها در خود، 
تغییر ایجاد کنند« )رعد ـ 11( استنباط می شود.

اطاعت جمعی 
یکی از مصادیق مشــارکت جمعی در اســالم، 
مسئله اطاعت از خدا و رسول خدا و اولواالمر است؛ 
چون نفس این طاعت، مشارکت جمعی را می طلبد، 
در حالی که منبعث از اراده آزاد انسان ها می باشد. 
بنابراین اگر خداوند، به رسول خدایا امام- چه امامی 
باالصله، یا نیابی- دستور دهد به صورت جمعی از او 
اطاعت کنیم و این اطاعت جمعی، از نصوصی چون 
آیه شــریفه: »...خدا، پیامبــر و اولواالمر را اطاعت 
کنید.« )نساءـ  59( برداشت می شود و با گستره ای 
که دارد، تمامی عرصه های زندگی را در بر می گیرد. 
وقتی به صورت طولی و از باال نگاه کنیم، این فرمان 
است و هنگامی که از پایین نگاه کنیم، این اطاعت 
منبعث از اراده مردم است و نافی اختیار آنها نیست 
و عالوه بر آن، اطاعتی بر مبنای معرفت و شناخت- و 
نه کورکورانه- اســت. اطاعت از خدا، در پی اعتقاد 
به توحید و اطاعت از رسول در پی اعتقاد به نبوت 
و اطاعت از اولواالمر در پی اطاعت از فرمان رسول 
است. بنابراین هیچ یک از این اطاعت ها کورکورانه 
یا خارج از حدود آزادی و اختیار انسان نیست، بلکه 
یک اطاعت انتخاب شده و آگاهانه است و مشارکت 

جمعی مبتنی بر شناخت و آگاهی را می طلبد.
نتیجه گیری

مباحث مربوط به مشارکت عمومی و حق تعیین 
سرنوشت، از جمله مباحثی است که در تاریخ تفکر 
سیاسی غرب بطور منســجم در قالب جهان بینی 
اومانیســتی توجه می شود. غرب اندیشان سیاسی 
در جوامع مســلمان این شبهه و ایراد را به اندیشه 
اسالمی وارد می کردند که حوزه تفکر در دین الهی 
نمی تواند از مرز حق و تکلیف و بایدها و نبایدها فراتر 
رود و با شگردهای مختلف سعی در حاشیه سازی 
اندیشه های اسالمی می کردند. اما همه این ایرادها 
با بررسی متون دینی و توجه به آیین اسالم قابلیت 
پاسخ گویی دارد. مفهوم مشارکت عمومی با اینکه 
اصطالح جدیدی در علوم سیاسی به شمار می آید، 
ولی مبانی و مؤلفه هایــی که حکایت از وجود آن 
در اندیشــه دینی باشد، به وفور یافت می شود. در 
این مقاله به برخی از این مؤلفه ها در قالب مباحث 
قرآنی، اشــاره شــد که از جمله مباحث مربوط به 
شورا، امر به معروف، اراده جمعی و ... بیانگر ادعای 

ذکر شده می باشد.
بنابراین، اندیشه اسالمی نه تنها حق مشارکت 
مــردم در حوزه های کالن جامعه را به رســمیت 
می شناسد، بلکه در چارچوبی خاص، مردم را فراتر 
از حق، به مشارکت در احقاق حقوق و تعیین درست 
سرنوشت خویش برای تحقق جامعه آرمانی مکلف 
می کند. با این تفاوت که مشارکت در اندیشه اسالم 
و مشارکت جمعی وسیله ای است برای رسیدن به 
اهداف و آرمان های وحیانی، در حالی که در غرب 
این وسیله ضداندیشه های توحیدی و برای تحقق 

آرمان های بشری استفاده می شود. 

سیاســی اســالم به نقش افراد و جامعه در تعیین 
سرنوشــت شان به خوبی آشکار می شود. بنابراین، 
مشــورت و شــورا به مفهوم تضارب آرا و اختیار از 
اصحاب خرد برای رسیدن به نظر صواب یا احسن، 
خود زمینه های جدی مشارکت را در جامعه دینی 

فراهم می سازد.
قرآن کریم که مهم ترین و معتبرترین منبع برای 
دریافت احکام و موازین شرعی است، یکی از امتیازات 
جامعه اسالمی را حرکت و عمل بر پایه مشورت، تبادل 
نظر و تصمیم گیری جمعی دانســته و بر آن تأکید 
کرده است. در آیات متعددی بر ضرورت شورا توجه 
شده و بدان تصریح می شود که برای رعایت اختصار 
به ذکر دو آیه از آن بسنده می شود. »... و در کارها با 
آنان مشورت کن«. )آل عمرانـ  159( »... و مؤمنان 
کارشان را با مشورت انجام می دهند«. )شوریـ  38( 
در هر دو آیه به صراحت هرچه تمام، اصل شورا مطرح 
گشته و از پیامبر اکرم)ص( خواسته شده است تا در 
کارهای اجتماعی و تصمیم گیری های عمومی بر پایه 

شور و مشورت با دیگران عمل کند.
شایان ذکر است در اموری که بیان شرعی دارد، 
مشــورت صورت نمی پذیرد، ولی در اموری که امر 
و نهی شرعی نرســیده است، مشورت موضوعیت 
می یابــد. وقتی شــارع مقدس دســتور می دهد، 
»وأمُرهم شوری بینهم« یعنی جامعه اسالمی باید 

در کارهای مربوط به شــئون عامه، مشورت انجام 
دهد. اسالم در این زمینه، »عرف عقال« را قبول دارد.

امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهــی از منکر به عنوان روش 
واقعی تغییر و اصالح اجتماعی و برخورد با حاالت 
انحرافی که بر جامعه دینی و دولت اسالمی عارض 
می شــود، رســالتی همگانی اســت که به خوبی 
زمینه های مشارکت و رقابت سیاسی افراد و نیروها 
را فراهم می آورد. مسلمانان براساس وظیفه امر به 
معروف و نهی از منکر، دارای اراده آزاد و حق انتخاب 
می باشند و در قبال خوبی و بدی زندگی اجتماعی 

و رفتار افراد نسبت به همدیگر مسئولیت دارند. 
چون در حقوق اسالمی رابطه مردم با یکدیگر و 
نیز مناسبات اجتماعی به گونه ای تعریف می شود که 
سرنوشت هرکس با سرنوشت دیگران گره خورده است.
امر و نهی در امور مربوط به مدیریت سیاسی و 
اداره جامعه، یکی از حوزه های این تکلیف دینی به 
شــمار می آید. دیدگاه جامع نگر به دین که تعالیم 
دینی را از حوزه فردیت و معنویت به گستره اجتماع 
و امور عرفی تســری می دهد، عرصه سیاســت و 
اجتماع را بارزترین نمــود امر به معروف و نهی از 
منکر می داند. با این تفکر، کلیه شهروندان در قبال 
اوضاع جاری جامعه، رفتار و کردار صاحبان قدرت 
و کارگزاران حکومت اسالمی، وظیفه نقد، نصیحت 
و نظارت را بر عهده دارند. این امر به مفهوم ایجاد 
زمینه های مشارکت سیاسی افراد در حکومت دینی 
است؛ زیرا در این صورت، کلیه افراد و سازمان ها در 
جامعه اسالمی وظیفه دارند تا در تعیین سرنوشت 
خود سهیم شوند و با اعمال نظارت، نصیحت و انتقاد 
دلسوزانه، زمینه های مدیریت مناسب را تدارک دیده 
و اســتحکام نظام سیاسی متکی بر تعالیم دینی را 

فراهم آورند.
عالوه بر این، در آیه های متعددی از قرآن کریم 
آشکارا تأکید شده است که نظارت مردم بر روند امور 


