
مشورت و مشارکت مردم در آینه قرآن

غالم علی عزیزی کیا
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مقدمه
یکـی از بارزتریـن ابعـاد دین مبین اسـالم، توجه بـه امور اجتماعی اسـت. این 
دیـن الهـی اگرچـه در ظاهر وظایـف و تکالیف فـردی را نیز بیـان می کند؛ اما 
همـه ی آن هـا بـا اجتمـاع پیوند داشـته و رد پـای ارتبـاط با جامعـه در همه ی 
ابعـاد و زوایـای آن دیـده می شـود بـه گونـه ای کـه عالمه طباطبایـی همه ی 
)المیـزان، ج4، ص126( فردی تریـن  را اجتماعـی می دانـد.  شـوون اسـالم 

عبـادات؛ مثـل نمـاز و روزه نیـز آثـار اجتماعـی دارد؛ مثـال نماز هـم در ظرف 
اجتمـاع تشـریع شـده و برگـزاری آن بـه صـورت جماعـت مطلـوب اسـت و 
فـرد در نمـاز خـود بـه صـورت جمعـی، خـدا را می خوانـد: » ایـاک نعبـد و 
ایـاک نسـتعین. ...« و در پایـان هـم بـا سـالم جمعـی از نماز خارج می شـود. 
در روزه بـا گرسـنگی بـه یـاد محرومـان و گرسـنگان می افتـد و هـم درد آنان 
می شـود و در پایـان فصـل روزه داری بـه نیایـش جمعی در اجتمـاع عید روی 



یکی از موفقیت های حضرت 
امام خمینی در دوران معاصر، 
طرح مباحث اجتماعی اسالم و 

به صحنه آوردن دین در عرصه ی 
اجتماع بود. قرآن را که در میان 

عامه ی 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. 
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آورده، حاکمـان را تامیـن کنـد و در خدمـت سیاسـت 
نااهـالن باشـد، مقبـول و مطمـح نظـر آنـان بـود و در 
نهایـت در پـی جدایـی مـردم از وظایـف اجتماعی خود، 
دیـن منـزه از سیاسـت را ترویـج  کردند و در سـده های 
پسـین چنـان ایـن تفکـر رواج یافـت کـه اگـر کسـی 
انـدک گرایشـی بـه امـور سیاسـی - اجتماعـی از خـود 
نشـان مـی داد، او را دنیاگـرا و بی تقـوا می پنداشـتند و 
اگـر امـکان تشـکیک در تقدس و تدیـن او نبـود، رفتار 
او را ناصـواب و خطـا می شـمردند و فهـم او از مسـایل 
دینـی را انحرافـی می نامیدنـد. یکـی از موفقیت هـای 
حضـرت امام خمینـی در دوران معاصـر، طرح مباحث 
اجتماعـی اسـالم و به صحنـه آوردن دیـن در عرصه ی 
اجتمـاع بـود. قـرآن را کـه در میـان عامه ی مـردم فقط 
بـرای ثواب بـردن از قرائـت؛ هدیه به امـوات،   حفاظت 
از جـان و مـال و. .. و در میان خواص، گاه برای اسـتناد 
بـه برخـی از احـکام فقهی و یـا اخالقی آن مطـرح بود، 
بـرای اصـالح 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 بی نظیـر خـود در انتخابات، جمهوری اسـالمی 
را برگزیدنـد و ایـن مشـارکت پـس از چهـل سـالگی 
انقـالب هم چنـان 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 جلوه هایـی از مشـارکت و اثرگذاری 
مردم را در سرنوشـت سیاسـی- اجتماعی خویش نشـان 

می دهـد، فهرسـت وار بیـان می کنیـم. 

دسته بندی آیات
 آیـات بیان گـر لزوم مشـارکت مسـلمانان در فعالیت های 
سیاسـی- اجتماعـی بـه مثابـه یکـی از ابعـاد سـرمایه ی 

اجتماعـی در دسـته های زیـر قابـل ارائه اسـت. 

هم افزایی  و  مشارکت  لزوم  بیان گر  آیات  اول. 
از  دیگران  و  خود  محافظت  خوبی ها،    مسیر  در 

ناروایی ها.
» تعاونـوا علـی البـر و التقـوی و ال تعاونـوا علـی االثم و 

)مائده،2( العـدوان« 
بـر وتقـوا در فرهنـگ اسـالمی مصادیـق فراوانـی دارد 
و بی تردیـد همـکاری در تشـکیل،   نگهـداری و تـالش 
بـرای اسـتمرار نظام اسـالمی از مصادیق مهـم تعاون بر 
نیکـی و تقواسـت. افراد مختلف بر پایـه ی وزن اجتماعی 
خـود،   تـوان و دانشـی کـه دارنـد مخاطـب ایـن آیه اند و 

بایـد در ایـن مسـیر بکوشـند. بی تریـد در زمـان حاضـر 
مشـارکت فعـال در انتخابـات بـه صورت هـای مختلـف، 

جلـوه ای از ایـن همـکاری و هم افزایـی اسـت.

دوم. آیات بیان گر تواصی به حق و صبر
» و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر« )عصر،3(

سـفارش بـه رعایـت حق در همـه ی ابعاد فکـری، عملی 
و بردبـاری و اسـتقامت در زندگـی فـردی و اجتماعـی، 
توان بخـش مومنـان در پیمـودن مسـیر سـعادت دنیـوی 
و اخـروی اسـت و همـه ی 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 تـالش بـرای برپایـی ارکان اداره ی جامعـه از 
راه هـای 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 دسـت یابی 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 جامعه ی دینی 

بـر اسـاس »حبل اهلل« همبسـتگی دارد. 
»و اطیعوا اهلل و رسوله وال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم 

واصبـروا ان اهلل مع الصابرین« )46 انفال(
ایـن آیـه اگرچـه در سـیاق آیات مربـوط به جنـگ و جهاد 
اسـت؛ ولـی مفـاد آن می توانـد دربـاره ی همـه جنگ هـا 
از جملـه جنـگ سیاسـی،   اقتصـادی و. .. نیـز مـورد توجه 
قـرار گیـرد و اتحاد،   همدلـی و فرمان پذیـری از فرمانده ی 
میدان و دوری از تشـتت و اختالف در همه ی نبردها سـبب 
کامیابـی جبهـه ی خودی و شکسـت دشـمن خواهد شـد.

چهارم. آیات بیان گر امر به معروف و نهی از منکر
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کـه در آیـات متعـددی 
بیـان شـده، گسـترده ی وسـیعی از معروف هـا و منکرها را 
شـامل می شـود؛ از معروف هـا در حوزه ی فـردی گرفته تا 
مسـایل کالن اجتماعـی، همـه را در بـر می گیـرد. حفـظ 
نظـام و قـوام جامعه ی اسـالمی در دوران معاصـر در برابر 
دشـمنان حاکمیـت دینـی، از مهم ترین معروف هـا و نهی 
از تخریـب وجهـه ی مردمـی شـکوهمند آن، مسـؤلیتی 
همگانـی اسـت و می توانـد در قالـب امـر بـه شـرکت در 
انتخابـات و نهـی از بی تفاوتـی و شـانه خالـی کـردن از 
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وظایـف اجتماعـی، محقق گردد. اگرچه سـهم آمران و ناهیـان در رده های 
مختلـف جامعـه هم سـان نیسـت و آنـان کـه اثرگـذاری بیش تـری دارنـد 

مسـؤلیت افزون تـری خواهند داشـت.

پنجم. آیـات بیـان گـر مطلـوبیـت مشـارکت اجتـمــاعی به
 خشم آورنده ی دشمنان

خـدای متعالـی در آیـه ی 122 و121 سـوره ی توبـه در بیـان ارزش و 
اهمیـت تـالش مجاهدان راه خـدا می فرمایـد: »ما کاَن ِلَهـِل الَمِدینَِة 
َو َمـن َحولَُهـم ِمـَن اَلعـراِب أَن یتََخلَُّفوا َعن َرُسـوِل اهللِ َو ال یرَغبُوا 
َُّهـم ال یِصیبُُهـم َظَمـٌأ َو ال نََصـٌب َو  بَِأنُفِسـِهم َعـن نَفِسـِه ذلِـک بَِأن
ال َمخَمَصـٌة فِـی َسـبِیِل اهللِ َو ال یَطـُؤَن َموِطئـًا یِغیـُظ الکفَّـاَر َو ال 
ینالُـوَن ِمـن َعـُدوٍّ نَیـًا إاِلَّ کتَِب لَُهم بِـِه َعَمٌل صالِـٌح إِنَّ اهللَ ال یِضیُع 
أَجـَر الُمحِسـنِیَن )120( َو ال ینِفُقـوَن نََفَقـًة َصِغیـَرًة َو ال کبِیـَرًة َو ال 
یقَطُعـوَن واِدیـًا إاِلَّ کتِـَب لَُهم لِیجِزیُهُم اهللُ أَحَسـَن ما کانُـوا یعَمُلوَن« 
)121(؛ مـردم مدینـه و بادیه نشـینان اطرافشـان نمی بایسـت از پیغمبـر 
خـدا تخلـف کننـد و نـه جـان خویـش از جـان وی عزیزتـر دارنـد، این 
بـه خاطـر آن اسـت کـه در راه خدا تشـنگی،   رنـج و گرسـنگی به آنان 
نمی رسـد و در جایـی کـه کافـران را بـه خشـم آورد قـدم نمی گذارند و 
ضربـه ای از دشـمن نمی خورنـد، مگـر آنکه بـه عوض آن برای ایشـان 
عمـل صالحـی نویسـند، کـه خـدا پـاداش نیکـوکاران را تبـاه نمی کند. 
هیـچ خرجـی کم و زیـاد نکنند و هیـچ دره ای نپیمایند، مگـر برای آنان 
نوشـته شـود، تـا خـدا بهتـر از آنچـه عمـل می کردنـد بـه آنـان پاداش 

دهد. 
تردیـدی نیسـت که مشـارکت اجتماعی مـردم در جامعه ی اسـالمی و به 
ویژه در انتخابات، سـبب خشـم و ناراحتی دشـمن و خوشـنودی جبهه ی 
مقاومت اسـالمی در سراسـر جهان خواهد شـد. از این رو بر اسـاس این 
آیـات، شـرکت هدف منـد مـردم در انتخابـات نه تنها سـبب اصـالح امور 

پیشـرفت  و  اجتماعـی  سیاسـی- 
امـور جامعـه خواهـد شـد، بلکـه 
را  دشـمنان  ناخشـنودی  و  یـاس 
بـه دنبـال خواهـد داشـت و افزون 
بـر بهره منـدی از آثـار دنیـوی آن، 
آن  بـا  متناسـب  اخـروی  پـاداش 

داشـت. خواهند 
لزوم  بیان گر  آیات  ششم. 

مرابطه ی مومنان با یکدیگر 
»یـا أَیَهـا الَِّذیـَن آَمُنـوا اصبِـُروا َو 
صابِـُروا َو رابُِطوا َو اتَُّقـوا اهلَل لََعلَّکم 

ُتفلُِحـوَن« )آل عمـران،200(
عالمـه طباطبایـی ) ره ( دربـاره ی 
مرابطـه فرمـوده اسـت: » مرابطه 
مصابـره  از  اعـم  معنـا  نظـر  از 
اسـت؛ چـون مصابـره عبـارت بود 
از: وصـل کـردن نیـروی مقاومت 
و  شـداید  برابـر  در  جامعـه  افـراد 
مرابطـه عبـارت اسـت از: همیـن وصل کـردن نیروها؛ اما نـه تنها نیروی 
مقاومـت در برابـر شـداید، بلکه همه ی نیروهـا و کارها، در جمیع شـؤون 
زندگـی دینـی، چـه در حال شـدت و چـه در حـال رخا و خوشـی و چون 
مـراد از مرابطـه ایـن اسـت کـه جامعه بـه سـعادت حقیقی دنیـا و آخرت 
خـود برسـد - و اگـر مرابطه نباشـد گـو اینکه صبـر من و تو، بـه تنهایی 
و علـم مـن و تـو بـه تنهایـی و هـر فضیلـت دیگـر افـراد، بـه تنهایـی 
سـعادت آور هسـت؛ ولـی بعضـی از سـعادت را تامین می کنـد و بعضی از 
سـعادت، سـعادت حقیقـی نیسـت- بـه همین جهـت دنبال سـه جمله ی 
»اصبِـُروا َو صابِـُروا َو رابُِطـوا« اضافه کـرد: »َو اتَُّقوا اهلَل لََعلَّکـم ُتفلُِحوَن« 
کـه البتـه منظـور از ایـن فـالح هـم فـالح تـام حقیقـی اسـت.)المیزان، 
ج4،ص144( از ایـن بیـان می تـوان نتیجـه گرفت که کوشـش در جهت 
تقویـت بینان هـای جامعـه ی اسـالمی 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 بیان گر یاری کردن خداوند
مشـارکت سیاسـی اجتماعی مـردم در جامعه ی اسـالمی که بـا انگیزه ی 
حفـظ و تقویت نظام اسـالمی تحقـق می یابد،  از مصادیق روشـن نصرت 
خداسـت کـه در ایـن آیه آمـده اسـت: » ان تنصروا اهلل ینصرکـم و یثبت 

اقدامکم«)محمد،7( 

هشتم. آیات بیان گر لزوم تالش برای اقامه ی قسط
خـدای متعالـی یکی از اهداف بعثت انبیا را اقامه ی قسـط دانسـته »لیقوم 
النـاس بالقسـط« و بر همین اسـاس مـردم را به اقامه ی قسـط فراخوانده 
ِ َو لَو َعلی   اِمیَن بِالِقسـِط ُشـَهداَء هلِلَّ اسـت. »یـا أَیَهـا الَِّذیَن آَمُنـوا کونُـوا َقوَّ
أَنُفِسـکم أَِو الوالَِدیـِن َو اأَلقَربِیـَن إِن یکـن َغنِیـا أَو َفِقیراً َفـاهلُل أَولی  بِِهما 
َفـال تَتَّبُِعـوا الَهـوی  أَن تَعِدلُـوا َو إِن تَلـُووا أَو ُتعِرُضـوا َفـإِنَّ اهلَل کاَن بِمـا 



تردیدی نیست که مشارکت 
اجتماعی مردم در جامعه ی 

اسالمی و به ویژه در انتخابات، 
سبب خشم و ناراحتی دشمن 
و خوشنودی جبهه ی مقاومت 

اسالمی در سراسر جهان خواهد 
شد. از این رو بر اساس این 

آیات، شرکت هدف مند 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 بهره مندی از 

آثار دنیوی آن، پاداش اخروی 
متناسب با آن خواهند داشت.
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تَعَمُلـوَن َخبِیراً « )135نسـاء(
برپاداشـتن عدالـت دو گونـه تصـور می شـود : نخسـت 
معنـای معـروف آن که هر کسـی موظف اسـت بر اسـاس 
عـدل رفتـار کنـد و سـخن بگویـد و. .. و گونـه ی دیگـر 
آن اسـت کـه در برپایـی قسـط در جامعـه بکوشـد؛ یعنـی 
شـرایطی فراهـم آورد که عدالت اجتماعی و اجرای قسـط 
محقـق گـردد. یکـی از راه های دسـت یابی به ایـن هدف، 
مشـارکت سـازنده ی اجتماعی اسـت کـه در دوران معاصر 
اگرچـه  می دهـد.  رخ  همه پرسـی  و  انتخابـات  قالـب  در 
مسـتکبران جهانـی نیـز در مـوارد فـراوان از ایـن روش 
بـرای تحقـق بی عدالتـی و بهره کشـی از دیگران اسـتفاده 
کرده انـد؛ ولـی عدالـت ورزان نیـز با همیـن ابـزار می توانند 

بـه تحقـق اهـداف خـود دسـت یابند. 

نهم. آیات بیان گر مطلوبیت مشورت 
از جملـه اوصافـی اسـت کـه قـرآن کریـم بـرای مومنـان 
بیـان کـرده،  مشـورت کـردن در کارهـا اسـت. » َو الَِّذیـَن 
الَة َو أَمُرُهم ُشـوری  بَیَنُهم َو  اسـَتجابُوا لَِربِِّهـم َو أَقاُمـوا الصَّ
ـا َرَزقناُهـم ینِفُقوَن « )شـوری،38( و بـه پیامبر - صلی  ِممَّ
اهلل علیـه و آلـه - نیـز امـر بـه مشـورت بـا مـردم کـرده 
ا  اسـت. » َفبِمـا َرحَمـٍة ِمـَن اهللِ لِنـَت لَُهـم َو لَـو کنـَت َفظًّ
ـوا ِمن َحولِـک َفاعُف َعنُهم َو اسـَتغِفر  َغلِیـَظ الَقلـِب النَفضُّ
لَُهـم َو شـاِورُهم ِفـی اأَلمِر َفـإِذا َعَزمـَت َفَتـَوکل َعلَی اهللِ 
« )آل عمـران،159( امر پیامبر به  إِنَّ اهلَل یِحـبُّ الُمَتَوکلِیـنَ
مشـاوره با مـردم؛ مانند امر بـه عفو و اسـتغفار برای جذب 
دل هـای مـردم و جلـب موافقـت جامعـه و در نهایت حفظ 
مصالـح اجتماعـی اسـت و این کـه زمامـدار و رهبـر مردم 
چگونـه می توانـد بـه بهتریـن شـیوه قانـون معتبـر جامعه 
را اجـرا کنـد. )ر.ک: مصبـاح یـزدی، حقـوق و سیاسـت 
در قـرآن، ص296( بنابرایـن مراجعـه بـه آرای عمومـی و 
درخواسـت مشـارکت آنـان در بیـان دیـدگاه خـود بـرای 
جامعـه ی اسـالمی، دارای مصلحتـی مهـم و قابـل توجـه 
اسـت و سـزاوار اسـت که یکایک افراد جامعه که شـرایط 
حضـور در ایـن همه پرسـی را دارند، در آن مشـارکت کرده 

و بـر قـوام،   قـوت و شـوکت اجتمـاع خـود بیفزایند.

دهم. آیات بیان گر بیعت با حاکم اسالمی 
از جمله آیاتی که می تواند بیان گر اهمیت همه پرسی به 
عنوان مظهر مقبولیت نظام سیاسی باشد، آیات بیعت با 
حاکم اسالمی است. » إِنَّ الَِّذیَن یبایُعونَک إِنَّما یبایُعوَن 

اهلَل یُد اهللِ َفوَق أَیِدیِهم َفَمن نَکَث َفإِنَّما ینکُث َعلی  نَفِسِه 
َو َمن أَوفی  بِما عاَهَد َعلَیُه اهلَل َفَسیؤتِیِه أَجراً َعِظیماً « 

)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 می آیـد،  
زمینـه ی برگزیده شـدن مسـووالن رده هـای مختلف 
را فراهـم مـی آورد و زمینـه ای بـرای برطـرف کردن 
اختالفـات احتمالـی در تصـدی پسـت های مختلـف 
مدیریتـی جامعـه اسـت. اگرچـه بیعـت مطـرح شـده 
در قـرآن بـا انتخابـات متفـاوت بـوده و دارای اهداف 
جامعـه ی  در  رسـمی  عضویـت  قبیـل  از  مختلفـی 
اسـالمی، پیمـان وفـاداری بـرای شـرکت در امـری 
مهـم؛ ماننـد جنـگ و احـراز و اثبات مقبولیت اسـت؛ 
)مصباح یزدی، حقوق و سیاسـت در قـرآن، ص315-
319(؛ امـا می تـوان گفـت کـه مصلحـت جامعـه ی 
اسـالمی در ایـن دوران بـه مراجعـه بـه آرای عمومی 
در ابعـاد مختلف سیاسـی به ویـژه در برابر دشـمنانی 
کـه آرزوی فروپاشـی نظام سیاسـی مبتنی بر اسـالم 
و فاصلـه گرفتـن مردم از آن دارند، بر کسـی پوشـیده 
نیسـت بـه گونـه ای که هـدف سـوم از اهـداف بیان 
بنابرایـن می تـوان گفـت کـه  بـر دارد.  را در  شـده 
مشـارکت مـردم در امـور سیاسـی جامعه کـه یکی از 
مظاهـر آن انتخابـات اسـت، نوعـی بیعـت بـا آن بـه 

شـمار می آیـد. 

یازدهم. آیات بیان گر لزوم فرمان بری از حاکم 
الهی 

ُسوَل َو أُولِی  یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهلَل َو أَِطیُعوا الرَّ
اأَلمِر ِمنکم َفإِن تَناَزعُتم ِفی َشی ٍء َفُردُّوُه إِلَی اهللِ َو 

ُسوِل إِن کنُتم ُتؤِمُنوَن بِاهللِ َو الیوِم اآلِخِر ذلِک َخیٌر  الرَّ
َو أَحَسُن تَأِویاًل )نساء،59(

 قـرآن کریـم در آیاتـی فرمان بـری از خـدا،   پیامبـر 
وجانشـینان منصـوب از طـرف ایشـان را واجـب کرده 
اسـت. ایـن فرمان بـری مخصـوص حـوزه ی خاصـی 
نیسـت و همه ی امور زندگی اعـم از فردی و اجتماعی 
را در بـر می گیـرد بلکـه عمـده ی تاکیـد آیات بـر امور 
حکومتـی اسـت. اکنون کـه رهبر معصـوم منصوب از 
طـرف خداونـد، از دیـدگان ما غایبند و بـر پایه ی عقل 
و نقـل، نزدیک ترین فرد سـزاوار بـه مدیریت جامعه ی 
اسـالمی، ولـی فقیـه اسـت، فرمان بـری از ایشـان در 
امـور مختلف جامعه ی اسـالمی 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، ج18، ص295( اما از منظر این دسـته از 
آیات، حضـور مـردم تکلیفی الهی اسـت؛ زیرا مصلحت 
عامـه بـوده و در بیانـات امامیـن انقـالب مکـرر بر آن 
تاکیـد شـده و آن را واجبـی شـرعی دانسـته اند. )ر.ک: 

صحیفـه امـام ج15، ص250 و ج19، ص328(


