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چکیده 
در جامعه اسالمی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاست گذاری و تعیین خط مشی است. 
از این رو انتظار می رود که اصول و خط مشــی های کالن جامعه از قرآن استخراج و خط 
مشی های عمومی در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد. در این مقاله در 
صددیم خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج و طبقه بندی کنیم. بر این اساس خط مشی ها را 
به سه قسم، خط مشی های فراگیر )ابرخط مشی(،خط مشی های هادی و راهنما و خط مشی های 

عمومی تقسیم کرده ایم.
ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی سیاسی از قرآن قابل استخراج است امابا توجه به اینکه 
قرآن به کلیات پرداخته است، خط مشی های عمومی در قرآن مورد بررسی قرار نگرفته است 
چراکه خط مشی های عمومی در هر جامعه با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی فرق 
می کند. در هر حال خط مشی های عمومی باید در راستای ابر خط مشی ها و خط مشی های 

هادی تعیین گردد.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، ابر خط مشی های سیاسی، خط مشی های هادی سیاسی، خط 
مشی های عمومی، خط مشی های راهنما.
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مقدمه
قرآن کتاب هدایت است و بیشتر به ساختار جامعه توجه دارد، ازاین رو کوشیده خیلی عنایت 
داشته تا ساختار جامعه، سالم و سعادت بخش باشد. یکی از مسائل مؤثر و مهم در ساختار جامعه 

خط مشی گذاری سیاسی است.
الگوی خط مشی های سیاسی قرآن صرفاً به مباحث عقالنی و برهانی رایج در تصمیم گیری 
و خط مشی گذاری نمی پردازد، بلکه فراتر از عالم ماده، از قوانین عالم مثال، عالم روح مجرد و 
الهامات آن، عالم عقل به معنای عالم انتزاع کلیات از مفاهیم جزئی و عالم وحی الهی و قوانین 
ثابت حاکم بر هستی بهره می جوید و تصمیماتی متین، محکم و مبتنی بر واقعیات عینی را 
ارائه می دهد. نیل به حقایق محض و نیل به باطن قرآن از طریق شهود حقایق عینی حاصل 
می شود و برای رسیدن به این حقایق علوم ظاهری کافی نیست. بنابراین در این الگو اصالت 

با وحی الهی )قرآن کریم( است.
قرآن کریم در زمینه مسائل سیاسی به بیان کلیات و چارچوب کالن بسنده کرده و ابر خط 
مشی ها و خط مشی های هادی و راهنما را بیان نموده است. خط مشی های عمومی اساساً باید 

بر اساس این خط مشی های تعیین گردد.
در این مقاله سعی شده خط مشی های سیاسی قرآن با بهره گیری از الگوی سید مهدی الوانی 
استخراج شود و مورد بررسی قرارگیرد. خط مشی های سیاسی قرآن در دو بعد ابر خط مشی 
)فراگیر( و خط مشی های هادی و راهنما تبیین شده است. شایان ذکر است که به علت متغیر 
بودن خط مشی های عمومی با توجه به اقتضائات هر جامعه، قرآن به این خط مشی ها نپرداخته 
است. قرآن اصول و پایه های خط مشی گذاری را بیان کرده و سایرخط مشی ها باید بر اساس 
این اصول تعیین و اجرا گردند. در جمهوری اسالمی ایران با توجه به اسالمی بودن نظام در 
تدوین راهبردها و خط مشی های سیاسی باید از قرآن کریم که اصلی ترین منبع برای خط 

مشی گذاری است استفاده کرد.

تبیین مفهوم خط مشی سیاسی
تعریف خط مشــی: خط مشی عبارت از خط سیر و راهی است که انسان در پیش رو دارد 

)معین، فرهنگ فارسی( و برای رسیدن به اهداف خود باید این مسیر را بپیماید.
سیاســت در لغت: سیاست واژه ای عربی اســت که از ریشه » سوس « گرفته شده است. 
ســوس به معنای ریاست است و زمانی که کســی را به ریاست برسانند گویند: سوسوه و 
اساســوه )ابن منظور1374: ج6، 107(.در فارسی سیاست به معنای پاس داشتن ملک، نگاه 
داشتن، حفاظت، نگاهداری، حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، ریاست و 

داوری است )دهخدا )بی تا(،ج9(.
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سیاست در اصطالح: »علم سیاست، رشته ای از آگاهی اجتماعی است که وظیفه آن شناخت 
منظم اصول و قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی در داخل یک کشور، و 

روابط میان دولت ها در عرصه بین المللی است« )عالم، 1376: 31(.
خط مشی سیاســی:خط مشی  های سیاسی یک حکومت، اصولی هستند که به وسیله مراجع 
ذی صالح در کشــور وضع شده اند و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت های الزم در 

جامعه را رهبری می کنند )الوانی، 1387: 22(.
در تبیین خط مشی گذاری می توان گفت تشریح فرآیند سیاستگذاری، اجرای سیاست ها، 
جاسازی داده ها و تهیه تفسیرهایی است که به مسائل سیاستگذاری در یک زمان خاص مربوط 
می شود. رویکرد سیاستگذاری بر آن نیست که انرژی را بیهوده صرف عناوین موضوعی 
گوناگون کند، بلکه توجه آن بر مسائل بنیادین و اغلب فراموش شده ای است که در تطبیق 
انسان با جامعه ظاهر می شوند. رویکرد سیاستگذاری بدان معنا نیست که یک دانشمند در جمع 
آوری یا تفسیر داده ها، عینیت گرایی را به کنار نهد یا آنکه دست از کامل کردن ابزارهای 
تحقیق خود بردارد. سیاستگذاری بر انتخاب مســائلی تأکید دارد که در ارزش های هدف 
فرد دانشمند و استفاده از عینیتی دقیق و حداکثر هوش فنی در اجرای پروژه های تهیه شده 
مشارکت داشته باشد )پارسونز، 1385: 42(.آن چیزی که در سیاستگذاری اهمیت دارد و باید 

بر آن تأکید کرد تعیین خط مشی است.

ابعاد الگوی خط مشی های سیاسی
خط مشی های فراگیر)ابرخط مشی(1

خط مشــی های فراگیر حاوی پیش فرض ها، معیارها، الگوها و رهنمودهایی است که خط 
مشــی های عمومی باید از آنها تبعیت کنند. این خط مشی ها نوعی ابرخط مشی های جزئی 
و قابل تمایزند. خط مشــی های فراگیر، آیینه تمام نمایی از ایدئولوژی ها، ارزش ها، شرایط 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه خاص هستند.

ویژگی های اصلی خط مشی های فراگیر
1. دارابودن هدف های کلی و فراگیر: هدف های کلی بخش اصلی خط مشی های فراگیر را 
تشکیل می دهند و تصمیم گیرندگان در انتخاب خط مشی های عمومی، از آنها بهره فراوان 
می برند؛ برای مثال اهدافی چون استقالل و آزادی، حفظ تمامیت ارضی کشور، توسعه اقتصادی 

و... درخط مشی فراگیر، اجزای اصلی و عمده را تشکیل می دهند.
2. تعیین حد و مرز خط مشــی های عمومی: خط مشی های فراگیر باید تعیین کننده حد و 
مرز خط مشی های عمومی باشند؛ به عبارت دیگر، باید حیطه خط مشی های عمومی در خط 
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مشی های فراگیر معین شود. خط مشی های فراگیر مشخص می سازد که هر خط مشی عمومی، 
به چه سازمان هاو مراجعی مرتبط می شود تا کجا نفوذ می کند وتا چه حدی قدرت عمل دارد.

3. تعیین اولویت زمانی خط مشی گذاری عمومی: خط مشی های فراگیر، تعیین کننده اهداف 
زمانی خط مشــی های عمومی می باشند. این بُعد خط مشی های فراگیرمشخص می کند که 
چه خط مشــی هایی باید بالفاصله عملی گردند و چه خط مشی هایی باید به مرور زمان به 
انجام رسند؛ به عبارت دیگر، خط مشی های فراگیر، تعیین کننده زمان مناسب برای اجرای 
خط مشی های عمومی است در خط مشــی های فراگیر رابطه بین زمان مورد نیاز و تحقق 
هدف ها سنجیده می شود و اولویت زمانی خط مشی ها معین می گردد. در این راه مسائلی هست 
مانندحساسیت های سیاسی، بُحرانی بودن اوضاع اجتماعی، احتیاج فوری به برآوردن یک نیاز 
و آماده نبودن جامعه برای پذیرش بعضی از مسائل، بر مهلت زمانی خط مشی ها و اولویت 

آنها تاثیر می گذارد.
4. تعیین میزان ریســک پذیری )قبول ریسک(: این جنبه از خط مشی های فراگیر، میزان 
مخاطره و ریسکی را که در خط مشی های عمومی می تواندمورد قبول باشد، معّین می سازد. 
این خصوصیت خط مشی به تصمیم گیرندگان کمک می کندتا میزان معقول ریسک را در 
خط مشی های مورد نظرخود دریابند. مسلماً خط مشی هایی که تغییرات عمده ای در بردارند 

نسبت به خط مشی هایی که هدفشان تغییرات جزئی است، مخاطره بیشتری را در پی دارند.
5. تعیین حدود جزئی یا کلی بودن تغییرات در خط مشی: این جنبه از خط مشی فراگیر 
که با خصوصیت قبلی مرتبط است، در تعیین میزان وسعت و تغییرات، عمق تغییرات و زمان 
آنها خالصه می شود. دراین جزء از خط مشی فراگیرتصمیم گیرندگان در می یابندکه میزان 
تغییرات درخط مشی های مورد نظر، از سه جنبه فوق باید در چه حدی باشد. همان طورکه قباًل 
اشاره شد، هر قدر میزان متغّیر بودن خط مشی باال باشد ریسک پذیری آن هم بیشتر می شود. 
البته ذکر این نکته ضروری است که تغییرات برنامه ریزی شده در خط مشی ها می تواند با 
حداقل ریسک توأم باشد؛ مثاًل استفاده از مطالعات راهنما برای انجام دادن تغییرات عمده در 
خط مشی ها، راهی است که از میزان ریسک در حد قابل توجهی می کاهد و میزان عملی بودن 

تغییرات را روشن می سازد.
6. تعییــن میزان جامع یا محدود بودن خط مشــی: همان طورکه از عنوان این خصوصیت 
خط مشی فراگیر بر می آید این جزء تعیین کننده میزان وسعت و محدودیت خط مشی های 
عمومی در موارد و وضعیت های گوناگون است؛ برای مثال یک خط مشی که با موضوع رفاه 
اجتماعی سر وکار دارد نسبت به خط مشی دیگری که درباره بازآموزی است، از وسعت و 
جامعیت بیشتری برخوردار است. باید یادآور شد، خط مشی ای که جامع تر و وسیع تر باشد، 

لزوماً از سایر خط مشی ها مهم تر به شمار نمی آید.
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7. گرایش به تعادل یا جهش در خط مشــی: یکی از مسائل مهم در خط مشی ها این است 
که خط مشی های عمومی در نیل به اهدافشان تا چه حدی باید جهشی یا برعکس، متعادل و 
تدریجی عمل نمایند؛ برای مثال در صورتی که تغییرات بنیادی، ضمن یک خط مشی جامع 
مورد نظر باشــد، به طور متعادل و تدریجی بهتر می توان به نتیجه رسید؛ در حالی که در خط 

مشی های محدود، روش جهشی قابلّیت عمل بیشتری را داراست.
8. طراحی پیش فرض های مربوط به آینده: وضعیت فعلی در جامعه قابل تعمیم به بسیاری از 
شرایط آتی نیست و خط مشی های آینده باید خصوصیات خاص زمانی خود را داشته باشند؛ 
ازاین رو پیش فرض هایی در مورد آینده طراحی می شود و خط مشی های عمومی ای که باید 

از آنها تبعیت کنند، مشخص می گردند.
9. ایجاد بنیادهای نظری برای خط مشــی ها: خط مشی های فراگیر می توانند در بر گیرندة 
بنیادهای نظری خط مشــی های عمومی باشند. نظریه های سیاســی، تئوری های مدیریت، 
تئوری های رفتاری و سایر تئوری های مربوط می توانند اساس نظری خط مشی های عمومی را 

تشکیل دهند و در خط مشی های فراگیر بیان شوند.
10. تعیین میزان دســت یابی به منابع و امکانات: خط مشــی های فراگیر، گویای منابع و 
امکاناتی هستند که خط مشی های عمومی در اختیار خواهند داشت. منابع قابل تخصیص به 
خط مشی های عمومی در این جنبه از خط مشی های فراگیر، معین می گردد و راهنمای تصمیم 

گیرندگان در انتخاب هایشان خواهد بود.
11. تعیین انواع شیوه ها و ابزارهای مورد نیاز خط مشی ها: وسایل، ابزارها و شیوه های مورد 
نیاز در خط مشی های عمومی برای نیل به اهدافشان در این جنبه از خط مشی های فراگیرمعین 
می گردد. احصا و تعیین این شیوه ها و ابزارها به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا روش ها 
و وسایل کارآمد را بشناسند و آثار مثبت و منفی هر یک را تشخیص دهند و پس از ارزیابی 

صحیح در جای خود از آنها استفاده کنند.

خط مشی های هادی و راهنما2
در واقع خط مشی های راهنما، اصول و پایه های خط مشی گذاری هستند. خط مشی های هادی، 
به تصمیم گیرندگان اطالعات کافی می دهند و با توجه به فضای فرهنگی و اجتماعی آنان را 

با فرهنگ خط مشی گذاری و نحوه مطلوب تعیین خط مشی آشنا می کنند.
هر اندازه در زمینه خط مشی های راهنما، سرمایه گذاری بیشتر شود و زمان و نیروی بیشتری 
صرف گردد، در خط مشــی های عمومی آثار مفیدی به جای خواهد گذاشت و کار خط 

مشی گذاری با سهولت و اثربخشی بیشتری انجام خواهد گرفت.
به کمک خط مشی های راهنما می توان شیوه های مناسب خط مشی گذاری را در وضعیت های 
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مختلف شــناخت و از خطاها و مخاطرات پیش رو در امان ماند و راه و رسم منظم و قابل 
اعتمادی برای خط مشی گذاری عمومی ارائه داد که در شرایط مختلف کارساز و مؤثر باشد.

خط مشی های عمومی3
خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش 
عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشد، 
اتخاذ می گردد. دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و به 

صورت های مختلف مانند قوانین، ضابطه ها و مقررات به تعیین خط مشی عمومی می پردازد.
خط مشی عمومی وسیله ای برای تعیین اولویت ها در انجام دادن امور و فعالیت ها در جامعه 
است. به بیان دیگر، همان گونه که هدف ها، نتایج مورد نظر را مشخص می کنند و برنامه ها، 
راه رسیدن به آنها را روشن می سازند، خط مشی ها راهنمای عمل هستند و اولویت ها و بایدها 
و نبایدها را معین می کنند. در واقع خط مشی عمومی نشان دهنده خطوط کلی در فعالیت ها 
و اقدامات بخش عمومی اســت )Dror, 1968: 14(.خط مشی عمومی نتیجه و حاصل 
تصمیم های سیاسی مقامات باالی جامعه در مورد تخصیص و توزیع منابع وامکانات بخش 

عمومی است.

ابر خط مشی های سیاسی قرآن
1. خدامحوری

اولین و مهم ترین ابرخط مشی )فراگیر( در عرصه خط مشی گذاری از نگاه قرآن خدامحوری 
و اصالت توحید است. »اساساً مطرح کردن توحید خودش پایه سیاست اسالمی و آغازگر آن 
است« )معرفت، شماره 15(.جامعه الهی بر اصالت توحید استوار است و عقیده به توحید در 

جامعه آثار و ثمراتی دارد که قطعاً در جوامع غیر الهی وجود ندارد.
جامعه هــای به ظاهر مدنی دنیا یک اصل و هدف را مبنای زندگی اجتماعی قرار داده و آن 
را برای خود منشــأ سعادت به شمار می آورد و آن بهره برداری از منافع و مزایای دنیوی و 
بهره کشی از طبقه ضعیف برای سود بیشتر است و آن عامل مهمی است که مایه هم آوایی و 

یکپارچگی آنان شده است.
در مقابل، اســالم زندگی اجتماعی استوار بر اصل توحید )یکتاپرستی( را عامل سعادت و 
پیشرفت می خواند و اندکی دقت در تعالیم اســالم معلوم می سازد که تمام قوانین اسالمی 

براساس توحید وضع شده اند.
هرگونه روابط انسانی در حیات اجتماعیـ  از قبیل روابط فرهنگی و تربیتی، مشارکت تجاری 
و اقتصادی، قراردادهای سیاسی و نظامی ـ بر مبنای همین اصل تنظیم شده اند. در حقیقت، 



• سال اول
• شماره اول
• تابستان 92

قرآن کریم و
خط مشی های 

سیاسی
)9 تا 30(

15

این دسته از مسائل در زندگی اجتماعی، اموری نازل از مقام توحید است و مراتب صاعد آنها 
همان مقام عالی توحید است، پس توحید جامع همه تعالیم الهی است. )جوادی آملی، 1387: 

189( و هدف از بعثت تمام انبیا دعوت به توحید و اجتناب از طاغوت است.
ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از پرستش طاغوت 
اجتناب کنید. خداوند گروهی از آنان را هدایت کرد و گروهی از آنان ضاللت و 
گمراهی دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب 

کنندگان چگونه بود )نحل )16(: 36(.
پیامبر اسالم )صلی الّل علیه و آله( توحید را سعادت و بهروزی آور و شرك را عامل سیه ورزی 
و بدبختی مردم دانسته و معتقد است دعوت به خدای یگانه و نفی بت ها و عبادت و بندگی 
خدا با آزادی از دست ستمکاران همراه است؛ از همین رو آن پیامبر رحمت ابتدا می خواستند 

عقیده جامعه را اصالح کنند و سپس آنها را به سعادت رسانند )جوادی آملی1387: 190(.
بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم؛ اینکه 
چیــزی را همتای خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از 
)ترس( فقر، نکشید؛ ما شما و آنها را روزی می دهیم و به کارهای زشت نزدیک 
نشوید، چه آشکار باشد چه پنهان و انسانی را که خداوند محترم شمرده، به قتل 
نرسانید، مگر به حق و )از روی استحقاق(.این چیزی است که خداوند شما را به 

آن سفارش کرده، تا بیندیشید )انعام )6(: 151(.

2. عدالت محوری
ابر خط مشی بعدی عدالت محوری است. قوام حقیقت حیات انسانی به اصل عدالت است. 
دادگری همانند اصل توحید ریشه در نظام تکوین دارد: »بالعدل قامت السموات و االرض« 
)ابن ابی جمهور، 1403: ج4، 103(.رعایت قسط و عدل است که انسجام یک نظام را حفظ 
می کند و نادیده انگاشتن آن، مخالفت با نظام طبیعی و اهتمام به آنها هماهنگی با نظام هستی 

است )جوادی آملی، 1387: 192(.
قرآن میزان و ترازوی استقامت و معیار عدالت و درستی است؛ بنابراین الزم است که آرا و 
نظریات افراد با قرآن و کالم الهی سنجیده شود، نه اینکه آرای افراد مالك سنجش قرار گیرد 

و قرآن با آن مقایسه گردد)جوادی آملی، 1388: 217(.
عمل به عدالت در زندگی اجتماعی از مهم ترین تکالیف الهی مسلمانان بوده و ظلم به حقوق 

دیگران از محّرمات و معاصی بزرگ به شمار می آید.
خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید؛ و هنگامی که 
میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید. خداوند اندرزهای خوبی به شما 
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می دهد. خداوند، شنوا و بیناست )نسا )4(: 58(.
مسلمانان باید نماد عدالت بوده و هیچ گونه دشمنی نباید آنان را از محور عدل خارج سازد.

ای کســانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت 
گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترك عدالت نکشاند. عدالت 
پیشه کنید که به پرهیزکاری نزدیک تر است و از )نافرمانی( خدا بپرهیزید که 

خداوند از آنچه انجام می دهید، آگاه است )مائده )5(: 8(.
رعایت اصل عدالت، به حیطه خط مشی گذاری در جامعه مسلمانان محدود نمی شود، بلکه آنان 

مکلف  اند با نامسلمانانی که به آنها ستم نکرده اند با عدالت رفتار کنند:
آنها با دقت )به ســخنان تو( گوش می دهند تا )دستاویزی پیدا کنند و آن را( 
تکذیب نمایند؛ و بسیار مال حرام می خورند؛ ولی اگر نزد تو آمدند در میان آنان 
داوری کن، یا )اگر صالح دانستی( از آنان صرف نظر کن. و اگر از آنان صرف 
نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی رسانند؛ و اگر داوری کنی با عدالت در میان آنها 

داوری کن، که خدا عدالت پیشه گان را دوست دارد )مائده )5(: 42(.
بنابراین عدالت باید در همه امور رعایت شود. »و هنگامی که )چیزی را برای معامله( پیمانه 
می کنید، حق پیمانه را ادا نمایید و با ترازوی درســت وزن کنید. این کار بهتر، و عاقبتش 
نیکوتر است« )اسرا )17(: 35(،و هرگز نباید از اصل عدالت غافل شد، چرا که غفلت از آن 

مستلزم نابودی جامعه و ارزش های آن است.
در قرآن به قدری به عدالت توصیه شده که حتی در مقام سخن گفتن و رفتار با یکدیگر هم 

باید عدالت رعایت شود.
و به مال یتیم جز به بهترین صورت )و برای اصالح( نزدیک نشوید، تا به حد رشد 
خود برسد؛ و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید؛ هیچ کس را جز به مقدار 
توانایی اش تکلیف نمی کنیم و هنگامی که سخنی می گویید و داوری می کنید 
عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان )شما( بوده باشد؛ و به پیمان 
خدا وفا کنید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند تا متذکر 

شوید )انعام )6(: 152(.
و زمین )در آن روز( به نور پروردگارش روشــن می شود، و نامه های اعمال را 
پیش می نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می سازند، و میان آنها به حق داوری 

می شود و به آنان ستم نخواهد شد )زمر )39(: 69(.
محوری ترین اصلی که امام علی )ع( آن را مبنای قبول حکومت معرفی می کند و آن را برای 
هر حکومتی الزم می دارند، عدالت است. حضرت حکومت را وسیله ای کارساز برای اجرای 
عدالت می دانست و هدف اساســی حکومت، واالترین ارزش در جامعه و اصل بنیادی در 
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جهت گیری های حکومتی را عدالت می داند و عدالت اجتماعی، اقتصادی و قضایی را بهترین 
خدمت به جامعه معرفی می کند. امام )علیه السالم( حتی در مقایسه بین عدل و جود، عدل را 
افضل معرفی می کند که عدل، حرکت مطابق اصل و قابل تحقق توسط همگان است؛ اّما جود، 

مسیری خاص برای گروهی خاص است.
حضرت امام علی )ع( می فرمایند:

همانا برترین چشم روشنی زمامداران، برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن 
محبت مردم به رهبر است، که محبت دل های رعیت، جز با پاکی قلب ها پدید 
نمی آید، و خیرخواهی آنان زمانی اســت که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را 
بگیرند، و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد و طوالنی شدن 

مدت زمامداری، بر مردم ناگوار نباشد )نهج البالغه: خطبه 53(.

3. امنیت محوری
قرآن امنیت را یکی از اهداف اســتقرار حاکمیت الّل و جانشینی صالحان در امامت معرفی 

کرده است.
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده 
داده است که به یقین، خالفت روی زمین را به آنان خواهد داد، همان گونه که به 
پیشینیان آنها خالفت بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده برایشان 
پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، 
)به گونه ای( که فقط مرا می پرستند و چیزی را همتای من قرار نخواهند داد. و 

کسانی که پس از آن کافر شوند، آنان همان فاسقان اند )نور )24(: 55(
این رویکرد نشــان دهنده اهمیت امنیت در حکومت اسالمی است. در سیاستگذاری کالن 
نباید اصل امنیت را فراموش کرد. امنیت به عنوان یکی از خط مشی های کلی باید راهبر و 
تأثیرگذار در خط مشی گذاری عمومی و جزئی باشد. تأمین امنیت از اهداف جهاد اسالمی 

است.
و با آنها پیکار کنید تا فتنه )و بت پرستی، و سلب آزادی از مردم،( باقی نماند؛ 
و دین مخصوص خدا گردد. پس اگر )از روش نادرست خود( دست برداشتند، 

)مزاحم آنها نشوید؛ زیرا( تعدی جز بر ستمکاران روا نیست. )بقره )2(: 193(.
خداوند )برای آنان که کفران نعمت می کنند( مثلی زده است: سرزمینی که امن 
و آرام بود و همواره روزی اش از هر جا می رســید اما نعمتهای خدا را ناسپاسی 
کردند؛ و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند لباس گرسنگی و ترس را بر 

آنها پوشانید. )نحل )16(: 112(.
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وجود امنیت نه تنها برای داخل کشور اسالمی الزم و ضروری است برای کشورهای همسایه 
نیز اهمیت دارد، زیرا ناامنی در آنها به کشور اسالمی هم آسیب می زند.

در نظام سیاسی اسالم، امنیت چتری است که باید همه آحاد و اقشار جامعه از سایه آن بهره مند 
شــوند و تنها مجرمان و اخالل گران نظم و امنیت جامعه از این چتر امنیتی محروم اند و نظام 
سیاسی، نه تنها در برابر آنان تعهد حفظ امنیت ندارد، بلکه برای حفظ امنیت جامعه، مسئول 

است که از آنان سلب امنیت کند.
امنیتی که در اینجا مطرح اســت در تمام ابعاد آن باید رعایت شــود اعم از امنیت فردی، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی. اگر در تمام اینها امنیت رعایت شود یک نوع آرامش 
در داخل نظام سیاسی حاکم خواهد شد و عالوه بر آن در روابط خارجی با کشورهای دیگر 

نیز تأثیرات مثبتی خواهد گذاشت.

خط مشی های هادی و راهنمای سیاسی قرآن
1. حاکمیت شریعت و قوانین الهی در حکومت

حکم راندن و حاکمیت در جامعه بشری، حّقی الهی است که از ربوبیت و هدایت خداوندی 
ناشی می شود، و جز او و کسانی که از جانب وی مجازند، کسی حق حکومت و زمامداری بر 
مردم را ندارد. خداوند این مسئولیت خطیر را بر عهده انبیا که از خصلت عصمت برخوردارند 

نهاده است )عمید زنجانی، 1374: 230(.
زمامداری و حکومت کردن برای کسی جایز نیست جز برای خدا، فرمان داده 

که غیر از او را نپرستید )یوسف )12(: 40(.
حکم و فرمان، تنها از آن خداست )یوسف)12(: 67(.

حکم و فرمان تنها از آن خداســت؛ حــق را از باطل جدا می کند و او بهترین 
جداکننده )حق از باطل( است )انعام )6(: 57(.

خداوند متعال در جای دیگر به پیامبران خودش دستور می دهد بین مردم به حق و عدالت و 
طبق آیاتی که فرستاده شده است حکومت کنند.

ای داود! ما تو را خلیفه خود در زمین نمودیم تا بین مردم به حق حکومت کنی. ما 
کتاب را به تو فرستادیم تا طبق آنچه خدا به تو ارائه داده است بین مردم حکومت 

کنی؛ و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی )نساء )4(: 105(.
مقام حکومت، مقامی است که از مردم اطاعت می طلبد و همین اطاعت است که نظم و انسجام 
به جامعه می دهد و اگر براساس قوانین عادالنه و قسط باشد، می تواند حقوق همگان را حفظ 
و حراست نماید. اگر رشته این اطاعت، به غیر خدا منتهی شود، جامعه، جامعه کفر یا شرك 
است و اگر به خدا منتهی شود جامعه، جامعه توحید است. به همین دلیل است که در حکومت 
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اسالمی، حقیقتاً حکومت از آن خداست و اطاعت مردم از مقام رسالت و امامت هم حقیقتاً از 
خداست. )بهشتی، 1360: 123(.»هرکس مقام رسالت را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده 

است« )نساء )4(: 8(.

2. امامت و رهبری
خداوند متعال انســان را خلق کرده و برای هدایت آن رسوالنی فرستاده است تا به سرمنزل 
مقصود هدایت نمایند، چرا که بدون راهبری و هدایت امکان رسیدن به تعالی و کمال وجود 
ندارد. » ما پیامبران را پیشــوایانی قرار دادیم که به فرمان ما، )مردم را( هدایت می کردند« 
)انبیاء: 73(.»ما اراده کردیم تا بر مستضعفان زمین نعمت بخشیم و آنان را پیشوایان و وارثان 

زمین قرار دهیم« )قصص )28(: 5(.
قرآن به ما دستور می دهد که خدا و رسول و اولی االمر را اطاعت کنیم. »اطاعت از رسول در 
حقیقیت پذیرفتن اوامر آسمانی خداوند است و در جنبه والیتی و اجرایی پذیرفتن رهنمودهای 
ایشان در امور کشورداری است« )جوادی آملی، 1387: ج4، 85(.در حقیقت، مقام رسالت به 
عنوان نماینده و فرستاده خدا حاکمیت را برعهده دارد و پس از او مقام امامت به عنوان جانشین 
پیامبر و رهبر مردم، تنها مقامی است که شایسته حکومت و اداره کشور و جامعه اسالمی است 
و مردم وظیفه دارند همان طور که از خدا اطاعت می کنند، از رسول و امام نیز اطاعت نمایند.

ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا را و 
پیشوایان )معصوم( خود را. و هر گاه در امری نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر 
بازگردانید )و از آنها داوری بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این 

)کار برای شما( بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است. )نساء )4(: 59(.
»در فرهنگ سیاسی قرآن، امامت به دو گونه آمده است: 1( امامت انسان های پاك و متقی 
که بر عهده انبیا و برگزیدگان آنها و مســتضعفان باایمان و عمل صالح است؛ 2( امامت 
بدکاران که از آنها به ائّمه کفر )توبه )9(: 12( تعبیر شــده است« )عمید زنجانی، 1374: 
222(.»روزی فرا می رســد که هر گروهی از انسان ها را با امامشان فرا می خوانیم« )اسراء 

.)71 :)17(
امامت و رهبری از جمله عوامل مهم و اساسی در تعیین خط مشی به شمار می  رود و اگر از 
رهنمودها و ارشادات آنها مردم بهره بگیرند در همان مسیری حرکت می کنند که خداوند 
متعال برای رسیدن به کمال ترسیم کرده است و به وسیله رسوالنش مردم را راهبری می کند.

امامت و رهبری انسان به دلیل پیچیدگی آفرینش انسان و مسائل مربوط به هدایت و سعادت 
او، جز از طریق گزینش الهی امکان پذیر نیست. در زمان انبیا و ائّمه معصومین آنها سّکان دار 
هدایت و راهبری مردم هستند. در زمان غیبت نیز شخصی می تواند راهبری مردم را بر عهده 
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گیرد که ویژگی هایش را ائمه )علیهم السالم( ذکر کرده اند.

3. امت واحد
قرآن انسان ها را علی رغم عوامل اختالف انگیز و تمایزها و تفاوت های گوناگونی که بین 
آنها حکمفرماست، مجموعه ای همگرا، همگون، متشّکل و چون کاروانی منسجم و در حال 
حرکت به سوی هدف واحد تلقی می کنند و او را به یک سازماندهی فراگیر دعوت می کند، 
و این حالت را کیفیت نخســتین جامعه بشری و شکل مطلوب و معقول آینده بشر می داند 

)عمید زنجانی، 1374: 222(.
مردم )در نخستین روزهای حیات اجتماعی( امت واحد بودند، از آن پس خداوند 

انبیا را برانگیخت )بقره )2(: 213(.
)در آغاز( همه مردم جز امت واحدی نبودند؛ سپس اختالف کردند؛ و اگر وعده 
قطعی پروردگارت )درباره عدم مجازات ســریع آنان( از قبل صادر نشده بود، 
در میان آنها در آنچه اختالف داشــتند داوری می شد )و بی درنگ به مجازات 

می رسیدند( )یونس )10(: 19(.
انسان ها جز امت واحد نبودند، از آن پس اختالف نمودند. این است اّمتتان که 
امت واحده است و من نیز پروردگارتان، پس مرا عبادت کنید )انبیاء )21(: 92(.

و این است امت شما که همگی امت واحدی هستید؛ و من پروردگار شما هستم؛ 
پس از )مخالفت فرمان( من بپرهیزید )مؤمنون )23(: 52(.

4. شورا و مشورت در امور
مشورت از شــور، و شور به معنای استخراج و استنباط است. بدین ترتیب شور و مشورت 
هم در امور مادی و هم امور معنوی مصداق دارد. به بیان کامل تر مشــورت عبارت است از 
»تالش برای آشکار ساختن امر خوبی که پنهان بوده و عرضه آن به دیگران«. همان طورکه 
در تعریف مالحظه می شود، سه مرحله یافت، استخراج و عرضه در مشورت وجود دارد. در 
مرحله نخست باید در جستجوی خیر پنهان کوشید، در مرحله دوم باید در کشف و ظهور خیر 
و زدودن عوامل اخفا از چهره آن اقدام کرد و در آخرین مرحله، باید خیر و نیکی و صالح 

را به دیگران عرضه نمود.
در همه جوامع، مشورت یک ضرورت مهم زندگی اجتماعی و یک اصل مدیریتی است و در 
اسالم نیز بر این نقش مشورت تأکید کرده است. شورا و مشورت از پایه های مهم حکومت 
اسالمی است. در فرهنگ اسالمی هرگونه تصمیم گیری و خط مشی گذاری باید با مشورت 
اتخاذ شــود. »مشورتی را که قرآن کریم تکریم کرده در کارهایی است که مربوط به امر 
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مردم است نه امر خدا« )جوادی آملی، 1376: 324(.بنابراین در اموری که مربوط به حاکمیت 
الهی است مردم هیچ نقشی ندارند.

در قرآن کریم در زمینه مشــورت و شــور، آیات چندی آمده است؛ از آن جمله آیه 38 
سوره شوری می فرماید: »و مؤمنان امورشان را با مشورت با همدیگر انجام می دهند«. عالمه 

طباطبایی در تبیین معنای آیه می نویسد:
مؤمنین کسانی هستند که هر کاری می خواهند انجام دهند، برای آن کار شورایی 
تشکیل می دهند تا پیرامونش مشورت کنند. در هر حال چه به آن معنا باشد و 
چه به این معنا، در این جمله اشاره ای است به اینکه مؤمنین اهل ُرشدند و کاری 
انجام می دهند که در واقع باید انجام شود و در به دست آوردن و استخراج رأی 
صحیح دقت می کنند و به این منظور، به صاحبان عقل مراجعه می نمایند. در نتیجه 
این آیه شریفه، با آیه شریفه 18 سوره زمر قریب المعنا خواهد بود )طباطبایی، 

.)103 :1374
شورا و همفکری با دیگران یکی از مفاهیم سیاسی قرآن است که خداوند متعال به پیامبرش 
دســتور می دهد که در کارهای اجتماعی و عمومی با مردم مشورت کند. قرآن، مشاوره و 
نظرخواهی را از شــخص پیامبر-که معصوم است- آغاز می کند: »پیامبر! در کارها با آنان 
)مؤمنان( مشورت کن« )آل عمران )3(: 159(.تا این رویه پسندیده در جامعه اسالمی استمرار 
پیدا کند و بعدها که احیاناً افراد غیرمعصوم بر مسند حکومت و رهبری می نشینند، به خود 

اجازه ندهند که خودسرانه تصمیم گیری کنند و مردم مسلمان نیز نپسندند و تحمل ننمایند.
در صدر اسالم نمونه های بارزی از مشورت پیامبر اسالم با اصحابش مشاهده می شود. در این 

زمینه روایات زیاد وجود دارد، از جمله:
پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: »هیچ پشتیبانی قوی تر از مشورت و هیچ عقلی بهتر از تفکر 
و تدبیر نیست« )مجلسی، بی تا: 15، بخش4(؛» کسی که با دیگران مشورت کند یقیناً به راه 
رشد، هدایت خواهد شد« )حویزی، 1385: ج4، 584(؛»دوراندیشی آن است که با صاحب 

نظران مشورت کنی و به گفته های آنان عمل نمایی« )مجلسی، بی تا: ج 15، بخش4(.
حضرت علی )ع( نیز در مورد مشورت می فرمایند: » من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال 
شارکها فی عقولها )نهج البالغه: حکمت 161(؛هر کس در رای و تصمیم گیری استبداد پیشه 
کند، هالك می شود و هرکس با مردم مشورت کند در خرد آنها با آنها شریک می شود«؛ 
»هرکس که مشورت نکند پشیمان می شود« )مجلسی، بی تا: ج 15، بخش4(؛»مشورت نمودن 

همان هدایت و راه یابی است«.
در اهمیت شــور و مشورت در نهج الفصاحه آمده است که سه چیز عامل حرکت جامعه و 
استمرار حیات آن می باشد، اگر زمامداران شما بهترین شما، و ثروتمندان شما سخاوتمندانتان 
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بوده و کارهای شما با شور و مذاکره انجام گیرد.
با توجه به احکام شور و شــورا در اسالم و با عنایت به شواهد و مصادیق کار 
شــورایی در متون و منابع شرع مبین، چنین برمی آید که شورا از نظر اسالم بر 
دو قسم باشد: 1-شورای مفّوض؛ 2-شورای غیرمفّوض. شورای مفّوض شورایی 
است که با مطرح کردن مسائل و موضوعات مطرح شده درمیان اعضا به شور و 
مشورت می پردازد و سپس نظر واحدی را اتخاذ می نماید و این نظریه دلیل ماهیت 
شورای مورد بحث، تصمیم محســوب می گردد و عمل به آن الزم و ضروری 
است. شورای غیرمفوض شورایی است که قدرت و قوه اجرا به اوتفویض نشده 
و در واقع شورایی است که با مطرح کردن مسائل و موضوعات مطرح شده در 
میان اعضا، به شور و مشورت می پردازد و نظر واحدی را اتخاذ نموده، به صورت 
پیشنهادی به مقام اجرایی اعالم می نماید. اگر این پیشنهاد مورد قبول مقام اجرایی 
واقع شد و آن را مطابق با مصالح تشخیص داد، عمل می کند؛ در غیر این صورت، 
الزامی در عمل به آن پیشنهاد نخواهد بود )مرکز آموزش شوراهای اسالمی کار، 

بی تا: 19(.
انسان بر اثر مشورت از بهترین اندیشه و نظرها برخوردار می شود و می تواند با توجه به آنها 
قوی ترین راه حل ها را اتخاذ کند؛ چنانچه امیر المؤمنین علی )ع( می فرماید: »من استقبل وجوه 
اآلراء عرف مواقع الخطا )جلوه های حکمت، بی تا: 540(؛هر که آرای مختلف را بررسی کند 

موارد خطا را می شناسد«.
از نظر اسالم مطالبی می توانند در شورا مورد بحث و شور قرار گیرد و در مورد آنها اخذ تصمیم 
شــود که خالف دستورهای الهی نباشند و وجوب و حرمتشان ثابت نشده باشد. در آیه 33 
سوره احزاب می خوانیم: »هنگاهی که خدا و رسولش در کاری فرمان دهند، شایسته نیست که 
مردان و زنان مؤمن در آن کار از سر اختیار، هرگونه که بخواهند عمل کنند«. بدین ترتیب 
اگر مطلبی در قرآن و سنت پیامبر )ص( مشخص نگردیده و راهی برای آن پیش بینی نشده 
باشد، در شورا قابل طرح خواهد بود؛ به عبارت دیگر، از نظر اسالم هر چیزی که حرمتش یا 
وجوبش مسلّم نباشد و اسالم مباحش کرده باشد قابل شور و مشورت است )سمینار بررسی 

نظام شورایی: 12(.

5. استقرار و گسترش عدالت
قرآن کریم یکی از اهداف مهم بعثت انبیا را برقراری عدالت معرفی می کند: »ما رســوالن 
را با براهین روشن به سوی انسان ها فرســتادیم و به آنها کتاب و میزان )شناسایی حق از 
باطل و قوانین عادالنه( دادیم تا عدالت را برپا سازند« )حدید )57(: 25(؛»خداوند به عدالت 
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پیشگی فرمان می دهد« )نحل )16(: 90(؛»من مأمورم که عدالت را در میان شما برپا کنم« 
)شوری)42(: 15(.

از آیات قرآن استفاده می شود که عدالت، انسان را به تقوا و پاکی نزدیک تر می کند و یکی 
از نشانه های تقوا، عدالت است که اگر رعایت شود هم برای فرد و هم برای جامعه تأثیرگذار 
خواهد بود. »عدالت را پیشه خود سازید، زیرا که عدالت به تقوا و پاکی نزدیک تر است« 
)مائده )5(: 8(.در جای دیگر خداوند متعال به پیامبران و رهبران دستور می دهند که براساس 
عدالت در بین مردم حکم کنند: »هرگاه در میان مردم حکم می کنید، باید براساس عدالت 

باشد« )نساء )4(: 58(.
عدالت تنها چیزی است که با اجرای آن حکومت پابرجا می ماند و اگر در جامعه ای عدالت 

حکمفرما نباشد و ظلم و ستیز بی داد کند آن حکومت دوام چندانی نخواهد آورد.

6. پایبندی به پیمان ها و قراردادها
در قرآن وفای به عهد و مسئولیت در برابر قرارداد و پایبندی در مورد معاهدات، عالمت صدق 
ایمان و نشانه تقوا شمرده شده است. »آنها که به هنگام تعّهد به عهدشان وفادارند، آنان مؤمنان 
واقعی و راستگو و متقیان اند« )بقره )2(: 177(؛»اگر از شما برای دینشان یاری طلبیدند، یاری 
کنید، مگر آنکه یاری شما اقدامی بر علیه گروهی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار 
است« )انفال )8(: 72(؛»مادام که آنها در پیمانشان ایستاده اند، شما نیز بایستید« )توبه )9(: 7(.

7. صلح و جهاد در راه خدا
یکی از اصول سیاسی که در قرآن بر آن تأکیده شده صلح است. تا جایی که امکان داشته 
باشد برای رفع خصومت و اختالفات بین المللی باید از توسل به خشونت جلوگیری کرد. ایجاد 
صلح و تالش برای مصالحه و حکمیت، شیوه انسان دوستانه ای است که قرآن آن را به جای 

رفتارهای خشونت آمیز در حّل اختالفات بنیان نهاده است:
بّر و تقوا پیشه کنید و میان مردم صلح برقرار نمایید )بقره )2(: 224(.

اگر دو گروه به جنگ یکدیگر برخاستند، آن دو را صلح دهید، و اگر یکی از 
آن دو بر دیگری شــورید، با او بجنگید تا تن به امر خدا دهد، و آن گاه که تن 
به حکم خدا داد، میان آنها به عدالت اصالح کنید، که خداوند عدالت پیشگان را 

دوست می دارد )حجرات )49(: 9(.
جهاد از مفاهیمی است که در قرآن آمده است و پیامبران به آن سفارش کرده اند. البته جهاد 
دارای شرایطی است و هر جهادی مورد قبول و رضای خداوند نیست؛ جهادی اجر و ثواب 
دارد که در راه خدا و برای خدا باشد: »مؤمنان آنان اند که ایمان به خدا و رسول آورده اند و 
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تردیدی به دل راه ندادند و در راه خدا با مال و جان جهاد کرده اند« )حجرات )49(: 15(.در 
آیه دیگر جهاد در راه خدا را به نفع خود فرد می داند، زیرا خداوند بی نیاز از همه چیز است: 
»کسی که جهاد می کند به نفع خود اوست، خداوند از جهانیان بی نیاز است« )عنکبوت )29(: 

.)6
8. قبول پناهندگی پناهجویان

در این مفهوم، خداوند متعال به پیامبرش دستور می دهد که هر وقت یکی از مشرکان از تو 
پناه خواست به او پناه بده و این نشان دهنده عظمت اسالم است، که حتی به دشمن خودش 
پناه می دهد: »هرگاه یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او امان دهید تا کالم خدا را بشنود 

و آن گاه به جای امن اش برسانید، چرا که آنها گروهی ناآگاه اند« )توبه )9(: 6(.

9. تشکیالت سیاسی و نظامی در جامعه
دو واژه قرآنی »حزب الل« و »جند الل« با مفهوم سیاسی گسترده ای که دارند، نشان دهنده 
تشکیالت سیاسی و نظامی در جامعه اسالمی است، که بدون آنکه به گروه و تفکر خاصی 
وابسته باشد، همه جامعه سیاسی اســالمی را می پوشاند. هر فرد مسلمان با هر نوع شاخص 
اجتماعی و جایگاهی که دارد، می تواند در نقش جند الل و حزب الل وظایف سیاسی و نظامی 
خود را عهده دار باشــد. حزب الل طیف گسترده اجتماعی، سیاسی است که کلیه نیروهای 
مسلمان و متعّهد را شامل می شود و بدون احتیاج به هرم تشکیالتی، وظایف اعضای آن بنا بر 
بینش و امکانات موجود مشخص می شود. همچنین جند الل نوعی تشکیالت آزاد نظامی است 
که در درون آن هر فرد مؤمن و متعّهد، در موقع ضرورت، مسئولیت خود را در رابطه با جهاد 
انجام می دهد« )عمید زنجانی، 1374: 232(.»و هر که خدا و پیامبرش و مؤمنان را به دوستی 
و سرپرستی برگزیند[ از حزب الل اســت] و به راستی که حزب الل پیروزند« )مائده)5(: 

56(؛»جند ما هستند که پیروزند« )صافات )37(: 173(.

10. نفی سلطه بیگانه و استبداد
سلطه خارجی و استبداد داخلی را قرآن نفی می کند و می فرماید: »هرگز خداوند راهی برای 
سلطه کافران بر مومنان قرار نداده است« )نساء )4(: 141(؛»شما دو نفر )موسی و هارون( به 

سوی فرعون بروید که او طغیان و سلطه جویی را پیشه کرده است« )طه )20(: 43(.
در قرآن عالوه بر اینها آمده اســت که سلطه را در حق کسی می توان انجام داد که به مردم 
ظلم کرده است: »سلطه را تنها در مورد کسانی می توان اعمال کرد که به مردم ظلم کنند« 

)شوری )42(: 42(.
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11. امر به معروف و نهی از منکر
این مفهوم یکی از مفاهیم اصلی در دین اســالم به حساب می آید و جزء فروع دین شیعیان 
محسوب می شود. امر به معروف و نهی از منکر بیانگر مسئولیت همگانی افراد جامعه است 
کــه در برابر جامعه دارند. برای حفظ اصــول و ارزش های جامعه باید به افرادی که از این 
اصول تخّطی می کنند تذکر دهند و راهنمایی کنند. در جامعه اســالمی افراد باید همدیگر 
را به کارهای پســندیده دعوت کنند و از کارهای ناپسند باز دارند: »مردان و زنان مؤمن از 
یکدیگرند، دیگران را به عمل پسندیده و سودمند وامی دارند و از اعمال ناپسند باز می دارند« 
)توبه )9(: 71(.حضرت علی )ع( می فرمایند: »امر به معروف و نهی از منکر را ترك نکنید 
که حکومت شما به دست بدان شما می افتد و دعای شما مستجاب نمی شود« )نهج البالغه: 

.)422

12. ضرورت شناسایی گروه های مخالف حکومت اسالمی
قرآن از واژه »مأل« برای ارائه جایگاه اجتماعی گروه های مخالف حکومت اسالمی و کسانی 
به کار می برد که تاج و تخت مســتکبران را پاسداری می کنند، و به منظور حفظ منافع و 
موقعیت اجتماعی خود، حکومت استکباری را اداره و سیاست مستکبران را بنیان می نهند. 
»مأل در لغت به گروه ممتازی گفته می شود که به خاطر ثروت و قدرت و شوکتشان چشم 
گیرند، و چشــم و دل مردم را با هیبتی که از زر و زور و تزویر به دست آمده پر کرده اند« 

)عمید زنجانی، 1374: 229(.
مأل طبقه اشراف و حاشیه نشــینانی می باشند که همواره سخن و فرمان آنها حکم فرماست. 
مستکبران هرگاه خود نخواهند مستکبری کنند، این مقّربان کاخ نشین هرگز به نفع مردم 
رضا نمی دهند. اینان کارگزاران و دولت مردان اصلی سیاست و حکومت استکبارند که گاه 
مستکبران، خود آلت دست و دست نشــانده و مجری مقاصد پلید این جماعت اند )همان: 
229(.»ما موســی و هارون را به سوی فرعون و اشراف مملکتش فرستادیم، آنها استکبار 

ورزیدند و گروهی سلطه جو بودند« )مؤمنون )23(: 46(.

13. جهان شمولی
از دیدگاه قرآن، آیین اسالم، جهان شمول و جاودانه است و رسالت گسترش آن بر عهده همه 
مسلمان هاست و هدف آرمانی همه فعالیت های سیاسی جامعه اسالمی پیروزی نهایی اسالم بر 
همه ادیان است. کلیه خط مشی گذاری ها باید هم سو با این هدف و در جهت رسیدن به آن 

صورت گیرد.
»اوســت کسی که پیامبر خود را با هدایت و دین حّق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز 
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گرداند« )فتح )48(: 28(؛»بگو: ای مردم! من فرســتاده خدا به ســوی همه شما هستم« 
)اعراف)7(: 158(.

نتیجه گیری
خط مشی عبارت از خط سیر و راهی است که انسان در پیش رو دارد و برای رسیدن به اهداف 
خود باید این مسیر را بپیماید و علم سیاست رشته ای از آگاهی اجتماعی است که وظیفه آن 
شناخت منظم اصول و قواعد حاکم بر روابط سیاسی است. با توجه به این دو تعریف می توان 
گفت: خط مشــی های سیاسی اصولی هستند که به وسیله مراجع ذی صالح در کشور وضع 

شده اند و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت های الزم در جامعه را رهبری می کنند.
خط مشی را به سه قسم تقسیم کردیم: اول، خط مشی های فراگیر )ابرخط مشی( که حاوی 
پیش فرض ها، معیارها و الگوها و رهنمودهایی است که خط مشی های عمومی باید از آنها 
تبعیت کنند؛ دوم، خط مشی های هادی و راهنما که در واقع اصول و پایه خط مشی گذاری 
هستند؛ سوم، خط مشی های عمومی که تصمیم ها و سیاست های بخش عمومی است که مراجع 
ذی صالح از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه اتخاذ می کنند. این خط مشی ها باید در راستای 

ابرخط مشی ها و خط مشی های هادی اتخاذ گردند.
قرآن کریم در بیان خط مشی های سیاسی در حد کلیات و چارچوب کالن بسنده کرده است 
و ابرخط مشی ها و خط مشی های هادی را بیان کرده و خط مشی های عمومی و جزئی باید 

براساس این خط مشی ها تعیین گردد.
ابرخط مشی های سیاسی قرآن به سه محور تقسیم می شود: خدامحوری؛ جامعه الهی بر اصالت 
توحید استوار است و عقیده به توحید در جامعه آثار و ثمراتی دارد که قطعاً در جوامع غیرالهی 
وجود ندارد. توحید، ســعادت و بهروزی آور است، ولی شرك عامل سیه ورزی و بدبختی 

است.
ابرخط مشی بعدی عدالت محوری است، قوام حقیقیت حیات انسانی به اصل عدالت است. 
دادگری همانند اصل توحید ریشه در نظام تکوین دارد: »بالعدل قامت السموات و االرض«. 
رعایت قســط و عدل است که انســجام یک نظام را حفظ می کند. قرآن میزان و ترازوی 
استقامت و معیار عدالت و درستی است. محوری ترین اصلی که امام علی )ع( آن را مبنای 

قبول حکومت معرفی می کند و آن را برای هر حکومتی الزم می داند، عدالت است.
ابرخط مشی سوم امنیت محوری است. قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الل و 
جانشینی صالحان در امامت معرفی کرده است. در نظام سیاسی اسالم، امنیت چتری است که 

باید همه آحاد و اقشار جامعه از سایه آن بهره مند شوند.
در ادامه این مقاله، خط مشی های هادی و راهنمای سیاسی بیان شده اند. این خط مشی ها که 
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چهارده مورد است و از قرآن استخراج شده است، به عنوان اصول و پایه های خط مشی گذاری 
به حساب می آیند. خط مشی های هادی و راهنمای سیاسی قرآن در راستای ابرخط مشی های 

سیاسی قرآن است و خط مشی های عمومی با محوریت آنها تدوین می شوند.
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