
 

 

 جايگاه مردم در حکومت اسالمي
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 چکيده

ًظ٘ر ًمص هردم   اٗي جبٗگبُ در اهَر هختلف،. از هجبحث هْن در اًذٗطٔ س٘بسٖ، جبٗگبُ هردم در حکَهت است

، ٍظ٘فٔ آًبى در حفظ حکَهت ٍ تذاٍم آى ٍ ً٘س حمَق آًبى در حکَهت ٍ ٗب ٍظ٘فٔ حکَهت  در اصل حکَهت

ر اکثرٕ دارًذ ٍ در تحمك ًظبم از هٌظر اسالم، هردم در حکَهت ٍ س٘بست حضَ. کٌذ در ثراثر آًبى جلَُ هٖ

اسالهٖ ٍ فعل٘ت ثخط٘ذى ثِ آى ٍ ً٘س حفظ ٍ تذاٍم آى ًمطٖ هحَرٕ دارًذ، چرا کِ ثِ اٗي اهر تَجِ دارًذ کِ 

اٗي . ّب ٍ ثبٍرّبٕ الْٖ ٍ در ًت٘جِ آراهص ٍ اهٌ٘ت جبهعِ است حفظ ًظبم اسالهٖ، هسبٍٕ ثب حفظ ارزش

تعج٘ر کرد کِ در اًتخبة کبرگساراى « إ هختلف س٘بسٖ ٍ اجتوبعُٖ حضَر در صحٌِ»تَاى ثِ  ص٘بًت را هٖ

ضبٗستِ، ٍفبدارٕ ثِ حکَهت ٍ پبسجبًٖ از آى، در لبلت اطبعت ٍ پ٘رٍٕ از رّجر هسلو٘ي، جلَگ٘رٕ از تفرلِ ٍ 

ًص٘حت ٍ دادى ثِ آًبى،  هطَرتاختالف، پطت٘جبًٖ عولٖ از ًظبم اسالهٖ ٍ ًظبرت ثر هسئَالى، در لبلت 

حمَق   ثعذ دٗگر جبٗگبُ هردم در حکَهت اسالهٖ،. کٌذ آًبى جلَُ هٖاز  کردى اًتمبدثرإ آًبى ٍ ٍاّٖ خ خ٘ر

در ًظبم اسالهٖ، هردم ثِ ٍاسطٔ ارزش ٍ کراهت راتٖ . آًبى در حکَهت ٗب ٍظبٗف حکَهت در ثراثر آًبى است

ق هبدٕ ٍ ّن ثِ حمَق هعٌَٕ ٍ اخاللٖ اسالم ّن ثِ حمَ .إ ثرخَردارًذ ٍ ً٘س ثٌذٓ خذا ثَدى، از جبٗگبُ ٍٗژُ

، هردم رکي زٗرا در ًظبم اسالهٖ. سبزد افراد تحت حبکو٘ت خَد تَجِ دارد ٍ ّ٘چ ٗک را فذإ دٗگرٕ ًوٖ

اهت٘بز ًظبم اسالهٖ در اٗي است کِ  .ضَد ّستٌذ ٍ حکَهت ثب رضبٗت ٍ هَافمت هردم هحمك هٖ دٍم ًظبم

اٗي . دٕ ٍ هعٌَٕ ٍ اخاللٖ آًبى است ٍ ًِ حکَهت ثرإ حکَهتحکَهتْ ثرإ هردم ٍ تأه٘ي ً٘بزّبٕ هب

تأه٘ي ً٘بزّبٕ هعٌَٕ ٍ اخاللٖ، ص٘بًت از ثبٍرّب ٍ : ضَد حمَق از هٌظر لرآى ٍ سٌت در اهَر رٗل خالصِ هٖ

، اًتخبة هع٘طتّبٕ جبهعٔ اسالهٖ، آهَزش ٍ پرٍرش، اهٌ٘ت، عذالت اجتوبعٖ، آزادٕ، رفبُ عوَهٖ،  ارزش

کردى ثب هردم، ًظبرت ثر هسئَالى   طجمٔ ضع٘ف، ارتجبط هستم٘ن ثب هردم، هطَرت بهکبرگساراى ضبٗستِ، رس٘ذگٖ 

 ... .ًسدٗکبى حبکن ٍ   ٍ جلَگ٘رٕ از سَء استفبدٓ
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