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 دهیچک

ساالری دینی، ساز در انتخابات، فارغ از میزان تأثیر در نظم مردممثابه فعل سرنوشترأی به
شود. صورت سفید انداخته میگیرد و بهمتنع به خود میپرسی و انتخابات، گاه شکل مدر همه

اند؛ اما در نظام حقوق های حقوقی، هریک تحلیلی در هویت و اثر رأی ممتنع برگزیدهنظام
شود. مسئله اساسی این اثر، اساسی ایران، رأی ممتنع در زمره آرای مأخوذه و باطل انگاشته می

نیز مواجهه حقوقی نظام انتخاباتی حاکم است. در تحلیل رأی ممتنع در دو جانب شهروند و 
کننده در قبال انگار رأی ممتنع، وضعیت حقوقی انتخابانگار یا حکمسوی اول، هویت حق

سازد و تکلیف یا حق او را نسبت به نظام سیاسی و نیز شرکت در انتخابات را مشخص می
خذشده از سوی مجریان، چه هویت کند. در مقابل، رأی ممتنع انامزدهای انتخاباتی روشن می

و اثری بر سرنوشت انتخابات و نظام سیاسی خواهد داشت. این نوشته براساس مطالعات 
آنکه در دوگانه حق یا تکلیف گرفتار آید، حفظ تحلیلی، بی-ای و رویکرد توصیفیکتابخانه

یی برای دهی به حاکم اسالمی را قیودی بر حق رأی یا مبنانظام سیاسی و وجوب مشورت
« ال أدری»داند و ماهیت رأی ممتنع را نیز از قبیل سکوت یا دهی به رأی ممتنع میحرمت

  کند.تحلیل می
 

مثابه کتمان مثابه سکوت، رأی ممتنع بهرأی، رأی ممتنع به از امتناع ممتنع، رأی :واژگان کلیدی
 انتخابات. شهادت، فقه
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Abstract 
 
Voting as a decisive act in elections, regardless of the degree of influence 

on the order of religious democracy, in all referendums and elections, 
sometimes takes a deterrent form and is cast white. Legal systems have each 
chosen an analysis of the identity and effect of the blank vote; But in the 
Constitutional law order of Iran, blank votes are considered as cast and 
invalid votes. The main issue of this work is the analysis of blank vote on 
both sides of the citizen and also the legal confrontation of the ruling 
electoral system. On the one hand, the identity of the right-holder or abuser 
of the blank vote determines the legal status of the voter in relation to the 
election and clarifies his or her duty or right to the political system as well as 
to the candidates. On the other hand, what identity and effect will the blank 
vote received by the executors have on the fate of the elections and the 
political system? According to the library studies and descriptive-analytical 
approaches, this article, without being caught in the dilemma of right or 
duty, considers the preservation of the political system and the necessity of 
consulting the Islamic ruler as a constraint on the right to vote or a basis for 
disrespecting the blank vote. It also analyzes the nature of blank vote as 
silence or "La Adri". 
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 مقدمه
. (Douglas, 2013: 81) شودمی محسوب دموکراسی تخون، مایه حیا منزلهبه انتخابات

 را دموکراتیک نهادهای در خود نمایندگان باید مردم که عمومی انتخابات برای هم گیریرأی
شورایی و مظاهر تجلی خرد نمایندگی امری  نهادهای برای هم و حیاتی امری کنند، انتخاب

گیری و امور و تحقق هویت شورایی، رأیها الزمه پیشرفت رود که در آنشمار میبدیل بهبی
  است.« رأی»دست آوردن برایندی از اظهارات اعضای مجامع شورایی در قالب به

کند، تحقق ایجاب می« خرد جمعی»و « ساالریمردم»آنچه پیشبرد مسائل کشور از رهگذر 
تواند ع میاست. اما در برابر، رأی ممتن« رأی گویا و غیرممتنع»مشارکت همگانی از طریق 

رو، چالش و مسئله اصلی مقاله حاضر در پذیر سازد. ازاینحدودی آسیب فرایند اخیر را تا
در سیاق و رویکرد فقهی، چه ماهیت و « رأی ممتنع»شکل که خصوص رأی ممتنع است؛ بدین

 نوعی ممتنع رأی اینکه مانند فرعی سؤاالت شناختی دارد؟ همچنیناقتضائاتی از حیث حکم
 مترتب آن بر احکامی چه گیرد، خود به اعتراضی جنبه که درصورتی نیز و تکلیف یا تاس حق

روست که تقریباً در برخی انتخابات نظام خواهد شد؟ ضرورت بررسی این مسئله ازآن
شوند و فارغ از مسئله جمهوری اسالمی ایران برخی آرا، ممتنع در صندوق آرا انداخته می

شود، که با توجه به گفتمان فقه حکومتی، در این مقاله بررسی می« دهندهرأی»فقهی عملکرد 
با رأی ممتنع نیز « حکومت اسالمی»طور کلی کنندگان آرا و بهشیوه مواجهه ناظران و شمارش
ویژه اینکه این مسئله با وجود بسامدهای اگرچه وگوست؛ بهامری نیازمند بررسی و گفت

نین انتخاباتی ایران مسکوت باقی مانده است. در برخی متفاوت در انتخابات گوناگون در قوا
داند؛ گذار ایران نسبت به رأی ممتنع را امری قابل تحلیل و تأمل میموارد نیز موضع قانون

توضیح اینکه در نظام حقوقی حاکم بر انتخابات ایران، در چندین مورد به رأی ممتنع اشاره 
قانون انتخابات  19، ماده 1اسالمی شورای مجلس تانتخابا قانون 37 شده است؛ از جمله ماده

 مجلس 3/3/1395 مصوب الحاقی مواد 5و تبصره ماده  ۱(1/1۱/131۱ اصالحی)مجلس 
  3.اسالمی شورای

مایه رأی ممتنع، در بخش دوم به تحقیق حاضر، در بخش نخست به ماهیت و درون
کنندگان( و در بخش سوم خابعنوان عملی از سوی انتسنجی مشروعیت رأی ممتنع )بهامکان

 پردازد.به مواجهه حکومت اسالمی با رأی ممتنع و کارکرد رأی ممتنع می

 ی ممتنعرأ هیمادرون. مفهوم و 1
 خودداری یا انصراف بر مبنی عملی از است عبارت ممتنع رأی Black’s حقوقی نامهلغت مطابق
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 رأی از و است حاضر جلسه در کهرا  کسی توانمی بنابراین. دادن رأی خصوصبه چیزی از
 ممتنع آرای بنابراین. نامید ممتنع رأی دارای اینماینده ورزد،می خودداری منفی یا مثبت دادن
 رأی دادن از جلسه در شرکت وجود با نماینده که است اینانوشته یا سفید آرای شامل

 برای را فرصتی ممتنع یرأ واقع در(. Home Affairs Department, 2006: 1) کندمی خودداری
از  غیر ایگزینه که کندمی ایجاد رسمی هایپیشنهاد ارزیابی و تصویب هنگامبه دهندگانرأی

که در انتخابات مردمی وجود گونههمان ممتنع رأی را انتخاب کنند، بنابراین« خیر»یا « آری»
 هاشرکت مدیرههیأت  و دادگاه گذاری،قانون مجالس همچون گیریتصمیم نهادهای دارد، در

رو است. ولی از حیث و مورد اخیر موضوع پژوهش پیش (Hayden, 2010: 588) دهدمی رخ نیز
مایه رأی ممتنع، باید به آثار این رأی مراجعه کرد که بالتبع با توجه به تفاوت داللت و درون

اید از نگاه معناشناختی، گیرد؛ در واقع، رأی ممتنع را بتحت تأثیر قرار می مایه نیزآثار، درون
خصوص اینکه میزان آرای مأخوذه ممتنع در کل نوعی عدم اعمال حق رأی دانست؛ به

شمار نیاید. ولی در صورت احتساب آرای ممتنع در زمره مشارکت، مشارکت سیاسی به
توان یکسره آن را از قبیل عدم اعمال حق رأی دانست. در حقیقت باید در این مورد میان نمی

یامدن به پای صندوق رأی )امتناع از رأی( و افکندن رأی ممتنع درون صندوق تفاوت قائل ن
های مشورتی نظیر استیضاح وزرا که شد. بنابراین برخالف رأی ممتنع در ساحت دموکراسی

مایه رأی ممتنع بسته به تعامل نظام سیاسی آید، درونکار میعمالً به نفع اصل عدم اعتماد به
 شود.متفاوت می

 ی ممتنع در پرتو مبانی فقهیرأ. مشروعیت 2
عبارت بهتر با توجه به اینکه ماهیت رأی در نظم حقوق اساسی مدرن، برابرمعنایی دقیق یا به

رو در ای از مبانی و برابرها استوار دانست، ازاینبسا بتوان آن را بر مجموعهواحدی ندارد و چه
 شود.هاد میها متعددی برای تحلیل پیشنذیل قالب

 «بیعت»ی ممتنع بر پایه رأ. 2-1
دست »، «و معامله یعب یجابدست به دست هم دادن بر ا»و به « بیع»بیعت، در لغت، از ریشه 

توان رو میتا، ماده بیع( شناخته شده است. ازاین، )خلیل بن احمد، بی«اطاعت یبه هم دادن برا
 یمانپ»در اصطالح، مراد از آن  دانست.« تعهد»را « یعتب»مندرج در اصطالح  ترین مؤلفهمهم

که در امور  بنددمی یمانپ یشخو یربا ام کنندهبیعتو اطاعت است.  یفرمانبر یبستن برا
 یزاز امور مزبور با او به ست چیزهیچباشد و در  ینظر و یمتسل ن،مربوط به خود و مسلمانا

اطاعت  سازدمیبه انجام دادن آن مکلف  را یو و گذاردمی یو عهدهکه بر  یفیو تکال یزدبرنخ
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(. بیعت ۱11ق: 1447)قلقشندی، « یلشمخالف م یاخواه او باشد دلبه  یفخواه تکال ؛کند
ست؛ نظیر بیعت امر در تمام امور و به تمام معنا یتوال یرشپذ یبه معناخالفت و امامت، 

 (.9۱: ۱تا، جگرفتن پیامبر برای علی )ع( )طبری، بی
رود. اگرچه بیعت از شمار میای ذوطرفین و عقد بهز جانب ماهیت حقوقی، پدیدهبیعت اخیر ا

« اجازه رد کردن بیعت»های روایی، برای فرد غایب ابعاد مختلفی قابل تحلیل است، در آموزه
ق: 1413گرفته از سوی مردم را ندارد )شیخ مفید، درنظر گرفته نشده و او حق رد بیعت شکل

د این بخش را نباید به معنای عدم امکان انداختن رأی ممتنع تلقی کرد، بلکه رسنظر می(. به95
کنندگان در بیعت توسط گرفته از سوی شرکتبه معنای عدم امکان برهم زدن بیعت شکل

تواند به معنای نتیجه غایبان در بیعت بوده است. مفهوم غیبت در بیعت اگرچه تا حدودی می
هایی رو آموزهصحنه بیعت و امتناع از بیعت متفاوت است. ازاین رأی ممتنع باشد، با حضور در

از این قبیل، بر فرض پذیرش انطباق رأی بر بیعت در حقوق اسالمی،  در تحلیل رأی ممتنع 
 بیعت، رکن تریناصلی به آن شباهت و رأی بودن عقدی ماهیت در حقیقت، در. کارساز نیست

 انگاریهمسان» ممنوعیت و خصوصی حقوق از عمومی حقوق استقالل و دارد راه تردید
 این بر نیز «خصوصی حقوق ساحت در رایج مفاهیم با( بیعت) عمومی حقوق هایپدیده
بر این، مسائلی همچون توسعه آثار رأی به همه شهروندان )حتی افزون .زندمی دامن مطلب

 ممتنعان و مخالفان( برخالف آثار بیعت است.
اند؛ از جمله بیع های متعددی تحلیل کردهسلمان، بیعت  را در قالببه هر روی نویسندگان م

سپارند و او نیز در مقابل بر )که طی آن مسلمانان، مال و جان و اختیار خود را به خلیفه می
کند(، هبه از سوی مردم، وکالت )وکالت منتخب از امت اسالمی( و طبق مصالح آنان عمل می

(. در همه این موارد، امتناع از رأی، امری مشروع و مانع از 1991امانت  )ر.ک: عبدالمجید، 
ای از بیعت، به معنای فرار از ناگزیر دیگری، امتناع عده بیعت خواهد بود، ولی در سویه

؛ این منطق در رویکرد امامیه که 4اندیشی حکومت علیه آنان نییستتکالیف قدرت یا مصلحت
داند، امری قابل پذیرش است. نه ایجادکننده مشروعیت میساز والیت امامان و بیعت را زمینه

تولی است نه جعل و وضع والیت. در رویکردهای جدید  قلمرو بیعت، مقامدر این اندیشه، 
دانند نیز امری اهل سنت نیز که بیعت را در دو مرحله ترشیح اهل حل و عقد و بیعت مردم می

، صرفاً بیعتی تأییدی و از نوع بیعت اطاعت تلقی نماید. در این تحول، بیعت مردمپذیرفتنی می
چندانکه اصطالح بیعت تأییدی از سوی یحیی اسماعیل مورد استعمال قرار گرفته –شود می

 هایراهبا کسی که به یکی از  اندموظف مردمانبلکه و  -(179ق: 144۱است )اسماعیل، 
(. در همین زمینه، شرکت در 19ق: 141۱الدین، )شمس بیعت کنند ت رسیده،به امام گانهسه
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شود که حتی امتناع از آن به معنای تأثیرگذاری بر انگار تلقی میرأی مصطلح، امری تکلیف
 دهد، نخواهد بود.را شکل می« ترک فعل»یا « اعمال حق»مایه فرایندها که درون

زگشایی توان انتخابات و رأی را با ماهیت بیعت بابندی باید گفت که نمیدر مقام جمع
های پیرامون امتناع از بیعت برای تحلیل رأی ممتنع هویتی کرد و فراتر از این، از گزاره

 بهره جست. 

 «شهادت مثابهبهی رأ»ی ممتنع بر پایه تئوری رأ. 2-2
گرفته در خصوص ماهیت فقهی انتخابات ندارد و های صورتنویسنده سعی در تکرار تحلیل

گونه ه در این قسمت به تئوری خود در خصوص ماهیت شهادتبر اینکبه همین دلیل، افزون
کند. البته این نظریه، پیشتر نه کند، رأی ممتنع را نیز در این قالب تحلیل میرأی اشاره می

ها مورد اشاره قرار گرفته است )مصباح عنوان یک تئوری مستقل، بلکه در ضمن برخی نوشتهبه
 (.۱7: ۱441؛ الشنتوت، ۱54: 131۱یزدی، 

شرطی که خبردهنده شهادت عبارت است از خبر دادن از حق ثابتی برای شخص دیگر، به
شود نه شهادت )عاملی جبعی، قاضی یا حاکم نباشد، زیرا در این صورت حکم محسوب می

سازد (. قیود تعریف اخیر، ماهیت عمل انتخابات را به شهادت نزدیک می153: 14ق، ج 1413
کنندگی از انتصاب الهی خصوص در حالتی که ماهیت انتخابات، کشف)از جمله حق ثابت، به

باشد و قید احتراز آن از حکم بودگی و خصلتی چون اعطای تولیت(. در این نظریه، ماهیت 
کنندگان شود. انتخابرأی در نظم حقوق اساسی جوهرگرای اسالمی، مانند شهادت دانسته می

در فرایند انتخاب، به صالحیت و مقبولیت نامزد انتخابات از مثابه عامالن و فاعالن انتخابات، به
 دهند. حیث واجدیت شرایط و اصلحیت شهادت می

های فقهی نیز ادای شهادت واجب است و دلیل آن صریح آیات شریفه، روایات و بر پایه آموزه
د خداوند مور 1۱کار رفته که در آیه قرآن، واژه کتمان شهادت به 17اتفاق مسلمین است. در 

(. ۱13، 4۱، 33کننده هشدار داده است )بقره: کتمان حقیقت را مذموم دانسته و به کتمان
سوره بقره اگرچه بر حرمت کتمان  ۱13همچنین باید توجه داشت در برخی آیات نظیر آیه 

شهادت در دین اشاره دارد، بدیهی است که مورد مخصص نیست؛ چون کتمان گواهی ناشی از 
ها موجود است )نجارزادگان و مسعودیان، است و این معنای کتمان در کلیه شهادتگناه قلبی 

 (.14۱؛ مائده: 37؛ نساء: 71عمران: ؛ آل14۱،159،174، 144( )همچنین ر.ک: بقره: 31: 1311
ترتیب، شهادت حقی است که خداوند آن را بین بندگان خود مقرر فرموده و بر ایشان بدین

که هست، اقامه کنند و چیزی از آن را کتمان نکنند دون تحریف آنچنانواجب است که آن را ب
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(. البته استدالل بر برخی این آیات در راستای حرمت کتمان ۱17: ۱، ج 13۱۱)طباطبایی، 
سوره  159شهادت و وجوب ادای آن محل تأمل است. برای نمونه شیخ طوسی در تفسیر آیه 

شود و حرمت کتمان علوم )و ن علم دین استفاده میگوید: از آیه تنها حرمت کتمابقره می
من سئل عن علم یعلمه، فکتمه اُلجم یوم القیامة بلجام »حقایق( دیگر را باید از ادله دیگر مانند 

های متعددی بر این منظور داللت (. در روایات نیز گزاره4۱: ۱ق، ج1449استفاده کرد )« من نار
 کند؛ از جمله:می

شهادت دادن فراخوانده شود، آن را کتمان کند، همانند کسی است  کسی که چون برای -
 (.14: 7، ج1397)متقی هندی، « که شهادت دروغ دهد

هر که شهادتی را کتمان کند یا شهادتی دهد که خون مسلمانی را پایمال کند یا مال » -
 اش تاریک است ومسلمانی را از بین ببرد، روز قیامت در حالی آورده شود که چهره

هایی کند، کشیده شده است و در صورتش خراشظلمت آن تا جایی که چشم کار می
 (.311: 9، ج1374)مجلسی، « شناسنداست و مردمان او را به نام و نسبش می

توان حرمت همچنین در روایات متعددی با توجه به وعده عذاب برای این فرد، می -
 .(314: 5، ج1374این عمل را استنباط کرد )مجلسی، 

 مصداق مشخص، افرادی یا فرد به رأی ممتنع سکوت و گرفته،صورت هایتحلیل به توجه با
کند که اثر آن، در تحقق است. در این تحلیل، رأی، ماهیتی کارکردگرا پیدا می شهادت کتمان

حقوق عمومی مردم از رهگذر توزیع صحیح مناصب است. هرچند در کفایی یا عینی بودن 
(؛ ولی در هر حال همه 514: ۱ق، ج1411اختالف است )بهوتی، وجوب ادای شهادت 

تا، قدامه، بیمعتقدند که اگر کس دیگری برای ادای شهادت نباشد، وجوب آن عینی است )ابن
(. همچنین اگر عدم ادای شهادت، موجب ضرر به صاحب حق شود )حائری، 11: 1۱ج

( 14: 1تا، جاند )گلپایگانی، بیانسته(. البته برخی کتمان شهادت را ضمان آور ند413ق: 1415
 کننده نخواهد بود. های ناشی از رأی ممتنع متوجه انتخابکه برابر این مبنا، مسئولیت آسیب

اعتباری مطلق توان با حرمت تکلیفی رأی ممتنع به حرمت وضعی و بیشایان ذکر است که نمی
فظ نظام سیاسی را داشته باشد، ولی تواند اثر مشارکت در حأای ممتنع نظر داد؛ چه آنکه می

 تأثیر باشد.فراتر از آن در انتخاب فردی مشخص بی
 کسان کهتوان طرح کرد؛ توضیح اینکه، عدول، وقتیگرفته میهای صورتقید دیگری بر تحلیل

رو دهند. ازایننمی شهادت خود اطالع و علم حوزه در جز کنند،می تعدیل را دیگری
بسا بتوان حق بر سکوت وجود بررسی، به فرد خاصی نظر نیافته باشد، چه که فرد بادرصورتی

آنکه حق بر امتناع از شرکت در اصل انتخابات داشته در رأی را برای وی در نظر انگاشت؛ بی
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توان رأی را در قالب شهادت تحلیل کرد که قدر باشد. ولی به هر روی، چنانکه تبیین شد، می
فقدان شاهد و یا ضرر به حقوق دیگران »ع در این قالب، دو حالت متیقن از حرمت رأی ممتن

 است.« در اثر رأی ممتنع

 یا تکلیفی رأی گونهحق. تحلیل در پرتو ماهیت 2-3
از دیگر مبانی تحلیل رأی ممتنع در شریعت اسالمی، تمرکز بر ماهیت رأی است. نظرات 

دانند. نظر حقوق ذاتی افراد میمتعددی در خصوص رأی وجود دارد که برخی آن را حقی از 
ای همزمان از داند. نظر سوم رأی را آمیزهای از وظایف عمومی میدیگری آن از صرفاً وظیفه

 داند.حق و وظیفه می
گرا که براساس نظریه نخست مبتنی بر مبنای حاکمیت ملت است؛ برخالف رویکرد وظیفه

. این نظریه، حق را امری ذاتی و شخصی (Hauriou, 1967: 244, 245)نظریه حاکمیت امت است 
داند که برای هر فرد ثابت است. همچنین با توجه به ماهیت پیشاتقنینی این حق، حکومت می

(. 13۱: 1949)صبری،  تواند این حق را مقید یا برای عدم استعمال آن مجازات بینگاردنمی
اند که ستوده و اغراق کرده شارحان این ماهیت چنان در وصف و توسعه اختیارات دارنده آن

تواند هرگونه تصرفی در اعمال این حق، از جمله انداختن رأی ممتنع، فروش دارنده آن می
 (.۱5۱: 19۱1؛ العطار، 44۱: ۱44۱رأی و... داشته باشد )عفیفی، 

کند که در طی آن، مقتضای رأی، انتخاب مثابه وظیفه قلمداد مینظریه دوم، انتخاب را به
مایه (. درون۱۱9: ۱444 ین اشخاص بنابر وظیفه و خدمت عمومی به امت است )شیحا،ترصالح

این نظریه، لزوم انتخاب افرادی است که به مصالح امت و نه مصالح شخصی نزدیک باشند. بر 
 این اساس، در صورت تشریع قانون یا اضرار رأی ممتنع به مصالح عمومی، مجاز نخواهد بود.

داند کنندگی را ضروری میی که محرومیت برخی افراد از حق انتخابنظریه سوم از آن سو
سبب که تکلیف پذیرد و نیز بدان)مانند محکومان به جرائم حیثیتی(، نظریه حق مطلق را نمی

پسندد و به کشاند، نمیمطلق پنداشتن آن نیز انتخابات آزاد و مشارکت ملی را به حاشیه می
شود. بر این اساس، انتخاب، حقی شخصی است که قانون یای از این دو رهنمون ممیانه

کننده، حق شخصی خود کند و در عین حال، انتخابواسطه دعاوی قضایی از آن حمایت میبه
شرکت در اعطای تولیت به »کند؛ بلکه او به وظیفه خود در قبال را در انتخابات اعمال نمی

(. این نظریه با وجود ۱79و  ۱71: ۱44۱جامه عمل پوشانده است )دلّه، « نهادهای عمومی
ای قانونی است که قانون تناقض نظری، به نظریه جدیدی نقل یافته که طبق آن، رأی، سلطه

برای افراد تثبیت کرده است، ولی مناط اثبات آن، مصالح خصوصی نیست، بلکه مصالح عمومی 
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تحدید حق مردم به  (. بنابر این نظریه، امکان۱74تا:بی در آن اهمیت دارد )شیحا،
انگاری رأی ممتنع وجود دارد، ولی این ممنوعیت باید در راستای مصالح عمومی ممنوعیت

و « مثابه وظیفهانتخاب به» مردم باشد. بنابراین از حیث مبانی حق، تنها در قالب دو نظریه
 مون شد.انگاری رأی ممتنع رهنتوان به امکان ممنوعمی« مثابه سلطه قانونیانتخاب به»

 5رای اعتراضی مثابهبه. رأی سفید 2-4
 هاییاستگاهی مصداق اعتراض به انتخابات )اعم از فرایندهای انتخاباتی یا افراد کاندید( و س

به رأی  زمانیدر قالب تحریم انتخابات مطرح شود؛ در حقیقت، شهروندان  تواندییک دولت م
های رأی رأی دادن بیشتر از رأی ممتنع یا هزینهشوند که منافع مورد انتظار از دادن ترغیب می

معنی که اگر آنان فکر کنند که در صورت رأی دادن تغییراتی در خروجی دادن باشد. بدین
که به ولی درصورتی ،آید، در این صورت از رأی دادن امتناع خواهند کردها پدید نمیسیاست

جا منافع در این ،های آتی مؤثر استستاین واقعیت برسند که رأی آنان در اثرگذاری بر سیا
 (. Blais et al., 2014: 42کند )رأی دادن بر امتناع و عدم شرکت در انتخابات غلبه پیدا می
ی اعتراضی از أعنوان ری ممتنع بهأولی آنچه در آستان این نوشته مدنظر است، کاربست ر

باشد، به  ناراضی انتخابات هایگزینه نظیر آنکه، فردی ازمنظر مشروعیت اسالمی است. 
در واقع، ندارد، از رأی ممتنع استفاده کند.  پیروزی برای بختی که نشانه حمایت از فردی

ساالری موجود در و از مردمکند تواند وجهه دموکراتیک دولت را مخدوش آرای ممتنع می
، عدم مشروعیت توان برای افزایش آرای ممتنع ذکر کردجامعه بکاهد. از جمله دالیلی که می

( یا اینکه بسیاری از آنان Hanna, 2009: 278طرفانه نبودن انتخابات است )نظام سیاسی و بی
نهند و وقعی برای منافع مردم نمیهستند دنبال منافع خود اعتقاد دارند که سیاستمداران به

(Rosema, 2007: 612.) 
تی درج آن در  عمل سودمند شود و حینماگرچه حق تمرد در قوانین موضوعه، گنجانده 

ی نوعبهتواند در قالب حق تمرد مطرح شود و یم« رأی ممتنع»نیست، کاربست رأی در قالب 
سازی در حکومت اسالمی از رهگذر یتولینجامد؛ چه مقبولیت و ببه شکست نظام سیاسی 

ترین یساساشود. الزام سیاسی شهروندان به عدم امتناع در رأی، از یمآرای عمومی فراهم 
معنا که آیا تعهد فرد به حفظ نظام سیاسی دینی به معنای مسائل فلسفه سیاسی است؛ بدین

یی خاصی غااست یا حق الزام در راستای اهداف « در هر شرایطی»پذیرفتن حق الزام دولت 
 پذیرفته شده است.
خابات، به بر تحریم شرکت در انتتوان در انتخابات حکومت جور، افزونیمبر همین اساس، 
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نظر داد. حکومت جور در عصر غیبت حکومت حاکمی است که از سوی « حق رأی ممتنع»
جا که چنین اذنی اختصاص به فقیه عادل دارد و یا برای غیر از نباشد و ازآن مأذون« امام اصل»

رود یمشمار ایشان به اثبات نرسیده است، دولتی که تحت زعامت فقیه نباشد، دولت جور به
(. در این موارد، مشارکت فعال در انتخابات، مصداقی از همکاری ۱۱1: 14، ج1379نی، )خمی

با دولت جور است که حرمت آن در نزد فقها به اثبات رسیده است. شایان ذکر است که اگر 
که عدم استفاده از حق رأی ممتنع برای حراست از حکومت جنبه اضطراری بیابد، درصورتی

نه تقویت سلطان، کاربست اعتراضی خود را از دست داده و وجوب جامعه اسالمی باشد و 
 (.۱33: ۱441یابد )سنهوری، یم

ی از نهی از امرحلهعنوان جا خودداری از بیعت در قالب رأی ممتنع یا امتناع از رأی بهدر این
 «واجب عینی»عنوان منکر و تابع شرایط آن نیست؛ بلکه خود تکلیف مستقلی است که باید به

 بدان عمل شود. این تکلیف، خود مشروط به شرایطی است، از جمله:
(. البته این 37۱: ۱1ق، ج1444عدم توجه ضرر به خود یا یکی از مسلمانان )نجفی،  -

شرط مخالفانی دارد که طبق آن دیدگاه باید مالحظه اهمیت موضوع را داشته و 
: 1تا، جاشد )خمینی، بیاقداماتی نظیر رای ممتنع با علم به ترتب ضرر هم واجب ب

449.) 

: 13۱۱خلدون، شرط قدرت داشتن برای رسیدن به پیروزی در نظر اهل سنت )ابن -
 براندازی استفاده کرد. منظوربه( تا بتوان از اقداماتی نظیر امتناع در رأی 1۱1

اما نسبت به حکومت عدل، رأی ممتنع بنابر فرض حاضر در دولت مبتنی بر نظریه والیت 
تواند متوجه فرمانروایان میانی و مدیران میانی باشد؛ چه آنکه در مقبوله عمر بن یم فقیه،

حکم بنماید و پذیرفته نشود، با ما مخالفت « بر طبق حکم ما»حنظله آمده است که وقتی حاکم 
(. البته مدیران نیز 41۱: 7ق، ج1447شده و چنین کاری در نهایت، در حد شرک است )کلینی، 

؛ برای نمونه، فردی همچون مالک اشتر است که هیچ اقدامی بدون اندمتفاوتبار از حیث اعت
 پیش ال یقدم و ال یحجم و ال یؤخر و ال یقدم اال عن امری: او»دهد، ینمامر حضرت انجام 

، البالغهنهج« )من دستور طبق مگر گذاردنمی جلو یا عقب به گامی و بردنمی هجوم و تازدنمی
یری از رأی ممتنع در انتخابات ناظر بر نامزدهایی گبهرهه باید در نظر داشت که (. البت31نامه 

تواند به دالیل متعددی باشد، از یمیید فقیه باشد یا نامزد انتخاباتی، فقیه باشد، تأکه مورد 
 جمله:

 نادر، نشانه خلل در ملکه هرچندمبانی فقهی: چنین اشتباهاتی  از یهفق. انحراف فرمانروا یا 1
اجتهاد فقیه نیست، ولی تکرار آن با شرط اجتهاد و فقاهت وی ناسازگار است. البته تا وقتی 
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به شکل کلی به ورطه اثبات نیاید، هتک حرمت و تزلزل منصب وی جایز نیست  مسئلهاین 
 (.11: 1415)ر.ک: شیخ انصاری، 

درک مصالح . خطای سیاسی: برخی اشتباهات حاکم ناشی از خطا در شناخت رخدادها و ۱
صورت مکرر نباشد تا نشانی بر عدم درک اجتماعی صحیح و سیاست و جامعه است که اگر به

یقین به »تدبیر الزم برای والیت محسوب گردد، برخی متفکران معاصر، چنین احکامی را با 
(؛ ولی 4۱9: 139۱)جوادی آملی،  اندکردهاعتبار دانسته و لزوم پیروی از آن را نفی یب« خطا

 نویسد:یمصدر  محمدباقرشهید 
حکمی صادر  -و نه قضاوت -که مجتهد از جایگاه والیت عامه بر شئون مسلمیندرصورتی»

برد یمکند، نقض آن حتی با علم به مخالفت، جایز نیست و کسی که به خطای آن پی 
ن تواند بر طبق علم خود عمل کند و حکم حاکم را نادیده گیرد. شرح یکی از شاگرداینم

به انشاء حکم  شخصاًشهید صدر بر این سخن این است که در موارد حکم والیی، چون حاکم 
دلیل نبود چنین حکمی قبل از انشای حکم، علم به خطای حاکم اساساً پردازد لذا بهیم
نحو گوید که حاکم در شناخت اوضاع و احوال اشتباه کرده معناست. حتی اگر کسی بدینیب

شد باید بدو گفت: سپردن والیت به شخصی به یمه گونه دیگری حکم است و لذا باید ب
 (.113: 1399)حائری، « معنای آن است که تشخیص وی مالک است؛ نه تشخیص مولی علیه

 و ستمگر اگر حتی -حاکم و حداقل نظم وجود ها حسب اینکهیدگاهدبنابراین اگرچه برخی 
است، نافرمانی مدنی در قالب رأی را در مقابل  مرج و هرج و فتنه از بهتر باشد، نامشروع

که چنین ابزاری تنها  شودیم ، ولی در رویکردهای دیگر، استداللاندکردهحکام غاصب منع 
 شده مسدود موجود وضع اصالح و مخالفت ابراز برای قانونی یهاراهکه  است موجه زمانی
 (.Kent Greenwalt, 1998: 366-367; John W.D.Gruchy, 1997: 152-153)باشد 

یل یا شبهه نسبت به حکومت و حکمرانان یا قصد براندازی در منتخبان: این تأو. وجود 3
 و شرع اصطالح در تواند تحت عنوان بغی طرح شود. بغاتیمحالت با وجود شرایطی 

 است، وجود آمدهو مشروع به صحیح صورتبه که اسالمی دولت بر هستند که کسانی متشرعه
یعنی ها آن عام نایب یا خاص نایب یا امام یا دولت، پیامبر رهبر که کندینم فرقی و ندکن قیام

(. خروج علیه حکومت و منع 131: 41ق، ج1449 شیرازی، )حسینی« باشد یطالشراجامع فقیـه
یل ناروا در تفکر و ذهنیت تأو(، وجود تفسیر و 1۱7: ۱ج تا،یب طوسی،) از تسلیم حق به امام

( از جمله شرایطی 114ق: 1414ادریس، وهی و دارای تشکیالت و سازمان بودن )ابنآنان و گر
دهد. البته یمشده مصداق بغی قرار عنوان اقدامی ارادی و هماهنگاست که رأی ممتنع را به

(. از ۱۱1: 1، ج1314)عاملی،  انددانستهاثر  منشأبرخی گروهی نبودن و انفرادی بودن را نیز 
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حقوقدانان اسالمی ذیل عنوان بغی به قصد جنایی باغیان مبنی بر قصد خروج بر نظر فقهی نیز 
 اندکردهید تأکامام با توسل به سالح و قصد خاص عزل و خلع حاکم یا عدم اطاعت از او 

(. البته تحلیل رأی ممتنع در قالب بغی به ۱71: ۱، ج1959؛ عودة، 5413: 7، ج1997)زحیلی، 
و یا امر به معروف به حکام و لزوم « نصیحت ائمه مسلمین»ز جمله یی اهاگزارهمعنای نفی 

ی متعددی برای نفی سازوکارهاپیش از بغی،  کههمچنانپاسخگویی به شهروندان نیست، 
 ی مشروع شهروندان وجود دارد.هاخواستهیل و تحقق تأو

شد؛ به  یل میان حکومت جور و حکومت عدلتفص بهدر مجموع، در این فرضیه، باید قائل 
این معنا که در حکومت جور بسته به تقویت سلطان جور یا حراست از کیان و جامعه اسالمی، 

گیرد. اما در حکومت عدل، رأی ممتنع یمترتیب، حکم وجوب و حرمت رأی ممتنع، به
تواند در صورت وجود انحراف حاکم از مبانی فقهی و یا وجود خطای سیاسی در حکم یم

و نیز براندازی حکومت اسالمی مجال یابد. در صورت نخست، هتک  والیی )نه قضایی(
حرمت حکمران اسالمی جایز نیست و در صورت دوم نیز تشخیص ولی، مالک است و در 

 صورت نهایی نیز رأی ممتنع جایز نیست. 

 «مشورت». رای ممتنع در قالب 2-5
نست؛ برای نمونه توان ماهیت انتخابات را مانند مشورت دابر طبق برخی مبانی می

را از قبیل کارگزار یا وکالت « نمایندگان منتخب»و « حاکم اسالمی»که رابطه میان درصورتی
( دانست که حاکم اسالمی برای 141: 1393قانونی مأذون از والیت فقیه )کعبی و حکیمی، 

د شود )خرد جمعی(؛ فارغ از وجوب رجوع به خرمند میها از مشورت مردم بهرهتعیین آن
جمعی یا عدم وجوب آن و نیز وجوب عمل به نتیجه آن یا فراغت از آن و نیز متعلق مشورت 

 منتظری،) ( یا تنها متخصصان امر17-14: 1374شیرازی،  حسینی)که عموم مردم باشد 
(، مفهوم رأی ممتنع نیز در این زمینه قابل تحلیل است. بنابراین برخالف آنچه گاه 37ق: 1441

 حکومت نهادینه مردم در و فعاالنه و جدی مشارکت چنین نیست که نقششود، گفته می
 (.111: 1373 زاده،سیف)شود  نفی اسالمی

 و» هیپا بر و است مشورت به به رجوع موظف اسالمی حاکم «االمر فی شاورهم و» مبنای بر
نظر جویند و  شرکت مسلمین امام مشورت با در تا است واجب مردم بر «بینهم شورا امرهم

 در مردم آگاهانه و فعال دوسویه مشارکت وجوب ( این147ق: 1414، نیالدشمس) ارائه دهند
اجتماعی، حرمت رأی ممتنع و ضرورت کسب آمادگی الزم و رفع جهل از  مختلف یهاطهیح
حکومت اسالمی  اجرای در اندموظف . در حقیقت، مردمداردیمی انتخاباتی را الزم هانهیگز
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: 1371آملی،  جوادی) نمایند کمک هیفقیول به دمه واجبِ اجرای احکام اسالمیعنوان مقبه
از سوی  هاآن( که این امر خود نیازمند ایجاد تشکیالت و انتخاب نمایندگانی برای مدیریت 1۱

 مردم و طبعاً انداختن رای غیرممتنع و مصرح در انتخابات خواهد بود.
ددی وجود دارد؛ در یک نگاه، سعی بر ارائه منظری از های متعدر آرای فقهی معاصر نیز نگرش

عنوان آخرین راهکار و در صورتی است که فرد با مشورت و مطالعه حق بر رأی ممتنع به
اما نظر دیگری حتی در صورت  .(https://makarem.ir)نتوانسته به شخص خاصی اعتماد کند 

یف نظام اسالمی باشد، حرام که موجب تضعتحیر پس از فحص و بررسی، آن را درصورتی
 مردم جمع در رهبری معظم مقام داند )سایت فارسی مقام معظم رهبری و نیز ر.ک: بیاناتمی

 (.۱۱/۱/1311 کردستان، استان
بر اینکه شرکت در انتخابات، برای حمایت از گویی در نظریه اخیر، برخالف نظریه اول، افزون
مشخص حتی در صورت تحیر نیز امری نظام اسالمی ضرورت دارد، رأی به فردی 

بردار است. در رویکرد اخیر، مشارکت مؤثر و فعال در انتخابات موضوعیت دارد که ضرورت
بر شرکت در انتخابات به تعیین افراد اصلح و شایسته نظر دارد. تبیین آنکه، وقتی از مبانی افزون

 باید هم دادن رأیوجوب شرکت در انتخابات، مصلحت مسلمین است، بدیهی است که 
 .باشد برداشته در هم را اسالمی نظام تحکیم یعنی اصلی مصلحت آن که باشد ایگونهبه
مثابه رأی به»طور کلی و بنابر آنچه در قسمت دوم طرح شد، بنابر مبانی و راهبردهای به

امکان »و نیز « مثابه مشورترأی به»، «مثابه وظیفه و یا سلطه قانونیانتخاب به»، «شهادت
قائل به عدم « عنوان اقدامی برانداز و یا فعلی برخالف مصلحت مسلمینکاربست رأی ممتنع به

مشروعیت رأی ممتنع شد. اما در برخی موارد که رأی ممتنع در مقام مبارزه با حکومت جور 
 تواند صورت جواز بیابد.باشد، می

 «ال أدری»سکوت یا  مثابهبه. تحلیل کارکرد رأی ممتنع 3
« سکوت»توان دو حالت را فرض کرد؛ نخست اینکه آن را در خصوص ماهیت رأی ممتنع می

 عنوان ماهیتی فقهی فهم کرد.به« دانم[ال أدری ]:نمی»دانست و دیگر اینکه آن را از قبیل گفتن 
القضا طرح اگرچه زمینه دو ماهیت نامبرده که اغلب در بستر و بابی تحت عنوان کتاب 

حث حاضر نمایان است؛ چه شأن بحث حاضر، ایجادی و انشایی است، ولی در شود، با بمی
آنکه مباحث قضایی، مسئله در خصوص حق از پیش موجود و اخبار به آن است. بنابراین، بی

های فقهی جا منطبق بر بحث فعلی باشد، از حیث ماهیت رأی ممتنع، تحلیلتمامی مباحث آن
 و دقیقی را در پی خواهد داشت.
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الت ساکت در متون فقهی، به مانند کسی است که اگرچه فعلی ایجابی و اعالمی از وی ح
شود، ولی در اثر سکوتش نه امضای عقد و نفی خیار و نه بقای خیار به او نسبت داده صادر می

(. در این میان، برخی بقای خیار ساکت را ظاهر 357: 1ق، ج144۱براج، شود )ابننمی
شود، ولو اینکه که صلح علیه او امضا نمی(. همچنان197: 3ق، ج1413انی، اند )شهید ثدانسته

(. برخی نیز در پی تعریف ایمان به اجزایی چون 3۱4ق: 1413حاضر در مجلس باشد )حلی، 
 (.149: 7ق، ج1444اند )مجلسی دوم، اقرار لسانی، در خصوص کفر فرد ساکت بحث کرده

اند که در آن، استفاده کرده« اجماع سکوتی»ث برخی اصولیین نیز از بحث سکوت در بح
رو، موضوع، امری اجماعی تلقی شده و شود و ازاینعنوان عدم مخالفت احراز میسکوت به

شمار آمدن آن و نیز حجت بودن شود. البته در خصوص اجماع بهسکوت به اثبات ملحق می
، عدم علم به مخالفت را «اقوف»دلیل لزوم احراز آن حدود شش نظر وجود دارد که برخی به

اند که در صورت انکار و اند. ولی موافقان، عادت را چنین دانستهدلیلی بر تحقق اجماع ندانسته
زمینه، سکوت  (. در همین۱49: 3ق، ج1419شود )بحرانی، مخالفت، عموماً سکوت ترک می

ته باشد، بنابر که قدرت بر رد و انکار یا منع از آن وجود داشبر فعل یک قوم درحالی
 الراضی»و  «المغتاب الساکت شریک»، «أخرس شیطان الحق عن الساکت»هایی چون گزاره
مثابه رضایت به فعل آن قوم خواهد بود )حسینی شیرازی، به« معهم فیه کالداخل قوم بفعل

(. برخی چون شیخ انصاری نیز با ذکر اینکه سکوت اعم از رضاست، 347و  ۱11: 3ق، ج14۱1
اند؛ ولو اینکه مفید قطع نیست و دلیل این برداشت را کوت را ظاهر در رضایت دانستهولی س

اند. همچنین صرف اینکه فرد پس از علم به مطلب، دفع حرج بر فرد و دیگران تحلیل کرده
(. 341: 1ق، ج1414کند )شیخ انصاری، سکوت کرده است، در اجازه و رضایت کفایت می

 (.39ق: 14۱۱الغطا، ه را در حد احتمال پذیرفته است )کاشفالغطا نیز این نظریکاشف
و آن را اعم از رضایت  برخی دیگر، سکوت را الاقتضا دانسته )ال ینسب القول للساکت(

که اخذ حق و تعیین تکلیف ( و در برابر فقهی، درصورتی1۱: ۱3ق، ج1444اند )نجفی، دانسته
که جواب دهد و یا حکم نکول در ا تا زمانیبا سکوت از روی عناد فرد مواجه شود، او ر

خصوص او صادر شود )پس از عرضه جواب بر او که اگر جواب ندهی تو را ناکل قرار 
(؛ زیرا جواب، حقی واجب بر ۱45: 1ق، ج141۱کنند )شهید ثانی، خواهم داد(، حبس می

حاکم وی (. 3۱7: 5ق، ج14۱۱)وجدانی،  ۱کننده حق دیگری استاوست و سکوت او تضییع
را براساس امر به معروف و  نهی از منکر ابتدا از روی لطف و رفق و پس از آن به غلظت و 

ها رسد؛ چون اقرار پس از اینخواند، ولی به مرحله ضرب و شتم نمیشدت به جواب فرا می
 (.۱53ق: 14۱۱مستند به ضرب و اهانت و اکراهی و بالاثر است )مؤمن قمی، 
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اند که سکوت از روی تعنت و عناد، در حکم ناکل انصاف را در آن دانستهدسته سوم از فقها، 
)امتناع از رأی( و بلکه بدتر از آن تلقی شود؛ چه آنکه تلفظ در نکول موضوعیت خاصی ندارد؛ 
بلکه کسی که عملی نتیجه مخالفت را ابراز نماید، به طریق اولی در حکم ناکل محسوب 

(. برخی نیز حتی بر فرض اینکه ساکت، ناکل 159: ۱ق، ج14۱3خواهد شد )موسوی اردبیلی، 
محسوب نشود، در خصوص میزان الحاق حکمی ساکت به ناکل سخن گفته و سه راهکار در 

اند؛ از جمله شمول ادله حکم ناکل بر ساکت، یا تعدی حکم ناکل به این خصوص طرح کرده
 (.۱1۱ق: 1415سینی حائری، ساکت بنابر اولویت، و یا مساوات این دو در فهم عرفی )ح

، روایات متعددی در نهی از فتوا و ارائه نظر به آنچه نسبت به آن «ال ادری»اما در خصوص 
ها انصراف به حرمت افتاء از روی جهل دارد، علم وجود ندارد، وارد شده است؛ برخی از آن

لیت عمل به دلیل عمومیت، ناظر بر بحث حاضر است و وزر و مسئوای دیگر بهولی دسته
نظر . ولی به(۱44: 1، ج1371دهد )برقی، رأی ناشی از عدم علم را بر عهده فرد قرار می

جا امکان تحصیل علم رسد این روایات از محل بحث انصراف دارد، چراکه در اینمی
 تفصیلی وجود دارد.

برخی آن را ذیل دانم( دانسته شود، )نمی« الادری»به هر روی، اگر ماهیت رأی ممتنع از قبیل 
شده در مورد سکوت پیرامون آن خواهد آمد. برخی نیز اند که مباحث گفتهسکوت درج کرده
( که بایستی مدنظر ناظران ۱55: 1ق، ج14۱5اند )آشتیانی، دانسته« مخالفت»الادری را ظاهر در 

حال است و کنندگان آرا قرار گیرد؛ ولی قول الادری، بیانگر جهل فرد به انتخابات و شمارش
 (.۱۱3: 1ق، ج1441نه علم او به عدم؛ در حقیقت عدم علم اعم از علم به عدم است )رشتی، 

این مبانی، با وجود تفاوت در تفسیر، بینگر این است که ممتنع از رأی، اجبار به مشارکت 
شود و در صورت عرضه جواب شود، ولی فرد دارای رأی ممتنع مجبور به تعیین منظور مینمی

ق: 14۱۱آید )ر.ک: مؤمن قمی، شود و در زمره امتناع از رأی درمیوی، به نکول حکم می بر
 اکثریت رأی» به رو، به معنای تمکین او(. نکول چه در بحث قضا و چه در بحث پیش۱۱4

 «او امتناع از اکثریت متناسب انتفاع» جهت در ایشان به خویش حق «واگذاری» و «سایرین
 در نه «ممتنع رأی» و الادری را به معنای مخالفت در نظر آوریم، حقوقولی اگر سکوت  .است
 چه مخالف آرای مجموع انحصاری انتفاع» جهت در بلکه اکثریت، متناسب انتفاع جهت

 شود.می خرج «حداکثر چه باشد حداقل
 و عقلی حجت به دهندهرأی بر این، رأی ممتنع حتی اگر بنا به این دلیل باشد که شخصافزون
 خود مقصود به را باشد، وی برحذر ناصواب رأی ذمه از خواهدمی و نرسیده شرعی

 معیار عنوانخاص یا اکثریت نسبی به نصابِ حد احتساب هنگامبه چراکه رساند،نمی
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 «مخالف رأی یک» مثابهبه حقیقت در «ممتنع رأی هر» گیری،رأی سرنوشت کنندهتعیین
 مخالف رأی» شرعی، و عقلی حجت به رسیدن بدون فرد که معنا این به شود،می شمارش

 صورت گیریرأی از امتناعی هیچ تنهانه حقیقت، در. است گرفته گردن خویش ذمه بر را «دادن
 .است داده مخالف رأی( فقط و فقط) غیراختیاری و جبری طوربه او بلکه است، نگرفته

 معنا آنکه تواند ممتنع باشد؛، حقیقتاً نمیشودمی انداخته صندوق به که ممتنعی بنابراین، رأی
رو ازاین .نیندازند صندوق به بلیتی هیچ اساساً که شوندمی «امتناع» به موفق حاضرانی تنها

 سازد.امتناع صوری و رفع تکلیف مورد خواست او را ملغی می
ر تحلیل رأی بندی کرد که اگرچه دتوان نتیجه این بخش را چنین جمعطور کلی میبنابراین به

نظرهایی وجود دارد؛ از جمله اینکه برخی این اختالف« الادری»مثابه سکوت و نیز ممتنع به
ممتنع بودن را به رضایت، اعم از رضایت و نیز مخالفت محسوب کرده بودند، با وجود این و 

  دهنده ممتنع، اثری حاصل شود.بسا برخالف مقصود رأیچه
 

 گیرینتیجه
توان مالحظات فقهی در تحلیل رأی ممتنع را در این نگاره گذشت، می در مجموع آنچه

در دو قسمت قابل پیگیری دانست؛ نخست از حیث مشروعیت و امکان رأی ممتنع. در 
موضوع حکم « مشارکت فعال»کننده، تحت عنوان این خصوص، عمل فرد انتخاب

یا « مشورت به حکومت»، «بیعت»وجوب قرار گرفته است. بنابراین چه رأی را مصداق 
تواند تحت عنوان قاعده حفظ نظام، در نظر بگیریم، مبانی نامبرده می« شهادت»
که کارکرد را تقوبت کند. در مقابل درصورتی« مشارکت فعال و ممنوعیت رأی ممتنع»

عنوان تواند بهرأی، شهادت به نفع حکومت جور یا تقویت مبانی آن باشد، رأی سفید می
 نی و رأی اعتراضی کارکردی موجه در برخی حاالت داشته باشد. نافرمانی مد

اند، قوانین انتخاباتی ایران، اگرچه به ابهام و اختصار موضوع رأی ممتنع را مطرح کرده
انگار که گذار ایران، بدون توجه به رویکرد احتیاطآید که قانوناز سیاق مقررات، برمی

حفظ نظام را در نظر دارد، یکسره، رأی ممتنع  محذوراتی فقهی از قبیل کتمان شهادت و
 را امری در حوزه فردی و نوعی حق مطلق فرض کرده است.

قسمت دیگر این مقاله به تفسیر و کارکرد رأی ممتنع از منظر فقه اختصاص داشت که با 
توان پرسش مقاله را پاسخ گفت. شده در آن قسمت، اکنون میهای ارائهتوجه به تحلیل

 های مختلف باشد:کارکرد رأی ممتنع، باید با توجه به مؤلفه پاسخ به



 

 
ناهم   ش فصل ق دان  81/ شماره  يعموم  حقو

 

 

019 

لحاظ شود؛ به این معنا « الناسحق»عنوان مؤلفه نخست: ماهیت رأی، ولو ممتنع باید به
دهنده از آن اراده شود. این در حالی است که نباید تفسیر و اثری مغایر نیت و اراده رأی

ای مخالف آنچه منظور واقعی ا به ورطهتواند رأی ممتنع رکه سازوکار فعلی می
 دهنده بوده است، بکشاند. رأی

؛ منطق این تفاوت نیز در «امتناع در رای»و « امتناع از رای»مولفه دوم: تفاوت میان تاثیر 
 شودالزامات فقهی و حقوقی این دو است؛ زیرا ممتنع از رای، اجبار به مشارکت نمی

وی، به معنای تمکین او به  نکول و شودمی منظور ینتعی به مجبور رای، در ممتنع ولی
باشد. البته اگر امتناع در رای، به معنای رای مخالف فهم شود، رای می« رأی اکثریت»

انتفاع انحصاری مجموع آراء »وی، نه در جهت انتفاع متناسب اکثریت، بلکه در جهت 
 .شودخرج می« مخالف چه حداقل باشد چه حداکثر

گذار با توجه به مبنای فقهی برتر در طول تحقیق )از بیان صریح اراده قانونمؤلفه سوم: 
بر اینکه جمله سکوت و الادری( در قوانین. در صورت رعایت این مؤلفه، افزون

شود، موجب خواهد شد که مواجهه نظام انتخاباتی با رأی های قبل نیز رعایت میمؤلفه
 ه بوده است، بر جای نگذارد.دهندممتنع، اثری خالف آنچه مقصود رأی
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هایادداشت  

 اکثریت با تصمیم اخذ و یافته رسمیت اعضا کلیه دوسوم حضور با فرعی و اصلی اجرای هایهیأت جلسات». 1
 . بود خواهد حاضرین مطلق
 . «بود خواهد مخالف رأی حکم در ممتنع رأی: تبصره

 جلسه،صورت در مراتب و باطل رأی، هایبرگ مربوطه، انتخابیه حوزه نظارت هیأت تأیید با ذیل موارد در». 2
 :شد خواهد جلسهصورت ضمیمة مذکور آرای و قید

 صندوق به سفید که آرایی -3:..گرددمی محسوب مأخوذه آرای جزء و باطل رأی، هایبرگه ذیل موارد در -الف

 .«باشد شده ریخته

 صورت در بتوانند افراد تا کرد بینیپیش را سفید رأی بانتخا امکان باید الکترونیکی انتخابات سامانه در». 3
 .«کنند استفاده خود قانونی حق از تمایل،

شود که مردم مدینه، با حضرت بیعت کردند و . از جمله از نامه حضرت امیرالمؤمنین )ع( به معاویه استفاده می4
توانند به بهانه عدم شرکت در م نمیهمین بیعت، برای مردم ساکن در شهرهای دیگر نیز کافی است و مردم شا

فإنَّ بیعتی بالمدینه لزمتک و أنت بالشام؛ ألنَّه بایعنی القوم )شیخ مفید، »بیعت، از اطاعت امام جامعه سر باز زنند: 
 (.95ق: 1413

5 . Protest vote. 

است  )آشتیانی، . البته تعبیر صحیح این است که جواب حق طرف مقابل نیست، بلکه مقدمه وصول او به حق 6
 (.44۱: 1ق: ج14۱5
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