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 يدر نظام حقوق ياعمال حق رأ يابعاد حقوق
 رانيا ياسالم يجمهور

 

 *2، محمد سليماني درچه2قاسم محمدي
  

 استاديار دانشگاه شهيد بهشتي)ره(، تهران، ايرانـ 2
 رانيا(، تهران، السالم هيعلي دانشگاه امام صادق )عمومي ارشد حقوق کارشناسدانشجوي ـ 2

 

 51/1/5312: رشيپذ  25/2/5312: افتيدر

 دهيكچ
 يحقوق يها متفاوت با نظام يتيوضع يران دارايا يدادن در نظام حقوق يت در انتخابات و رأکشر
با  يم شده است، اعمال حق رأيه ترسيفقه امام يه بر مبناکران يا يگر است. در نظام حقوقيد

ص در اجتماع و ر اشخايت افراد در برابر حقوق سايش، مسئولين سرنوشت خوييت افراد در تعيمسئول
ف يلكوند خورده است و با توجه به اصل تالزم حق و تيپ يومت اسالمكح يز اقتدار و استوارين

 رد.ک يابيارز يو حق فرد يامالً شخصک يرا امر يتوان اعمال حق رأ ينم
ت افراد يآن با مسئول يو نسبت سنج ياعمال حق رأ يابعاد حقوق ين پژوهش بررسيهدف از انجام ا

ه کاست  يا تابخانهکق پژوهش به روش ياز طر يومت اسالمكز حيجامعه و ن ير اعضايسا در قبال
 بشود. يحق رأ يت حقوقيشف ماهکمنجر به 

 ن سرنوشت.يي، حق تعيومت اسالمكف، حيلك، حق، تيانتخابات، حق رأ :ها دواژهيلك
 

                                                                                                                                        
    E-mail: Soleiman3@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
 ين ناظرانييعا تيان ينش فرمانروايه در جهت گزکاست  ياتيانتخابات، مجموعه عمل

نش و يفنون گز يدگاه، انتخابات به معنين دير شده است. از ايردن قدرت، تدبکمهار  يبرا
له آن يه به وسکاست  ي، ابزارگريدندگان است. به عبارت ين نماييمختلف تع يها وهيش
ان اعمال اقتدار ين متصدييو تع ياسيس ينهادها يريگ لكشاراده شهروندان را در  توان يم
 .(232: 2935، ي)قاض مداخله داد ياسيس

بدست  يبرا يعموم يآرابه  يجدبا اهتمام  شانيا)ع( نيرالمؤمنيام يومتكح رهيسدر 
و اداره جامعه نشان  شيخوسرنوشت  نييتعنقش مؤثر مردم در  زينو  (2)ومتكحگرفتن 
ص مصالح يش و با تشخيخو ةارادتا با  (2)مختارند ينيوكتدر واقع مردم به لحاظ  هکدادند 

اداره  ياسالم ومتكح هيسانند و اموراتشان را در کن ييمان جامعه را تعکو مفاسد خود حا
عت يدر ب زينالسالم(  همين )علين امر در صدر اسالم و در زمان ائمة معصوميا (9)ند.ينما

 (.902: 2973، يسبحانو  292: 2971، يمحالت يرسول) شد يم يمردم با خلفا متجل
 يعموم يو با به رأ ينيعالم د كي يبه رهبر رانيا يانقالب اسالم يوزريهمزمان با پ
و در قالب رفراندوم متبلور  يديل جدكبه ش يمردم ةارادن ينظام، ا يومتكحگذاشتنِ مدل 

انتخابات  كيبه بعد به طور متوسط هر ساله  يانقالب اسالم يروزيپ يگشت و از ابتدا
 يندگان مجلس شوراي، نمايلس خبرگان رهبرندگان مجيس جمهور، نماين رئييتع يبرا

 ده است.ي.. برگزار گرد.شهر و روستا و ياسالم ي، شوراهاياسالم
اتخاذ  يمبناقائل شده و  ياديزآراء، ارزش  تيثرکا يبراما  ياساسقانون  بيترت نيبد
 يرأ، باشد يم ييشورا به صورت هکرا در هر مورد  يومتكحو  يعموم ليمسادر  ميتصم

 (.979: 2933)ارسطا،  دانسته است تيثرکا
ت در انتخابات حق کدادن و شر يست؟ رأيچ يت رأينجاست: ماهيا ياما سئوال اصل

 ف آنان؟يلكا تيمردم است 
 ن حقِياز ا تواند يمت در انتخابات حق مردم باشد، فرد کدادن و شر يعتاً اگر رأيطب

ن يف باشد، همة واجديلكت دادن يندهد و در مقابل اگر رأ يند و رأکنظر  ش صرفيخو
نند چرا ک يچياز آن سرپ توانند ينمجتاً يو نت باشند يم يلف و موظف به دادن رأكط ميشرا

 نهفته است.« الزام و اجبار»ف يلكو در مفهوم ت« ارياخت»ه در مفهوم حق، ک
و اقسام آن، « يرأ»، «حق»، «فيلكت» ميمفاه يبررسن پرسش با يافتن پاسخ اي يبرا
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 حق و انتخابات خصوص در مختلف يها دگاهيدشده و  يبررس يرأبودن  فيلكت اي حق
 مباحث صورت گرفته است. يبندجمع  تاًينهاطرح شده و  يرأ

 و اقسام آن يرأ، حق و فيلكت. 1

 فيلكحق و ت يمعنا. 1ـ1
حق و »و « ه در آن رنج باشدکدرخواستن  يسکاز  يزيچ» يدر لغت به معنا« فيلكت»

( معنا 1051: 4، ج 2979)دهخدا، « آورده شود و واجب بود يد بجاياه بک يارکفرض 
تعهد، » يو به معنا يسيانگل در« duty» لغت معادل يشده است و در اصطالح حقوق

 ( گرفته شده است.2409: 2، ج2973، يلنگرود ي)جعفر« يفه، اوامر و نواهيوظ
آن واجب  يآنچه ادا»و « ار آن روا نباشدكه انکثابت » يز در لغت به معناين« حق»

و در  .(3023: 1، ج 2979بر دهخدا، کا يعل) «م مطابق با واقعكباشد، حال واقع، ح
 يدر فرانسه گرفته شده و در معنا« droite»و  يسيدر انگل« Right»معادل  ياصطالح حقوق

 «داشته باشد... يسکا بر ي يزيه شخص بر چک ييعبارت است از توانا»ز حق ين يحقوق
 .(2113: 9، ج 2973، يلنگرود يجعفر)

د نشده ييتق يديچ قيه به هک يدير مقيوجود مطلق و غ ياند حق به معنا ز گفتهين يبرخ
در اصطالح  .(139، ج اول: 2331، يتهانو) آمده است يتعال يذات اقدس بار يعنيباشد، 
شود  يق مان اطاليد و مذاهب و اديه بر اقوال و عقاکند يم مطابق با واقع را گوكعام ح
 .(249: 2337 ،يم؛ المقد545: 2912، يخي)الطو

 و انواع آن حق. 2ـ1
آن را  يبرد و اجماالً معنا يار مکرا به  آن يسکسهل و ممتنع است. هر يها حق از واژه

، ي، اخالقيالمک، يف آن دشوار و موارد استعمال آن در متون فلسفيابد اما تعري يز در مين
 .متفاوت است يو حقوق يفقه

 يو حق اخالق يا شرعي يني، حق ديحق قانون قسم سه به شيدايپ منشأ لحاظ به حق
 م:ينک ير مختصراً به آن اشاره ميه در زک( 292: 2937ان، يشود )نبو يم ميتقس

 يحق قانون .1ـ2ـ1
 «کندحقوقي هستند که قانون آنها را ايجاد مي»اند:  گفته يف حق قانونيدر تعر يبرخ

(Campbell, 2006:87).  ،ز حق را صرفاً برآمده از قانون ين يشمندان غربياز اند يكيبنتام
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ه کاست  يپسر يعيمن فرزند قانون است و حق طب يه حق براکداند و معتقد است  يم
ت حق همان سود يدگاه چون ماهين ديطبق ا (4)(.Waldron, 1984:4هرگز پدر ندارد )

ه مجازات شدن را به كنين آورد مگر اايتوان از حق مجازات شدن سخن به م ياست، نم
 (.220: 2937ان، يم)نبويبدان يسود شخص جان

از  يكيرا  يها حق قانون دارند. آن ياز حق قانون يگريف ديتعر ياسالم ياما فقها
 كيشهروندان  يم بر رفتار اجتماعکحقوق به نظام حا يدانند و معتقدند گاه ياقسام حق م

جامعه ملزم به  كي يه اعضاک ييدهايدها و نبايجموعه بام يعنيگردد،  يجامعه اطالق م
مفرد به  يه به معناكست، بليگر حقوق جمع حق نين اصطالح ديها هستند. در ا ت آنيرعا

( و منشأ آن اراده 21: 2933، يزديمصباح ) باً مترادف با قانون استيار رفته و تقرک
 ند.ک يدا ميآور پ مت جنبه الزايمکه توسط حاکمردمان جوامع است  ياجتماع

ها الزم  از آن يه حفظ و عدم تعدک است يحق يقانون حق از گر مقصوديبه عبارت د
از به يت آن نياهم ياست و برا يآن موجب هرج و مرج و گسستن نظم عموم كو تر
را در معرض مخاطره  يت اجتماعي، امنين قانون در جامعه دارد و عدم پشتوانة قانونيتدو

 .(242: 2935 ،يآمل يوادج) دهد يقرار م

 يحق اخالق .2ـ2ـ1
 ينيد و ياخالق يها نظام دييتأ مورد و مبنادار، درست، هک است يحق «اخالقي حق»

 .(291: 2937ان، ي)نبو است يقانون يها حق از تر عيوس ها حق از دسته نيا و محدوده خاص
ن است كاصول مم نياست و ا ياخالق يها نظام و اصول با مطابق يحق صرفاً ياخالق حق

ن و اعتقادات يجوامع باشد نه از متن د يسنت يبرآمده از عادات و آداب و رسوم و باورها
 .(242: 2937ان، يها)نبو آن يمذهب

. ندارد يرونيب ياجرا ضمانت ،يقانون حق خالف بر ،ياخالق حق هک معتقدند يا دسته
 تيرعا به ملزم را يسک نون،قا انيمجر ريسا و دولت آن، نشدن تيرعا صورت در نيبنابرا

 حقوق از دسته نيا تيرعا به خود وجدان و عقل مكح به انسان واقع در رد؛ک نخواهند آن
 روابط به فقط هک) يقانون حقوق خالف بر ،ياخالق حقوق گستره عالوه به. ندک يم اقدام

 و اهيگ وان،يح با انسان روابط هم و انسان با انسان روابط هم ،(دارد اختصاص ها انسان انيم
دارد، از نظر اسالم واجب  يبکه مرک يسک .(293: 2937ان، ي)نبو شود يم شامل را جماد

است  ين حقيند. اکمار يض شد او را تيند و اگر مرکن ياست غذا و آب و علوفه او را تأم
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 آن كتر هک يقانون حقوق خالف (. بر39: 2931، يزديوان بر صاحبش دارد)مصباح يه حک
 .(242: 2935 ،يآمل يجواد)شود  يم ياجتماع تيامن زوال و يعموم نظم تگسس موجب

 يا شرعي ينيد حق .3ـ2ـ1
 نيتر مهم از گريد يكي زين «دين» ست؛ين اخالق و قانون به منحصر حق شيدايپ منشأ
ن اصطالح جمع حق و عبارت از مجموعه يلمه حقوق در اک. شود يم شمرده حق يمنشأها

ن شده است. البته بر اساس يانسان وضع و تضم يخدا برا يوه از سکاست  ييها حق
ن در زمره همان يان شده، حقوق برآمده از ديب يه درباره حقوق اخالقک ياتياز نظر يبرخ

صرفاً  يها، حق اخالق دگاهياز د يرند، اما بنا بر بعضيگ يحقوق برآمده از اخالق قرار م
 (.242: 2937ان، ينبو) است ياخالق يها و نظام مطابق با اصول يحق

 او است و او يبرا حقوق جعل پشتوانه انسان رساندن مالک ه بهکاز آنجا  قت،يحق در
 و ستين موجودات ريسا و خود ماالتک و يوجود ابعاد قيدق فهم به قادر ييتنها به
 به را گريدكي بر موجودات افعال يرگذاريتأث زين و ماالتک آن با متناسب افعال تواند ينم

 از و اعتبار، موجودات ريسا و انسان يبرا را يحقوق خداوند لذا ند؛ک كدر املک طور
 است ردهک ابالغ انسان به «دين» نام به يا مجموعه در( ياله امبرانيپ به) يوح قيطر

 هک دارد را ييتوانا نيا يديتوح نيد فقط جه،ينت در .(217ـ272 :2935 ،يآمل يجواد)
 .(242: 2937ان، ي)نبو ندک انيب را حقوق نيتر املک و نيتر قيدق

و  (5)اند النّاس گرفته اهلل و حقّ معادل حق ينين حق را در اصطالح ديز ايگر نيد يبرخ
و مرافعات بر  يه دعاوين زاوياند. از ا در ابواب قضا، شهادت و حدود دانسته يفقه ياصطالح

شود و  ير ميتعب« النّاس حقّ»ه از آن به کدارد،  يخصوص يکه شاک يدو قسم است: مرافعات
ز هر دو يمرافعات ن يشود. در برخ ير ميتعب« اهلل حق»ندارد و به  يخصوص يکه شاک يمرافعات

 .(75: 2937ور، يدکل حد قذف و حد سرقت )يتواند موجود باشد از قب يت ميثيح

 يرأ فيتعر. 3ـ1
م آن طبق ه شهروندان با انجاک يو حقوق يفاتيتشر يرا به عمل« يرأ»حقوق  يعلما

اند  ردهکف يپردازند، تعر يندگان ميا نماينده ينش نمايبه گز يط قانونيضوابط و شرا
عملي که توسط آن رأي »ه: کنگونه آمده يهم ا يگريد يفيدر تعر .(235: 2935، يقاض)

نمايد يا درباره يك متن مشخص نظرش را ابراز دهنده در تعيين نمايندگانش شرکت مي
 .(32: 2932زاده،  يبه نقل از تق di Villiers, 1999:225« )کندمي
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ا يه خود به خود به افراد بشر داده شده باشد کست ين ي، حقيز حق رأياز نظر روسو ن
به بشر اختصاص داشته باشد.  يعيصورت طب ه بهکن معنا يست به اين يعيطب يحق

 يله برگه رأيبه وس ارشان راكد و افينند تا حق ابراز عقاکها مبارزه  ه انسانکست يبا يم
 .(217: 2939روسو،  كينيدوم) ندير نمايتسخ

سو به مثابة  كي، از يومت اسالمكدر ح ي، رأياسالم ياما بنابر آراء رهبران جمهور
آحاد افراد  يجامعه برا يت اعضايثرکه توسط قانونگذار و با اراده اکاست  يقانون يحق

ه کشود  يقلمداد م يگر حق شرعيد يت شناخته شده است و از سويتدار به رسميصالح
ش است و توسط خداوند متعال به مردم ين سرنوشت مردم بدست خوييتع يبرا يابزار

ه با حفظ و کاز آن جهت  ين حق شرعيرسد اعمال ا يواگذار شده است. به نظر م
شناخته  ياله يفيلكوند خورده است، تيآن پ يو اقتدار و استوار يام نظام اسالمكاستح

ه در کاست، هرچند  ياز آن مستوجب عقوبت و مجازات اله يريگ ه عدم بهرهکد شو يم
ن معنا در يآن در نظر گرفته نشده باشد. ا يبرا يير الزام آور بوده و ضمانت اجرايقانون غ
 شود. ين مييشتر تبيادامه ب

 فيلكت اي؛ حق يرأ. 2

 شين سرنوشت خوييت افراد در تعيمسئول. 1ـ2

ده است يعت اسالم، خداوند انسان را آزاد آفريدر شر يه اعتقاديلاصل او كيبر اساس 
ذات اقدس اله است  يعنيدهنده او  ت دارد، خالق و پرورشيه بر انسان والک يسکو تنها 

لذا اسارت و  (1)ست،ين بر او نيل ديجبر و تحم يخداوند بر انسان، به معنا تيو البته وال
ن ياو گشته و چن يريناپذ مالکو  يه ذلت و پستياگر، ميد يها انسان يانسان برا يبردگ

 (7)(.247: 2932، يآمل يجواد) خداوند و رسول اوست ي، مورد نهيذلت
است و «  عدم»گر، يبر انسان د يت هر انسانيطره و واليدرباره س يجه، اصل اوليدر نت

انسان  دگاريخالق و آفر يه از سوكندارد مگر آن يت بر جامعه بشريحق وال يچ انسانيه
ن ياصل مزبور، ا يام محوريه پکن است ينجا توجه به آن الزم است، ايباشد. آنچه در ا

ه کاو را ندارد؛ چرا  يو سرپرست يگريس، حق دخالت درشان و امر دک چيه هکباشد  يم
: 2932، يآمل يجواد) ار مربوط به آنان استکن اصل، همانا امر مردم وشان و يمدار ا

ر و يش آزاد گذارده و انتخاب مسين سرنوشت خوييم، افراد را در تعنگونه اسالي( و ا243
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 رده است.کمقصد را به طور مسئوالنه به خودشان واگذار 
مورد توجه قرار  يللالم بينمعاصر و اسناد  يات حقوق بشرين سرنوشت در ادبييحق تع

واقع شده و  مورد اشاره يللالم بينن حق در ابعاد مختلف خود در اسناد يگرفته است. ا
در عرصه  يگوناگون يها جلوه هک حق انتخابرده است. کها  ت آنيشورها را ملزم به رعاک

ت شناخته شدن حق يبه رسم ياز نمودها يكي دارد ياسيو س يمدن يها يآزادحقوق و 
 يآزاد (20)تردد، يآزاد (3)،دهيعق يآزاد (3)ر،كف يآزاد .هاست انسان ين سرنوشت براييتع

 (29)تيم و تربيتعل يآزاد (22)،يوستن به احزاب و جوامع مدنيپ يآزاد (22)،انتخاب شغل
 .استن ياديحق بن نيا يها جلوه .. از.و

 يحقوق مدن يللالم بينثاق يحقوق بشر و دو م يه جهانياعالمن سرنوشت در ييحق تع
 .استس شده كمنع يبه خوب يو فرهنگ يو اجتماع يحقوق اقتصاد يالملل نيبثاق يو م ياسيس

ت کنقش و مشار يفاير حق اکحقوق بشر ضمن ذ يه جهانياعالم 22ماده  9و  2بند 
ه ک ندک يمح يردن و انتخاب شدن، تصرکق انتخاب يومت از طركو ح يشوردارکدر امر 

ق ين اراده از طريالبته ا هکومت است كت حياراده و خواست مردم مبنا و اساس صالح
 آزادانه اظهار خواهد شد. يريگ يرأند يراو در ف يا دورهو  يقيانتخابات حق

ن حق ياز ا يشتريات بيبه صراحت به جزئ ياسيس يحقوق مدن يالملل نيثاق بيم
ن سرنوشت ييما به مسأله حق تعيثاق مستقين ماده مين بند از اولياول پرداخته است.

انه ن حق، آنان آزاديق اين سرنوشت دارند و از طرييهمه مردمان حق تع» :پردازد يم
ش يخو يو فرهنگ ي، اجتماعيرده، آزادانه توسعه اقتصادکن ييخود را تع ياسيت سيوضع
 .«درنيگيم يرا پ

 حق»به « آزادي مسئوالنه بشريت»حقوق بشر با اشاره به  يه اسالميدر مقدمه اعالم
ن يازده هميدر ماده  .ح شده استيتصر« سرنوشت نييتع حق و يآزاد بشريت به املک

ش اشاره شده و آمده ين سرنوشت افراد به دست خوييبه حق تع يبه روشن ينه جهاياعالم
، شديداً  است  بردگي  نوع  بدترين  که  اعتبار اين  و به  گوناگونش  انواع  استعمار به»ه کاست 
  و سرنوشت  يافته  رهائي  دارند از آن  کشند حق مي  رنج  نآاز   که  د و ملتهاييوش مي  تحريم
 .«کنند  تعيين را  خويش

ن شده است، يه تدويفقه امام يه بر مبناکران يا ياسالم يجمهور يدر قانون اساس
همه  ين را براياديبن يها ين سرنوشت، آزادييقانونگذار با اشاره به ابعاد مختلف حق تع
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ن يرا به عنوان بارزتر ياسيت سکو حق بر مشار (24)ت شناخته استيران به رسميمردم ا
 ن سرنوشت مورد توجه قرار داده است.ييحق تع يتجل

 ت افراد در برابر اجتماعيف و مسئوليلكت. 2ـ2
فرض  يهمچون مال يشود و رأ يز شناخته ميهمه چ كانسان مال يدگاه غربيبر اساس د

ند. کل است از آن استفاده يه ماکتواند هرگونه  ياست و م يسکه متعلق به کشود  يگرفته م
ت که در انتخابات شرکدارد  يف واجب شرعيلكت يسکو هر ستين نيه چنک يدر صورت

و « حق»ن تصور غلط، مغالطة يدهد. منشاء ا يرده و به او رأک ييرده و فرد اصلح را شناساک
 (25)ف.يلكف است نه در برابر تيلكاز ت يه حق، ناشکد دانست ياست و با« تكليف»

ن ياند. ا هكس كي يدو روف دو مفهوم متالزم و يلك، حق و تيدگاه اسالميبنابر د
هم موضوع حقوق  يآدم» ه:کن شده يينگونه تبيز اياز حقوقدانان ن يدگاه توسط برخيد

، يلنگرود ي)جعفر« اندورق كي يف دو رويلكف، حق و تيالكاست و هم موضوع ت
ن، بدان يا« دارند؟ يمردم يا حكومت چه تكاليف»م ييگو يم يوقت .(2409: 2، ج 2973

گر دارد. پس يبر عهده طرف د يا مردم( چه حقوقيومت كطرف مقابل )حه کاست  يمعن
 يكين، يطرف مقابل است. ا يف برايلكطرف، مستلزم اثبات ت كي يصرف اثبات حق برا

 (.20: 2932، يزدي)مصباح  ف استيلكبودن حق و ت (21)فيمتضا ياز معان
ه طبق آن کرح شده مط يشمندان غربيتوسط اند يگريدگاه ديدگاه، دين ديدر مقابل ا

 يفيلكه حق وجود دارد لزوماً در برابر آن تکبا هم نداشته و هرجا  يف تالزميلكحق و ت
م ين تقسيه در اکان انواع حق صورت گرفته يم يميدگاه هوفلد تقسيست. در ديمطرح ن

 ه حق بهکاست  يرد و آن وقتيگ يف قرار ميلكصورت حق در برابر ت كيتنها در  يبند
 (27)(.212: 2933، يمطرح شود )طالب صورت ادعا

همواره تالزم وجود  يف اجتماعيالكان حقوق و تيم ميع معتقديتب تشكاما ما در م
ه حق متقابل معنا ک)ع( تنها در مورد خداوند متعال است  ين عليرالمومنير اميدارد و به تعب

 نيا شيمعنا رنددا گرانيد هک يحق هکچرا  (23)(139: 207 ، خطبه2973، يد رضيندارد )س
 ست؛ياو ن بردن انتفاع شيمعنا دارد خداوند هک يحق اما ببرند يانتفاع توانند يم هک است
 بر سک چيه و دارند تيمسئول و فيلكت خدا مقابل در گرانيد هک است نيا فقط شيمعنا
 ندارند و هر آنچه يزيچ شتنيخو از خدا مقابل در بندگان ند، چونک ينم دايپ حق خدا

 .(222: 22ج ،2939، ي)مطهر اوست از دارند
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گر هم مطرح است. يت حقوق افراد توسط همديدر خصوص لزوم رعا ين مسئله حتيا
حقوق باشند؛ اما افراد حاضر در  يه در جامعه همه داراکتوان ملتزم شد  يقت نميدر حق

معه فرد در جا يبرا يه اثبات هرگونه حقکگر نباشند. چرا يدكيت حقوق يآن ملزم به رعا
توان  ين رو مياز ا .(253ـ253: 2935، يآمل ي)جواد ندک يجاد ميا يفيلكگران تيد يبرا

صاحب  كي يبرا يموجود است، و هرگاه حق يف تالزم خارجيلكان حق و تيگفت، م
نند و مانع كه به حق او تعرض نکاند  لفكم ـ گرانيا دي ـ يگريحق ثابت گردد، د

 (.51: 2933ان، ي)نبو حق او نگردند يفاياست
 ند:يفرما ين مين حق چنين ايي)ع( در تب يحضرت عل

 واجب ديگر بعض به نسبت مردم بعض بر را يحقوق خود حقوق از خداوند گاه آن»
 در را يبعض و داد قرار برابر هم مختلف با حاالت و جهات در را حقوق آن و گرداند،

 برابر در که يحقّ انجام هب مگر نگردد واجب آن حقوق و نمود، واجب ديگر يبعض برابر
نهج  207 خطبهدر همچنين ايشان  (139: 207 ، خطبه2973، يد رضي)س (23).«است آن

 انيجر هم او هيعل هكنيا مگر ندکينم دايپ انيجر سک چيه نفع به حق»ند: يفرما ميالبالغه 
 .(139: 2973، يد رضي)س (20)«ندکيم دايپ

 يافراد موجب بر جا يل آن توسط برخه عدم اعماکاز آنجا  يدر مسئله حق رأ
در قلمرو  ين حق فرديتوان گفت ا يل اجتماع خواهد شد لذا مکبر  يرات منفيگذاشتن تأث

ن يوند خورده است. از ايگران پيرده و با سرنوشت دکدا يپ يفيلكجنبه ت يات اجتماعيح
ه کاندازند يق ببه صندو ييتوانند رأ ينم يز مهم بوده و افراد حتيت اعمال آن نيفيکرو 

ب يموجب آس يجه عدم اعمال حق رأياندازد. در نتيل اجتماع را به مخاطره بکمنافع 
 ل اجتماع خواهد شد.کدن به منافع يرس

 يام نظام اسالمكر انتخابات پر شور در استمرار و استحيتأث. 3ـ2
چ دوره يبوده است و در ه يبشر يات زندگياز ضرور يكيومت همواره كل حيكتش

نبوده  يه به مفهوم دولت خاليشب ياز نظم اجتماع يات انسانيدر عصر حجر، ح يحت يا
 ياجتماع ياست و زندگ ياجتماع يه انسان موجودک(، چرا 202: 2403، يمنتظر) است

ان كام يد در موارد معدوديشا يو دور از جوامع انسان يفرد يات اوست و زندگيالزمه ح
 (. لذا24: 2932، يآمل يجواد) ندارد يانسان همسانمسئوالنه  ير بوده اما با زندگيپذ

باشد تا از  يم يفل نظم اجتماعكجهت ت ي، دستگاهيبشر ين لوازم زندگيتر ياتياز ح يكي



 

 
 2932تابستان  - 2سال دوم، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

531 

ومت كل حيكجه تشيد. در نتينما يريجلوگ ياجتماع يهرج و مرج و اختالل در نظام زندگ
 (22)است. يضرور يمقابله با هرج و مرج و حفظ نظم اجتماع يبرا

 يو اجتماع يام الهكاح ياجرا يبرا يه مقدمه اک يومت اسالمكل حيكان تشين ميدر ا
سعادت بشر، در گرو  يعنين اسالم ين مبيل ديه هدف اصکدو چندان دارد  ياست ضرورت

منجر به استمرار وجود  يومت اسالمكل حيكگر عدم تشيد ياز سو (22)تحقق آن است.
ها حرام بوده و در  ه اطاعت از آنکخواهد بود  ينه او ظالما ير اسالميغ يها ومتكح
اب عمل حرام كط ارتيجاد شرايا يقت به معنايدر حق يومت اسالمكل حيكجه عدم تشينت

در آراء فقها  يگريل فراوان دين مسئله داليا يبرا (.32: 2492، ينيامام خم ) خواهد بود
 (24)ست.ين ن مجال فرصت پرداختن به آنيدر ا يول (29)ر شده استکذ

جاد و ي، ايومت اسالمكجاد و استمرار حيت مسئوالنه مردم در مرحله اکعدم مشار
ومت كه مردم خواهان حک يسازد و در صورت ين مكر مميل و ادامه آن را عمالً غيكتش

اجرا نخواهد شد. اما از آنجا  يام الهكل نخواهد گرفت و احكش يومتكنباشند، ح ياسالم
اند و اجازه  ها وضع شده له مردم و در جهت سعادت آنيجرا به وسجهت ا يام الهكه احک

 يا مسلمانان در هر دوره ةصادر نشده است، بر هم يا چ دورهيام در هكن احيا يليتعط
 يومت اسالمكل حيكه تشکاسالم را  يام اجتماعكخواهد بود تا مقدمه تحقق اح ـ واجب

 ي( و بر اساس اصل امر به معروف و نه25: 2932، يزفرقند يند)فتاحيباشد، محقق نما يم
ن، قطع مادة يغ دي، تبليارکوكير و نير، تعاون، اصالح امور جامعه، سبقت در خكاز من

( و در استمرار 43: 2935ب نژاد، يت داشته )حبکف مداخله و مشاريلكن تي.. در ا.فساد و
 غ نورزند.يدر يوششکچ يت آن از هيو تقو

چه در قالب  ـ يريگ يت در رأکق شريالر، مردم از طرمردم سا يها امروزه در نظام
 ـندگان خود ين نماييومت و چه در قالب انتخابات و تعكل حيكو رفراندومِ تش يهمه پرس

ند. لذا حضور مردم در ينما ين مييز مسئوالن نظام خود را تعيومت خود و نكنوع و مدل ح
ش را ين سرنوشت جامعه خوييمعادل تع يتياهم يريگ يت در رأکت شريفيکانتخابات و 

ت شناخته شده يبه رسم يآن، حق رأ يه از ابتداکز ين ياسالم يدارد. در نظام جمهور
دند يرا برگز« جمهوري اسالمي»ومت كن مدل حييت در رفراندوم تعکمردم با شر (25)است،

استمرار  يد برايز باين يبعد يها شدند، در انتخابات يومت اسالمكل حيكو موجب تش
 نظامِ ياسيو س يانجام امور ادار يش برايندگان و مسئوالن خوين نماييو تع يت الهيمکحا
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است عدم  يهينند. بدکت کرفته و در انتخابات شر يرأ يها صندوق يبه پا ياسالم
رده و کت نظام مردم ساالر را مخدوش يت آگاهانه مردم در انتخابات جنبه جمهورکمشار

ه که همانطور کاست  ين در حاليشود و ا ين نظام مآ يدرون يبه مرور موجب فروپاش
از باب قاعده مقدمه  يومت اسالمكل و استمرار حيكتر اشاره رفت، مردم در تش شيپ

جهت  كيدادن از  ين رو رأياز هم (21)دارند. يشرع يفيلكو ت ياله يتيواجب، مسئول
 باشد. يف ميلكگر تياست و از جهت د يو شرع يقانون يحق

 يرأمختلف در خصوص انتخابات و حق  يها دگاهيد. 3
ار انتخاب يش و اختين سرنوشت خوييزان اراده و نقش مردم در تعيم يدر هر نظام

رسد  يف متقابل مردم و دولت متفاوت است. به نظر ميالكزان حقوق و تيمرانان بنابر مكح
اختالف مبنا در  ها و ومتكم بر حکحا يا الهي يماد ينيه غالباً از نوع جهان بکن تفاوت يا

دگاه يرد، موجب بروز اختالف ديگ ي( نشأت م23: 2932، يزدياست)مصباح يفلسفه س
 شود. يم يريگ يت در رأکف بودن حضور در انتخابات و شريلكا تينسبت به حق 

گر جبهه يمتفاوت در غرب در برابر همد يا شهين باب در قرن هجدهم دو نظام انديدر ا
 يعمل اجتماع كيگر آن را يد يا دانستند و دسته يدن را حق افراد مدا يرأ يا گرفتند. دسته

ن ياز ا يراسکشرفت دمويردند. لذا از همان آغاز پک ير ميشهروندان تعب يف از سويلكا تيو 
 يرأ يا ژهيار وکه يو نظر يه حق رأيد: نظريه به منصه ظهور رسي، دو نظريركدو نظام ف

 رد:يگ يقرار م يبا نظر اسالم در ادامه مورد بررسن دو همراه يا .(231: 2935، ي)قاض

 (يت مردم )حق مداريمكا حاي يه حق رأينظر. 1ـ3

و شاگردان و  (27)ه روسوکم شده بود يت تقسيمکه حايبر نظر يه مبتنين نظريا
ت مردم ماحصل جمع سهام يمکه، اگر حاين نظريرانش مدافع آن بودند. طبق اكهمف
ه در کفرد شهروند حق دارد  يعنيت يمکس صاحب سهم حات هر شهروند باشد، پيمکحا

ند. اگر کت کو مشار ياركهم ياسيس ياقتدار عال يومت و صورت بندكح يسازمانده
 يابد، پس هر شهروند حق دارد رأيت از راه انتخابات تحقق کن مشاريو ا ياركن هميا

 .(231: 2935، يبدهد )قاض
ت بشمار يمکه صاحب سهم حاکاست  ين حق اصالتاً متعلق به هر شهرونديلذا ا

 رد.ين حق را از او بگيد بتواند اينبا يچ مقاميس و هکچ يد و لذا هيآ يم
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ا يند کر است از آن استفاده يمخ ياست متعلق به فرد، لذا و يدادن حق يگر رأيد ياز سو
د و يآ يحق مشروع هر شهروند بشمار م يا ا امتناع از آن خود گونهين حق يا يريارگک ر. بهيخ

 .(231: 2935، يا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود )قاضياستفاده 

 (يف مداريلك)ت يت مليمكا حاي يرأ يا ژهيار وكة ينظر. 2ـ3

. يشخص انتزاع كي يعنيت ملت است، يمک، صاحب حايت مليمکبر اساس منطق حا
ان او را يت انتخاب سخنگويسئوله مکرا داراست  ينش افراديار گزيجه ملت اختيدر نت

ند ک ير مكه فکد يرا انتخاب نما يسانکن افراد فقط يتواند از ب ين منطق ملت ميدارند. در ا
ه ملت به کست يژه( ايار وکفه)يه وظكست بليحق ن ياو هستند: رأ يندگيسته نمايشا

 .(213: 2939روسو،  كينيند )دومک ياز افراد واگذار م يبرخ
 يتيلکاست. ملت  يت مليمکشة حاياز اند ين ناشيشيپ ةيبه خالف نظر (23)هين نظريا

ه جزو عوامل ک ياست، نه شهروندان ـملت  يعني ـت يلکن يت متعلق به ايمکاست و حا
شهروندان سپرده شده باشد،  كياكيندگان به يردن نماکاند. اگر قدرت انتخاب  سازنده آن
ژة يو ارک كيا يعمل  كيه با انجام كاند، بل ه خود اساساً صاحب حقکن است ينه از باب ا

 ند. يجو يت مکا زمامداران شريندگان ينش نمايدر گز يعموم
جه يامالً متفاوت است. نتک يگريآورد با آن د يه به بار مک يو آثار ين طرز تلقيج اينتا

داشته و آحاد  يه شهروند به عنوان فرد، اصالتاً حق رأکت مردم آن است يمکه حاينظر
اصالتا با ملت  يه حق رأک يت مليمکه حايدر نظر ينند ولکتوانند از آن استفاده  يلت مم

ل باشد اعطا يه ماکس کرا به هر ين عمل حقوقيتواند قدرت انجام ا يملت م ياست، ول
 .(231: 2935، يقاض)ن افراد نه به همه شهروندان. ين و بهتريتر ستهيند. مثالً به شاک

س يانتون سوئکش، در چند ياالت دولت فدرال اترياز ا ير برخه دين نظريبر اساس هم
د در يونان چون شهروندان بايه در كاست و جالب آن يدادن اجبار يزامبورگ رأکو لو

ن يط رفت و برگشت مردم را تأمينه بليدرصد هز 90دهند دولت  يمحل تولد خود رأ
 .(47: 2935ب نژاد، ي)حب (23)ندک يم

 ف(يلك)حق و ت يهت اليمكة حاينظر. 3ـ3

ت يمکة حايه از آن به نظرکز مطرح شده ين يدگاه سوميد ياله ينيجهان ب يبر مبنا
 (90)شود. ير ميف( تعبيلك)حق و ت ياله

 تيمکحق حا يسکت مخصوص خداوند سبحان است و جز او يمکدگاه حق حاين ديدر ا
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به  يجامعه بشر را در يسکه کن حق مختص او است يندارد، مگر به اذن و اجازه او، ا
 ديومت نماكان آنان حيرده و در مک يدگيند تا به امور جامعه رسکن ييم تعکعنوان حا

 (.209: 2970، ي)سبحان
شه در عمق يبوده و ر يفلسف يخاستگاه يه داراکدگاه ين ديرسد ا يبه نظر م

سرچشمه  يف اجتماعيالكق نسبت حقوق و تين دقييع دارد، از تبيتب تشكاعتقادات م
ت در کدادن و شر يرأ يعنياستوار است.  يرأ يفيلكه تالزم حق و تيرد و بر پايگ يم

ها محسوب شده و از  ش، حق آنين سرنوشت خوييار مردم در تعياخت ةانتخابات از جنب
 شود. يها قلمداد م ف آنيلكت يت الهيمکل، حفظ و استمرار حايكجنبه تش

 ياسالم يران جمهوردگاه رهبيف بودن انتخابات در ديلكا تيحق . 4
ن موضوع يه، اکن جهت است ياز ا ياسالم يت مراجعه به آراء رهبران جمهورياهم

خاص خود است. در نظام  يژگيو يدارا يه و رهبريت فقيران با توجه به مفهوم واليدر ا
ت نظام يمشروع يبرا ييخود مبنا يو ادار ياسيگاه سيه عالوه بر جايت فقيما، وال يحقوق

 تينظر وال ريز هيو قوه قضائ هيقوه مقننه، قوه مجرشامل  رانيم در اکحا يقوااست و 
 يها استيس نييتعاو  اراتياختو  فيوظا نيتر مهماز  يكيو  (92)گردند ياعمال ماو مطلقه 

و  مصلحت نظام صيپس از مشورت با مجمع تشخ ،رانيا ياسالم ينظام جمهور يلک
 .هاست آن (92)ينظارت بر حسن اجرا

«  مردم يحق را»، توجه به ياسالم ومتكح نهيزم)ره( در ينيخمامام  اركابت نيتر مهم
 نهيزممردم در  هک افتيدر توان يم)ره( ينيخمامام  يها شهيانددر  يمروربوده است. با 

و نوع  لكش نييتعسرنوشت و  نييتع شانياهستند و هم محق.  لفكمدادن هم  يرا
( و معتقد بودند 917: 4ج )ره(،ينيخم)امام  دانستند يم يملتهر  هياولرا ازحقوق  ومتكح
کنيم. ما حق  يداد، ما هم ازآنها تبعيت م يرا يملت هستيم. ملت ما هر طور يما تابع آرا»

نداده است، پيغمبر اسالم به ما حق نداده است که  به ما حق يتبارك و تعال ينداريم، خدا
 (.94: 22ج )ره(،ينيخمم )اما« را تحميل بكنيم ييك چيز ما به مسلمانان

 فهيوظ كيه كبل دانسته، يمل و ياجتماع فهيوظ كي فقط نه را انتخابات درت کشر شانيا
 عيجم بر آن حفظه کاست  ياسالم يست جمهوركش آن، درست كه شک خواندند يم يشرع
و (. لذا از آن ر252: 25ج ،يني)امام خم ديآ يمبه شمار  ضيفرا و واجبات نيتر بزرگ از مردم
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 دخالت آن دره ک است آحاد ملت فهيوظ، شود يم نييتع ملت در انتخابات آحاد ه سرنوشتک
 ،يني)امام خم ياله و يشرع فيلكتن ي( و چنانچه از انجام ا913: 23ج ،يني)امام خم نندک
 .(231: 23ج ،يني)امام خم اند ردهکعمل  اسالم مصالح خالف نند،ک( احتراز 20: 22ج

ز همچون ي( نيالعال )مدظله يا خامنهاهلل  تي، حضرت آيسالمم انقالب ايكرهبر ح
د يکت در انتخابات تأکف شريلكبر ارتباط و تالزم حق و ت يانگذار انقالب اسالميبن

 :اند ردهکر کت آن را از دو جهت ذي( و اهمleader.ir: 20/22/2974ده )يورز
آنان  يها توطئهشدن  يو خنث ها يطراحد شدن دشمنان از يجهت اول: نا ام

(22/22/2931 :leader.ir )ت يمکحا يو سرفراز يت نظام اسالميجه حفظ و تقويه در نتک
 شده يف تلقيلكت كين حق ين جهت اعمال ايا را بدنبال خواهد داشت و از ايدناسالم در 

 و انقالب محسوب شود. شورکتواند دفاع از اسالم و  يمو 
ن يمعمقنّنه  ةقوّرا در  گذارانشان قانون، ح و آزادانهيصحجهت دوم: مردم با انتخاب 

 نندکن يمعن شده است، يمعدر قانون  هک يبيترتان خودشان را با يمجرو  نندک
(21/22/2973 :leader.irو لذا از ا )به حساب  يملو  يوجدانف يلكت كين جهت، ي
 (leader.ir: 23/20/2973) د.يآ يم

، اگرچه به لحاظ رانيا ياسالم يمهورجرهبران  دگاهيددر  رسد يمدر مجموع به نظر 
، يشرع، ينيداست اما به لحاظ  يشخصو  يفرد ارياخت كيدر انتخابات  تکشر يقانون

 يعقالنو  يمنطق هيتوجآن بدون  يفاياستاست و عدم  فيلكت كي ياجتماعو  ياخالق
 است. ياخرومستوجب عقاب و مجازات 

 يريگ جهينت
ران، هرچند انسان از لحاظ يا ياسالم يجمهور يگذار ع و نظام قانونيتب تشكدر م

 يعيبه لحاظ تشر يده شده ولير و شر آزاد آفريا خي كد و شريدر انتخاب توح ينيوكت
 يبه آزاد يع الهيو تشر يتواند در برابر قانون گذار يندارد. انسان نم يتين گونه وضعيا
شه در ير ينين ديو قوانض يبر انجام فرا يلف بودن وكه مكند، بلکش استناد يخو ينيوكت

 او دارد. يحق انسان
ه الزمه کهمواره تالزم وجود دارد چرا يف اجتماعيالكان حقوق و تيگر، ميبه عبارت د

 يدر عدم تخط يو تعهد سپار يت حقوق افراد در اجتماع بشري، رعايرامت انسانکحفظ 
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 از آن است.
ق باشند؛ اما افراد حاضر در حقو يه در جامعه همه داراکتوان ملتزم شد  ين نميبنابرا

 يفرد در جامعه برا يبرا يگر نباشند. اثبات هرگونه حقيدكيت حقوق يآن ملزم به رعا
 ند.ک يجاد ميا يفيلكگران تيد

ه اگرچه کد گفت يت در انتخابات باکشر يد بر حق افراد برايکن مبنا ضمن تأيبر هم
گاه يود، اما با در نظر گرفتن جاش يشمرده م يعنوان حق افراد به كت كت يدادن برا يرأ

ز يگران و نين حق با حقوق دي، حضور در انتخابات به لحاظ ارتباط ايافراد در نظام اسالم
ز قلمداد يفه نيف و وظيلكت كيدات، ياز خطرات و تهد ياز جهت حفظ نظام اسالم

 شود. يم
است  ينونقا يسو به مثابة حق كي، از يومت اسالمكدر ح يه رأکد گفت ين بايهمچن

تدار به يآحاد افراد صالح يجامعه برا يت اعضايثرکه توسط قانونگذار و با اراده اک
 يبرا يه ابزارکشود  يقلمداد م يشرع يگر حقيد يت شناخته شده است و از سويرسم

ش است و توسط خداوند متعال به مردم واگذار شده ين سرنوشت مردم بدست خوييتع
و اقتدار  يام نظام اسالمكه با حفظ و استحکز يآن جهت ناز  ين حق شرعياست. اعمال ا

از آن  يريگ ه عدم بهرهکشود  يشناخته م ياله يفيلكوند خورده است، تيآن پ يو استوار
آن در نظر گرفته نشده  يبرا يير الزام آور بوده و ضمانت اجرايه در قانون غکهرچند 

 است. ياست اما مستوجب عقوبت و مجازات اله
ت در انتخابات و اعمال حق کشر يرسد با وجود وجوب شرع يحال به نظر م نيبا ا

 دن به آن توسط قانونگذار وجود ندارد.يبخش يت قانونينيع يبرا ي، منعيرأ
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 ها يادداشت
 يالعلماء ان ال يقاروا عل ي علوما اخذ اهللبوجود الناصر  هقيام الحج لوال حضور الحاضر وـ 1

البالغه،  )نهج .ولهاأس أغاربها ولسقيت آخرها بك ياللقيت حبلها علظالم وال سغب مظلوم،  هکظ
 کرد و خداوند از علم، نمي اگر حضور حاضران نبود و وجود ياوران، حجت را تمام: (9خطبه 

مظلومان سكوت نكنند، هرآينه زمام آن را بر  يظالمان و گرسنگ يپيمان نگرفته بود که بر شكمبارگ
 انگاشتم. مي ش را چون آغازشافكندم و پايان مي پشتش
 ييعن يتشريع امر. است[  مطرح] انسان وظيفه و تكليف که آنجا ييعن قانون، ييعن تشريع»ـ 2

 امر فالن اينكه. دهد انجام را آن يآزاد و اختيار با انسان خواهد يم خدا که جهت آن از کار
 عمل حوزه به وطمرب که يامر يك در که است اين معنايش خداست، يرضا مورد يتشريع

 انجام طور اين که است اين خدا رضايت بدهند، انجام اختيار يرو از بايد انسانها و انسانهاست
 کرده ينه ديگر نحوه آن از و است کرده امر عمل از نحوه اين به خدا ييعن طور؛ آن نه بدهند
 دارد، تعلّق انهاانس به که يشرايع و قوانين و تكليف مسأله به يربط تكوين نظام مسأله. است
 .(975: 27، ج 2939)مطهري، « ندارد
، «)ع(يو ديد مردم در نگاه عل يعموم ياهتمام به آرا»براي مطالعه بيشتر ر.ك به ـ 3

 220ـ223، فصلنامه حكومت اسالمي، سال پنجم، شماره هفدهم، ص محمدجواد ارسطا
، سيد «نزد انديشمندان غربيکالبد شكافي معناي حق » براي مطالعه بيشتر ر.ك به مقاله:ـ 4

 .37محمود نبويان، فصلنامه حكومت اسالمي، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 
اگرچه در کتاب هاي فقهي تعريف دقيقي براي آن دو بيان نگرديده است، اما در اينجا به ـ 5

شود،  مي قطبا توبه سا ـمانند حد سرقت و زنا  ـحق اهلل  ـ2شود:  مي برخي تفاوت هاي آنها اشاره
، هالدمشقي هفي شرح اللمع هالبهي ه)ابن علي العاملي، الروض شود نمي ولي حق الناس با توبه ساقط

مانند نماز، زکات و  ـشهادت شاهد متبرع پيش از استنطاق حاکم در حق اهلل  ـ2(؛ 200، ص 3ج 
، 9)همان، ج  مسموع است، چون خداوند امر به اقامه آن کرده است؛ بر خالف حق الناس ـصوم 
مانند قصاص، طالق، عتق، قرض، عقود  ـشهادت بر شهادت در حق الناس  ـ9(؛ 294ص 

مانند زنا، لواط و  ـشود، اما در حق اهلل، چه حق اهلل محض  مي ثابت ـالمعوضات، وکالت، وصيت 
، 9شود)همان، ج  نمي ثابت ـمانند سرقت و قذف  ـو چه حق اهلل مشترك با حق الناس  ـسحق 

 (243ص 
، سيد محمود نبويان، مؤسسه «حق و چهار پرسش بنيادين»براي مطالعه بيشتر ر.ك به کتاب 

، رضا «حق اهلل و حق الناس»؛ و مقاله 2933آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، چاپ اول، قم، 
 .27ـ23، ش 2917استادي، نشريه نور علم، 
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 (251)بقره:  « الدين يال اکراه ف»ـ 6
 موضوع آيات و احاديث زير قابل توجه است: در همينـ 7
 اللَهِ عِنْدَ أَکْرَمَكُمْ إِنَ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً جَعَلْناکُمْ وَ  يأُنْث وَ ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْناکُمْ إِنَا النَاسُ أَيُهَا يا
 قبيله و ملّت ملّت را شما و آفريديم، يزن و مرد از را شما ما مردم، يخَبيرٌ: ا عَليمٌ اللَهَ إِنَ أَتْقاکُمْ

 خدا نزد شما ارجمندترين حقيقت در. کنيد حاصل متقابل يشناساي يكديگر با تا گردانيديم قبيله
 .(29حجرات: ) است آگاه يدانا خداوند ترديد، يب. شماست پرهيزگارترين

عَجَمِيٍ وَ لَا  يأَبَاکُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍ عَلَ وَاحِدٌ وَ إِنَ  رَبِكُمْ  قال النبي)ص(: أَيُهَا النَاسُ إِنَ
شما  يمردم خدا ي: ا يأَحْمَرَ إِلَا بِالتَقْوَ يأَسْوَدَ وَ لَا لِأَسْوَدَ عَلَ يعَرَبِيٍ وَ لَا لِأَحْمَرَ عَلَ يلِعَجَمِيٍ عَلَ

کس از شما پرهيزکارتر است  است همه فرزند آدميد و آدم از خاك است هر يو پدر شما يك ييك
 .(94: 2919امتياز ندارد )حراني،  يجز بپرهيزکار يبر عجم يپيش خدا بزرگوارتر است عرب

خود را با ميل و  که ذلت يکس ييعن«:  من اقر بالذل طائعا فليس منا اهل البيت»قال النبي)ص(: 
 .(53: 2919بپذيرد، از خاندان ما نيست )حراني،  رغبت

بنده کسي نباش که خداوند تو را « : وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَهُ حُرّا  عَبْدَ غَيْرِكَ  لَا تَكُنْ» قال علي)ع(:
 .(77: 2919آزاد آفريده است )حراني، 

و هيهات  هو الذل هقد رکز بين اثنتين بين السل يابن الدع ياال و ان الدع»قال سيدالشهدا)ع(: 
پسر  يآگاه باشيد که دع«:  المؤمنون و حجور طابت و طهرتيابي اهلل ذلك لنا و رسوله و  همنا الذل

دور است  يزياد( مرا ميان انتخاب دو چيز قرار داده است؛ ميان مرگ و بيعت ذليالنه؛ ول )ابنيدع
پذيرد اين ذلت را بر ما و نه رسولش و نه  ي؛ و نه خداوند مياز ما خاندان رسول خدا ذلت و خوار

 .(53: 2919طيب و طاهرند )حراني، که  يهاي مؤمنان و نه دامن
 .( اعالميه جهاني حقوق بشر23ماده )ـ 8
 .( اعالميه جهاني حقوق بشر23)ماده ـ 9
 .اعالميه جهاني حقوق بشر( 29)الف ماده قسمت ـ 11
 .اعالميه جهاني حقوق بشر (29)الف ماده قسمت ـ 11
 .اعالميه جهاني حقوق بشر (20)الف ماده قسمت ـ 12
 .اعالميه جهاني حقوق بشر (21)الف ماده قسمت ـ 13
 ر.ك به فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.ـ 14
اهلل محمد تقي مصباح يزدي در جمع خواهران ميهمان دفتر   بيانات حضرت آيتـ 15

 http://mesbahyazdi.ir/node/322#_4   :22/02/2934هاي فرهنگي  پژوهش
 يحق يبر عهده ديگر يکس يف اين است که هر جا برامقصود از تضايف حق و تكليـ 16

را نسبت به اين صاحب حق  يا در قبال آن حق تكليف دارد که وظيفه يثابت شود، آن ديگر
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 .(20: 2932انجام دهد )مصباح يزدي، 
، («2تبيين حق از نگاه هوفلد)»براي مطالعه بيشتر اين ديدگاه و نقد آن ر.ك به: مقاله ـ 17

لبي و سيد مصطفي حسيني نسب، حكومت اسالمي، سال چهاردهم، شماره اول، محمد حسين طا
، سيد محمود نبويان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي «حق و چهار پرسش بنيادين»و کتاب  33بهار 

 .2933امام خميني)ره(، چاپ اول، قم، 
 «سُبْحانَهُ لِلّهِ خالِصاً كذلِ انَكلَ هِيعَلَ يجْرِي ال وَ لَهُ يجْرِي اَنْ لِاَحَدٍ انَک لَوْ وَ»ـ 18
 فِي تَتَكَافَأُ فَجَعَلَهَا بَعْضٍ يعَلَ النَاسِ لِبَعْضِ افْتَرَضَهَا حُقُوقاً حُقُوقِهِ مِنْ سُبْحَانَهُ جَعَلَ ثُمَ»ـ 19

 «بِبَعْضٍ إِلَا بَعْضُهَا يُسْتَوْجَبُ لَا وَ بَعْضاً بَعْضُهَا يُوجِبُ وَ وُجُوهِهَا
 «لَهُ يجَر اِالّ هِيعَلَ يجْري ال وَ هِيعَلَ يجَر اِالّ لِاَحَدٍ يجْري ال»ـ 21
 براي مطالعه بيشتر ر.ك:ـ 21
 .221است، ترجمه: حميد عنايت، انتشارات علمي و فرهنگي، ص يارسطو، سـ 
 .21، ص2932افالطون، جمهور، ترجمه: فواد روحاني، انتشارات علمي و فرهنگي، ـ 

بادي، انتشارات علمي و فرهنگي، ن گنايمحمد پروابن خلدون، ، مقدمه خلدون عبدالرحمنـ 
 .42، ص 2933

م و نشر آثار عالمه يدفتر تنظ در اسالم، يروابط اجتماع ن،يدمحمد حسيس ييطباطباـ 
 .20، ص2934، ييطباطبا

، ي،مترجم صلوات2جلد، ج 3، يحكومت اسالم يفقه ي، مباني، حسين عليآباد نجف يمنتظرـ 
 به بعد. 230ق. ص  ه 2403قم،  ، ابوالفضل، مؤسسه کيهان، اول،يمحمود و شكور

توان براي  مي در خصوص مالك مشروعيت حكومت نظرات مختلفي ابراز شده است کهـ 22
 ها، جلد يك، اثر آيت اهلل مصباح يزدي مراجعه کرد.ها و پاسخمطالعه بيشتر به کتاب پرسش

 براي مطالعه بيشتر ر.ك به:ـ 23
(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ي، سيد روح اهلل؛ واليت فقيه )امام خمينيخمين يسوامام موـ 
 به بعد. 25ق، ص  ه 2429)قدس سره(،  يخمين

، مترجم 2، جياسالم 2حكومت اسالمي جلد  يفقه ي؛ مباني، حسين عليآباد نجف يمنتظرـ 
 به بعد. 273ق، ص  ه 2403، ابوالفضل، مؤسسه کيهان، ي، محمود و شكوريصلوات

  ه 2422، انتشارات امير کبير، 2ج ،ي، سياس2، فقه سياسي، جلد ي، عباسعليعميد زنجانـ 
 به بعد. 255ص،ق

نقش مردم در تشكيل، اداره و حفظ حكومت »براي مطالعه بيشتر ر.ك به گزارش پژوهشي ـ 24
 شوراي نگهبان ، علي فتاحي زفرقندي، دفتر مطالعات نظام سازي اسالمي مرکز تحقيقات«اسالمي
غالم حسن مقيمي،  ،يت حق رأيمشروع يبر مبان يدرآمدبراي مطالعه بيشتر ر.ك به: ـ 25
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 .7شماره  ،37 زمستان(، دانشگاه باقرالعلوم)ع ،ياسيعلوم سفصلنامه 
نقش مردم در تشكيل، اداره و حفظ حكومت »براي مطالعه بيشتر ر.ك به گزارش پژوهشي ـ 26
 رقندي، دفتر مطالعات نظام سازي اسالمي مرکز تحقيقات شوراي نگهبان، علي فتاحي زف«اسالمي
(. کتاب قرارداد 2722ـ2773ژان ژاك روسو: نويسنده و فيلسوف، شهروند نروژ، )ـ 27

 اجتماعي او معروف است.
 (2743ـ2391سييز، انقالبي فرانسوي )ـ 28
 .17نصفانه، ص ل، انتخابات آزاد و مين گيبه گودو كشتر ر.يمطالعه ب يبراـ 29
 براي مطالعه بيشتر ر.ك به:ـ 31
(: ابعاد حاکميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 2939درخشه، جالل)ـ 

 .2939، پاييز 29فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السالم، شماره 

فصلنامه  ،اسالم ياسيس شهياند در ياله تيمکحا (: جوهره2930رضا) واال، محمد يميرکـ 
 2930 ، تابستان10 ، شمارهياسالم ومتكح

 ،ي، مصطفيليدولت اسالمي، دولت جهاني، ترجمه فضا (:2977م)يركعبدال نجف، آلـ 
 .2977 ، بهار7 شماره ياسالم ومتكفصلنامه ح

(: مباني حكومت اسالمي، ترجمه داوود الهامي، مؤسسه علمي فرهنگي 2970سبحاني، جعفر)ـ 
 .209سيدالشهداء، ص 

 قانون اساسي پنجاه و هفتم  اصلـ 31
 قانون اساسي يكصد و دهم  اصلـ 32
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 منابع و مآخذ

 فارسي  الف(
 .اساسی جمهوری اسالمی ایرانقانون 

، مصطفی فضایلی، ترجمه جهاني، دولت اسالميدولت  (،7711) عبدالکریم نجف، آل
 .1 شماره ،اسالمی حکومتفصلنامه 

 .فرهنگیو  علمی، تهران: انتشارات حمید عنایتمه ، ترجسياست(، 7737) ارسطو

، «)ع(علیمردم در نگاه  دیدو  عمومی آرایاهتمام به »(، 7711) محمدجواد، ارسطا
 771 -723 صص، سال پنجم، شماره هفدهم، حكومت اسالميفصلنامه 

، قم: جمهوري اسالمي ايراننظام  مباني تحليليبه  نگاهي(، 7731) محمدجواد، ارسطا
 ، چاپ اول.کتابسه بوستان مؤس

 .21و23، شماره نور علم نشريه، «حق اهلل و حق الناس»(، 7731) ، رضااستادی

 .فرهنگیو  علمی، تهران: انتشارات اد روحانیؤف، ترجمه جمهور(، 7737) افالطون

، «و فرانسه سیاسی ایراندر حقوق انتخابات  های رأی ویژگی» ،(7717، جواد )زاده تقی
 .3، ج 7شماره ،تطبيقي حقوقنشريه 

لبنان  هبیروت: مکتب، اصطالحات علوم و الفنون کشاف(، 7113) علی، محمد تهانوی
 ناشرون، چاپ اول.

 کتابخانه، تهران: حقوق ترمينولوژيمبسوط در (، 7713، محمد جعفر )جعفری لنگرودی
 گنج دانش.

  ر اسراء، چاپ دوم.نش مرکز، قم: در اسالم تكليفحق و (، 7731، عبداهلل)جوادی آملی

 نشر اسراء. مرکز، قم: جامعه در قرآن(، 7717، عبداهلل)جوادی آملی

نشر اسراء،  مرکزقم:  ،فقاهت و عدالت واليت فقيه، واليت(، 7717، عبداهلل)جوادی آملی
 چاپ چهاردهم.

 کانون اندیشه، تهران: انتشارات مجلس نمايندگيانتخابات (، 7731) احمدسیدنژاد،  حبیب
 ان، چاپ اول.جو
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دفتر حضرت  رسانیاطالع  ، پایگاهآرشيو بياناتسید علی، )امام(،  ای حسینی خامنه
 . Leader.ir، ای العظمی خامنه اهلل آیت

، «اساسی جمهوری اسالمی ایرانمردم در قانون  حاکمیتابعاد »(، 7737) درخشه، جالل
 .27، شماره السالم عليهدانشگاه امام صادق  پژوهشيفصلنامه 

 ، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.دهخدا نامة لغت(، 7717)علی اکبردهخدا، 

، اساسيحقوق  نشريه، «در فرانسه رأیو حق  آزادی سیاسی»(، 7737روسو ) دومینیک
 .2، شماره زاده تقیترجمه جواد 

 ، چاپ هشتم.میاسالدفتر نشر فرهنگ تهران: ، اسالم تاريخ(، 7713) هاشم رسولی محالتی، سید

 ، چاپ هفتم.صحیفهانتشارات  ، تهران:واليتفروغ  ،(7711) ، جعفرسبحانی

الهامی، قم: موسسه علمی ، ترجمه داوود مباني حكومت اسالمي(، 7711) ، جعفرسبحانی
 .فرهنگی سیدالشهداء

صالح، قم:  تحقیق صبحی، نهج البالغهتا(،  )بی موسیبن  حسین، محمد بن سید رضی
 ارالهجره.د مؤسسه

 ،«(7حق از نگاه هوفلد) تبیین»(، 7733) سید مصطفینسب،  حسینیو  حسین، محمد طالبی
 ، سال چهاردهم، شماره اول.حكومت اسالميفصلنامه 

قم: بوستان کتاب قم،  ،در اسالم اجتماعيروابط  (،7731) سیدمحمد حسین طباطبایی،
 .چاپ اول

گنابادی، تهران: پروین محمد  ترجه، خلدونمقدمه ابن ،  (7733) خلدون ابن عبدالرحمن
 انتشارات علمی و فرهنگی.

، چاپ چهارم، امیرکبیرانتشارات  ، تهران:فقه سياسيق(،  7127عمید زنجانی، عباسعلی )
 .2جلد 

، «حکومت اسالمی، اداره و حفظ تشکیلنقش مردم در » ،(7712) فتاحی زفرقندی، علی
 .77121122شماره  پژوهشی، گزارش نگهبان مرکز تحقيقات شوراي

 .21، چاپ میزاننشر  ، تهران:اساسيحقوق  هاي بايسته(، 7731) ابوالفضل قاضی، سید
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 ، چاپ اول.کویر، تهران: انتشارات حق الناس(، 7731) ، محسنکدیور

، معرفت فصلنامه، «اسالم دیدگاه در حاکمیت نظریه»(، 7733) رضا محمدواال،  کریمی
 .771 شماره

 ،«اسالم سیاسی اندیشه در الهی حاکمیت جوهره»(، 7711رضا ) ، محمدواال کریمی
 .31 ، شمارهاسالمي حكومتفصلنامه 

های  پژوهشمطالعات و  سسهؤتهران: م، انتخابات آزاد و منصفانه(، 7711)گودوین گیل
 ، چاپ اول.حقوقی شهر دانش

 و هدی نادری قمیم، نگارش محمد اسالم نظريه حقوقي(، 7733) یزدی، محمد تقیمصباح 
 .، جلد اول)ره(، چاپ اولخمینیامام  پژوهشیو  آموزشی، قم: مؤسسه نیا مهدی کریمیمحمد

، نگارش اسالم ديدگاهگذرا به حقوق بشر از  نگاهي(، 7733) تقی، محمد یزدیمصباح 
 )ره(.خمینیامام  پژوهشیو  آموزشی، قم: مؤسسه عبدالکریم سلیمی

و  آموزشی، قم: مؤسسه (2-5) ها ها و پاسخ پرسش(، 7717) تقی، محمد یزدیمصباح 
 .جلد اول)ره(، چاپ هشتم، خمینیامام  پژوهشی

نگارش محمد مهدی نادری و  ،ها ها و چالش کاوش (،7732) مصباح یزدی، محمد تقی
 سید ابراهیم حسینی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، چاپ دوم، جلد دوم.

 ، تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.مجموعه آثار(، 7737) مطهری، مرتضی

علوم فصلنامه  ،«"رأیحق " مبانی مشروعیتبر  درآمدی» (،7713) غالم حسن ،مقیمی
 .1شماره (، دانشگاه باقرالعلوم)ع ،سياسي

، مترجم مباني فقهي حكومت اسالميق(،  7111) آبادی، حسین علی منتظری نجف
 .کیهانمؤسسه  ری ، تهران:شکوو ابوالفضل  صلواتیمحمود 

، نرم افزار مجموعه آثار امام امام صحيفه ؛تا( بی) اهلل روح سید)امام(،  موسوی خمینی
 جلد. 22)ره(،  خمینیو نشر آثار امام  تنظیممؤسسه تهران: )ره(، خمینی

و نشر  تنظیممؤسسه  ، تهران:واليت فقيهق(، 7127) اهلل روح سید)امام(،  موسوی خمینی
 )ره(.خمینیامام آثار 
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فصلنامه ، «اندیشمندان غربیحق نزد  کالبد شکافی معنای» (،7731) محمود نبویان، سید
 ، شماره اول.سیزدهم، سال حكومت اسالمي

، سال فلسفيفصلنامه معرفت ، «در انواع حق جستاری»(، 7731) محمود نبویان، سید
 پنجم، شماره چهارم.

 و آموزشی، قم: مؤسسه بنيادينار پرسش حق و چه(، 7733) محمود نبویان، سید
 امام خمینی)ره(، چاپ اول. پژوهشی

 ، تهران:اساسي جمهوري اسالميحقوق (، 7733) محسنی، فریدو  مرتضیاسفاد،  نجفی
 ، چاپ چهارم.بین المللی الهدیانتشارات 

 عربي (ب
تشارات ، علی اکبر غفاری، قم: انتحف العقول(، 7737ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )

 جامعه مدرسین، چاپ دوم.

 .7لد ججا، : بیتهران ،، مرتضویمجمع البحرين، (7732)ی، فخرالدینحیرط

 ه: موسسروتیب، هيالدمشق هي شرح اللمعف هيالبه هالروض (،تا یب)نیالد نیزی، العاملجبل 
 .1و  7، جلد اج یبی للمطبوعات، االعلم

المصباح المنير في غريب الشرح ، (7131)الفیومی المقدمی، احمد بن محمد بن اعلی
 .لبنان همکتب: ، بیروتالكبير
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