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2ـ استاديار دانشگاه شهيد بهشتي(ره) ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران
پذيرش5312/1/51 :

دريافت5312/2/25 :

چكيده
شرکت در انتخابات و رأي دادن در نظام حقوقي ايران داراي وضعيتي متفاوت با نظامهاي حقوقي
ديگر است .در نظام حقوقي ايران که بر مبناي فقه اماميه ترسيم شده است ،اعمال حق رأي با
مسئوليت افراد در تعيين سرنوشت خويش ،مسئوليت افراد در برابر حقوق ساير اشخاص در اجتماع و
نيز اقتدار و استواري حكومت اسالمي پيوند خورده است و با توجه به اصل تالزم حق و تكليف
نميتوان اعمال حق رأي را امري کامالً شخصي و حق فردي ارزيابي کرد.
هدف از انجام اين پژوهش بررسي ابعاد حقوقي اعمال حق رأي و نسبت سنجي آن با مسئوليت افراد
در قبال ساير اعضاي جامعه و نيز حكومت اسالمي از طريق پژوهش به روش کتابخانهاي است که
منجر به کشف ماهيت حقوقي حق رأي بشود.

كليدواژهها :انتخابات ،حق رأي ،حق ،تكليف ،حكومت اسالمي ،حق تعيين سرنوشت.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: Soleiman3@gmail.com
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مقدمه
انتخابات ،مجموعه عملياتي است که در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني
براي مهار کردن قدرت ،تدبير شده است .از اين ديدگاه ،انتخابات به معني فنون گزينش و
شيوههاي مختلف تعيين نمايندگان است .به عبارت ديگر ،ابزاري است که به وسيله آن
ميتوان اراده شهروندان را در شكلگيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار
سياسي مداخله داد (قاضي.)232 :2935 ،
در سيره حكومتي اميرالمؤمنين(ع) ايشان با اهتمام جدي به آراي عمومي براي بدست
()2

گرفتن حكومت

و نيز نقش مؤثر مردم در تعيين سرنوشت خويش و اداره جامعه نشان
()2

دادند که در واقع مردم به لحاظ تكويني مختارند

تا با ارادة خويش و با تشخيص مصالح

و مفاسد خود حاکمان جامعه را تعيين کنند و اموراتشان را در سايه حكومت اسالمي اداره
()9

نمايند.

اي ن امر در صدر اسالم و در زمان ائمة معصومين (عليهمالسالم) نيز در بيعت

مردم با خلفا متجلي ميشد (رسولي محالتي 292 :2971 ،و سبحاني.)902 :2973 ،
همزمان با پيروزي انقالب اسالمي ايران به رهبري يك عالم ديني و با به رأي عمومي
گذاشتنِ مدل حكومتي نظام ،اين ارادة مردمي به شكل جديدي و در قالب رفراندوم متبلور
گشت و از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي به بعد به طور متوسط هر ساله يك انتخابات
براي تعيين رئيس جمهور ،نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ،نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي ،شوراهاي اسالمي شهر و روستا و ...برگزار گرديده است.
بدين ترتيب قانون اساسي ما براي اکثريت آراء ،ارزش زيادي قائل شده و مبناي اتخاذ
تصميم در مسايل عمومي و حكومتي را در هر مورد که به صورت شورايي ميباشد ،رأي
اکثريت دانسته است (ارسطا.)979 :2933 ،
اما سئوال اصلي اينجاست :ماهيت رأي چيست؟ رأي دادن و شرکت در انتخابات حق
مردم است يا تكليف آنان؟
طبيعتاً اگر رأي دادن و شرکت در انتخابات حق مردم باشد ،فرد ميتواند از اين حقِ
خويش صرفنظر کند و رأي ندهد و در مقابل اگر رأي دادن تكليف باشد ،همة واجدين
شرايط مكلف و موظف به دادن رأي ميباشند و نتيجتاً نميتوانند از آن سرپيچي کنند چرا
که در مفهوم حق« ،اختيار» و در مفهوم تكليف «الزام و اجبار» نهفته است.
براي يافتن پاسخ اين پرسش با بررسي مفاهيم «تكليف»« ،حق»« ،رأي» و اقسام آن،
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حق يا تكليف بودن رأي بررسي شده و ديدگاههاي مختلف در خصوص انتخابات و حق
رأي طرح شده و نهايتاً جمع بندي مباحث صورت گرفته است.

 .1تكليف ،حق و رأي و اقسام آن
1ـ .1معناي حق و تكليف
«تكليف» در لغت به معناي «چيزي از کسي درخواستن که در آن رنج باشد» و «حق و
فرض کاري که بايد بجاي آورده شود و واجب بود» (دهخدا ،2979 ،ج  )1051 :4معنا
شده است و در اصطالح حقوقي معادل لغت « »dutyدر انگليسي و به معناي «تعهد،
وظيفه ،اوامر و نواهي» (جعفري لنگرودي ،2973 ،ج )2409 :2گرفته شده است.
«حق» نيز در لغت به معناي «ثابت که انكار آن روا نباشد» و «آنچه اداي آن واجب
باشد ،حال واقع ،حكم مطابق با واقع» (علياکبر دهخدا ،2979 ،ج  .)3023 :1و در
اصطالح حقوقي معادل « »Rightدر انگليسي و « »droiteدر فرانسه گرفته شده و در معناي
حقوقي نيز حق «عبارت است از توانايي که شخص بر چيزي يا بر کسي داشته باشد»...
(جعفري لنگرودي ،2973 ،ج .)2113 :9
برخي نيز گفتهاند حق به معناي وجود مطلق و غير مقيدي که به هيچ قيدي تقييد نشده
باشد ،يعني ذات اقدس باري تعالي آمده است (تهانوي ،2331 ،ج اول .)139 :در اصطالح
عام حكم مطابق با واقع را گويند که بر اقوال و عقايد و مذاهب و اديان اطالق ميشود
(الطويخي545 :2912 ،؛ المقدمي.)249 :2337 ،

1ـ .2حق و انواع آن
حق از واژههاي سهل و ممتنع است .هرکسي آنرا به کار ميبرد و اجماالً معناي آن را
نيز در مييابد اما تعريف آن دشوار و موارد استعمال آن در متون فلسفي ،کالمي ،اخالقي،
فقهي و حقوقي متفاوت است.
حق به لحاظ منشأ پيدايش به سه قسم حق قانوني ،حق ديني يا شرعي و حق اخالقي
تقسيم ميشود (نبويان )292 :2937 ،که در زير مختصراً به آن اشاره ميکنيم:

1ـ2ـ .1حق قانوني
برخي در تعريف حق قانوني گفتهاند« :حقوقي هستند که قانون آنها را ايجاد ميکند»
( .)Campbell, 2006:87بنتام ،يكي از انديشمندان غربي نيز حق را صرفاً برآمده از قانون
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ميداند و معتقد است که حق براي من فرزند قانون است و حق طبيعي پسري است که
هرگز پدر ندارد (.)Waldron, 1984:4

()4

طبق اين ديدگاه چون ماهيت حق همان سود

است ،نميتوان از حق مجازات شدن سخن به ميان آورد مگر اينكه مجازات شدن را به
سود شخص جاني بدانيم(نبويان.)220 :2937 ،
اما فقهاي اسالمي تعريف ديگري از حق قانوني دارند .آنها حق قانوني را يكي از
اقسام حق ميدانند و معتقدند گاهي حقوق به نظام حاکم بر رفتار اجتماعي شهروندان يك
جامعه اطالق ميگردد ،يعني مجموعه بايدها و نبايدهايي که اعضاي يك جامعه ملزم به
رعايت آنها هستند .در اين اصطالح ديگر حقوق جمع حق نيست ،بلكه به معناي مفرد به
کار رفته و تقريباً مترادف با قانون است (مصباح يزدي )21 :2933 ،و منشأ آن اراده
اجتماعي مردمان جوامع است که توسط حاکميت جنبه الزامآور پيدا ميکند.
به عبارت ديگر مقصود از حق قانوني حقي است که حفظ و عدم تعدي از آنها الزم
و ترك آن موجب هرج و مرج و گسستن نظم عمومي است و براي اهميت آن نياز به
تدوين قانون در جامعه دارد و عدم پشتوانة قانوني ،امنيت اجتماعي را در معرض مخاطره
قرار ميدهد (جوادي آملي.)242 :2935 ،

1ـ2ـ .2حق اخالقي
«حق اخالقي» حقي است که درست ،مبنادار ،و مورد تأييد نظامهاي اخالقي و ديني
خاص و محدوده اين دسته از حقها وسيعتر از حقهاي قانوني است (نبويان.)291 :2937 ،
حق اخالقي صرفاً حقي مطابق با اصول و نظامهاي اخالقي است و اين اصول ممكن است
برآمده از عادات و آداب و رسوم و باورهاي سنتي جوامع باشد نه از متن دين و اعتقادات
مذهبي آنها(نبويان.)242 :2937 ،
دستهاي معتقدند که حق اخالقي ،بر خالف حق قانوني ،ضمانت اجراي بيروني ندارد.
بنابراين در صورت رعايت نشدن آن ،دولت و ساير مجريان قانون ،کسي را ملزم به رعايت
آن نخواهند کرد؛ در واقع انسان به حكم عقل و وجدان خود به رعايت اين دسته از حقوق
اقدام ميکند .به عالوه گستره حقوق اخالقي ،بر خالف حقوق قانوني (که فقط به روابط
ميان انسانها اختصاص دارد) ،هم روابط انسان با انسان و هم روابط انسان با حيوان ،گياه و
جماد را شامل ميشود (نبويان .)293 :2937 ،کسي که مرکبي دارد ،از نظر اسالم واجب
است غذا و آب و علوفه او را تأمين کند و اگر مريض شد او را تيمار کند .اين حقي است
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که حيوان بر صاحبش دارد(مصباح يزدي .)39 :2931 ،بر خالف حقوق قانوني که ترك آن
موجب گسست نظم عمومي و زوال امنيت اجتماعي ميشود (جوادي آملي.)242 :2935 ،

1ـ2ـ .3حق ديني يا شرعي
منشأ پيدايش حق منحصر به قانون و اخالق نيست؛ «دين» نيز يكي ديگر از مهمترين
منشأهاي حق شمرده ميشود .کلمه حقوق در اين اصطالح جمع حق و عبارت از مجموعه
حقهايي است که از سوي خدا براي انسان وضع و تضمين شده است .البته بر اساس
برخي از نظرياتي که درباره حقوق اخالقي بيان شده ،حقوق برآمده از دين در زمره همان
حقوق برآمده از اخالق قرار ميگيرند ،اما بنا بر بعضي از ديدگاهها ،حق اخالقي صرفاً
حقي مطابق با اصول و نظامهاي اخالقي است (نبويان.)242 :2937 ،
در حقيقت ،از آنجا که به کمال رساندن انسان پشتوانه جعل حقوق براي او است و او
به تنهايي قادر به فهم دقيق ابعاد وجودي و کماالت خود و ساير موجودات نيست و
نميتواند افعال متناسب با آن کماالت و نيز تأثيرگذاري افعال موجودات بر يكديگر را به
طور کامل درك کند؛ لذا خداوند حقوقي را براي انسان و ساير موجودات اعتبار ،و از
طريق وحي (به پيامبران الهي) در مجموعهاي به نام «دين» به انسان ابالغ کرده است
(جوادي آملي272 :2935 ،ـ .)217در نتيجه ،فقط دين توحيدي اين توانايي را دارد که
دقيقترين و کاملترين حقوق را بيان کند (نبويان.)242 :2937 ،
()5

برخي ديگر نيز اين حق را در اصطالح ديني معادل حقاهلل و حقّالنّاس گرفتهاند

و

اصطالحي فقهي در ابواب قضا ،شهادت و حدود دانستهاند .از اين زاويه دعاوي و مرافعات بر
دو قسم است :مرافعاتي که شاکي خصوصي دارد ،که از آن به «حقّالنّاس» تعبير ميشود و
مرافعاتي که شاکي خصوصي ندارد و به «حقاهلل» تعبير ميشود .در برخي مرافعات نيز هر دو
حيثيت ميتواند موجود باشد از قبيل حد قذف و حد سرقت (کديور.)75 :2937 ،

1ـ .3تعريف رأي
علماي حقوق «رأي» را به عملي تشريفاتي و حقوقي که شهروندان با انجام آن طبق
ضوابط و شرايط قانوني به گزينش نماينده يا نمايندگان ميپردازند ،تعريف کردهاند
(قاضي .)235 :2935 ،در تعريفي ديگري هم اينگونه آمده که« :عملي که توسط آن رأي
دهنده در تعيين نمايندگانش شرکت مينمايد يا درباره يك متن مشخص نظرش را ابراز
ميکند» ( di Villiers, 1999:225به نقل از تقي زاده.)32 :2932 ،
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از نظر روسو نيز حق رأي ،حقي نيست که خود به خود به افراد بشر داده شده باشد يا
حقي طبيعي نيست به اين معنا که به صورت طبيعي به بشر اختصاص داشته باشد.
ميبايست که انسانها مبارزه کنند تا حق ابراز عقايد و افكارشان را به وسيله برگه رأي
تسخير نمايند (دومينيك روسو.)217 :2939 ،
اما بنابر آراء رهبران جمهوري اسالمي ،رأي در حكومت اسالمي ،از يك سو به مثابة
حقي قانوني است که توسط قانونگذار و با اراده اکثريت اعضاي جامعه براي آحاد افراد
صالحيتدار به رسميت شناخته شده است و از سوي ديگر حق شرعي قلمداد ميشود که
ابزاري براي تعيين سرنوشت مردم بدست خويش است و توسط خداوند متعال به مردم
واگذار شده است .به نظر ميرسد اعمال اين حق شرعي از آن جهت که با حفظ و
استحكام نظام اسالمي و اقتدار و استواري آن پيوند خورده است ،تكليفي الهي شناخته
ميشود که عدم بهرهگيري از آن مستوجب عقوبت و مجازات الهي است ،هرچند که در
قانون غير الزام آور بوده و ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده باشد .اين معنا در
ادامه بيشتر تبيين ميشود.

 .2رأي؛ حق يا تكليف
2ـ .1مسئوليت افراد در تعيين سرنوشت خويش
بر اساس يك اصل اوليه اعتقادي در شريعت اسالم ،خداوند انسان را آزاد آفريده است
و تنها کسي که بر انسان واليت دارد ،خالق و پرورشدهنده او يعني ذات اقدس اله است
()1

و البته واليتخداوند بر انسان ،به معناي جبر و تحميل دين بر او نيست،

لذا اسارت و

بردگي انسان براي انسانهاي ديگر ،مايه ذلت و پستي و کمالناپذيري او گشته و چنين
()7

ذلتي ،مورد نهي خداوند و رسول اوست (جوادي آملي.)247 :2932 ،

در نتيجه ،اصل اولي درباره سيطره و واليت هر انساني بر انسان ديگر« ،عدم» است و
هيچ انساني حق واليت بر جامعه بشري ندارد مگر آنكه از سوي خالق و آفريدگار انسان
باشد .آنچه در اينجا توجه به آن الزم است ،اين است که پيام محوري اصل مزبور ،اين
ميباشد که هيچکس ،حق دخالت درشان و امر ديگري و سرپرستي او را ندارد؛ چرا که
مدار اين اصل ،همانا امر مردم وشان و کار مربوط به آنان است (جوادي آملي:2932 ،
 )243و اينگونه اسالم ،افراد را در تعيين سرنوشت خويش آزاد گذارده و انتخاب مسير و
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مقصد را به طور مسئوالنه به خودشان واگذار کرده است.
حق تعيين سرنوشت در ادبيات حقوق بشري معاصر و اسناد بينالمللي مورد توجه قرار
گرفته است .اين حق در ابعاد مختلف خود در اسناد بينالمللي مورد اشاره واقع شده و
کشورها را ملزم به رعايت آنها کرده است .حق انتخاب که جلوههاي گوناگوني در عرصه
حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي دارد يكي از نمودهاي به رسميت شناخته شدن حق
()3

تعيين سرنوشت براي انسانهاست .آزادي فكر،
()22

انتخاب شغل،

()3

آزادي عقيده،
()22

آزادي پيوستن به احزاب و جوامع مدني،

()20

آزادي تردد،

آزادي
()29

آزادي تعليم و تربيت

و ...از جلوههاي اين حق بنيادين است.
حق تعيين سرنوشت در اعالميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق بينالمللي حقوق مدني
سياسي و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به خوبي منعكس شده است.
بند  2و  9ماده  22اعالميه جهاني حقوق بشر ضمن ذکر حق ايفاي نقش و مشارکت
در امر کشورداري و حكومت از طريق انتخاب کردن و انتخاب شدن ،تصريح ميکند که
اراده و خواست مردم مبنا و اساس صالحيت حكومت است که البته اين اراده از طريق
انتخابات حقيقي و دورهاي و در فرايند رأيگيري آزادانه اظهار خواهد شد.
ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي به صراحت به جزئيات بيشتري از اين حق
پرداخته است .اولين بند از اولين ماده ميثاق مستقيما به مسأله حق تعيين سرنوشت
ميپردازد« :همه مردمان حق تعيين سرنوشت دارند و از طريق اين حق ،آنان آزادانه
وضعيت سياسي خود را تعيين کرده ،آزادانه توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خويش
را پي ميگيرند».
در مقدمه اعالميه اسالمي حقوق بشر با اشاره به «آزادي مسئوالنه بشريت» به «حق
کامل بشريت به آزادي و حق تعيين سرنوشت» تصريح شده است .در ماده يازده همين
اعالميه جهاني به روشني به حق تعيين سرنوشت افراد به دست خويش اشاره شده و آمده
است که «استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين که بدترين نوع بردگي است ،شديداً
تحريم ميشود و ملتهايي که از آن رنج ميکشند حق دارند از آن رهائي يافته و سرنوشت
خويش را تعيين کنند».
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که بر مبناي فقه اماميه تدوين شده است،
قانونگذار با اشاره به ابعاد مختلف حق تعيين سرنوشت ،آزاديهاي بنيادين را براي همه

532

فصلناهم ربرسیاهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2تابستان 2932

()24

مردم ايران به رسميت شناخته است

و حق بر مشارکت سياسي را به عنوان بارزترين

تجلي حق تعيين سرنوشت مورد توجه قرار داده است.

2ـ .2تكليف و مسئوليت افراد در برابر اجتماع
بر اساس ديدگاه غربي انسان مالك همه چيز شناخته ميشود و رأي همچون مالي فرض
گرفته ميشود که متعلق به کسي است و ميتواند هرگونه که مايل است از آن استفاده کند.
در صورتي که چنين نيست و هرکسي تكليف واجب شرعي دارد که در انتخابات شرکت
کرده و فرد اصلح را شناسايي کرده و به او رأي دهد .منشاء اين تصور غلط ،مغالطة «حق» و
()25

«تكليف» است و بايد دانست که حق ،ناشي از تكليف است نه در برابر تكليف.

بنابر ديدگاه اسالمي ،حق و تكليف دو مفهوم متالزم و دو روي يك سكهاند .اين
ديدگاه توسط برخي از حقوقدانان نيز اينگونه تبيين شده که« :آدمي هم موضوع حقوق
است و هم موضوع تكاليف ،حق و تكليف دو روي يك ورقاند» (جعفري لنگرودي،
 ،2973ج  .)2409 :2وقتي ميگوييم «مردم يا حكومت چه تكاليفي دارند؟» اين ،بدان
معني است که طرف مقابل (حكومت يا مردم) چه حقوقي بر عهده طرف ديگر دارد .پس
صرف اثبات حق براي يك طرف ،مستلزم اثبات تكليف براي طرف مقابل است .اين ،يكي
از معاني متضايف( )21بودن حق و تكليف است (مصباح يزدي.)20 :2932 ،
در مقابل اين ديدگاه ،ديدگاه ديگري توسط انديشمندان غربي مطرح شده که طبق آن
حق و تكليف تالزمي با هم نداشته و هرجا که حق وجود دارد لزوماً در برابر آن تكليفي
مطرح نيست .در ديدگاه هوفلد تقسيمي ميان انواع حق صورت گرفته که در اين تقسيم
بندي تنها در يك صورت حق در برابر تكليف قرار ميگيرد و آن وقتي است که حق به
()27

صورت ادعا مطرح شود (طالبي.)212 :2933 ،

اما ما در مكتب تشيع معتقديم ميان حقوق و تكاليف اجتماعي همواره تالزم وجود
دارد و به تعبير اميرالمومنين علي (ع) تنها در مورد خداوند متعال است که حق متقابل معنا
ندارد (سيد رضي ،2973 ،خطبه  )23()139: 207چرا که حقي که ديگران دارند معنايش اين
است که ميتوانند انتفاعي ببرند اما حقي که خداوند دارد معنايش انتفاع بردن او نيست؛
معنايش فقط اين است که ديگران در مقابل خدا تكليف و مسئوليت دارند و هيچ کس بر
خدا حق پيدا نميکند ،چون بندگان در مقابل خدا از خويشتن چيزي ندارند و هر آنچه
دارند از اوست (مطهري ،2939 ،ج.)222 :22
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اين مسئله حتي در خصوص لزوم رعايت حقوق افراد توسط همديگر هم مطرح است.
در حقيقت نميتوان ملتزم شد که در جامعه همه داراي حقوق باشند؛ اما افراد حاضر در
آن ملزم به رعايت حقوق يكديگر نباشند .چرا که اثبات هرگونه حقي براي فرد در جامعه
براي ديگران تكليفي ايجاد ميکند (جوادي آملي253 :2935 ،ـ .)253از اين رو ميتوان
گفت ،ميان حق و تكليف تالزم خارجي موجود است ،و هرگاه حقي براي يك صاحب
حق ثابت گردد ،ديگري ـ يا ديگران ـ مكلفاند که به حق او تعرض نكنند و مانع
استيفاي حق او نگردند (نبويان.)51 :2933 ،
حضرت علي (ع) در تبيين اين حق چنين ميفرمايند:
«آن گاه خداوند از حقوق خود حقوقي را بر بعض مردم نسبت به بعض ديگر واجب
گرداند ،و آن حقوق را در جهات و حاالت مختلف با هم برابر قرار داد و بعضي را در
برابر بعضي ديگر واجب نمود ،و آن حقوق واجب نگردد مگر به انجام حقّي که در برابر
()23

آن است».

(سيد رضي ،2973 ،خطبه  )139: 207همچنين ايشان در خطبه  207نهج

البالغه ميفرمايند« :حق به نفع هيچ کس جريان پيدا نميکند مگر اينكه عليه او هم جريان
پيدا ميکند»(( )20سيد رضي.)139: 2973 ،
در مسئله حق رأي از آنجا که عدم اعمال آن توسط برخي افراد موجب بر جاي
گذاشتن تأثيرات منفي بر کل اجتماع خواهد شد لذا ميتوان گفت اين حق فردي در قلمرو
حيات اجتماعي جنبه تكليفي پيدا کرده و با سرنوشت ديگران پيوند خورده است .از اين
رو کيفيت اعمال آن نيز مهم بوده و افراد حتي نميتوانند رأيي به صندوق بياندازند که
منافع کل اجتماع را به مخاطره بياندازد .در نتيجه عدم اعمال حق رأي موجب آسيب
رسيدن به منافع کل اجتماع خواهد شد.

2ـ .3تأثير انتخابات پر شور در استمرار و استحكام نظام اسالمي
تشكيل حكومت همواره يكي از ضروريات زندگي بشري بوده است و در هيچ دوره
اي حتي در عصر حجر ،حيات انساني از نظم اجتماعي شبيه به مفهوم دولت خالي نبوده
است (منتظري ،)202 :2403 ،چرا که انسان موجودي اجتماعي است و زندگي اجتماعي
الزمه حيات اوست و زندگي فردي و دور از جوامع انساني شايد در موارد معدودي امكان
پذي ر بوده اما با زندگي مسئوالنه انسان همساني ندارد (جوادي آملي .)24 :2932 ،لذا
يكي از حياتيترين لوازم زندگي بشري ،دستگاهي جهت تكفل نظم اجتماعي ميباشد تا از
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هرج و مرج و اختالل در نظام زندگي اجتماعي جلوگيري نمايد .در نتيجه تشكيل حكومت
()22

براي مقابله با هرج و مرج و حفظ نظم اجتماعي ضروري است.

در اين ميان تشكيل حكومت اسالمي که مقدمه اي براي اجراي احكام الهي و اجتماعي
است ضرورتي دو چندان دارد که هدف اصيل دين مبين اسالم يعني سعادت بشر ،در گرو
تحقق آن است )22(.از سوي ديگر عدم تشكيل حكومت اسالمي منجر به استمرار وجود
حكومتهاي غير اسالمي و ظالمانه اي خواهد بود که اطاعت از آنها حرام بوده و در
نتيجه عدم تشكيل حكومت اسالمي در حقيقت به معناي ايجاد شرايط ارتكاب عمل حرام
خواهد بود ( امام خميني .)32 :2492 ،براي اين مسئله داليل فراوان ديگري در آراء فقها
()24

ذکر شده است( )29ولي در اين مجال فرصت پرداختن به آن نيست.

عدم مشارکت مسئوالنه مردم در مرحله ايجاد و استمرار حكومت اسالمي ،ايجاد و
تشكيل و ادامه آن را عمالً غير ممكن ميسازد و در صورتي که مردم خواهان حكومت
اسالمي نباشند ،حكومتي شكل نخواهد گرفت و احكام الهي اجرا نخواهد شد .اما از آنجا
که احكام الهي جهت اجرا به وسيله مردم و در جهت سعادت آنها وضع شدهاند و اجازه
تعطيلي اين احكام در هيچ دورهاي صادر نشده است ،بر همة مسلمانان در هر دورهاي
واجب ـ خواهد بود تا مقدمه تحقق احكام اجتماعي اسالم را که تشكيل حكومت اسالمي
ميباشد ،محقق نمايند(فتاحي زفرقندي )25 :2932 ،و بر اساس اصل امر به معروف و نهي
از منكر ،تعاون ،اصالح امور جامعه ،سبقت در خير و نيكوکاري ،تبليغ دين ،قطع مادة
فساد و ...در اين تكليف مداخله و مشارکت داشته (حبيب نژاد )43 :2935 ،و در استمرار
و تقويت آن از هيچ کوششي دريغ نورزند.
امروزه در نظامهاي مردم ساالر ،مردم از طريق شرکت در رأيگيري ـ چه در قالب
همه پرسي و رفراندومِ تشكيل حكومت و چه در قالب انتخابات و تعيين نمايندگان خود ـ
نوع و مدل حكومت خود و نيز مسئوالن نظام خود را تعيين مينمايند .لذا حضور مردم در
انتخابات و کيفيت شرکت در رأيگيري اهميتي معادل تعيين سرنوشت جامعه خويش را
دارد .در نظام جمهوري اسالمي نيز که از ابتداي آن ،حق رأي به رسميت شناخته شده
است )25(،مردم با شرکت در رفراندوم تعيين مدل حكومت «جمهوري اسالمي» را برگزيدند
و موجب تشكيل حكومت اسالمي شدند ،در انتخاباتهاي بعدي نيز بايد براي استمرار
حاکميت الهي و تعيين نمايندگان و مسئوالن خويش براي انجام امور اداري و سياسي نظامِ
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اسالمي به پاي صندوقهاي رأي رفته و در انتخابات شرکت کنند .بديهي است عدم
مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات جنبه جمهوريت نظام مردم ساالر را مخدوش کرده و
به مرور موجب فروپاشي دروني آن نظام ميشود و اين در حالي است که همانطور که
پيشتر اشاره رفت ،مردم در تشكيل و استمرار حكومت اسالمي از باب قاعده مقدمه
()21

واجب ،مسئوليتي الهي و تكليفي شرعي دارند.

از همين رو رأي دادن از يك جهت

حقي قانوني و شرعي است و از جهت ديگر تكليف ميباشد.

 .3ديدگاههاي مختلف در خصوص انتخابات و حق رأي
در هر نظامي ميزان اراده و نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش و اختيار انتخاب
حكمرانان بنابر ميزان حقوق و تكاليف متقابل مردم و دولت متفاوت است .به نظر ميرسد
اين تفاوت که غالباً از نوع جهان بيني مادي يا الهي حاکم بر حكومتها و اختالف مبنا در
فلسفه سياست(مصباح يزدي )23 :2932 ،نشأت ميگيرد ،موجب بروز اختالف ديدگاه
نسبت به حق يا تكليف بودن حضور در انتخابات و شرکت در رأي گيري ميشود.
در اين باب در قرن هجدهم دو نظام انديشهاي متفاوت در غرب در برابر همديگر جبهه
گرفتند .دستهاي رأي دادن را حق افراد ميدانستند و دستهاي ديگر آن را يك عمل اجتماعي
و يا تكليف از سوي شهروندان تعبير ميکردند .لذا از همان آغاز پيشرفت دموکراسي از اين
دو نظام فكري ،دو نظريه به منصه ظهور رسيد :نظريه حق رأي و نظريه کار ويژهاي رأي
(قاضي .)231 :2935 ،اين دو همراه با نظر اسالم در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرد:

3ـ .1نظريه حق رأي يا حاكميت مردم (حق مداري)
()27

اين نظريه مبتني بر نظريه حاکميت تقسيم شده بود که روسو

و شاگردان و

همفكرانش مدافع آن بودند .طبق اين نظريه ،اگر حاکميت مردم ماحصل جمع سهام
حاکميت هر شهروند باشد ،پس صاحب سهم حاکميت يعني فرد شهروند حق دارد که در
سازماندهي حكومت و صورت بندي اقتدار عالي سياسي همكاري و مشارکت کند .اگر
اين همكاري و اين مشارکت از راه انتخابات تحقق يابد ،پس هر شهروند حق دارد رأي
بدهد (قاضي.)231 :2935 ،
لذا اين حق اصالتاً متعلق به هر شهروندي است که صاحب سهم حاکميت بشمار
ميآيد و لذا هيچ کس و هيچ مقامي نبايد بتواند اين حق را از او بگيرد.

فصلناهم ربرسیاهی حقوق عم

ومی  /سال دوم ،شماره  - 2تابستان 2932

531

از سوي ديگر رأي دادن حقي است متعلق به فرد ،لذا وي مخير است از آن استفاده کند يا
خير .بهکارگيري اين حق يا امتناع از آن خود گونهاي حق مشروع هر شهروند بشمار ميآيد و
استفاده يا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود (قاضي.)231 :2935 ،

3ـ .2نظرية كار ويژهاي رأي يا حاكميت ملي (تكليف مداري)
بر اساس منطق حاکميت ملي ،صاحب حاکميت ملت است ،يعني يك شخص انتزاعي.
در نتيجه ملت اختيار گزينش افرادي را داراست که مسئوليت انتخاب سخنگويان او را
دارند .در اين منطق ملت ميتواند از بين افراد فقط کساني را انتخاب نمايد که فكر ميکند
شايسته نمايندگي او هستند :رأي حق نيست بلكه وظيفه(کار ويژه) ايست که ملت به
برخي از افراد واگذار ميکند (دومينيك روسو.)213 :2939 ،
()23

اين نظريه

به خالف نظرية پيشين ناشي از انديشة حاکميت ملي است .ملت کليتي

است و حاکميت متعلق به اين کليت ـ يعني ملت ـ است ،نه شهرونداني که جزو عوامل
سازنده آناند .اگر قدرت انتخاب کردن نمايندگان به يكايك شهروندان سپرده شده باشد،
نه از باب اين است که خود اساساً صاحب حقاند ،بلكه با انجام يك عمل يا يك کار ويژة
عمومي در گزينش نمايندگان يا زمامداران شرکت ميجويند.
نتايج اين طرز تلقي و آثاري که به بار ميآورد با آن ديگري کامالً متفاوت است .نتيجه
نظريه حاکميت مردم آن است که شهروند به عنوان فرد ،اصالتاً حق رأي داشته و آحاد
ملت ميتوانند از آن استفاده کنند ولي در نظريه حاکميت ملي که حق رأي اصالتا با ملت
است ،ولي ملت ميتواند قدرت انجام اين عمل حقوقي را به هرکس که مايل باشد اعطا
کند .مثالً به شايستهترين و بهترين افراد نه به همه شهروندان( .قاضي.)231 :2935 ،
بر اساس همين نظريه در برخي از اياالت دولت فدرال اتريش ،در چند کانتون سوئيس
و لوکزامبورگ رأي دادن اجباري است و جالب آنكه در يونان چون شهروندان بايد در
محل تولد خود رأي دهند دولت  90درصد هزينه بليط رفت و برگشت مردم را تأمين
ميکند(( )23حبيب نژاد.)47 :2935 ،

3ـ .3نظرية حاكميت الهي (حق و تكليف)
بر مبناي جهان بيني الهي ديدگاه سومي نيز مطرح شده که از آن به نظرية حاکميت
()90

الهي (حق و تكليف) تعبير ميشود.

در اين ديدگاه حق حاکميت مخصوص خداوند سبحان است و جز او کسي حق حاکميت

ابعاد حقوقي اعمال حق رأي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران

531

ندارد ،مگر به اذن و اجازه او ،اين حق مختص او است که کسي را در جامعه بشري به
عنوان حاکم تعيين کند تا به امور جامعه رسيدگي کرده و در ميان آنان حكومت نمايد
(سبحاني.)209 :2970 ،
به نظر ميرسد اين ديدگاه که داراي خاستگاهي فلسفي بوده و ريشه در عمق
اعتقادات مكتب تشيع دارد ،از تبيين دقيق نسبت حقوق و تكاليف اجتماعي سرچشمه
ميگيرد و بر پايه تالزم حق و تكليفي رأي استوار است .يعني رأي دادن و شرکت در
انتخابات از جنبة اختيار مردم در تعيين سرنوشت خويش ،حق آنها محسوب شده و از
جنبه تشكيل ،حفظ و استمرار حاکميت الهي تكليف آنها قلمداد ميشود.

 .4حق يا تكليف بودن انتخابات در ديدگاه رهبران جمهوري اسالمي
اهميت مراجعه به آراء رهبران جمهوري اسالمي از اين جهت است که ،اين موضوع
در ايران با توجه به مفهوم واليت فقيه و رهبري داراي ويژگي خاص خود است .در نظام
حقوقي ما ،واليت فقيه عالوه بر جايگاه سياسي و اداري خود مبنايي براي مشروعيت نظام
است و قواي حاکم در ايران شامل قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر واليت
مطلقه او اعمال ميگردند( )92و يكي از مهمترين وظايف و اختيارات او تعيين سياستهاي
کلي نظام جمهوري اسالمي ايران ،پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و
نظارت بر حسن اجراي( )92آنهاست.
مهمترين ابتكار امام خميني(ره) در زمينه حكومتاسالمي ،توجه به «حق راي مردم»
بوده است .با مروري در انديشههاي امام خميني(ره) ميتوان دريافت که مردم در زمينه
راي دادن هم مكلف هستند و هم محق .ايشان تعيين سرنوشت و تعيين شكل و نوع
حكومت را ازحقوق اوليه هر ملتي ميدانستند (امام خميني(ره) ،ج )917 :4و معتقد بودند
«ما تابع آراي ملت هستيم .ملت ما هر طوري راي داد ،ما هم ازآنها تبعيت ميکنيم .ما حق
نداريم ،خداي تبارك و تعالي به ما حقنداده است ،پيغمبر اسالم به ما حق نداده است که
ما به مسلمانانيك چيزي را تحميل بكنيم» (امام خميني(ره) ،ج.)94 :22
ايشان شرکت در انتخابات را نه فقط يك وظيفه اجتماعي و ملي دانسته ،بلكه يك وظيفه
شرعي ميخواندند که شكست در آن ،شكست جمهوري اسالمي است که حفظ آن بر جميع
مردم از بزرگترين واجبات و فرايض به شمار ميآيد (امام خميني ،ج .)252 :25لذا از آن رو
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که سرنوشت آحاد ملت در انتخابات تعيين ميشود ،وظيفه آحاد ملت است که در آن دخالت
کنند (امام خميني ،ج )913 :23و چنانچه از انجام اين تكليف شرعي و الهي (امام خميني،
ج )20 :22احتراز کنند ،خالف مصالح اسالم عمل کردهاند (امام خميني ،ج.)231 :23
رهبر حكيم انقالب اسالمي ،حضرت آيتاهلل خامنهاي (مدظلهالعالي) نيز همچون
بنيانگذار انقالب اسالمي بر ارتباط و تالزم حق و تكليف شرکت در انتخابات تأکيد
ورزيده ( )leader.ir :2974/22/20و اهميت آن را از دو جهت ذکر کردهاند:
جهت اول :نا اميد شدن دشمنان از طراحيها و خنثي شدن توطئههاي آنان
( )leader.ir :2931/22/22که در نتيجه حفظ و تقويت نظام اسالمي و سرفرازي حاکميت
اسالم در دنيا را بدنبال خواهد داشت و از اين جهت اعمال اين حق يك تكليف تلقي شده
و ميتواند دفاع از اسالم و کشور و انقالب محسوب شود.
جهت دوم :مردم با انتخاب صحيح و آزادانه ،قانونگذارانشان را در قوّة مقنّنه معين
کنند و مجريان خودشان را با ترتيبي که در قانون معين شده است ،معين کنند
( )leader.ir :2973/22/21و لذا از اين جهت ،يك تكليف وجداني و ملي به حساب
ميآيد)leader.ir :2973/20/23( .
در مجموع به نظر ميرسد در ديدگاه رهبران جمهوري اسالمي ايران ،اگرچه به لحاظ
قانوني شرکت در انتخابات يك اختيار فردي و شخصي است اما به لحاظ ديني ،شرعي،
اخالقي و اجتماعي يك تكليف است و عدم استيفاي آن بدون توجيه منطقي و عقالني
مستوجب عقاب و مجازات اخروي است.

نتيجهگيري
در مكتب تشيع و نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ايران ،هرچند انسان از لحاظ
تكويني در انتخاب توحيد و شرك يا خير و شر آزاد آفريده شده ولي به لحاظ تشريعي
اين گونه وضعيتي ندارد .انسان نميتواند در برابر قانون گذاري و تشريع الهي به آزادي
تكويني خويش استناد کند ،بلكه مكلف بودن وي بر انجام فرايض و قوانين ديني ريشه در
حق انساني او دارد.
به عبارت ديگر ،ميان حقوق و تكاليف اجتماعي همواره تالزم وجود دارد چراکه الزمه
حفظ کرامت انساني ،رعايت حقوق افراد در اجتماع بشري و تعهد سپاري در عدم تخطي
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از آن است.
بنابراين نميتوان ملتزم شد که در جامعه همه داراي حقوق باشند؛ اما افراد حاضر در
آن ملزم به رعايت حقوق يكديگر نباشند .اثبات هرگونه حقي براي فرد در جامعه براي
ديگران تكليفي ايجاد ميکند.
بر همين مبنا ضمن تأکيد بر حق افراد براي شرکت در انتخابات بايد گفت که اگرچه
رأي دادن براي تك تك افراد به عنوان حقي شمرده ميشود ،اما با در نظر گرفتن جايگاه
افراد در نظام اسالمي ،حضور در انتخابات به لحاظ ارتباط اين حق با حقوق ديگران و نيز
از جهت حفظ نظام اسالمي از خطرات و تهديدات ،يك تكليف و وظيفه نيز قلمداد
ميشود.
همچنين بايد گفت که رأي در حكومت اسالمي ،از يك سو به مثابة حقي قانوني است
که توسط قانونگذار و با اراده اکثريت اعضاي جامعه براي آحاد افراد صالحيتدار به
رسميت شناخته شده است و از سوي ديگر حقي شرعي قلمداد ميشود که ابزاري براي
تعيين سرنوشت مردم بدست خويش است و توسط خداوند متعال به مردم واگذار شده
است .اعمال اين حق شرعي از آن جهت نيز که با حفظ و استحكام نظام اسالمي و اقتدار
و استواري آن پيوند خورده است ،تكليفي الهي شناخته ميشود که عدم بهرهگيري از آن
هرچند که در قانون غير الزام آور بوده و ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده
است اما مستوجب عقوبت و مجازات الهي است.
با اينحال به نظر ميرسد با وجود وجوب شرعي شرکت در انتخابات و اعمال حق
رأي ،منعي براي عينيت قانوني بخشيدن به آن توسط قانونگذار وجود ندارد.
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يادداشتها
1ـ لوال حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر وما اخذ اهلل علي العلماء ان ال يقاروا علي
کظه ظالم وال سغب مظلوم ،اللقيت حبلها علي غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها( .نهجالبالغه،
خطبه  :)9اگر حضور حاضران نبود و وجود ياوران ،حجت را تمام نميکرد و خداوند از علم،
پيمان نگرفته بود که بر شكمبارگي ظالمان و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند ،هرآينه زمام آن را بر
پشتش ميافكندم و پايانش را چون آغازش ميانگاشتم.
2ـ «تشريع يعني قانون ،يعني آنجا که تكليف و وظيفه انسان [مطرح] است .امر تشريعي يعني
کار از آن جهت که خدا ميخواهد انسان با اختيار و آزادي آن را انجام دهد .اينكه فالن امر
تشريعي مورد رضاي خداست ،معنايش اين است که در يك امري که مربوط به حوزه عمل
انسانهاست و انسانها بايد از روي اختيار انجام بدهند ،رضايت خدا اين است که اينطور انجام
بدهند نه آنطور؛ يعني خدا به اين نحوه از عمل امر کرده است و از آن نحوه ديگر نهي کرده
است .مسأله نظام تكوين ربطي به مسأله تكليف و قوانين و شرايعي که به انسانها تعلّق دارد،
ندارد» (مطهري ،2939 ،ج .)975 :27
3ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به «اهتمام به آراي عمومي و ديد مردم در نگاه علي(ع)»،
محمدجواد ارسطا ،فصلنامه حكومت اسالمي ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،ص 223ـ220
4ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به مقاله« :کالبد شكافي معناي حق نزد انديشمندان غربي» ،سيد
محمود نبويان ،فصلنامه حكومت اسالمي ،سال سيزدهم ،شماره اول ،بهار .37
5ـ اگرچه در کتاب هاي فقهي تعريف دقيقي براي آن دو بيان نگرديده است ،اما در اينجا به
برخي تفاوت هاي آنها اشاره ميشود2 :ـ حق اهلل ـ مانند حد سرقت و زنا ـ با توبه ساقط ميشود،
ولي حق الناس با توبه ساقط نميشود (ابن علي العاملي ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،
ج  ،3ص )200؛ 2ـ شهادت شاهد متبرع پيش از استنطاق حاکم در حق اهلل ـ مانند نماز ،زکات و
صوم ـ مسموع است ،چون خداوند امر به اقامه آن کرده است؛ بر خالف حق الناس (همان ،ج ،9
ص )294؛ 9ـ شهادت بر شهادت در حق الناس ـ مانند قصاص ،طالق ،عتق ،قرض ،عقود
المعوضات ،وکالت ،وصيت ـ ثابت ميشود ،اما در حق اهلل ،چه حق اهلل محض ـ مانند زنا ،لواط و
سحق ـ و چه حق اهلل مشترك با حق الناس ـ مانند سرقت و قذف ـ ثابت نميشود(همان ،ج ،9
ص )243
براي مطالعه بيشتر ر.ك به کتاب «حق و چهار پرسش بنيادين» ،سيد محمود نبويان ،مؤسسه
آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ،چاپ اول ،قم2933 ،؛ و مقاله «حق اهلل و حق الناس» ،رضا
استادي ،نشريه نور علم ،2917 ،ش 23ـ.27
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6ـ «ال اکراه في الدين» (بقره)251 :
7ـ در همين موضوع آيات و احاديث زير قابل توجه است:
يا أَيُهَا النَاسُ إِنَا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ
أَتْقاکُمْ إِنَ اللَهَ عَليمٌ خَبيرٌ :اي مردم ،ما شما را از مرد و زني آفريديم ،و شما را ملّت ملّت و قبيله
قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل کنيد .در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا
پرهيزگارترين شماست .بيترديد ،خداوند داناي آگاه است (حجرات.)29 :
قال النبي(ص) :أَيُهَا النَاسُ إِنَ رَبِكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَ أَبَاکُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍ عَلَي عَجَمِيٍ وَ لَا
لِعَجَمِيٍ عَلَي عَرَبِيٍ وَ لَا لِأَحْمَرَ عَلَي أَسْوَدَ وَ لَا لِأَسْوَدَ عَلَي أَحْمَرَ إِلَا بِالتَقْوَي :اي مردم خداي شما
يكي و پدر شما يكي است همه فرزند آدميد و آدم از خاك است هر کس از شما پرهيزکارتر است
پيش خدا بزرگوارتر است عربي بر عجمي جز بپرهيزکاري امتياز ندارد (حراني.)94 :2919 ،
قال النبي(ص)« :من اقر بالذل طائعا فليس منا اهل البيت» :يعني کسي که ذلتخود را با ميل و
رغبتبپذيرد ،از خاندان ما نيست (حراني.)53 :2919 ،
قال علي(ع)« :لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَهُ حُرّا»  :بنده کسي نباش که خداوند تو را
آزاد آفريده است (حراني.)77 :2919 ،
قال سيدالشهدا(ع)« :اال و ان الدعي ابن الدعي قد رکز بين اثنتين بين السله و الذله و هيهات
منا الذله يابي اهلل ذلك لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت» :آگاه باشيد که دعي پسر
دعي(ابن زياد) مرا ميان انتخاب دو چيز قرار داده است؛ ميان مرگ و بيعت ذليالنه؛ ولي دور است
از ما خاندان رسول خدا ذلت و خواري؛ و نه خداوند ميپذيرد اين ذلت را بر ما و نه رسولش و نه
مؤمنان و نه دامنهايي که طيب و طاهرند (حراني.)53 :2919 ،
8ـ ماده ( )23اعالميه جهاني حقوق بشر.
9ـ ماده ( )23اعالميه جهاني حقوق بشر.
11ـ قسمت الف ماده ( )29اعالميه جهاني حقوق بشر.
11ـ قسمت الف ماده ( )29اعالميه جهاني حقوق بشر.
12ـ قسمت الف ماده ( )20اعالميه جهاني حقوق بشر.
13ـ قسمت الف ماده ( )21اعالميه جهاني حقوق بشر.
14ـ ر.ك به فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
15ـ بيانات حضرت آيت اهلل محمد تقي مصباح يزدي در جمع خواهران ميهمان دفتر
پژوهشهاي فرهنگي :2934/02/22

http://mesbahyazdi.ir/node/322#_4

16ـ مقصود از تضايف حق و تكليف اين است که هر جا براي کسي بر عهده ديگري حقي
ثابت شود ،آن ديگري در قبال آن حق تكليف دارد که وظيفه اي را نسبت به اين صاحب حق
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انجام دهد (مصباح يزدي:2932 ،

.)20

17ـ براي مطالعه بيشتر اين ديدگاه و نقد آن ر.ك به :مقاله «تبيين حق از نگاه هوفلد(،»)2
محمد حسين طالبي و سيد مصطفي حسيني نسب ،حكومت اسالمي ،سال چهاردهم ،شماره اول،
بهار  33و کتاب «حق و چهار پرسش بنيادين» ،سيد محمود نبويان ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني(ره) ،چاپ اول ،قم.2933 ،
18ـ «وَ لَوْ کانَ لِاَحَدٍ اَنْ يجْرِي لَهُ وَ ال يجْرِي عَلَيهِ لَكانَ ذلِك خالِصاً لِلّهِ سُبْحانَهُ»
19ـ «ثُمَ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَاسِ عَلَي بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي
وُجُوهِهَا وَ يُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَا بِبَعْضٍ»
21ـ «ال يجْري لِاَحَدٍ اِالّ جَري عَلَيهِ وَ ال يجْري عَلَيهِ اِالّ جَري لَهُ»
21ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك:
ـ ارسطو ،سياست ،ترجمه :حميد عنايت ،انتشارات علمي و فرهنگي ،ص .221
ـ افالطون ،جمهور ،ترجمه :فواد روحاني ،انتشارات علمي و فرهنگي ،2932 ،ص.21
ـ عبدالرحمن خلدون ،مقدمه ابن خلدون ،محمد پروين گنابادي ،انتشارات علمي و فرهنگي،
 ،2933ص .42
ـ طباطبايي سيدمحمد حسين ،روابط اجتماعي در اسالم ،دفتر تنظيم و نشر آثار عالمه
طباطبايي ،2934 ،ص.20
ـ منتظري نجفآبادي ،حسين علي ،مباني فقهي حكومت اسالمي 3 ،جلد ،ج،2مترجم صلواتي،
محمود و شكوري ،ابوالفضل ،مؤسسه کيهان ،اول ،قم 2403 ،ه ق .ص 230به بعد.
22ـ در خصوص مالك مشروعيت حكومت نظرات مختلفي ابراز شده است که ميتوان براي
مطالعه بيشتر به کتاب پرسشها و پاسخها ،جلد يك ،اثر آيت اهلل مصباح يزدي مراجعه کرد.
23ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به:
ـ امام موسوي خميني ،سيد روح اهلل؛ واليت فقيه (امام خميني) ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني (قدس سره) 2429 ،ه ق ،ص 25به بعد.
ـ منتظري نجفآبادي ،حسين علي؛ مباني فقهي حكومت اسالمي جلد  2اسالمي ،ج ،2مترجم
صلواتي ،محمود و شكوري ،ابوالفضل ،مؤسسه کيهان 2403 ،ه ق ،ص 273به بعد.
ـ عميد زنجاني ،عباسعلي ،فقه سياسي ،جلد  ،2سياسي ،ج ،2انتشارات امير کبير 2422 ،ه
ق،ص 255به بعد.
24ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به گزارش پژوهشي «نقش مردم در تشكيل ،اداره و حفظ حكومت
اسالمي» ،علي فتاحي زفرقندي ،دفتر مطالعات نظام سازي اسالمي مرکز تحقيقات شوراي نگهبان
25ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به :درآمدي بر مباني مشروعيت حق رأي ،غالم حسن مقيمي،
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فصلنامه علوم سياسي ،دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،زمستان  ،37شماره .7
26ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به گزارش پژوهشي «نقش مردم در تشكيل ،اداره و حفظ حكومت
اسالمي» ،علي فتاحي زفرقندي ،دفتر مطالعات نظام سازي اسالمي مرکز تحقيقات شوراي نگهبان
27ـ ژان ژاك روسو :نويسنده و فيلسوف ،شهروند نروژ2773( ،ـ .)2722کتاب قرارداد
اجتماعي او معروف است.
28ـ سييز ،انقالبي فرانسوي (2391ـ)2743
29ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به گودوين گيل ،انتخابات آزاد و منصفانه ،ص .17
31ـ براي مطالعه بيشتر ر.ك به:
ـ درخشه ،جالل( :)2939ابعاد حاکميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السالم ،شماره  ،29پاييز .2939
ـ کريمي واال ،محمد رضا( :)2930جوهره حاکميت الهي در انديشه سياسي اسالم ،فصلنامه
حكومت اسالمي ،شماره  ،10تابستان 2930
ـ آل نجف ،عبدالكريم( :)2977دولت اسالمي ،دولت جهاني ،ترجمه فضايلي ،مصطفي،
فصلنامه حكومت اسالمي شماره  ،7بهار .2977
ـ سبحاني ،جعفر( :)2970مباني حكومت اسالمي ،ترجمه داوود الهامي ،مؤسسه علمي فرهنگي
سيدالشهداء ،ص .209
31ـ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي
32ـ اصل يكصد و دهم قانون اساسي
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منابع و مآخذ
الف) فارسي
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
آل نجف ،عبدالکریم ( ،)7711دولت اسالمي ،دولت جهاني ،ترجمه مصطفی فضایلی،
فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره .1
ارسطو ( ،)7737سياست ،ترجمه حمید عنایت ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ارسطا ،محمدجواد (« ،)7711اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی(ع)»،
فصلنامه حكومت اسالمي ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،صص 771 -723
ارسطا ،محمدجواد ( ،)7731نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسالمي ايران ،قم:
مؤسسه بوستان کتاب ،چاپ اول.
استادی ،رضا (« ،)7731حق اهلل و حق الناس» ،نشريه نور علم ،شماره 23و.21
افالطون ( ،)7737جمهور ،ترجمه فؤاد روحانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
تقیزاده ،جواد (« ،)7717ویژگیهای رأی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه»،
نشريه حقوق تطبيقي ،شماره ،7ج .3
تهانوی ،محمد علی ( ،)7113کشاف اصطالحات علوم و الفنون ،بیروت :مکتبه لبنان
ناشرون ،چاپ اول.
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)7713مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،تهران :کتابخانه
گنج دانش.
جوادی آملی ،عبداهلل( ،)7731حق و تكليف در اسالم ،قم :مرکز نشر اسراء ،چاپ دوم.
جوادی آملی ،عبداهلل( ،)7717جامعه در قرآن ،قم :مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی ،عبداهلل( ،)7717واليت فقيه ،واليت فقاهت و عدالت ،قم :مرکز نشر اسراء،
چاپ چهاردهم.
حبیبنژاد ،سیداحمد ( ،)7731انتخابات نمايندگي مجلس ،تهران :انتشارات کانون اندیشه
جوان ،چاپ اول.
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حسینی خامنهای (امام) ،سید علی ،آرشيو بيانات ،پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای. Leader.ir ،
درخشه ،جالل (« ،)7737ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»،
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السالم ،شماره .27
دهخدا ،علی اکبر( ،)7717لغتنامة دهخدا ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دومینیک روسو (« ،)7737آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه» ،نشريه حقوق اساسي،
ترجمه جواد تقیزاده ،شماره .2
رسولی محالتی ،سید هاشم ( ،)7713تاريخ اسالم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ هشتم.
سبحانی ،جعفر ( ،)7711فروغ واليت ،تهران :انتشارات صحیفه ،چاپ هفتم.
سبحانی ،جعفر ( ،)7711مباني حكومت اسالمي ،ترجمه داوود الهامی ،قم :موسسه علمی
فرهنگی سیدالشهداء.
سید رضی ،محمد بن حسین بن موسی (بیتا) ،نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،قم:
مؤسسه دارالهجره.
طالبی ،محمد حسین و حسینی نسب ،سید مصطفی (« ،)7733تبیین حق از نگاه هوفلد(،»)7
فصلنامه حكومت اسالمي ،سال چهاردهم ،شماره اول.
طباطبایی ،سیدمحمد حسین ( ،)7731روابط اجتماعي در اسالم ،قم :بوستان کتاب قم،
چاپ اول.
عبدالرحمن ابن خلدون ( ،)7733مقدمه ابن خلدون ،ترجه محمد پروین گنابادی ،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
عمید زنجانی ،عباسعلی ( 7127ق) ،فقه سياسي ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ چهارم،
جلد .2
فتاحی زفرقندی ،علی (« ،)7712نقش مردم در تشکیل ،اداره و حفظ حکومت اسالمی»،
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ،گزارش پژوهشی شماره .77121122
قاضی ،سید ابوالفضل ( ،)7731بايستههاي حقوق اساسي ،تهران :نشر میزان ،چاپ .21
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کدیور ،محسن ( ،)7731حق الناس ،تهران :انتشارات کویر ،چاپ اول.
کریمی واال ،محمد رضا (« ،)7733نظریه حاکمیت در دیدگاه اسالم» ،فصلنامه معرفت،
شماره .771
کریمی واال ،محمد رضا (« ،)7711جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی اسالم»،
فصلنامه حكومت اسالمي ،شماره .31
گودوین گیل( ،)7711انتخابات آزاد و منصفانه ،تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
حقوقی شهر دانش ،چاپ اول.
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)7733نظريه حقوقي اسالم ،نگارش محمد مهدی نادری قمی و
محمدمهدی کریمینیا ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،چاپ اول ،جلد اول.
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)7733نگاهي گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اسالم ،نگارش
عبدالکریم سلیمی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)7717پرسشها و پاسخها ( ،)2-5قم :مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) ،چاپ هشتم ،جلد اول.
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)7732کاوشها و چالشها ،نگارش محمد مهدی نادری و
سید ابراهیم حسینی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،چاپ دوم ،جلد دوم.
مطهری ،مرتضی ( ،)7737مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ اول.
مقیمی ،غالم حسن (« ،)7713درآمدی بر مبانی مشروعیت "حق رأی"» ،فصلنامه علوم
سياسي ،دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،شماره .1
منتظری نجفآبادی ،حسین علی ( 7111ق) ،مباني فقهي حكومت اسالمي ،مترجم
محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری  ،تهران :مؤسسه کیهان.
موسوی خمینی (امام) ،سید روحاهلل (بی تا)؛ صحيفه امام ،نرم افزار مجموعه آثار امام
خمینی(ره) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 22 ،جلد.
موسوی خمینی (امام) ،سید روحاهلل (7127ق) ،واليت فقيه ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی(ره).
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نبویان ،سید محمود (« ،)7731کالبد شکافی معنای حق نزد اندیشمندان غربی» ،فصلنامه
حكومت اسالمي ،سال سیزدهم ،شماره اول.
نبویان ،سید محمود (« ،)7731جستاری در انواع حق» ،فصلنامه معرفت فلسفي ،سال
پنجم ،شماره چهارم.
نبویان ،سید محمود ( ،)7733حق و چهار پرسش بنيادين ،قم :مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) ،چاپ اول.
نجفی اسفاد ،مرتضی و محسنی ،فرید ( ،)7733حقوق اساسي جمهوري اسالمي ،تهران:
انتشارات بین المللی الهدی ،چاپ چهارم.

ب) عربي
ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ( ،)7737تحف العقول ،علی اکبر غفاری ،قم :انتشارات
جامعه مدرسین ،چاپ دوم.
طریحی ،فخرالدین( ،)7732مجمع البحرين ،مرتضوی ،تهران :بیجا ،جلد .7
جبل العاملی ،زین الدین(بیتا) ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ،بیروت :موسسه
االعلمی للمطبوعات ،بیجا ،جلد  7و .1
الفیومی المقدمی ،احمد بن محمد بن اعلی( ،)7131المصباح المنير في غريب الشرح
الكبير ،بیروت :مکتبه لبنان.
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