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حضور در انتخابات، ظهور امر به معروف 
م. واشان

مقدمه
نظام های سیاسی همواره بقا و تقویت خویش را در پشتوانه ی مردمی و مشارکت 
وجه  گویاترین  و  بارزترین  می کنند.  تعریف  حاکمیت  اعمال  در  مردم  سیاسی 
مشارکت سیاسی مردم، شرکت در انتخابات است که در عرف سیاسی، هر چه 
میزان مشارکت عمومی در انتخابات، گسترده تر باشد، مقبولیت و به تعبیر )غیر 
توحیدی( مشروعیت حکومت و هیئت حاکمه در سطح ملی و جهانی، افزون 

و  ملی  اقتدار  عنصر  باالترین  عنوان  به  مردمی  پشتوانه ی  اساسا  شد.  خواهد 
بازدارندگی بین المللی همواره مورد توجه حاکمان بوده است و به همین جهت، 
نظام های سیاسی با به کارگیری تمام ظرفیت ها و امکانات خود، سعی می کنند 
مردم را به مشارکت اجتماعی کشانده و اقتدار حکومت را عیان سازند. این نکته ی 
راهبردی همواره مورد تاکید امامین انقالب در هدایت سکان این کشتی بوده 
است. مقام معظم رهبری می فرمایند: »به نظر من مسئله ی اول در انتخابات، 
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مسئله ی انتخاب این شخص یا آن شخص نیست؛ مسئله ی اول، مسئله ی 
حضور شماست. حضور شماست که نظام را تحکیم می کند، پایه های نظام را 
مستحکم می کند، آبروی ملت ایران را زیاد می کند، استقامت کشور را در مقابل 
دشمنی ها زیاد می کند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن، 
توسعه ی فساد و فتنه منصرف می کند. این یک مسئله ی بسیار مهم است؛ 
پس مسئله ی اول، شرکت در انتخابات است.« )بیانات در جمع مردم استان 
کردستان  در میدان آزادی سنندج  1388/2/22( وقتی انتخابات و مشارکت 
عمومی را در ترازوی فقه سیاسی شیعه یا سکوالر قرار می دهیم، سواالت 
بنیادینی طرح می شود که با پرداختن به آن ها، هندسه ی منسجم و کاملی از 
جایگاه مردم و مبنای حضور آن ها به ویژه در نظام دینی، ترسیم می شود. نظیر 
این که: ماهیت انتخابات چیست؟ مبنای حضور مردم در نظام های دموکرات 
بشری چه تفاوتی با مبانی مشارکت و حضور مردم در نظام توحیدی دارد؟ 
اساسا مردم در تکوین و تداوم نظام دینی، چه جایگاهی دارند؟ آیا اهداف کالن 
نظام فکری اسالم، در کم و کیف مشارکت مردم، تاثیر دارد؟ آیا انتخاب و رای، 
حق مردم است یا تکلیفی است بر دوش آنان؟ آیا گزاره های اجتماعی دین؛ 
نظیر امر به معروف و نهی از منکر، مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه را به 

عنوان الزامی بر عهده ی مؤمنان نمی گذارد؟

1. معنا و مبنای انتخابات در گفتمان لیبرال دموکراسی و مردم ساالری دینی
رای دادن به عنوان یکی از مظاهر مشارکت سیاسی همواره یکی از دغدغه های 
عمده ی نخبگان سیاسی، جامعه شناسان سیاسی و حاکمان بوده است. انتخابات 
در لغت، جمع انتخاب از مصدر »نخب« به معنای اختیار کردن و برگزیدن آمده 
و هم معنای )انتقا( به کار رفته است. در فرهنگ ابجدی عربی – فارسی به 
معنای اصطالحی آن اشاره شده و به »روشی دموکراتیک که در گرفتن رای 
انتخابی از مردم برای برگزیدن نمایندگان مجلس یا ریاست جمهوری برابر 
از  با قوانین و مقررات« اطالق شده است.)مهیار، 1410ق، ص139( یکی 
حقوقدانان، انتخابات را به »مجموعه  عملیاتی که در جهت گزینش فرمانروایان 
یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است« تعریف می نماید.

)قاضی شریعت پناهی، 1372، ص678(

1.1. انتخابات در گفتمان لیبرال دموکراسی
در نظام وراثتی و دموکراتیک، حاکمان سعی می کنند تا حد ممکن سطح 
ساحت  در  که  چرا  برسانند؛  حداقل  به  را  جامعه  امور  در  مردم  مداخله ی 
و  است  همین  قدرت  بازی  اقتضای  سکوالر،  و  غیرتوحیدی  نظریه های 
حضور مردم در سیاست، مزاحمت و دخالت در قدرت به شمار می رود. هرچند 
تعیین سرنوشت، شعار  و حق  انسان  آزادی  بر  تکیه  با  غیرالهی  نظام های 
مردم ساالری و دموکراسی سر می دهند؛ اما در عالم واقع، اختیار مردم ارزش 
ندارد و ساختارهای موجود، گزینه های معینی را به صورت نامرئی بر جامعه 
تحمیل می نماید؛ یعنی سناریوی انتخابات و حضور مردم به نمایش گذاشته 
می شود؛ اما حاکمیت سرمایه و امپریالیسم خبری با مهندسی افکار عمومی، 
قدرت انتخاب و اختیار را از مردم سلب نموده و گزینه ی مورد نظر خود را 
تحمیل می کند. علی رغم این که گفتمان لیبرال دموکراسی آثار متفاوتی بر 
نظام انتخاباتی خود می گذارد که تفاوت های جدی با گفتمان اسالم گرایی دارد، 
در عین حال در هر دوگفتمان، شباهت هایی به چشم می خورد بدین صورت 
که در هر دو نظام انتخاباتی، شرایط و محدودیت هایی برای انتخاب کنندگان و 

انتخاب شوندگان قائلند و در هر دو، مراجعی برای نظارت بر انتخابات و تعیین 
صالحیت داوطلبین و نیز مطابقت تمامی قوانین با قانون اساسی و اصول 

پذیرفته شده ی آن وجود دارد.1

1.2. انتخابات و مبنای آن در نظام توحیدی؛ مردم ساالری دینی
در نظام مردم ساالری دینی خواست و اراده ی مردم از شان و منزلت خاصی 
برخوردار بوده و باعث پیدایش و استمرار حاکمیت می شود. این خواست و اراده  
برخاسته از شعور و بینش مذهبی و در چارچوب احکام الهی است. اما برخی 
از فقها و متفکران اسالمی، اصل انتخابات و گزینش فردی برای تصدی امور 
سیاسی با رای اکثریت را بدعت دنیای مدرن و وامدار اغراض سیاسی دانسته 
و اساس آن را نفی می کنند.)هاشمی شاهرودی، بی تا، ص288( چراکه اوال؛ 
در آیات و روایات و سیره ی معصومین دلیلی بر این نوع مشارکت سیاسی 
نداریم و ثانیا؛ در تفکر اسالم، کثرت عددی رای دهندگان و غلبه ی تعداد 
آن ها بر اقلیت، موجب حقانیت نمی شود. بلکه حقانیت امری واقعی و دایر مدار 
مالک هایی؛ همچون عدالت، تدبیر، تقوا و دین شناسی است. ولی شعار نظام 
دموکراتیک پیروی از خواست اکثریت بوده و هدفی جز بهره مند شدن از لذایذ 
حیات مادی و خواسته های پست حیوانی ندارد. با این حال، صرف نوپدید بودن 
و استناد انتخابات به دنیای غرب، نمی تواند مشروعیت آن را از بین ببرد بلکه 
باید همانند بسیاری از مسایل مستحدثه ی عرصه ی سیاست؛ همچون ریاست 
جمهوری، نظام پارلمانی، تفکیک قوا و... که مرهون درک و تجربه ی بشری 
برای تدبیر مناسبات جامعه است، به عنوان موضوع غیرمستنبطه ی شرعی به 
آن نگریست و با عرضه ی آن به مبانی و آموزه های فقهی، قرائتی متناسب 
با جامعه ی دینی و مستند به شارع در خصوص استفاده از آن ارائه نمود.2 
اجماال باید توجه داشت که 1: رویکرد نظام دینی به انتخابات رویکرد روش مدار 
است نه ارزش مدار. پس رای اکثریت ارزش آفرین نسیت. بلکه روشی عقالنی 
برای گزینش کارگزاران صالح در نظام اسالمی است؛ یعنی با توجه به وسعت 
نقش اجتماعی مردم در نظام اسالمی، روش ها و ظرفیت های گوناگونی برای 
شکوفایی آن وجود دارد که انتخابات یکی از عاقالنه ترین آن هاست. 2: نهی 
آیات و ورایات از رجوع به نظر اکثریت، نهی از ارزشی دانستن اکثریت است. 
3: با توجه به عدم منع شرعی و کارویژه های انتخابات در نظام اسالمی همانند؛ 
جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کالن، جلب اعتماد 
مردم به نظام اسالمی، حفظ کرامت انسانی شهروندان، دور ماندن از شایبه ی 
استبداد و خودمحوری، پاسخ گویی کارگزاران به مردم، ارتباط مستقیم مردم و 
کارگزاران و )به عنوان مهم ترین کارویژه( تربیت اجتماعی مردم و هدایت آنان 
در بستر مناسبات جامعه، ضرورت و فضیلت آن مضاعف می گردد. 4 : اگر اصل 
مشارکت عمومی را محور انتخابات بدانیم، می توان مصادیقی از آن؛ مانند اصل 
بیعت و شورا را در سنت اسالمی و سیره ی سیاسی و اجتماعی معصومین 
علیهم السالم یافت. بنابراین انتخابات یک مسئله ی مستحدثه در فقه سیاسی 

به شمار می رود که ظرفیت باالیی در رشد اجتماعی انسان ها دارد. 
بر خالف الگوی لیبرال دموکراسی که بر اساس خوانش اومانیستی از انسان، 
مبنای انتخابات را آزادی و حق مطلق مردم در تعیین سرنوشت می داند، مکاتب 
توحیدی، علی رغم تاکید بر آزادی انسان، حکومت مردمی و مبارزه ی دایمی 
انبیا و اولیای الهی با طواغیت زمانه به جهت ظلم به مردم و نادیده گرفتن 
حقوق فردی و مدنی آنان، مبنای کامال متفاوتی ارائه داده است و پذیرش رای 
مردم در نظام اسالمی به معنای اصالت دادن به عقل بشری در مقابل وحی 



رویکرد نظام دینی به انتخابات 
رویکرد روش مدار است نه 

ارزش مدار. پس رای اکثریت 
ارزش آفرین نسیت. بلکه روشی 

عقالنی برای گزینش کارگزاران 
صالح در نظام اسالمی است؛ 

یعنی با توجه به وسعت نقش 
اجتماعی مردم در نظام اسالمی، 
روش ها و ظرفیت های گوناگونی 
برای شکوفایی آن وجود دارد که 

انتخابات یکی از عاقالنه ترین 
آن هاست.
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نیست، بلکه معنای آن احترام به ارزش عقل در پذیرفتن 
وحی و نیز آزمون عقل در احیای فطرت است.3 اساسا حضور 
مردم در مناسبات اجتماعی و انتخابات در نظام اسالمی، 
انسانی،  ارتقای فضیلت  بنیان مردم ساالری دینی است و 
سعادت فرد و تحقق جامعه ی مطلوب با حضور حداکثری 
مردم محقق می شود؛ چراکه عالوه بر اداره ی جامعه، غایت 
برتری مدنظر است که هدایت انسان است و چون تنها مسیر 
هدایت از داالن اختیار و اراده ی انسان بر اساس رهنمودهای 
الهی می گذرد، رهبر والیی، سعی می کند بیشترین سطح 
مداخله ی مردم را در امور اجتماعی رقم زند و در هر مسئله ی 
اساسی مردم را به مشارکت می کشاند تا ارتقای فکری جامعه 

حاصل شود. 
مردم ساالری دینی متکی بر مبانی اجتماعی اسالم است 
که یکی از مهم ترین آن ها امر به معروف و نهی از منکر 
است. مقام معظم رهبری می فرمایند: »دموکراسی حقیقی، 
مردم ساالری برخاسته از دین و ایمان است. انگیزه ی مردم، 
برخاسته از دین، از احساس مسئولیت و از احساس تکلیف 
ملی و دینی است.«4 بر اساس آموزه های اسالمی یکی از 
مهم ترین معارف، تشکیل حکومت اسالمی و ساختارهای 
آن است و چون امر به معروف واجب است، حضور مردم 
برای تحقق این معروف تکلیف شرعی است؛ تکلیفی که 
فقها آن را از مصادیق وجوب عینی امر به معروف شمرده اند 
و از مواردی می دانند که زن برای شرکت در انتخابات، نیازی 
به اذن شوهر ندارد.5 لذا جزء مسایل بنیادین به شمار می رود. 

برای  ساختارها  تشکیل  راهبرد  یگانه  انتخابات،   .2
اشاعه ی معروف و ازاله ی منکر در جامعه

در یـک نـگاه بـرون دینـی، گاهـی سـطح معروف هـا و 
منکـرات، کنـش فـردی اسـت و گاهـی سـطح آن، کنش 

از  اجتماعـی و سـاختاری اسـت؛ یعنـی ماهیـت برخـی 
کنش هـا و معـارف، کامـال فـردی اسـت و بـا کنـش تک 
تـک افـراد جامعـه، هـم وظیفـه ی دینـی و اجتماعـی فرد 
جامـه ی عمـل می پوشـد و هم تاثیـرات عملی می گـذارد؛ 
امـا تکویـن برخـی از معـارف اجتماعـی و زدودن برخی از 
منکـرات، فقـط به وسـیله ی سـاختارها و نهادهای رسـمی 
و حاکمیتـی از جملـه قـوای سـه گانه محقـق می شـود. 
لـذا انبیـا، معصومیـن، اولیـای الهـی و علمـای دیـن برای 
سـیطره ی توحیـد در جوامع بشـری، با تمام تـوان در صدد 
تشـکیل حکومـت دینی و سـاختارهای اسـالمی بوده اند و 
بـا طواغیـت بـه مبـارزه بـر خاسـته اند. تقابـل امیرمؤمنان 
علیـه السـالم با معاویـه و تقابل سیدالشـهدا علیه السـالم 
بـا یزیـد، نمونـه ی بـارز جهـاد با مسـببین منکراسـت که 
از سـاختارهای طاغوتنـد؛ یعنـی وقتی سـاختارهای جامعه 
در تسـلط باطـل باشـد، معروف هـا از بین رفتـه و منکرات 
 بـر جامعه حاکـم می گـردد. در همین راسـتا امام خمینی
در لـزوم تشـکیل حکومت اسـالمی می فرمایند: »احـکام 
الهیـه، چـه احـکام مالـی و چه احکام سیاسـی یـا حقوقی، 
نـه تنهـا نسـخ شـده اسـت، بلکـه تا قیامت باقی اسـت و 
بقـای ایـن احـکام، لـزوم و ضـرورت حکومـت را ایجـاب 
می کنـد تـا این کـه برتری قانـون الهـی را تضمیـن کرده 
و اجـرای آن را به عهـده گیـرد و اجـرای احـکام الهـی جز 
به وسـیله ی حکومـت امـکان ندارد، بـرای ایـن که موجب 
هـرج و مـرج می شـود... عـالوه  بـر ایـن لـزوم حکومـت 
بـرای گسـترش عدالت، تعلیـم و تربیت افـراد، حفظ نظم، 
از بیـن بـردن سـتم، حفـظ مرزهـا و جلوگیـری از تجـاوز 
اجانـب، از روشـن ترین احـکام عقـل اسـت و ایـن مسـئله 
مختـص به زمان و مکان مشـخصی نیسـت.«6 ضـرورت 
تشـکیل حکومـت و سـاختارهای حاکمیتـی بـرای تحقق 



اگر اصل مشارکت عمومی را 
محور انتخابات بدانیم، می توان 

مصادیقی از آن؛ مانند اصل 
بیعت و شورا را در سنت اسالمی 

و سیره ی سیاسی و اجتماعی 
معصومین علیهم السالم یافت. 
بنابراین انتخابات یک مسئله ی 

مستحدثه در فقه سیاسی به 
شمار می رود که ظرفیت باالیی در 

رشد اجتماعی انسان ها دارد.
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جامعـه ی مطلـوب، نـه تنهـا امـری درون دینـی نیسـت 
بلکـه امـری کامال عقالنی اسـت که در همه ی شـرایط، 
یـک ضـرورت اجتماعـی بـه شـمار مـی رود و نمی تـوان 
بی نیـاز از آن بـود. نیـاز بـه تشـکیل حکومـت از مسـایل 
ضـرورت  ایـن  اجتماعی انسان نیسـت،  حیـات  جدیـد 
مربـوط به تمامـی دوران هـای گذشـته ی زندگی مدنی و 
اجتماعـی بشـر بـوده اسـت. از نظر افالطـون »ارتقـای 
بـه سـطح واالی زندگـی فـرد، بدون دولت امکان پذیـر 
نیسـت« و ارسـطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات 
بشـری شـمرده و می گویـد: »دولـت از مقتضیـات طبـع 
بشـری است؛ زیرا انسـان بالطبع موجود اجتماعی است و 
کسـی که قایـل به عدم لـزوم دولت اسـت، روابط طبیعی 
را ویـران می کنـد و خـود یـا انسـانی وحشـی اسـت یا از 

حقیقت انسـانیت خبر نـدارد.« 7
بنابرایـن وقتـی امـر بـه معـروف واجـب شـرعی بـوده و 
تحقق بسـیاری از معارف در گروی سـاختارهای رسمی و 
حاکمیتـی اسـت، حضور مـردم و شـرکت در انتخابات به 
عنـوان مهم ترین سـازوکار تکوین سـاختارهای جامعه در 
نظـام مردم سـاالری دینی، بـه عنوان مقدمـه ی واجب بر 
تـک تـک اعضـای جامعـه، واجب عینـی اسـت. ثمره ی 
تشـکیل سـاختارهای دینـی و انقالبی، تحقـق معروف ها 
در جامعـه و زدودن منکرات اسـت؛ وقتی مردم نماینده ی 
مجلـس انتخاب می کنند، بر اسـاس نص قانون اساسـی 
او موظـف اسـت تـا بـا تصویـب قوانیـن و سـازوکارهای 
مـورد نیـاز جامعـه بر اسـاس شـرع و عقـل و نظـارت بر 
اجـرای آن هـا به ویـژه از طریـق قـوه ی مجریـه، مصالح 
اسـالم و مسـلمین را بـه حداکثـر برسـاند و زمینـه ی 
ناهنجاری هـای اجتماعـی را از بیـن ببـرد. سـایر قـوا و 
نهادهـا؛ همانند قـوه ی قضاییـه، قوه ی مجریـه، مجلس 
خبـرگان و... نیز در راسـتای نهادینه شـدن نظـام معارف 
در جامعـه انتخاب می شـوند. امروزه ریشـه ی بسـیاری از 
ناکامی هـا، بحران هـا و فسـادها در سـاختارهای کشـور 
اسـت. وقتـی نظام هـای سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی، 
آموزشـی و... را در کشـور بررسـی و آسـیب ها و منکرات 
را ریشـه یابی می کنیـم، بـه برخـی از سـاختارها، قوانین، 
مدیـران و مسـئوالن می رسـیم کـه بـه جـای خدمت به 
مـردم، مـردم را بـه خدمـت گرفته انـد و در رای مردم که 
بـه تعبیـر رهبری حق النـاس و امانت اسـت، خیانت کرده 
و جـای معـروف و منکـر را عـوض کرده انـد. این جـا بـر 
همـه مـردم واجـب اسـت تـا بـا حضـور در انتخابـات، 
وظیفـه ی امـر بـه معـروف و نهـی از منکر خـود را انجام 

دهنـد و سـاختارها را اصـالح نمایند.
بدیهی اسـت که در نظام معرفتی اسـالم، جریـان احکام و 
آموزه هـای الهـی بیـن دوگانه ی حق و تکلیف جـاری بوده 
و تمـام تکالیـف الهـی بـه حق و تمـام حقوق بـه تکالیف 

بازگشـت دارنـد؛ بـه عبارت دیگـر، حق و تکلیـف دو روی 
یـک سـکه اند. مقـام معظـم رهبـری می فرماینـد: »رای 
مـردم هم بـه معنای واقعـی کلمه حق الناس اسـت. وقتی 
می آیـد بـرادر و خواهـر ایرانی در انتخابات شـرکت می کند 
و رای در صنـدوق می انـدازد، رعایـت ایـن حـق او واجـب 
شـرعی اسـت، واجـب اسـالمی اسـت؛ در ایـن امانـت او 
نبایـد خیانت کرد؛ واقعا حق الناس اسـت. نتیجـه ی آرا هم 
هرچه شـد، بایسـتی به آن ملتـزم بود؛ این هـم حق الناس 
اسـت.«؛8 امـا جنبه ی تکلیفی شـرکت در انتخابـات و رای 
دادن بـر جنبـه ی حق بـودن آن، حاکمیت دارد. لذا ایشـان 
می فرماینـد: »... هـم حـق و هـم تکلیـف مردم اسـت که 
بیایند و سرنوشـت کشـور خود را به دسـت خودشـان معین 
کننـد؛ زیـرا کـه کشـور متعلق بـه مردم اسـت. مـردم باید 
بیاینـد و بـا انتخـاب صحیـح و آزادانـه، قانونگـذاران خـود 
را در قـوه ی مقننـه معیـن کننـد؛ مجریـان خودشـان را با 
ترتیبـی کـه در قانون معین شـده اسـت، معین کننـد. این 
حـق مـردم اسـت و متعلـق به آن هاسـت؛ امـا تکلیف هم 
هسـت. این طـور نیسـت که یکـی بگوید مـن نمی خواهم 
از ایـن حقم اسـتفاده کنم؛ نه، سرنوشـت نظام بسـته ی به 
احقـاق و اسـتنقاذ ایـن حق اسـت؛ این تکلیف اسـت؛ باید 
همـه شـرکت کننـد.«9 در واقع بـا نـگاه تکلیف مدارانه به 
انتخابـات، رای و گزینش ملت با توصیه هـا و رهنمودهای 
دینـی در مسـیری صحیـح و کم اشـتباه قرار گرفتـه و این 
»حـق انتخـاب و تعیین سرنوشـت« با رهنمودهـای الهی 
»تکلیف«بـارور شـده و به سـوی کمال و شایسـته گزینی 
سـوق می یابـد. لـذا حقوق انسـان در سـاحت اجتمـاع باید 
به وسـیله ی معیارهـای واقعـی و چارچوب هـای عقالنـی، 
مصون سـازی شـود؛الگوی لیبـرال دموکراسـی، »قـرارداد 
اجتماعی« را برای ایمن سـازی حقـوق در حیطه ی اجتماع 
برگزیـده اسـت؛ اما در نظـام معرفتی اسـالم، حقوق فردی 
بـا ورود به سـاحت اجتماع در خانه ی امـن باید و نبایدهای 

وحیانـی، مصونیـت می یابند.
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