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چکيده
اخالق انتخاباتی از نوع اخالق سیاسی و زير شاخهی اخالق كاربردی است
كه بهكارگیری آن ،میتواند جامعه را به سوی انتخاب اصلح راهنمائی كند.
انتخابات در نظامهای مردمساالر سبب مشروعی بخشی به سازمان ،محتوا
و رفتار سیاسی جامعه میشود انتخابات اخالقی از آشتاارترين جلتو هتای
سیاس اخالقی ،و سیاس اخالقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزشهتا
و فضايل اخالق اجتماعی اس .
در اين پژوهش به روش تحلیلی و بر اساس منشتورهای اخالقتی ،در بتاب
مشروعی نقش رأی مردم در حاوم اسالمی و مشروعی آن ،بته آيتات،
روايات ،دلیل عقل ،قانون اساسی و كتب حقوق اساسی استناد شتد است
كه نشاندهند ی نبود هیچ تناقضی بین اجرای احاام شتريع و خواستته
های عقاليی مردم اس و چون كرسی قدرت در نظام الهتی بترای ختدم
اس  ،نبايد برای رسیدن به آن از هر وسیلهای استفاد شتود .نتیهته ايتن
پژوهش نشان میدهد هر چه میزان پای بندی به اخالق در جامعه بیشتتر
باشد ،میزان مشارك مردم افزايش و بداخالقیهاكاهش خواهد ياف .

واژگان کليدی
انتخابات ،اخالق ،نظام مردم ساالر اسالمی ،دموكراسی ،انتخابات اخالقتی،
احاام اخالقی.
 - 1استادیار دانشکدهی معارف و اندیشهی اسالمی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1931/7/11 :

shghazavi@ut.ac.ir

تاریخ پذیرش1931/1/11 :

111



فصلنامه علمی ت پژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،6تابستان  ،66ش 11

مقدمه

انتخابات ،در نظامهای سیاسی مردم ساالر و از جمله نظام جمهوری اسالمی ایران ،عرصهی شـک -
گیری جمهوریت و ركن مردمی نظام و ضامن بقاء و ثمردهـی دسـتآوردهـای كکومـت مـیباشـد
رعایت اخالق در انتخابات ،از آشکارترین جلوههای سیاست اخالقی ،و سیاست اخالقی میدان عملـی
شدن بسیاری از ارزشها و فضای اخالق اجتماعی است
گذشته از اینكه بداخالقیهای انتخاباتی به هـی وجـه زیدهـدهی جامعـهی اسـالمی متمـدن و
فضیلت گرای ما ندوده و با مقاصد عالی كکومت اسالمی سازگار نیسـت زیـر پـا گذاشـتن اخـالق در
انتخابات بهصورت طدیعی موجب یأس ،ناامیدی ،نگرانی و تشویش در دل شهروندان میشود و این با
فلسفهی وجودی انتخابات در تضاد كام قرار دارد اخـالق انتخابـاتی از جـه

اخـالق كـاربردی و

اخالق كرفهای است ،و كوزه سیاست هم از جمله كوزههایی است كه طـر مداكـا اخالقـی در آن
ضروری مینماید از اینرو ،آنچه در این نوشتار مورد نظر واقع شد ،بررسی نقش اخالق در انتخابات
است
مفاهيم کليدی

واژه انتخابات در لغت به معهای اقتراع ،رأی دادن ،رفراندم (جدران مسعود 1971 ،ش )111 / 1 ،جمع
انتخاب :از نَخَبَ به معهای برگزیدن افراد شایسته و اختیار آمده اسـت (الزبیـدی1111 ،ق111 / 1 ،؛
الطریحی 1118 ،ق»181 / 1 ،؛ جدران مسعود 1971 ،ش)1798 / 1 ،
انتخابات در اصطال  :روشی كه بر اساس اعمال و اجرای آن ،نظـام از طـرف ملـت بـه رسـمیت
شهاخته شده و اعضاء مهم و اجرایی ساختار سیاسی آن توسط مردم از طریق شیوههـای مسـتقیم یـا
غیر مستقیم برای نگهداری و كفظ آرمانها و اهداف جامعه به مسـوولیت گمـارده و عهـدهدار امـور
مملکت میشوند (نادری 1988 ،ش )3 :به عدارت دیگر انتخابـات ،ممموعـه عملیـاتی اسـتكـه در
جهت گزیهش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار كـردن قـدرت تعدیـه شـده اسـت از ایـنرو،
انتخابات به معهای فهون گزیهش و شیوه هـای مختلـت تعیـین مهتخدـین اسـت ،كـه مـیتـوان اراده
شهروندان را در شک گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیانِ اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد
اخالق در لغت :جمع خُلْق به معهای قوا و سمایا وصفات درونی میباشد كه بـا چشـم دل دیـده
میشود (الزبیدی1111 ،ق111 /19 ،؛ الطریحی 1118 ،ق»)139 / 1 ،
اخالق در اصطال  :عدارت است از «صفات نفسانی راسخ و پایداری كه موجب میشـوند افعـالی
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متهاسب با آن صفات به سهولت و بدون نیاز به تام و تروی از آدمی صادر شود (ابی علی مسـکویه،
بیتا ،ص  )11اخالق دستگاهی از عقاید جاری در جامعـه دربـارهی مـهش و رفتـار افـراد آن اسـت،
دربارهی این كه افراد آن جامعه چه رفتار و مهشی باید داشته باشهد (مصدا  1981 ،ش)17 ،
تبار شناسی موضوع

اخالق انتخابات یکی از زیر شاخههای اخالق كاربردی بهنام اخالق سیاسی است ،كـه در آن جایگـاه
قدرت و كارگزاران آن مشخص میشود از طرفی جایگاه ،اهمیت و اعتدار امر انتخابات در نظـامهـای
مردم ساالر سدب مشروعیتبخشی به سازمان ،محتوا و رفتار سیاسی جامعه مـیباشـد و ایـن گزیهـه
قاب مقایسه با شیوههای دیگر مشروعیتبخشی سیاسی نیست در جامعه دمکراتیك یا بـه اصـطال
مردم ساالر ،و به خصوص جامعهای كه متکی بر مردم ساالری دیهی است ،امـر انتخابـات از اهمیـت
خاصی برخوردار میگردد زیرا در این شرایط ،انتخابات به عهوان نمادی از رشد و تعالی یك كشور در
خصوص به اشتراكگذاری تصمیمات كالن كکومت و مدهای واقعی و عیهی مردم ساالری در جامعه-
ای است كه مظاهر دیهی در آن اولویت اساسی دارد و این مطلب مؤید این نکته استكه بین اجرای
اكکام شریعت و اجرای خواستههای مردمی هی تهاقضی بهوجود نمیآید به عدارت دیگر بـرای پـی
بردن به جایگاه و اهمیت موضوع انتخابات در اینگونه نظـامهـا ،مـیتـوان آن را از دو مهظـر دیگـر
بررسی و به كاركرد آن پی برد:
 1كساسیت ،توجه ،مخالفت مخالفان و مهتقدان ،موضعگیـری جهـا هـا ،اكـزاب ،گـروههـا و
نشاندههده جایگاه ،اثرگذاری و اثر بخشی انتخابات در جامعه است
 1تأكید ،تدیین ،هشدار و آگاهی بخشی موافقان و مخالفان و دلسوزان جامعه كه بـه اهمیـت آن
واقفهد و میكوشهد تا با تالشها و فعالیتهای مستمر و مثمرثمر خود توجه همهی آكاد جامعه را بـه
جایگاه خطیر و كساس این موضوع جلب نمایهد ،تا بتوانهد از نتیمه تالشهای خود و توسـط ابـزاری
كه در اختیار دارند هم مانع بهرهبرداری و نفوذ مخالفان از این موضوع شده و هم جامعه را به سـمت
آگاهی در جهت كفظ نعمتی كه در اختیار دارنـد سـوق دههـد ،و ضـمن توجـهدهـی بـه مسـوولین و
كارگزاران ،آنها را به مقابله با هرگونه آفتی كه سدب رخهه و خل و ضعت نسدت به این جایگاه مـی-
شود هوشیار سازند (نادری 1988 ،ش 3 ،و )11
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پيشينه پژوهش

در یك نگاه كلی ،در پژوهشهای معاصر و مقاالتی كه در ممالت علمی – تخصصی و بعضاً علمـی
– پژوهشی دربارهی جایگاه اخالق در انتخابات مهتشر شـده اسـت ،بـه صـورت جـامع چیـزی یافـت
نگردید ،و در مقاالت موجود تهها به جهدهای از جهده های موضـوع ،ابعـاد و وظـایت اخالقـی انتخـاب
كههدگان و مهتخدین در انتخابات پرداخته شده است
در پژوهش كاضر ضمن تأكید بر دستاورد و نقاط قوت آن تحقیقات و پاسداشت فض تقدم آنان،
تالش شده است تحقیقی جامعتر با بررسی كام اسـهاد ،دالیـ قرآنـی ،روایـی (كـه هـی كـدام از
تحقیقات نام برده بدین شک به بررسی موضوع نپرداختهاند) بازخوانی ممدد و كاملی از موضوع ارائه
گردد ،تالشی كه بهنظر میرسد تاكهون به انمام نرسیده باشد
تاريخچه طرح اخالق در تعامالت اجتماعی سياسی

دموكراسی یا كکومت مردم بر مردم ،یك مدل سهتی و باستانی داشته كه در دولت شـهرهای یونـان
باستان (مانهد آتن با جمعیتی در كدود چهارصد هزار نفر) و بر اساس دیـدگاه فالسـفه و دانشـمهدانی
مانهد افالطون وارسطو شک گرفته بود ،كه در آن مردم به طور مستقیم در امور عمومی شركت می-
كردند ،مهتها جمعیتی كه این كق را داشتهد ،افراد مذكر آزاد یونانی تدار بودند نه همهی مردم ،چرا كه
گروههای بزرگی از جمعیت این سرزمین مانهد خارجیان ساكن دولت شهرها ،بردگان ،زنان و كسـانی
كه به سن رشد قانونی نرسیده بودند ،شهروند تلقی نمیشـدند ،لـذا تقریدـ َا كـدود یـك دهـم از كـ
جمعیت شهرها در قدرت و سیاست سهیم بودند در اروپای قرون وسطا اندیشههای یونان باستان بـه
دست فراموشی سپرده شده بود و سیطره خودكامگی و استدداد ،مل كوزهی تمدن باسـتانی یونـان را
قرنهای متمادی از ریشههای تاریخی خود مهقطع كرده بود
اما خوشدختانه شکوفایی علمی و رشد فرههگی كه در این قرون در قلمرو دنیای اسالم بـه وقـوع
پیوست ،اروپا را از فیض خود بهرهمهد كرد اندیشمهدان مسلمان از راه ترجمهی كتب و آثار یونانیان و
خوشه چیهی از خرمن تمدن و فرههگ كشورهای بزرگ باستانی نظیر ایران و مصر و تلفیـق آنـان بـا
تفکرات كاص از قرآن كریم و اسالم به سیر تفکر بشری تحرك تازهای بخشیدند و اروپاییان ضـمن
ایماد روابط سیاسی و بازرگانی با این كوزه بسیار گسترده و پر تحرك به ویژه ضمن تماس بـا شـرق
اسالمی هم به میراث گذشتگان خود وقوف یافتهد و هم از انوار فرههگ دنیای اسـالم سـود جسـتهد
بعد از آشهائی غربیان با پیشیههی خودشان ،این جریان مهشاء تحـوالت سیاسـی شـده و زمیهـههـای
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پیدایش دمکراسی جدید فراهم شد (قاضی 1981 ،ش111 - 117 ،؛ شـریعتی 1981 ،ش– 117 ،
)17
بیشك مداكا اخالقی از زمانی كه انسان گام بر روی زمین گذارد آغاز شد ،زیرا ما معتقدیم كـه
كضرت آدم پیامدر خدا بود ،نه تهها فرزندانش را با دستورهای اخالقی آشها ساخت بلکه خداوند مسائ
اخالقی را در قالب اوامر و نواهی از زمان خلقت و سکونت در بهشت ،به او آموخت سـایر اندیـاء نیـز
یکی پ از دیگری به تهذیب نفوس و تکمی اخالق كه خمیر مایه سعادت انسانها است پرداختهد،
تا نوبت به كضرت مسیح رسید كه بخش عظیمی از دستوراتش را مداكا اخالقی تشکی مـی-
دهد ،و تمام پیروان و عالقهمهدان او ،وی را به عهوان معلّم بزرگ اخالق میشهاسـهد امـا بزرگتـرین
معلّم اخالق پیامدر اسالم بود كه با شعار «اِنَّما بُعِثْتُ الُتَمِّمَ مَكارِمَ االَخْالقِ» (ابن كثیـر1117 ،
ق )91 / 1 ،مدعوث و خداوند در بارهی او فرموده است« :وَ اِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظيمٍ» (قلم  )1 /به هر
كال بعد از ایشان ،امامان معصوم به گواهی تاریخ و روایات اخالقی گستردهای كـه از آنـان نقـ
شده ،بزرگترین معلّمان اخالق بودند و در مکتدشان مردان برجستهای كه هر كدام از آنها را مـیتـوان
یکی از معلّمان عصر خود شمرد ،پرورش یافتهد در میان فالسفه نیز بزرگانی مانهد افالطون ،ارسـطو،
سقراط و جمعی دیگر از فالسفه یونان ،از قدیم االیام به عهوان معلّم اخالق شهاخته میشدند (مکارم
شیرازی 1973 ،ش)93 ،
پیشیههی اخالق كاربردی را در نظریات سـقراط مـیتـوان یافـت ،در قـرون اخیـر ،اكویهـاس ق
«11م» در باب ازدواج و خـانواده ،كانـت ق «18م» در بـاب درو ،،بهتـام اواخـر «ق 18م» در بـاب
ممازات زندان و اخالق پزشکی ،هگ اواخر «ق  18م» درباره خانواده و ممازات و افرادی مانهد :سو
آرز ،گروتیوس ،جان الك ،جان اسوارت می  ،راس كارسون و  ،در قرون « 17الی  13م» مسایلی
را مطر كردهاند
اما دههی هفتاد میالدی را دههی مطر شدن جدی مداكا اخالق كاربردی مـیدانهـد ،كـه در
آن كتابهای متعددی به چاپ رسید در این دهه ،ههگامی كه فلسفه اخالق بـه موضـوعات اخـالق
كرفهای و نیز مسای اجتماعی از قدی قت رهایی بخش ،رفتار با كیوانات ،جهسیت و نـژاد ،ممـازات
اعـدام ،سـقط جهـین ،محـیط زیسـت و تدعـیض مثدـت توجـه كـرد ،اصـطالكات اخـالق كـاربردی
) (applied ethicsو اخالق عملی ) (practical ethicsباب شد.

در مهابع مکتوب دنیای اسالم در كوزهی اخالق اسالمی ،سر نخهای بسیاری از دل مشغولیهای
عملی و كاربردی دانشمهدان مسلمان دیده میشود عالوه بر آداب نویسیها و اندرزنامه نویسـیهـای
فراوان كه به هدف ترویج عملی اخالق نگارش یافته ،با توجه به چالشها و نیازها به طور كلـی سـه
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عرصهی اخالق دانشوری و تعلیم و تعلم ،اخالق پادشـاهی و دولـت مـردی و كکـم رانـی و اخـالق
طدابت و پزشکی ،تك نگاریهای زیادی را از طرف دانشمهدان قرون دوم به بعد مانهد عدـد الحمیـد
كاتب ،ابو زكریا یوكهی (یحیی) بن ماسویه (م  119ق) ،اسحاق بن علـی الرهـاوی (نیمـه دوم قـرن
سوم) ،علی بن عداس اهوازی ارجانی (م  981ق) ،نظامی عروضـی سـمرقهدی (م ق  1ق) ،تـا سـید
جعفر دارابی كشفی (م ق  19ق) به خود اختصاص دادهاند (ر ك :اسالمی محمـد تقـی و همکـاران،
 1981ش  (11 - 13از جائی كـه موضـوع دمکراسـی و اعتهـا بـه رأی مـردم ،از طـرف متفکـران و
دانشمهدان جامعهی بشریت اعم از اندیاء الهی ،فالسفه ،معلمین اخالق و پیروان آنان وارد فکر و مـتن
جامعه شده ،به نظر میرسد ،از آغاز طر این موضوع ،مداكا اخالقی و ارزشهای انسانی با آن توأم
بوده است
تکيه بر رضايت مردم در اسالم

مسلمین همواره درخصوص موضوع كشورداری درگیر بوده و با توجه به مدـانی دیهـی مـورد پـذیرش
خود (كتاب ،سهت ،عق و اجماع) به طر تووریهای مختلفی در ادارهی كکومت پرداختهاند
تاریخ صدر اسالم بیانگر نوعی دمکراسی میباشـد  1زیـرا مسـلمانان بـا بیعـت عقدـه دوم  1نـوع
كکومت و سرنوشت آیهدهی اجتماع خود را مشخص كردند همچهین در متن پیمانی كه در این عقده
مورد بیعت قرار گرفت ،ملزم به رعایت اصول اخالقی دفاع از كیان اسالم ،انفاق مال ،امر بـه معـروف
و نهی از مهکر شدند (زرگری نژاد 1978 ،ش)919 - 911 ،
در عملکرد پیامدر گرامی اسالم در امور كکومت و شوون آن تفاوتهایی به نظر میرسد ،كه
به دو دسته ذی تقسیم میشود:
 .1ابالغ احکام الهی

كضرت رسول مکرم اسالم مأمور بود اكکام و معارف الهی كه از طـرف خداونـد بـه ایشـان
 1الدته نه دمکراسی با مفهوم امروزی چرا كه رأی مردم در كکومتهای مردم ساالر سـدب مشـروعیت كکومـت
است ،ولی در اسالم مقدولیت و كارآمدی نظام با رأی مردم انمام میشود ،به گونهای كه اگـر مـردم نخواههـد،
نظام اسالمی شک نمیگیرد به تعدییر دیگر ،مردم تهها در تحقق خارجی و اعمال والیت و كارآمدی كاكمیـت
نقش ایفا میكههد.
 1بیعت عقده دوم بین نمایهدگان دو قدیله اوس و خزرج و كضرت رسول گرامی اسالم در ذی كمهی سـال
سیزدهم بعثت مهعقد گردید
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وكی میشد ،به مردم اعالن بکهد از این نظر ،او رسول و پیغمدر بود كه در آیهای مـی فرمایـد« :ماا
عَلَي اَلرََّسُولِ إِالََّ اَلْبَالغُ» (مائده  )33 /از این رو ،كضرت كق ندارد كکمی را از نزد خود تشریع
كرده و یا تکلیفی را دگرگون سازند الدته طدـق آیـه  11سـوره مائـده اظهـار نظـر نکـردن در ایـن
دستورات ،اختصاص به دین اسالم ندارد (هاشمی رفسهمانی 1973 ،ش)119 - 931 ،
 .2روش اجراى دستورات و نحوهی پياده کردن احکام الهى:

رسول مکرم اسالم تهها در طرز اجراى قانون ،نظر مسلمانان را مـ خواسـت در قـانون گـذارى،
هیچوقت مشورت نم كرد و لذا گاه پیشههادى را طر م كرد مسلمانان نخست سوال مـ كردنـد
كه آیا این یك كکم اله و یك قانون است ،كه قاب اظهار نظر نداشـد و یـا مربـوط بـه چگـونگ
تطدیق قوانین م باشد ،اگر از قدی دوم بود اظهار نظر م كردند و اگر از قدی اول بـود تسـلیم مـ -
شدند و كضرت در سیره سیاسی و اجتماعی خود بـه رغـم برخـورداری از كـق تصـمیم گیـری
فردی ،به نظر اكثریت شورا عم نموده است مانهـد جریـانی كـه در جهـگ بـدر اتفـاق افتـاد سـپاه
پیامدردر جهگ بدر زمانی كه مکانی را برای توقت انتخاب نمود كداب بن مهذر نزد كضرت آمـد
و گفت :ای پیامدر خدا آیا این نقطه را به فرمان خدا برای ندرد با دشمهان صال دیدید ،كه دیگر
برای ما كق اظهار نظر نداشد ،كضرت فرمود :موضوع قاب اظهار رأی و نظر است وی گفت :به نظر
من بهتر است كه سپاه را كركت داده و در كهار آب فرود آئیم ،وكضرت این دیدگاه را پذیرفتـه و بـه
آن عم نمود (طدری 1987 ،ق)111 / 1 ،
مستندات:

مستهدات انتخابات اخالقی را میتوان به دو دسته كلی تقسیم نمود:
 1عام :قوانین اساسی ،مهشورهای اخالقی و كتب كقوق اساسی كشورهایی كه نظام مردم ساالر
دارند.

 1خاص :آیات ،روایات ،مهشورهای اخالقی ،قانون اساسـی نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی و
كتب كقوق اساسی كه در این زمیهه تألیت شده است
برای اثدات نقش رأی مردم در كکومت اسالمی و مشروعیت آن ،میتوان به آیات و روایاتی كـه
در باره موضوع شورا و مشروعیت آن وارد شده است ،استهاد كرد
آیات و روایات:
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آیات و روایاتی كه اص مشروعیت انتخابات را تدیین مینماید:
به دو آیه از قرآن كریم اشاره میكهیم
«وَالْذِّينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبْهِمْ وَاَقَامُوا الْصَّلَاةَ وَاَمْرُهُمْ شَوْرَي بَيْنَهُمَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» ( 1شوری
)98 /
«فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهَ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَااعُُْ عَانْهُمْ وَ
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» ( 1آل عمران
)113 /
مشورت» به ویژه در امور اجتماع و آنچه به سرنوشت جامعه مربوط است ،از مهمترین مسـائل
است كه اسالم آن را با دقّت و اهمیّت خاصّ مطر كـرده و در مهـابع اسـالم و تـاریخ پیشـوایان
بزرگ اسالم جایگاه ویژهاى دارد
چهانكه در آیات فوق ،خداوند به پیامدر خویش دستور مشـورت بـا مسـلمانان داده و در توصـیت
خصوصیات مسلمانان ،آنها را اه شورا در امور خویش معرفی میكهد پیامدر اسالم براى ایهکـه
از یك سو مسلمانان را به اهمیت مشورت متوجه سازد تا آن را جزء برنامههاى اساسـ زنـدگ خـود
قرار دههد ،و از سوى دیگر ،نیروى فکر و اندیشه را در افراد پرورش دهد ،در امور عمـوم مسـلمانان
كه جهدهی اجراى قوانین اله داشت ،جلسه مشاوره تشـکی مـ داد ،و مخصوصـا بـراى راى افـراد
صاكب نظر ارزش خاص قائ بود چهانكه میتوان گفت ،یکـ از عوامـ موفقیـت پیـامدر در
پیشدرد اهداف اسالم همین موضوع بود (مکارم شیرازی1971 ،ش)111 / 9 ،
طداطدایی در تفسیر المیزان ذی آیه شریفه سوره آل عمران مینویسد:
بدون تردید مسوله كکومت اسالمی بعد ازكضرت رسول گرامی و غیدت امام زمـان بـه
دست مسلمانان است

و اعمال والیت در غیر اكکام (یعهی در موضوعات) و كوادث زمان و مکـان

بر اساس شوری میباشد (طداطدائی 1939 ،ق)111 / 1 ،
آیه شریفه «وَ أمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ» در بیان اوصاف مؤمهان است ،كسانی كه موفق بـه دریافـت
1

1

كسانی كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده ،نماز را بر پا میدارند و كارهایشان را با مشورت انمام میدههد و
از آن چه به آنها روزی دادهایم انفاق میكههد
به بركت ركمت الهی ،در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سهگدل بودی ،از اطراف تو پراكهده می-
شدند پ آنها را بدخش و برای آنها آمرزش بطلب و در كارها ،با آنان مشورت كن ،اما ههگـامی كـه تصـمیم
گرفتی ،قاطع باش و بر خدا توك كن ،زیرا خداوند توك كههدگان را دوست دارد
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(ما عهداهلل) هستهد ،آنانكه از گهاهان بزرگ و زشتیها دوری میجویهد و دعوت كق را اجابـت مـی-
كههد اما این دعوت الهی دارای مفهوم وسیعی است كه در این آیات به بعضی از مصـادیق عدـادی و
اجتماعی آن اشاره میشود ،از جمله ،به پا داشتن نماز و شورائی بودن امور آنهـا اسـت (شـوری 91 /
الی )93
اصوالً مردم كه كارهاى مهم خود را با مشورت و صال اندیشـ یکـدیگر انمـام مـیدههـد و
صاكب نظران آنها به مشورت م نشیههد ،كمتر گرفتار لغزش م شوند امّا كسانی كه گرفتـار اسـتدداد
راى هستهد و خود را ب نیاز از افکار دیگران م دانهد غالدا گرفتار اشتداهات خطرناك و دردناك م -
شوند ضمن اینكه كس كه در انمام كارهاى خود با دیگران مشورت م كهد ،اگر مواجه بـا پیـروزى
شود كمتر مورد حسد واقع میگردد ،زیرا دیگران پیروزى وى را از خودشان م دانهد.

روايات

روایات زیادی داللت بر لزوم مشورت دارند ،و با نگـاه بـه سـیره كضـرت رسـول اكـرم و ائمـه
اطهار مشاهده میكهیم كه آن بزرگواران كتی در امور جاری و عادی زندگی مشورت میكردند
برای نمونه به چهد روایت اشاره میشود
« 1رسول گرامی اسالم در باره اهمیّت شورا میفرماید :ههگام كه زمامداران شما نیکـان
شما باشهد ،و توانگران شما سخاوتمهدان ،و كارهایتان به مشـورت انمـام گیـرد ،در ایـن موقـع روى
زمین از زیر زمین براى شما بهتر است ول هرگاه زمامدارانتان بدان شما ،و ثروتمهـدان افـراد بخیـ
باشهد و در كارها مشورت نکهید ،در این صورت زیرزمین از روى آن براى شـما بهتـر اسـت» ( 1ابـن
شعده كران 1919 ،ق)19 ،91 ،
 1امام عل  مشورت را به هدایت تشدیه كرده و میفرمایـد :مشـورت عـین هـدایت اسـت و
كس كه تهها به فکر خود قهاعت كهد خویشتن را به خطر انداختـه اسـت ( 1مملسـ 1119 ،ق/ 71 ،
)111

« 1قال رسول اهلل اذا كانَ امَرائُكُمْ خِيارَكُمْ وَ اغْنِيائُكُمْ سُمَحائَكُمْ وَ امْرُكُمْ شُاور بَيْانَكُمْ فَظَهْارُ االرْضِ
خَير لَكُمْ مِنْ بَطْنِها ،وَ اذا كانَ امَرائُكُمْ شِرارَكُمْ وَ اغْنيائُكُمْ بُخَالئَكُمْ وَلَمْ يَكُنْ امْارُكُمْ شُاور بِيْانَكُمْ فَابَطْنُ
االرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِها»
« 1قال علي الِاسْتِشارَهُ عَيْنُ الْهِدايَهِ وَ قَدْ خاطَرَ مَنْ اسْتَغنى بِرَايِه»
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 9امام كسن م فرماید :هی جمعیّت در كار خود با یکدیگر مشورت نکردند مگر اینكه بـه
خیر و صال خویش رههمون شدند ( 1ابن شعده كران  1919 ،ق)111 ،
بهابراین مشورت موجب افزودن عق و علم و تمربه دیگران بر عق و علم و تمربه خویش است
كه در این صورت انسان كمتر گرفتار خطا و اشتداه م شـود هـر فکـرى جرقـهاى دارد كـه در فکـر
دیگرى نیست ،ههگام كه این جرقهها به هم تركیب شوند شعله فروزان ایمـاد مـ كههـد كـه هـر
تاریک در پرتو آن روشن م گردد (مکارم شیرازی 1973 ،ش ) 87 ،اصوالً كار دسته جمع در همـه
جا سرچشمهی خیر و بركت و ترق و پیشرفت است ،مخصوصاً در مسائ فکرى و طر برنامـههـا و
ك مشکالت كه هم فکرى و مشورت در آنها اثر اعمازآمیزى دارد امّا آنها كه به اسـتدداد فکـر خـو
گرفتهاند ،در زندگ خود بسیار گرفتار اشتداه و خسران و زیان م شوند امام علی در مـورد اجتهـاب
از استدداد رای فرمودهاند« :هرك

خود رأی شد به هالكت رسید و هر ك

با دیگران مشورت كرد،

در عق های دیگران شریك شد» (نهج الدالغه 1973 ،ش)111 ،
« 1یکی از اصحاب امام صادق میگوید امام مرا در موضوعی مورد مشورت قرار داد به
كضرت گفتم :آیا شایسته است كسی مانهد من ،به شما مشورت بدهد؟ كضرت فرمودند :ههگامی كـه
از تو مشورت بخواهم ،آری» ( 1كر عاملی 1917 ،ش ،118 / 8 ،باب )1 ،91
اخالق در انتخابات:

در عرصهی انتخابات چالشهای متعدد اخالقی پیشروی داوطلدـان و نامزدهـا ،اكـزاب و سـتادهای
انتخاباتی ،نخدگان و شخصیت های تـأثیر گـذار ،انتخـاب كههـدگان ،ممریـان ،نـاظران ،مطدوعـات و
رسانهها وجود دارد
از جمله چالشهای پـیشروی داوطلدـان و نامزدهـا ،اكـزاب و سـتادهای انتخابـاتی ،نخدگـان و
شخصیتهای تأثیر گذار ،اعم از ایهکه (ورود آنان از باب وظیفه باشد یا برای به دست آوردن قـدرت)،
دو محذور است ،از یك طرف باید تمام تالش خود را برای موفق شدن در انتخابات به كـار گیرنـد و
االّ امر لغوی است ،و از طرف دیگر یك اص كلی وجود دارد مدهی بـر ایهکـه مـا نمـیتـوانیم از هـر
ابزاری برای رسیدن بهمقصود خود استفاده كهیم ،و باید در چارچوبهای تعریت شده اخالقی كركـت

1

«قال الحسن مَا تَشاوَرَ قَوْمٌ اِلَّا هُدُوا الى رُشْدِهِمْ»

« 1عن الفضيل بن يسار قالَ اِسْتَشارَني أَبُو عَبداهللِ مَرَّة ًفي أَمْرٍ فَقُلْتُ :أَصْالَحَكَ اهلل مِثْلِاي يُشايرُ عَلاي
مِثلِكَ؟ قالَ :نَعَم اِذا اسْتَشَرْتُكَ».
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كهیم
برای رسیدن به پاسخ چالش مطر شده ،ابتداء مداكثی را با الهام از اعالمیـههـای كقـوق بشـر،
كالم بزرگان و مهشور اخالقی انتخابات جمهوری اسالمی ایران در قالب كکـم اخالقـی انتخابـات و
آفات آن ،بیان كرده و در پایان پیشههاد پژوهش كاضر ذكر خواهد شد
حکم اخالقی انتخابات:

انتخابات یکی از عرصههای مهم زندگی بشر میباشد و انتخابات اخالقی ،از آشـکارترین جلـوههـای
سیاست اخالقی و سیاست اخالقی ،میدان عملی شدن بسیاری از ارزشها و فضائ اخالق اجتمـاعی
است لذا از راهکارهای مؤثر ترویج اخالق در این عرصه ،نهادیهه سـازی عمـ بـه مـوازین اخالقـی
است
با بررسی اعالمیههای كقوق بشر در كشورهای مختلت بهویـژه اعالمیـهی كقـوق بشـر آمریکـا
( 1731م) و اعالمیهی كقوق بشر و شهروند فرانسه ( 11اوت  1783م) و تطورات آن تا زمان كاضـر
و همچهین اعالمیهی جهانی كقوق بشر ( 1318م) میتوان اهم كقوق اخالقی مربوط به انتخابات را
به شر ذی بیان نمود:
كق مشاركت همگانی
وجود آزادیها (اعم از اندیشه ،عقیده وآئین ،بیان ،گردهمائیها ،تدلیغات)
تسامح و تحم و چهد گانگی سیاسی
كکومت اكثریت و اكترام به اقلیت
اص برابری
توزیع خردمهدانه قدرت
سرشکن شدن قدرت در هیأت كاكم (اعالمیه كقوق انسان و شهروند (1739فرانسـوی)؛ مممـع
قانون اساسی ،بازبیهی شده در  11دسامدر .)1111

اخالق انتخابات در جمهوری اسالمی ایران:
قال رسول اهلل« كُلُّكُم رَاعٌ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
مسوولیت پذیری از لوازم ضروری برگزاری یك انتخابات اخالقی است و افراد و گروهـای دخیـ
درانتخابات ،هدایت كیاتبخش ندوی را سرلوكهی اقدامات و فعالیتهای خـویش قـرار داده ،و تمـام
سعی خود را در جهت انمام هر چه تمامتر مسوو لیتهای این عرصه مصروف خواههد ساخت
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با توجه ایهکه مهشـور اخالقـی جمهـوری اسـالمی ایـران كاصـ تـالش جمعـی از متفکـران و
اندیشمهدان است با بیان قسمتی از مقدمه قـانون اساسـی ،بـه مهـمتـرین بهـدهای مهشـور اخالقـی
انتخابات اشاره و سپ

با بیانی از مركوم امام و مقام معظم رهدـری ،دیـدگاه نظـام در خصـوص

موضوع مورد بحا مطر میشود:
مقدمه قانون اساسی:

كکومت از دیدگاه اسالم ،برخاسته از موضع طدقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکـه تدلـور
آرمان سیاسی ملتی همكیش و همفکر است كه به خود سازمان میدهد تا در رونـد تحـول فکـری و
عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (كركت به سوی اهلل) بگشاید ملـت مـا در جریـان تکامـ
انقالبی خود از غدارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزههای فکری بیگانه خود را پاك نمود و
به مواضع فکری و جهان بیهی اصی اسالمی بازگشت و اكهون بر آن است كـه بـا مـوازین اسـالمی
جامعه نوین (اسوه) خود را بها كهد بر چهین پایهای ،رسالت قانون اساسی این اسـت كـه زمیهـههـای
اعتقادی نهضت را عیهت بخشد و شرایطی را به وجـود آورد كـه در آن انسـان بـا ارزشهـای واال و
جهان شمول اسالمی پرورش یابد (فص شیوه كکومت در اسالم از مقدمه قانون اساسی)
كضرت امام خمیهی

«از آقایان كاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخالق اسالمی و انسانی را در تدلیغ برای خـود و
كاندیداهای خویش مراعات و از هر گونه انتقاد از طرف مقاب كه موجـب اخـتالف و هتـك كرمـت
باشد خوداری نمایهد كه برای پیشدرد مقصود و لو اسالمی باشد ،ارتکـاب خـالف اخـالق و فرههـگ
مطرود و از انگیزههای غیر اسالمی است» (انتخابـات و مملـ

در كـالم و پیـام امـام خمیهـی،

 1971ش)11 ،
مقام معظم رهدری

«معهای وفاق این نیست كه گروهها و تشکیالت و جها های گوناگون اعالم انحالل كههـد ،نـه هـی
لزومی ندارد معهای وفاق این است كه نسدت به هم خوشبـین باشـهد (ركمـاء بیـههم) همـدیگر را
تحم كههد در جهت ترسیم هدفهای واال و عالی و برای رسیدن به آنها به یکدیگر كمك كههد و از
ایماد تشهج ،بد اخالقی ،درگیری ،اهانت و متهم كردن بپرهیزنـد» (بیانـات معظـم لـه در دیـدار بـا
نمایهدگان ممل

ششم )1981/9/7

نقش اخالق در انتخابات حاوم اسالمی
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اصول و ارزشهای اخالقی انتخابات

انتخابات سالم در جمهوری اسالمی ایران ،تابع اصول و ارزشهای اخالقی برآمـده از مـتن فرههـگ
دیهی و ههمارهای پذیرفته شده ملی است ،و همه عهاصر دخی در انتخابات خود را به رعایـت آنهـا
ملزم میدانهد اساسیترین اصولی كه سالمت انتخابات را تضمین میكههد عدارتاند از:
دین محوری و ارزشگرائی اسالمی
كرامت انسانی وعزت نف
قانومحوری و قانونگرایی
وفای به عهد و امانت داری
اكساس تعلق و مسوولیت جمعی
پاسخگویی و نقد پذیری
صداقت و راستی
وفاق و اعتماد اجتماعی
كق محوری و انصاف
مشاركت كداكثری
همدستگی ،استقالل و اقتدار ملی
پاك دستی و پرهیزكاری مالی
كفظ مهافع ملی و مصالح اسالمی و اكترام به آنها
رشد و تعالی فرههگ مهاسب سیاسی ،اجتمـاعی (مهشـور اخالقـی انتخابـات جمهـوری اسـالمی
ایران ،مصوب كمیته تدوین و ترویج مهشور اخالقی انتخابات)1988/1/13 ،
محورهای مهم اخالق در انتخابات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران:
 1كركت بر مدار قانون ،مهویات كضرت امام خمیهی و مقام معظم رهدری.

 1تقویت امید و نشاط ملی در ابعاد مختلت با استفاده از فضـای انتخابـات و پرهیـز از سـیاهنمـایی،
بزرگنمایی مشکالت و تخریب دستاوردهای انقالب اسالمی و موفقیتهای دولتها.

 9استفاده از فضای تدلیغاتی انتخابات به عهوان یـك فرصـت ملـی بـرای تقویـت اسـتقالل كشـور،
وكدت ملی و همگرایی قومی و مقابله با توطوههای تفرقه افکهانه و جهگ روانی دشمن
 1اهتمام مردم برای تعیین نمایهده اصلح و پرهیز از تدعیضات قومی و فامیلی
 1تالش برای تددی انگیزههای قدرت طلدانه به انمام خدمت بـه مـردم و پرهیـز از ادبیـات بـرد و
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باخت و جهگ قدرت كه موجب بدبیهی و یأس مردم خواهد شد
 1طر دیدگاهها و توانمهدیهای افراد مورد نظر و پرهیز از تعاریت اغراق آمیز
 7ارائه پیشههادها ،برنامهها و دیدگاهها متهاسب با جایگاه نمایهدگی ممل

شورای اسالمی

 8اجتهاب از تخریب ،تهمت ،تحقیر ،افشاء اسرار مخفی نامزدهای انتخاباتی در رسانههـای گروهـی،
سایتهای ایهترنتی و ممال
 3پرهیز از تدلیغات رنگین و پرهزیهه ،انتشار تصاویر فریدهده ،برگزاری مراسم و میهمانیهای پرخرج،
توزیع هدایا ،خرید و فروش آراء و ....

 11پرهیز نامزدها از مدیون شدن به صاكدان قدرت و ثروت
 11پرهیز از وعدههای غیر مهطدق با وظایت و اختیارات قانونی نمایهدگان از جمله طر های عمرانی
 11خودداری از مصرف بیت المال ،امکانات و فرصتهای اداری برای تدلیغات انتخاباتی نامزدها
 19پرهیز از شایعه پراكهی و مسموم كردن فضـای انتخابـات و تشـویش اذهـان عمـومی و تقویـت
سالمت روانی و سیاسی جامعه
 11كهترل اكساسات و رفتار هواداران و اعضای ستاد و دفاتر انتخاباتی نامزدها در چارچوب مهشور
 11كفظ بیطرفی كام تمام نیروهای اجرایی و نظارتی انتخابات و دستگاههای تدلیغاتی مهتسب بـه
كکومت
 11پرهیز نظامیان و مسؤالن دولتی از ورود به اكزاب و جها بهدیهای كزبی و تدلیغات له یـا علیـه
نامزدهای انتخاباتی
 17اكترام به نتایج انتخابات و طر شکایات در مراجع قانونی و اجتهاب از تحریـك افکـار عمـومی و
زیرسؤال بردن نتایج انتخابات
 18پرهیز از تضعیت نظام و ترجیح مهافع شخصی و گروهی بر مصالح و مهافع ملی
 13پرهیز از نقض اسالمیت و جمهوریت و هویت مردم ساالری دیهی نظام جمهوری اسالمی
 11كهار رفتن داوطلدان نمایهدگی در صورت اطمیهان از وجود داوطلدان صالحتر (همان)
آفات اخالقی انتخابات

از ممموع مطالدی كه در آیات ،روایات ،قانون اساسی ،مهشور اخالقی انتخابات و كلمات بزرگـان وارد
شده است ،میتوان موارد ذی را به عهوان آفات اخالقی انتخابـات ،در جمهـوری اسـالمی ایـران بـر
شمرد:
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112

سیاهنمایی ،بزرگنمایی مشکالت ،تخریب دستاوردهای انقالباسالمی و موفقیتهای دولتها،
توطوههای تفرقهافکهانه ،تدعیضات قومی و فامیلی ،ادبیات برد و باخـت و جهـگ قـدرت كـه موجـب
بدبیهی و یأس مردم خواهد شد ،تعاریت اغراقآمیز ،تخریب ،تهمت ،درو ،،تمسخر دیگران ،ادعاهـای
بدون سهد و مدرك ،وعدههای غیرواقعی ،هتك كرمت ،بردن آبروی افراد ،تحقیر ،افشاء اسرار مخفی
نامزدهای انتخاباتی در رسانههای گروهی ،سایتهای ایهترنتی و ممال  ،تدلیغات رنگین و پرهزیهـه،
انتشار تصاویر فریدهده ،برگزاری مراسم و میهمانیهـای پرخـرج ،توزیـع هـدایا ،خریـد و فـروش آراء،
مدیون شدن نامزدها به صاكدان قدرت و ثروت ،وعدههای غیر مهطدق با وظایت و اختیـارات قـانونی
كاندیداها ،مصرف بیتالمال ،امکانات و فرصتهای اداری برای تدلیغـات انتخابـاتی نامزدهـا ،شـایعه
پراكهی ،مسموم كردن فضای انتخابات و تشویش اذهان عمومی ،آسیب رساندن به سـالمت روانـی و
سیاسی جامعه ،تحریك افکار عمومی ،زیرسؤال بردن نتایج انتخابات ،تضـعیت نظـام ،تـرجیح مهـافع
شخصی و گروهی بر مصالح و مهافع ملی ،نقض اسالمیت و جمهوریت و مانهد این موارد كه در شرع
مقدس اسالم این قدی امور گهاه بوده و از طرف شارع مقدس عقوبت دارد
با مداكثی كه در این بخش مطر شد و با توجه به ایهکه تکام اخالقی در فرد و جامعـه ،مهـم-
ترین هدفی استكه ادیان آسمانی و علمای اخالق كاربردی بر آن تکیه میكههد ،بـه نظـر مـیرسـد
همه افراد در گیر در امر انتخابات باید در چارچوبی كه از طرف عقالی جامعه و در قالـب مهشـورهای
اخالقی وضع میشود ،كركت كههد
همچهین تمام دالیلی كه در ادیان الهی و به خصوص دین مدین اسـالم در زمیهـهی اخـالق از
آیات ،روایات ،عق  ،قوانین اساسی ،مهشورهای اخالقی ،بیانات معلمین اخالق و وجود دارد ،علـی-
الخصوص ادلهای كه در باب مسائ اخالقی در ارتدـاط بـا خلـق وارد شـده و در عرصـهی انتخابـات
اخالقی مورد استهاد قرار گرفته ،اثدات میكهد كه نداید برای رسیدن به هدف از هر وسیلهای اسـتفاده
كرد
جمع بندی

پژوهش كاضر ،این مهم را فرا روی پژوهشگران و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسالمی مـینهـد
كه انتخابات یکی از عرصههای مهم اجتماعی است كه سالمت اخالقـی آن مـیتوانـد جامعـه را بـه
سمت كسب مکارم و فضای اخالقی سوق داده و جایگاه ،اهمیـت و اعتدـار آن در نظـامهـای مـردم
ساالر سدب مشروعیتبخشی به سازمان ،محتوا و رفتار سیاسی جامعه میشود كه با توجه به عملکرد
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پیامدر گرامی اسالم در مشورت با اصحاب و مـردم در زمیهـههـای مختلـت سیاسـی و اجتمـاعی،
دالیلی كه در ادیان الهی و به خصوص دین مدین اسالم در زمیههی اخالق از آیات و روایات ،قـانون
اساسی نظام مقدس جمهـوری اسـالمی ،كتـب كقـوق اساسـی ،مهشـورهای اخالقـی ،وجـود دارد و
همچهین نقش رأی مردم دركکومت اسـالمی و مشـروعیت آن ،بایـد همـهی افـراد درگیـر در امـر
انتخابات در چارچوبی كه از طرف شرع و عقالی جامعه و در قالب مهشـورهای اخالقـی وضـع مـی
شود ،كركت كرده و نداید برای رسیدن به هدف (كرسی قدرت) از هر وسیلهای استفاده نمود
با نگاهی به آیات و روایات ،پیشههادهای زیر میتواند ما را در دستیابی به تحقق نقش اخـالق در
انتخابات یاری رساند:
با توجه به ایهکه در نظام مردمساالر اسالمی ،قانون فص الخطاب اسـت لـذا اخـالق انتخابـات
كکم م كهد ،كلیه نامزدها و طرفدارانشان عم به قانون را به عهوان جلوهاى از فرههگ اجتماع بـه
نمایش گذاشته و درچارچوب قوانین مصرّ و هر آنچه كه در مقام اجرا و نظـارت از طریـق ممـارى
قانون ترسیم م گردد ،اقدام و عم نمایهد
رعایت اخالق در عرصهی رقابتها و تدلیغات انتخابات موجب مـیشـود تـا انتخابـات در طـراز
جامعهی اسالمی با داشتن مؤلفه هاى اساس مشاركت كداكثرى ،رقابت پرشور ،اخالق مدار ،سـالم و
در نهایت انتخابات آگاهانه و توأم با بصیرت ،تحقق پیدا كهد.

از آنمائیكه هدف تشکی كکومت مردم ساالر اسالمی هدایت جامعه بهسوی كمـال اسـت و از
طرفی مردم درس خویش را از كاكمان خود میآموزند بهابراین اگر كاكمان نظام اسـالمی بـه دور از
اخالق انتخاباتی انتخاب شده و بر سر كار آیهد نمیتوان امیـد داشـت كـه مـردم در مسـیر اخـالق و
ههمارهای اجتماعی و اخالقی گام بردارند.

به مهظور تحقق اهداف واالی نظام اسالمی باید گروهها ،اكزاب و جها های سیاسـی موجـود در
جامعه نسدت به هم خوش بین بوده ،همدیگر را تحم كرده و در جریان انتخابات از ایماد تشهج ،بـد
اخالقی ،درگیری ،اهانت و متهم كردن یکدیگر بپرهیزند
اگر نامزدی میخواهد از طریق انتخابات و تدلیغات آن ،مردم را نسدت به مطالدات و كقـوق خـود
آگاه و دربارهی برخی مسائ  ،روشهگری كهد ،باید همواره تقـوا را درنظـر داشـته و كـاری نکهـد كـه
موجب سوءظن و بدگمانی و بیاعتمادی عمومی شود و یا همراه با تهمـت و افتـرا و غیدـت دیگـران
باشد.

ایماد فضای اخالق اسالمی فراگیر در فرایهد انتخابات ،و پذیرش نتیمه نهائی آن ،انتخابـاتی پـر

نقش اخالق در انتخابات حاوم اسالمی
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شور و كماسی را رقم خواهد زد
كتمان كقایق و عدم تدیین آنها از سوی نامزدها در انتخابات تهها برای ضربه زدن به رقیب امری
ضد اخالقی محسوب شده و جایز نیست
بداخالقیهای انتخاباتی ،هرچهد اندك ،به هی روی زیدهدهی جامعه اسالمی ندـوده و بـا مقاصـد
عالی كکومت اسالمی سازگار نیست
ترجیح مهافع ملی و جمعی بر مهافع فردی در انتخابات ،به مهظور تددی انگیزههای قدرت طلدانـه
به انمام خدمت ،نمونه بارز نقش اخالق در انتخابات نظام مردم ساالر اسالمی است
توجه به اص اسالمیت نظام در كهار جمهوریت در انتخابـات ،از مولفـههـای كلیـدی اثرگـذار در
هویت دیهی و مشروعیت نظام مردم ساالری دیهی ،مشاركت انتخاب كههدگان را برجسته میسازد
منابع و مآخذ
 1قرآن كريم

 1نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی 1973 ،ش ،قم ،انتشارات پارسیان
 9ابن شعده كران  ،كسن بن عل  1919 ،ق ،تحف العقول ،محقق :غفارى ،عل اكدر ،قم ،جامعه مدرسین،
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 1ابن كثیر ،أبو الفداء اسماعی بن عمر الدمشق  1117 ،ق ،البداية و النهاية ،بیروت ،دار الفکر
 1ابی علی مسکویه ،بی تا ،تهذيب االخالق و تطهیر االعراق ،قم ،انتشارات بیدار
 1اسالمی محمد تقی و همکاران 1981 ،ش ،اخالق كاربردي ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرههگ اسالمی
 7جدران مسعود ،ترجمه دكتر رضا انزابی 1971 ،ش ،الرائد ،مشهد ،آستان قدس رضوی
 8كر عاملی 1917 ،ش ،وسائل الشیعه ،تحقیق عددالركیم ربانی شیرازی ،تهران ،كتابخانه اسالمیه
 3خمیهی ،رو اهلل 1971 ،ش ،انتخابات و مجلس در كالم و پیام اماام خيینا  ،تهـران ،موسسـه
تهظیم و نشر آثار امام خمیهی
 11الزبیدی 1111 ،ق ،تاج العروس ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دار الفکر
 11زرگری نژاد غالمحسین 1978 ،ش ،تاريخ صدر اسالم (عصر نبوت) ،تهران ،نشر سمت
 11شریعتی سعید 1981 ،ش ،حقوق ملت و دولت در قانون اساس  ،تهران ،نشر اندیشه جوان
 19طداطدائی سید محمـد كسـین 1939 ،ق ،اليیااان يا تيرایر القارآن ،بیـروت ،مؤسسـه االعلمـی
للمطدوعات
 11طدری ،ابو جعفر محمد بن جریر 1987 ،ق ،تاريخ االمم و اليلوك ،بیروت ،دار التراث
 11الطریحی ،مممع الدحرین 1118 ،ق ،تحقیق الرید احيد الحراین  ،تهـران ،مکتـب الهشـر و الثقافـه
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 11همو 1981 ،ش ،يكصد و پنجاه درس زندگى ،قم ،مدرسه امیر المومهیین
 19منشور اخالق انتخابات جيهوري اسالم ايران ،مصوب كمیته تدوین و ترویج1988/1/13 ،
 11نادری شدهم 1988 ،ش ،منشور انتخابات :انتخابات در بیان رهبر معظم انقالب ،تهران ،سروش مل
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