
 

 
 حضور در انتخابات از نگاه قرآن

*میرتقیقادریاالسالموالمسلمینحجت
 

 مقدمه
ی انتخابووات ریاسووت جمهوودری  ر نظووام برگووزاری سوویز همیا  ورای آسووتانه  ر

جمهدری اسالمی، جا  ار  با نگاا قرآنی میزان اهمیت حضودر  ر انتخابوات و رفوتا 
 ، تا بیشتر بوه یپای صخدوق برای انتخاب فر  اصل  را مدر  تحلی  و ارزیابی قرار  ه

تودبر  ر  .گواا نودی ی سیاسی بر  وش ماسوت آرسالت و تکلیفی که  ر ایا عرصه
آیات قرآن کری ، بیانگر ایا معخاست که به  الی  متعد ، حضدر  ر انتخابوات وظیفوه 

 .تدان از انجام آن سر بازز که تحت هیچ عخدانی نمی است و تکلیف نرعی

 حضور در انتخابات، تعاون در نیکی .1
فاسوقیا متموایز ی صوالحیا را از ی مؤمخانوه و متدیخانوهاز مخظر قرآنی، آنچوه حلقوه

تعاون بر نیکی و بّر و نیز فاصله گرفتا از تعاون بر اث  و همیاری با  نومخان  کخد، می
ْقوا »فرماید:  می است؛ از همیا روست که إَواََتّ راّ با

َْ إإإَوإَتعاَوُنااإَعَ ىإا َوإالَتعواَوُنااإَعَ وىإاْثْموما
قو عا

َْ إاَ وَ إَدوديُدإا ُقااإاَ وَ إلَنّ إَواَتّ ُعْدوانا
َْ إَوا هوا  یکهوا و  ورع از ناپا ییکو  ر انجوام ن 1؛ابا
د و از خداوند پوروا یارع نرسانید و هرگز  ر گخاا و ست ، به ه  یارع  هیگر را یدیک
 «.فر استکیه همانا سختکد یخک

جا که حضدر  ر انتخابات به معخای تقدیوت نظوام برخداسوته از ناگفته پیداست از آن
خدن هزاران نهید است، تعاون بر تقدا و بِّر است و حضدر نیوافتا  ر انتخابوات، بوه 

                                                           

 .ندیسخدا و پژوهشگر *
 .2. مائدا: 1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 
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معخای پاسخ  ا ن به خداست  نمخان نظام جمهدری اسالمی و ماداق تعاون بر اثو  
گرو نظام جمهدری اسوالمی سد ندن با  نمخان؛ بخابرایا قطعاً کسانی که  ل  ر و ه 

 .ندند از حضدر  ر انتخابات کدتاهی کخخداند، حاضر نمی ارند و متعبد به قرآن

 حضور در انتخابات، مصداق عمل صالح .2
ی باور مؤمخانه،  انتا رفتوار و عمو  مؤمخانوه اسوت و  انوتا عمو  و رفتوار الزمه

راکه ایا، پیوام و  رس مؤمخانه، حضدر جدی و نایسته  ر انجام عم  صال  است؛ چ
إَأَحدا» :است قرآنی إَرباّ ا باَد ا عا ْكإبا را

َْ حًاإَوإالُي َا ْعَمْلإَعَماًلإصا َْ  ْ ََ إ قاَءإَرباّ ا َا َمْنإكاَنإَيْرُجااإ
پوس  1؛ََ

موان  ار ، ید و ایوافت الطوان او( امیامت و به  ریدار پرور گارش ) ر قیه به  کهر 
 «.نساز  یکعبا ت پرور گارش نرس را  ر کچ یسته انجام  هد و هیارع ناک

یکی از رفتارهای نایسته مؤمخانه، بدون نک که ماداقی از تعاون  ر بّر و نیکی نیوز 
ایا کار، مدجب تقدیت نظوام جمهودری  .رو ، حضدر  ر انتخابات است می به نمار

ی با تأم   ر آیوه .اسالمی و یأس مستکبریا جهان و  ر رأس همه آمریکا خداهد بد 
که حضدر  ر انتخابات به معخای پیدستا  تدان به ایا نتیجه رسید می مبارکه، به آسانی

نورکت نکور ن و حضودر  .ی مؤمخانه و تعاون و همیاری بر تقدا و بّر اسوتبه حلقه
نیافتا  ر ایا امر نیز، به معخای تعاون بر اث  و راضی ندن به ست  مسوتکبریا اسوت؛ 

 فرماید: می ؟دم؟رهبر معظ  انقالب از همیا رو

ا و یع سوخگ هینما سورماایخکه  ران است؛ مث ی  ملت ایگذارع عظ هیانتخابات، سرما
خود و نوما از سود ش اسوتفا ا ک ار مویکوبا آن  کد، بانیگذار می کمی را  ر بانیعظ
گوذارع بزرگوی انجوام  خود، سوپر اک موی موییگوذارع عظ هیران سرمایملت ا .دیخک می
از همووان  اسووت نووما موور م، سووهمی یووکایکآرای  .بوور   هوود و سوود  آن را می می

ا یود، مثو  ایوانداز ه نما  ر صوخدوق مویکی یهر رأ .گذارع گذارع و سپر ا هیسرما
 .ت  ار یورأع هو  اهم یک .دیخک ا میید بخشی از پدل آن سپر ا را تأمیه  ارکاست 

شوتر  ر چشو  مخالفوان و یران بیوهرچه انتخابات پرنودرتر بانود، عظموت ملوت ا
شوترع خداهخود گذانوت و یران حرموت بیودا خداهد ند، براع ملت ایانش   نمخ

 2.ندند ا خدنحال میی وستان نما ه   ر  ن
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 حضور در انتخابات، مبارزه با سلطه دشمنان .3
از الفبای فرهخو و باور قرآنی، ایا است که کفار تحت هیج عخدانی حوق ندارنود بور 

سلطه قورار  هخود؛ از همویا رو قورآن کوری  را تحت آنها  مؤمخیا استیال پیدا کخخد و
نَْنإَلوبْال»فرماید:  می عخدان یک ضابطه و اص  به ُمْؤما

َْ ريَنإَعَ يإا َا ْ كا َا نإَيْجَعَلإاَ ُ إ
ََ و  1؛َوإ

 «افران را بر مؤمخان تسلّطی ندا ا استکخداوند هرگز 
نالِدِه »فرمایخد:  می نیز امام علی ِِ ُقوا اللَه فی ِعباِدِه َو  ُكم ِاَتّ وَن َحّ نی َعنِن الِبقناِع َو رسنؤولَفنِاَنّ

از خدا نسبت به بخودگان و نوهرهایش پوروا کخیود کوه  2؛الَبهاِئِم َو مِطیعوا اللَه َو يَتعُصنوهُ 
ها و حیدانات و خداوند را اراعت کخید حتّی نسبت به زمیا .یّت هستیدمسؤول ارای 

 «.و از نافرمانی او بپرهیزید
ات، حضدر نیافتا پای صخدوق رأی و نانه خوالی کور ن از نرکت نکر ن  ر انتخاب

امتوی  .ی کفار و مستکبریا خداهد بود سازی سلطهایا تکلیف، قطعاً به معخای زمیخه
با نفس مسیحایی رهبور عوارن و سوالکی  ناپذیری( را  ریافته وکه پیام قرآنی )سلطه
اّل   تو خلوف صوالحش رهبور معظو  انقوالب، حضورت آیو چودن اموام خمیخوی

کخد که پس از چه  رند معخدی و سیاسی یافته، هرگز چخیا خطایی نمی ؟دم؟ای خامخه
ی کفوار را فوراه  رلبان، با حضدر نیافتا  ر انتخابوات راا سولطهسال مبارزا با سلطه

 .نماید

 سازی برای نصرت خداحضور در انتخابات، زمینه .4

، یعخوی تعودا  «عِدا»از نظر  هرچخد ممکا است با محاسبات ما ی و ظاهری  نمخان
، یعخی تسلیحات برتری  انته بانخد، اموروز جمهودری «ُعدا»نفر و جمعیت نظامی و 

آسوایی  ر اوج اقتودار نظوامی قورار  ار  و همویا مدجوب صدرت معجزااسالمی به
پوذیر بانود، آنچوه  ر اگر ه   ر جهواتی آسویب .وحشت استکبار جهانی ندا است

؛ از همویا است گیر  امدا های غیبی و نارت حق تعالینمی محاسبات  نمخان قرار
ی کسوانی کوه  نبوال ناورت رسواندن رو قرآن کری  خطاب به سپاا اسوالم و هموه

و إ»فرماید:  می اند، وعدا  ا ا و حق وَيَنإآَمُنوااإلنإَتنُصوُرواإاَ وَ إَينُصورُكمإَوإُيَ بِّ ََّ َهواإا يواإَأيه
کخود و  موی  ید، اگر خدا را یاری کخید، نما را یاریای کسانی که ایمان آور 3؛َأقداَمُكم
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نرکت  ر انتخابات، به معخای نارت و یاری  تر یدبی« .ساز  می هایتان را استدارگام
ای انجوام اگور چخویا ناورت خالاوانه .ی حق و مستضعفیا استرساندن به جبهه

 .گیر ، نباید نک کر  که نارت الهی نایب امت اسالمی خداهد ند

 ضور در انتخابات، مصداق تغییر در سرنوشتح .5
ی مجریه، به معخای مسولب سواختا وی بور سرندنوت کشودر  ر انتخاب رئیس قدا

 و ایا سرندنت، با رأی مستقی  مر م رق  است ی مدیریتی، سیاسی و فرهخگیحدزا
حال که ایا چخیا است، نباید اجازا بدهی  هر کسوی سرندنوت کشودر را  .خدر  می

باید با حضدر اکثریت و انتخاب اصل ، سرندنت سیاسوی، اقتاوا ی،  .ر برعهدا گی
إ: »اسوت تریا فر  محدل ند ؛ چراکه ایا پیوام قرآنوینظامی و فرهخگی، به نایسته لَنّ

إ الإَمَرَدّ ََ َقْاٍمإُلْاءًاإ ْمإَوإلذاإَأراَدإاَ ُ إبا ها َأْنُفسا ُرواإماإبا
ّ
ْا ىإُيَغ

َقْاٍمإَحَتّ ُرإماإبا
ّ
ْا وْنإاَ َ إالُيَغ ُهوْمإما

ََ ُ إَوإماإ ََ

ْنإواٍلإ إما ه آنوان حوال خود  را کو هد تا آن ر نمیییهمانا خداوند حال قدمی را تا 1؛ُدونا ا
چ برگشوتی بوراع آن یبی بخداهد، پس هویر  هخد و هرگاا خداوند براع قدمی آسییتا
 «.ستیاع براع آنان ن خخداکتیارساز و حماکچ  وست و یست و  ر برابر او، هین

 حضور در انتخابات، مصداق شکر نعمت . 6
که به برکت رهبوری فقیوه بلخدمرتبوه،  است بدون نک نظام جمهدی اسالمی، نعمتی

 ر کشدر ما استقرار پیودا کور ا و سوی سوال  عارن و سالک، حضرت امام خمیخی
ا اموه  ؟دم؟پس از وی، همان راا با صال بت و قدرت بیشتر، تدسب مقام معظ  رهبوری

ی وحیانی و قرآنی، کمتریا وظیفه نوکر ایوا نعموت براساس آمدزا .استپیدا کر ا 
های نکر نعمت، حضدر  ر انتخابات است کوه تأییود  یگوری بور یکی از راا .است

نإ»فرمایود:  موی کوه قورآن ؛ چرااست مشروعیت و مقبدلیت نظام جمهدری اسالمی ِا و
ََ

ْنإَكَفْرُتْمإ ِا
ََ ُكْمإَوإ إإَدَكْرُتْمإَْلََيَدَنّ ديد إإإَعَابيلنَّ ََ د، )نعمت خد  را( بور یخکرگزارع کاگر ن 2؛ََ

 «.د استید، مجازات  ندیخکنما خداه  افزو  و اگر ناسپاسی 

 حضور در انتخابات، سپردن امانت به اهلش .7
و بایود آن را بوه  سوت فور ی سوپر  کوه  اسوت از مخظر قرآن، حکدمت امانت الهی

                                                           

 .11. رعد: 1
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نایستگی عملیاتی کر ن محتدایش )همان اوامر و نداهی الهوی و اجورای عودالت( را 
إلَوى»فرماید:  می رو انته باند؛ از همیا  مانوالا

واإاْْلَ إاَ وَ إَيوْأُمُرُكْمإَأْنإُتوَؤُدّ ذاإإإلنَّ هواإَوإلا  ا
َْ َأ

اإ َمّ عا إاَ َ إنا إلَنّ َعْدلا
َْ ا إَأْنإَتْحُكُمااإبا اسا َنإاََنّ ْْ إاَ َ إكاَنإَلمْعًاإَبصوْراًإَحَكْمُتْمإَب إلَنّ ُظُكْمإبا ا همانوا  1؛َيعا

ان مور م یود و هرگواا میوها را بوه صواحبانش بدهه امانتک هد  خداوند فرمانتان می
اسوت آنچوه خداونود نوما را بودان پخود  یکچه ن .دیخک  کد، به عدل حیر ک اورع 

 «.خاستیگمان خداوند نخداع ب بی . هد می
ای صخدوق انتخابات و انتخاب نخ  نایسته، بوه معخوای حضدر امت اسالمی  ر پ

و  اسوت ی نرعی و تکلیف  یخویسپر ن حکدمت و امانت به اصل  است که وظیفه
تداند نانه از کسی که تعهد  یخی  ار ، نمی .ی همه گذانته استی مبارکه برعهداآیه

 فرمایخد: می ؟دم؟رو رهبر معظ  انقالبانجام ایا تکلیف خالی کخد؛ از همیا 

ی کشودر و مودیریت  میوداِن ا ارا .های میدان سیاست باید کختورل نود  یقیخاً ورو ی
خداهخد  ست یک نفر بسپرند؛ لوذا    یک کشدر را میاست کشدر است؛ مگر ندخی

آیود، کیسوت؛  های ایا میدان کخترل ند  و معلدم گر   کسی که  ار  می باید ورو ی
ا ندار ؛ بعد، اعتقا  به ایوا کوار  ار  یوا نودار ؛ بعود، ی ایا کار را  ار  ی اصاًل ُعرضه
بایود کسوانی  .هایی وجود   ار  مالم .فهمد  ر کشدر چه کار باید کر  یا نه اصاًل می

 .بیخی کور ا اسوت قاندن اساسی ایا را پیش .ها را ببیخخد و بسخجخد بانخد که ایا مالم
ی جودان  ؛ لذا چهرااست جدانیخدنبختانه کشدر ما کشدر  . انید نما معیارها را می
کخد، نشاری خدب و قدی و جدانانه  ر ک   سوتگاا اجرایوی وجود   کشدر اقتضا می

نگاا کخید و ببیخید واقعاً چه کسی ررفدار انقالب، ررفدار  یوا، ررفودار  . انته باند
گیری  ؛ چه کسی کفایوت و  نبوالاست عدالت و ررفدار عدم تبعیض بیا فقیر و غخی

   2.زم را  ار ؛ چخیا کسی را پیدا کخیدو نشاط ال
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