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 البالغهنهج تأکید برنقش بیعت در حکومت اسالمی با 

 نویسنده: ابوالفضل فتحی

 دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث قم

 abolfazlfathi1361@gmail.comآدرس پست الكترونيك نویسنده: 

 چکیده

ماهيت و جایگاه بيعت در حكومت البالغه به بيعت در حكومت اسالمی نقش بسزایی دارد. در قرآن و روایات بویژه در نهج 

اسالمی پرداخته شده است. دانشمندان اسالمی در البالی تفاسير قرآن کریم به بررسی جاگاه بيعت در حكومت اسالمی 

ی مبانی فقهی حكومت اسالمی از طرف عالمان دینی نوشته شده است که هر کدام به های مستقلی در زمينهکتاباند. پرداخته

ی بيعت با حق ی اساسی در این ميان این است که، رابطهاند. مسئلهقش بيعت در حكومت اسالمی پرداختهسهم خود به ن

ی مشروعيت الهی و اند. در این نوشتار بر آنيم نظریهوالیت حاکم چيست؟ در پاسخ به این مسئله اقوالی را مطرح نموده

البالغه در این هدف اصلی تبيين دیدگاه نهجبررسی نمایيم. يرالمؤمنين ی امالبالغه و سيرهمقبوليت مردمی را با رویكرد به نهج

در این مقاله از روش توصيفی تحليلی استفاده شده، اطالعات به صورت  است.مخاطب مسلمان بویژه شيعه زمينه برای 

  ای جمع آوری گردیده است.کتابخانه

 حكومت، والیت.البالغه، حكومت اسالمی، مردم، کليدواژه: بيعت، نهج

 مقدمه

اینكه آیا مشارکت مردم در های حكومتی است. مشارکت سياسی و نقش مردم در نظاممسائل مهم در فلسفه سياسی، یكی از 

امور سياسی، یك عنصر تأثيرگذار است یا نه و در فرض تأثيرگذاری، ماهيت این مشارکت، ميزان تأثير و اشكال آن کدامند، از 

در طول زمامداری  هموارهو 1زمامدار سامان نمی یابد،بدون ای ن بحث است. از آنجا که هيچ جامعهایپرسشهای اساسی در 

به همين علت، مسأله مشارکت مردم و نقش آن در زمامداری نيز تاریخی کهن دارد؛ هر چند شكل،  تاریخ وجود داشته است.

متفاوت بوده و هست. پاسخ اسالم به این پرسشها چيست و از ميزان و ماهيت مشارکت، به تناسب فرهنگها، جامعه ها و زمانها 

 دیدگاه اسالم، مشارکت سياسی چه نقشی در حاکميت اسالمی دارد؟

گرفته است این بيعت، که از سوی بزرگان و اشراف، با پادشاه صورت می« بيعت»ین پدیده، در شكل در تاریخ عرب و اسالم، ا

نزدیكان حاکم آغاز و پس از او به ترتيب، هرکس وجاهت و مكانت بيشتری داشت، بيعت یا رئيس قبيله صورت می گرفت، از 

 (602، ص 5، جق1111)علی، می کرد.

                                                           
العدو و یأمن به السبل و یؤخذ به  بهویقاتل ال بد للناس من امیر برّ او فاجر؛ یعمل فی امرته المومن ویستمتع بها الکافر ویبغ اهلل فیها االجل، ویجمع به الفیء . »1 

 (.04)نهج البالغه، خ «. للضعیف من القوی حتی یستریح به بر ویستراح من فاجر
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از بيعت ميان عدی بن « ذی قار»تاریخ عرب پيش از اسالم، مواردی از بيعت به چشم می خورد؛ مثالً طبری در نقل وقایع روز 

و نيز هنگام بررسی اجداد رسول خدا صلی اهلل عليه و آله از  (195و  191، ص 6تا، ج)رک: طبری، بیزید و عدی بن مرنيا

 نام می برد. (652)همان، ص  بيعت ميان قصی بن کالب با فریش و بنی کنانه

پس از اسالم نيز این پدیده ادامه یافت. مردم یثرب، در عقبه با رسول خدا صلی اهلل عليه و آله بيعت کردند. پس از فتح مكه، 

الوداع و در غدیر خم برای جانشينی اميرالمومنين  حجةالعرب با ایشان بيعت کردند. در  ةمردم این شهر و دیگر مناطق جزیر

عليه السالم بيعت کردند. پس از رسول خدا صلی اهلل عليه و آله با خلفای سه گانه و سپس حضرت علی عليه السالم بيعت 

حسن عليه السالم و پس از ایشان با معاویه، یزید و دیگر خلفای اموی و عباسی بيعت کردند. پس از ایشان نيز نخست با امام 

ی به بيعت البالغه چه نقشی در تشكيل حكومت دارد؟ آیا مشروعيت حكومت حاکم اسالمی وابستهبيعت از منظر نهج کردند.

 است؟

 دیدگاه لغت شناسانبیعت از 

به یك معنا اشاره کرده، کارکرد آن را در دو قلمرو تجارت و سياست دانسته اند. لغت شناسان در تعریف بيعت، تا اندازه ای 

بيعت را دست بر دست زدن، به منظور قطعی کردن معامله )در تجارت( و اعالم فرمانبرداری )در سياست( می  خليل فراهيدی

نقل شده است. ابن منظور نيز در  نيز همين معنا (12، ص 11ق، ج1111)زبيدی، از زبيدی (106ق،ص1111)فراهيدی، داند.

« أالتبایعونی علی األسالم؟» معنا می کند و با اشاره به حدیث« عاهده»را به « بایعه عليه»لسان العرب پس از ذکر همين معنا، 

نده، بيعت را پيمان دو جانبه ای می داند که در آن، هر یك از طرفين، آنچه را دارد، به دیگری می دهد. از اینرو، بيعت کن

وی همچنين  (62، ص8ق، ج1110)ابن منظور، فرمانبرداری کردن و حق تصميم گيری در امورش را به بيعت شونده می دهد.

  )همان(«.أصفقوا عليه»همانند آن است که بگویی: « تبایعوا علی األمر»می گوید 

ختلف آن پرداخته است. وی در ه و انواع مدر ميان لغت شناسان فارسی زبان، دهخدا بگونه ای مبسوط به بيان معنای این واژ

فرمانبرداری »بيعت، به نقل از ناظم االطبا، آن را به عهد و پيمان تعریف می کند و به نقل از غياث اللغات، بيعت را  تعریف

معنا می کند. آنگاه خود در تعریف آن، با عبارت « کردن و عهد و پيمان و اخالص خود را در دوستی فروختن و مرید شناختن

 (1550و  1519، ص 1، ج1136) دهخدا، یاد می کند.« یشناختن امارت یا خالفت یا پادشاهی کس»

 تعریف اصطالحی بیعت

ز در مبادالت اقتصادی و تجاری بوده است؛ اما با گذر زمان، در قلمرو زمامداری و حكومت ني« ب ی ع»نخستين کاربرد ماده 

های مخصوص به دیگر، امری رایج است. گاهی واژه های مخصوص به یك قلمرو در قلمروهایبه کار رفته است. استخدام واژه

یك مفهوم، به علت گویایی و وضوح بيشتر، از مرزهای قلمرو خود فراتر رفته، ادبيات دیگر مفاهيم را تحت تأثير خود قرار می 

ان مقصود خود، واژه دهند. این امر، در ادبيات قرآن کریم نيز به چشم می خورد. این کتاب آسمانی، در پاره ای موارد، برای بي

های مرسوم و قابل درک برای جامعه را استخدام کرده، در امور معنوی به کار می برد. استفاده از قالب تجارت و داد و ستد و 

؛ 199و  183، 133، 33؛ آل عمران، آیات 603و  135، 106، 90، 82، 39، 11، 12) ر.ک: بقره، آیات «شراء»واژه هایی چون 

؛ 61؛ توبه، آیه 12) ر.ک: بقره، آیه «تجارت» (95؛ نحل، آیه 111و  9؛ توبه، آیه 102و  11؛ مائده، آیه 31 و 11نساء، آیه 
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و  11؛ مائده، آیه 199و  183، 33؛ آل عمران، آیات 131و  39، 11) ر.ک: بقره، آیات «ثمن» (10؛ صف، آیه 69فاطر، آیه 

معنوی )مثبت یا منفی( ميان انسان و خداوند، با همين هدف بوده برای بيان تعامل  (95؛ نحل، آیه 9؛ توبه، آیه 102

 (62و65، ص1188)پسندیده،است.

، ص 18ق، ج1191)طباطبایی، وارد ادبيات سياسی شده است. ادبيات تجارت به کار رفته، سپس در نيز ابتدا« بيعت»کلمه 

برخی مفسران، پيمان با حاکم را از اینرو بيعت  علت این استخدام، تشابه موجود ميان این دو مفهوم است. به باور (631

برخی شارحان  (19، ص 9ق، ج1962)حقی بروسوی،ناميدند که شبيه معاوضه مالی بوده، هر دو، مشتمل بر مفهوم مبادله اند.

پيمان با حاکم را ( 111)توبه/«الجنةأنَّ اهلل اشتری من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنَّ لهم »حدیث نيز با استناد به آیه شریفه 

 (601، ص 3م، ج1913شوکانی، )به علت شباهتی که با معاوضه مالی دارد، بيعت ناميده اند.

ابن خلدون نيز تأکيد می کند که چون در سياست، همانند تجارت، دست در دست یكدیگر قرار می دهند تا بر پيمان خود 

« انتقال»تشابه این دو مفهوم، در مسأله به بيان دیگر،  (609ابن خلدون، ص)اند. تأکيد کنند، پيمان امارت را نيز بيعت ناميده

 (602، ص 5ق، ج1111)رک: علی، است. در تجارت، صحبت از انتقال مالكيت است و در سياست، صحبت از انتقال قدرت.

مبادله و انتقال، در ادبيات سياسی نيز به  بنابراین، واژه بيعت ریشه در ادبيات تجارت و اقتصاد دارد و به علت تشابه در معاوضه،

 کار رفته است.

از آنچه گفته شد، استفاده می شود که تعریف اصطالحی بيعت، دو رکن اساسی دارد: رکن اول، اینكه بيعت نوعی پيمان و 

معنای اصطالحی بيعت، همان معنای لغوی آن است که عقد و عهد باشد؛ اما  (618، ص 6ج ق،1111)سبحانی، ميثاق است.

السالم نيز در موارد متعددی واژه  مدر روایات اهل بيت عليه کاربرد آن در پيمان ميان رؤسا و پيروان آنان غالب شده است.

باقر عليه السالم در بيان ماجرای غدیر، می به کار رفته است؛ مثالً امام « ميثاق»و « عقد»و « عهد»در کنار واژه های « بيعت»

 (16، ح 115، ص 1ق، ج1111)طبرسی،.«... وجّدد عهده و ميثاقه و بيعته» فرماید:

و اما رکن دوم، اینكه موضوع این پيمان، اطاعت و فرمانبرداری است. به همين علت، گروهی از اندیشمندان، مانند شيخ 

عالمه  (631، ص 18ق، ج1191)طباطبایی،طباطبایی ، عالمه(119، ص 9ق، ج1186طوسی، )طوسی

در تعریف اصطالحی بيعت، دو رکن یاد شده را با یكدیگر به کار گرفته اند.  و ... (،606، ص 1ق، ج1116،)عسكریعسكری

 بيعت؛ یعنی پيمان اطاعت که از دو رکن پيش گفته تشكيل شده است.بنابراین، 

پيمانی است اجتماعی و قطعی بر انتقال قدرت به حاکم و اطاعت از »عبارتست از؛ رسد تعریف جامع بيعت به نظر می

دارد. درست است که بيعت، یك پيمان « پيمان با حاکميت»بيعت، اختصاص به ( 68ص، 1188پسندیده، «)دستورهای او.

به حاکميت صورت گرفته باشد. است، اما هر پيمانی را بيعت نمی نامند. پيمانی بيعت، خوانده می شود که در امور مربوط 

 اهلل با تأیيد تعریف ابن اثير از بيعت، در این باره می گوید: رحمةشهيد مطهری 

بيعت فقط در مورد حاکم و سلطان است. پيمان رفاقت دو رفيق را بيعت نمی گویند؛ یعنی در بيعت، تسليم یك طرف برای »

، موضوع بيعت هر چه باشد، در این هيچ تأثيری ندارد که بيعت بنابراین( 183، ص 13ق، ج1160مطهری، «)یك طرف است.

 فقط یك پيمان سياسی است و آنچه شرط می شود، در قلمرو پيمان سياسی با حاکم است.
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یكی از پدیده های اجتماعی است که قلمرو آن، انسان و جامعه است، نه مذهب و قوميت. از اینرو، هر جا که  بيعت: نکته

بيعت و پيمان ميان مردم و زمامداران نيز یافت می شود؛ همانند خوردن، آشاميدن و زندگی کردن. خوردن  جامعه یافت شود،

و آشاميدن و زیستن را می توان دینی کرد و باید چنين باشد؛ اما این بدان معنا نيست که اگر دینی نبودند و با معيارهای الهی 

به شهادت تاریخ، پيش از . وجود بيعت، به دین و مكتب اسالم وابسته نيست تنظيم نشدند، وجود هم نخواهند داشت. بنابراین،

اسالم نيز بيعت وجود داشته است. از اینرو، بيعت از موضوعات تأسيسی و ابتكاری اسالم نيست، بلكه تقليدی از رفتار و سنن 

بيعت اول و دوم انصار، در ( 610و  618، ص 6ق، ج1111)سبحانی، عرب پيش از اسالم است که اسالم آن را تأیيد کرده است.

)مكارم  آغاز اسالم آوردن آنان، در عقبه، دليل آن است که پيش از اسالم نيز بيعت امری شناخته شده برای عرب بوده است.

 ( 518، ص 1ق، ج1111شيرازی، 

 نقش بیعت مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت

)رک:  اند.های مختلفی را مطرح نمودهنظریهمردم در مشروعيت بخشيدن به حكومت، بيعت نقش  یزمينه دردانشمندان 

 (81-51، ص1188ورعی، 

 مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی -1 

بنابراین دیدگاه، مردم هيچ نقشی در مشروعيت بخشيدن به حكومت ندارند. اگر مشروعيت حكومت، به معنای مستند بودن آن 

ت خداوند متعال باشد و حاکمان با واسطه یا بی واسطه از جانب خداوند به اذد، همين که مبنای تأمين حكومتی، به شرع باش

این مقام نصب شده، موظف به اجرای قوانين شریعت باشند، چنين حكومتی مشروع است و اگر مشروعيت حكومت به معنای 

مردم از حكومت باشد، باز هم مردم نقشی در مشروعيت حق امر و نهی و تصرف در شؤون زندگی مردم و لزوم اطاعت 

بخشيدن به حكومت ندارند؛ زیرا حق حاکميت و امر و نهی، ذاتًا از آن خدا است و این حق را به هر کسی که تفویض کرده 

حاکمان تفویض  باشد، تنها او حق امر و نهی پيدا می کند. حق امر و نهی، اصالتاً از آن مردم نيست تا آنان چنين حقی را به

 (.53 /)انعام« إِنِ الحُكمُ إِال لِلَّهِ»کنند: 

 -مانند امام معصوم -در این دیدگاه، تفاوتی ميان عصر حضور و عصر غيبت نيست. چه حاکم منصوب خاص از سوی خدا باشد

از سوی خداوند ایجاد  مردم حق حق امر و نهی را به او نمی دهند، بلكه این حق -مانند فقيه عادل -و چه منصوب عام باشد

. بدون حضور و حمایت مردم، حكومت نمی تواند تأسيس شود رت، مقبوليت و کارآمدی هستندشرط قد فقط، می شود. مردم

بنابراین، ماهيت بيعت مردم با حكومت، فقط اعالن حمایت، وفاداری و پيروی از قوانين و  و تداوم یابد و به اهداف خود برسد.

شتر. مردم وظيفه دارند در راه حاکميت حاکمان منصوب از طرف خداوند تالش کرده، پس از تأسيس مقررات است، نه بي

 حكومت نيز از آنان پيروی کنند و اگر در این امر، کوتاهی کنند، مرتكب گناه شده، در پيشگاه خداوند مسؤول خواهند بود.

رند و نه خواست و رضایتشان شرط تصدی حكومت از سوی در این نگاه، مردم نه در اعطای والیت به معصوم یا فقيه نقش دا

آنان است. جواز تولّی و تصدّی حكومت از سوی شخص منصوب، منوط به رضایت اکثر مردم نيست. اگر امام یا فقيه بتواند با 

ت و تأمين حمایت چهل درصد مردم نيز حكومت را به دست گيرد، موظف است چنين کند و البته باید بكوشد با ارشاد و هدای

پرسشی که مطرح می شود، آن است که اگر هر فقيه جامع الشرائطی در عصر  حقوق مردم، اکثر آنان را با خود همراه سازد.
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غيبت به والیت منصوب شده باشد و اتفاقاً در زمانی خاص، چند فقيه جامع الشرائط وجود داشت و با توجه به اینكه جواز 

دم نيست، کداميك از آنان حق اعمال والیت و حاکميت دارد؟ آیا در یك جامعه، ممكن است تصدی نيز منوط به آرای اکثر مر

 که افراد متعددی در رأس حكومت قرار گيرند؟

 این دیدگاه، راههای مختلفی را برای حل این مشكل پيشنهاد می کند:

، تكليف از دیگران ساقط می شود. والیت از هر فقيهی که زودتر از دیگران به انجام دادن وظيفه در این عرصه مبادرت کرد -1

مقوله حق نيست که با تزاحم حقوق روبه رو شویم، بلكه انجام دادن تكليفی کفایی است. اگر به مقدار نياز به انجام دادن این 

نند، تكليف مبادرت شد، دیگران تكليفی نخواهند داشت. اینكه فقيهان، نقض حكم حاکم را توسط حاکم دیگر جایز نمی دا

 1(16، مساله 62: ص1ج تا،بی )طباطبایی یزدی،بيان همين واقعيت است.

ممكن است فقيهی بتواند با بيعت و حمایت گروهی از مردم، زمام امور جامعه را به دست گيرد. در این صورت، بيعت مردم به 

 فقيهان دیگر است. والیت او مشروعيت نمی بخشد، بلكه سبقت جستن او به اعمال والیت، موجب تقدم او بر

عمل به قاعده معروف قرعه که در فقه برای حل مشكالت، پيش بينی شده است؛ یعنی قرعه به نام هر فقيهی افتاد، او  -6

تا، مجموعه اسناد و مدارک تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی، بخش )ورعی، بیمتصدی حكومت می شود.

 6مصاحبه ها، مصاحبه با محمد مومن( 

تشكيل شورایی از فقيهان جامع شرایط تا به صورت شورایی متصدی حكومت شده، جامعه را اداره کنند. رهبری شورایی،  -1

ی، بر همين اساس پيش بينی شده بود که در شورای بازنگری قانون اساسی، در قانون اساسی جمهوری اسالمی، پيش از بازنگر

 -522،  ص 1182ورعی، )هم به علت فقدان دليل و هم به علت تجربه ناموفق مدیریت شورایی، از قانون اساسی حذف گردید.

528).1 

 تصدی حکومت، منوط به رأی اکثر مردم -2

است. خداوند که حق حاکميت دارد، آن را به بعضی از بندگان خود تفویض حكومت از آن حاکمان منصوب از سوی خداوند 

می کند؛ در عصر حضور، به امام معصوم و در عصر غيبت، به فقيه عادل. مشروعيت والیت و حكومت آنان مستند به نصب الهی 

ل بخواهند عمالً متصدی حكومت است؛ اما مردم نيز در مشروعيت، نقش دارند؛ به این معنا که اگر امام معصوم یا فقيه عاد

شوند و در سطح گسترده در جامعه به اعمال والیت بپردازند، بدون بيعت مردم یا حضور آنان در انتخابات و برگزیدن حاکم 

 منصوب الهی، مجاز به اعمال والیت نخواهند بود.

                                                           
 تهران، دارالکتب االسالمیه. العروة الوثقی،تا، بی ،محمد کاظم طباطبای یزدی،. 1 

جمهوری اسالمی، بخش مصاحبه ها، مصاحبه با محمد مومن، موجود در مجموعه اسناد و مدارک تدوین و بازنگری قانون اساسی تا، بی ، جواد،ورعی. 2 

 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.

 چاپ اول، قم، دبیخانه مجلس مجلس خبرگان رهبری.نون اساسی جمهوری اسالمی ایران به روایت قانونگذار، مبانی و مستندات قا، 1331، ، جواد ورعی.  3 
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یت بپردازد؛ بدون آنكه مردم با او بيعت کنند امام یا فقيه می تواند در محدوده امور حسبيه و امور ضروری جامعه به اعمال وال

و رضایت آنان در تصدی امور حسبيه تأثيری داشته باشد. آنان موظف به تصدی این امورند و خواست و رضایت مردم نقش و 

ر مردم، تأثيری در آن ندارد. اما اعمال والیت در سطح جامعه و تشكيل حكومت، به بيعت مردم با آنان بستگی دارد. باید اکث

کسی را که خداوند به والیت نصب کرده است به عنوان متصدی حكومت برگزینند و بپذیرند تا او بتواند اعمال والیت کند؛ زیرا 

 حكومت، ساماندهی امر مردم است و بدون حضور و نقش آفرینی آنان امكان پذیر نيست.

نقشی ندارند، اما اعمال والیت از سوی آنان در سطح جامعه و  در این دیدگاه، مردم هر چند در اعطای والیت به معصوم یا فقيه

حكومت، به خواست و رضایت مردم بستگی دارد. بنابراین، مردم در مشروعيت اعمال والیت نقش دارند، هر چند در اصل نصب 

داوند تشكيل می شود آنان به والیت و سرپرستی جامعه، نقشی نداشته باشند. به بيان دیگر، حكومت اسالمی، گرچه به اذن خ

و امام یا فقيه از سوی او به منصب والیت برگزیده می شوند، اما اگر اکثر مردم، به هر علتی خواهان حكومت مشروع امام یا 

فقيه نباشند، آنان خود را بر مردم تحميل نمی کنند و به زور بر مردم حكم نمی رانند؛ زیرا حكومتی که بر تحميل خود و زور 

 د، مشروعيت ندارد.استوار باش

حكومتی که علی رغم ميل مردم بخواهد بر آنان حكومت کند، حتی اگر امام معصوم هم در رأس آن باشد و در پی تحقق 

احكام دین باشد، مشروعيت ندارد؛ هر چند مردم در این نخواستن، مسؤول و گنهكارند؛ زیرا موظف به پذیرش والیت کسی 

منصب برگزیده شده است. اما اگر مردم به علت فقدان رشد و تربيت غلط از پذیرش  هستند که از سوی خداوند به این

 حاکميت امام یا فقيه سر باز زدند، شخص منصوب، خود را بر مردم تحميل نمی کند.

 مشكلی که در دیدگاه قبلی بروز می کرد که چگونه افراد متعددی در عصر غيبت می توانند متصدی امر حكومت شوند، در این

دیدگاه پيش نمی آید؛ زیرا تصدی حكومت از آن هر فقيهی نيست تا در صورت تعدد فقها به دنبال راه حل باشيم، بلكه تصدی 

از آن فقيه منتخب مردم است و فقيه جامع الشرائط غير منتخب، هر چند والیت دارد، اما نمی تواند به اعمال آن در سطح 

هی است که اکثر مردم از ميان فقيهان واجد شرایط برای تصدی امر حكومت، یكی جامعه پرداخته، متصدی حكومت گردد. بدی

 از آنان را انتخاب می کنند. البته طرفداران این دیدگاه را می توان به دو گروه تقسيم کرد:

ای کسانی که معتقدند تفاوتی ميان عصر غيبت و عصر حضور نيست. همانگونه که در عصر غيبت، تصدی حكومت به آر -1

 اکثر مردم بستگی دارد، در عصر حضور نيز تصدی امر حكومت، به بيعت مردم با امام منصوب بستگی دارد.

کسانی که معتقدند این دیدگاه، ویژه عصر غيبت است، اما در عصر حضور، همان که در دیدگاه نخست توضيح داده شد،  -6

حمایت و پشتيبانی از آن است، نه بيشتر. اگر اکثر مردم بيعت درست است. بيعت مردم نشانه اعالم وفاداری به حكومت و 

 نكنند و امام بتواند با بيعت اقليتی از مردم، زمام امور جامعه را به دست گيرد، مجاز و موظف به آن است.

 ، در عصر غیبت«مردمی -الهی»در عصر حضور و مشروعیت « الهی»مشروعیت  -3

در عصر غيبت متفاوت است. در زمان حضور، امام معصوم از سوی خداوند به امامت و  نقش مردم در زمان حضور در نقش آنان

رهبری جامعه برگزیده شده است و مردم موظف به پيروی از دستورهای حكومتند. خواست و رضایت مردم، نه در مرحله 
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خدا به والیت نصب شده، موظف  اعطای والیت به معصوم و نه در مرحله تولّی و تصدّی حكومت، نقشی ندارد. امام از سوی

 است متصدی امر حكومت شود، هر چند با حمایت و همراهی گروهی از مردم.

پس در این دیدگاه، تصدی امر حكومت از سوی امام معصوم، منوط به خواست و رضایت اکثر مردم نيست. اما در عصر غيبت، 

امری محال و غير ممكن است و امری که ثبوتاً محال و غير  اساساً نصب، امكان پذیر نيست. نصب عام فقيهان عادل، ثبوتاً 

ممكن باشد، اقامه دليل برای اثبات آن، نامعقول است. حتی اکر ثبوتاً امری ممكن باشد، دليل معتبری بر نصب فقيه عادل به 

ل اعتمادند. البته شرع والیت و سرپرستی جامعه نداریم. دالیل عقلی و نقلی که به آنها استناد می شود، مخدوش و غير قاب

مقدس برای حاکم در عصر غيبت، شرایط را معين کرده است و شخص فاقد این شرایط نمی تواند متصدی حكومت گردد. 

والیت تنها از آن کسی است که دارای آن شرایط باشد و چون ممكن است افراد واجد آن شرایط، در عصر غيبت متعدد باشند، 

و  6، باب پنجم، فصل 1ق، ج1108)منتظری، دی حكومت است که از سوی مردم انتخاب شود.از اینرو، شخصی مجاز به تص

 از ميان افراد واجد شرایط، والیت از آن کسی است که از سوی مردم انتخاب شود. 1(1

در این دیدگاه، کسی که مردم او را انتخاب نكنند، اصالً والیت ندارد؛ زیرا هر فرد واجد شرایطی منصوب نيست، گرچه دایره 

انتخاب مردم نيز محدود به انتخاب افراد دارای شرایط مورد نظر شرع است. مردم نمی توانند شخص فاقد شرایط را انتخاب 

گونه که شخص واجد شرایط غير منتخب، والیت ندارد، شخص منتخب فاقد شرایط نيز کنند تا متصدی امور جامعه شود. همان

والیت ندارد. والیت از آن کسی است که هم واجد شرایط باشد و هم منتخب اکثر مردم. بدین وسيله، حكومت از نظر منبع 

. در نتيجه، مشروعيت حكومت مشروعيت، از یك سو به آیمان و وحی متصل است و از سوی دیگر به زمين و انتخاب مردم

 مردمی است. -اسالمی، دوگانه و الهی

در این دیدگاه، حاکميت و والیت فقيه دارای شرایط و منتخب مردم، نافذ است. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه پيشين این است 

ی برای حاکم تعيين گردیده که بر اساس این نظریه، اصوالً در عصر غيبت، کسی به والیت نصب نشده است، بلكه تنها شرایط

است، در حاليكه در دیدگاه قبلی، فقيه جامع شرایط، به والیت نصب شده است؛ اما تولّی و تصدی امر حكومت به آرای اکثر 

مردم بستگی دارد. در عين حال، معتقدین به این دیدگاه، بر این باورند که در صورت استنكاف مردم از شرکت در انتخابات، 

) را مجبور به این کار کرد؛ زیرا حكومت و حفظ آن، از ضروریات است و مردم، موظف به انتخاب حاکم واجد شرایطند.باید آنان 

 (53رک: همان، 

 در عصر غیبت« مردمی»در عصر حضور و مشروعیت « الهی»مشروعیت  -4

اما در عصر غيبت، حاکميت به مردم در عصر حضور، حاکميت از آن امام معصوم است؛ زیرا او مرتكب خطا و اشتباه نمی شود؛ 

واگذار شده است و مردم از حق تعيين سرنوشت، برخوردارند و زمام امور جامعه را به هر کسی که بخواهند اعطا می کنند. 

حاکمان، وکيل مردمند و با قرار گرفتن در رأس حكومت، امور مردم را سامان می بخشند. گرچه مشروعيت حكومت، الهی 

عصر غيبت، خداوند امور را به مردم واگذار کرده است و مردم می توانند امور خود را به فقيه یا غير فقيه، واگذار  است، اما در

                                                           
 قم، مرکز العالمی للدراسات االسالمی.دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیه،.ق، 1043، ، حسینعلیمنتظری. 1 
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کنند و هر کسی را که برای اداره امور جامعه، بر اساس احكام و قوانين شرعی تواناتر باشد، انتخاب کنند. دليلی بر اینكه والیت 

 اگذار شده باشد، نداریم. دالیل ارائه شده نيز برای اثبات این مطلب، ناکافی است.و حاکميت در عصرغيبت، به فقيه و

اگر در عصر حضور، حاکميت در اختيار امام معصوم است، بدین علت است که معصوم، امام جامعه است و حكومت نيز یكی از 

به مردم واگذار شده است، هر چند شؤون امامت و رهبری؛ اما در عصر غيبت که دستمان از معصوم کوتاه است، حكومت 

اکمان، موظف به قوانين شرع قوانين شرع، مبنای اداره حكومت است و باید ساختار حكومت را به گونه ای طراحی کرد که ح

 باشند.

این دیدگاه، مبنا و منبع مشروعيت حكومت، در عصر غيبت، متفاوت با عصر حضور است. در عصر حضور، منبع  بر بنا

صب الهی است؛ اما در عصر غيبت، انتخاب مردم است. حكومتی که مردم مؤسس آن نباشند، مشروعيت ندارد. پس مشروعيت ن

حكومت در عصر حضور، الهی و در عصر غيبت، مردمی است. هر چند اگر معتقد باشيم که خداوند این حق را به مردم وانهاده 

فسير خاص خود، از آن جهت که قوانين شریعت، مبنای حكومت است، مردمی باشد، اما به ت -است، به یك معنا می تواند الهی

 الهی و از آن جهت که حاکمان از سوی مردم انتخاب می شوند، مردمی است.

 مردمیروعیت مش -5

است که چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت، حكومت امری بشری و زمينی است، نه امام معصوم مأمور به  منظور این

تشكيل حكومت است و نه فقيه عادل. حتی پيامبر صلی اهلل عليه و آله نيز چنين شأن و وظيفه ای نداشت. پيامبر صلی اهلل 

نان به سوی سعادت ابدی است. حكومت و سياست از اهداف دین عليه و آله مأمور رساندن پيامبر الهی به مردم و هدایت آ

نيست؛ زیرا دین برای تأمين سعادت اخروی بشر آمده و عهده دار اموری است که بشر از انجام دادن آنها ناتوان است. حكومت 

 د باشد.و اداره جامعه از اموری نيست که بشر از عهده آنها بر نياید و به حضور دین در این زمينه نيازمن

بنابراین دیدگاه، حكومت برخاسته از اراده و رضایت مردم است و هيچگونه جنبه الهی و آسمانی ندارد. همين که مسلمانان در 

جامعه، عده ای را به نمایندگی خود انتخاب کنند تا مدیریت جامعه را بر عهده بگيرند، حكومتشان اسالمی است، به معنای 

شروعيت حكومت، به معنای حق حاکميت و امر و نهی و لزوم اطاعت از قوانين حكومت، صد در حكومت مسلمانان. پس منبع م

 صد زمينی و مردمی است.

 بررسی و تثبیت دیدگاه اول

، دیدگاه اول است؛ یعنی نصب امام معصوم در عصر حضور و نصب مطرح شده، تنها دیدگاه مورد قبول از ميان دیدگاههای 

. رأی مردم از نظر مشروعيت بخشی به حكومت امام و فقه، تأثيری ندارد؛ هر چند از جنبه عملی فقهای عادل در عصر غيبت

شدن حكومت و تحقق خارجی و کارآمدی و کارآیی آن، تأثير فراوانی دارد، بگونه ای که نمی توان از آن چشم پوشيد یا آن را 

هرگز نمی تواند جنبه تحميلی و اجباری به خود گيرد.  کم اهميت دانست؛ به ویژه آنكه حكومت امام معصوم و فقيه عادل،

تحميلی نبودن  البته مشروعيت حكومت اسالمی به آرای اکثر مردم بستگی ندارد، اما نباید خود را بر مردم تحميل کند.

چنين مردم با آن مخالفند، تحميلی و اجباری بداند،  %80حكومت، امری عرفی تلقی می شود. اگر عرف، حكومتی را که 

حكومتی افزون بر آنكه نمی تواند ادامه حيات بدهد، مشروع هم نخواهد بود. عدم مشروعيت آن، بدین علت نيست که اکثر 
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مردم با آن مخالفند و چون رأی اکثریت معتبر است، چنين حكومتی فاقد اعتبار و مشروعيت است، بلكه بدین علت است که 

به زور متوسل شود و مردم را با سرنيزه ساکت کند تا به چنين حكومتی تن  چنين حكومتی برای تداوم حيات خود، باید

بدهند. توسل به زور و سرنيزه، برای واداشتن مردم به پيروی از قوانين حكومت، در مكتب اسالم مشروعيت ندارد. مردم باید 

عه، همچون امام معصوم یا فقيه برای رسيدن به سعادت و بهره مندی از نعمت حكومت اسالمی و حاکميت افضل افراد جام

عادل، تالش کنند و بدون خواسته و اراده آنان چنين چيزی تحقق نمی یابد. اگرچه امام و فقيه، موظف به اعمال حاکميت و 

برقراری عدالت و اجرای احكام اسالمند، اما این مهم، با همراهی و پشتيبانی مردم محقق می شود، نه از راههای تحميلی و غير 

 دی.عا

هر چند در دیدگاه نخست، امام معصوم و فقيه عادل به والیت و سرپرستی جامعه نصب شده اند و مردم نيز موظف به اطاعت 

از آنانند و جواز تصدی آنان، منوط به خواست و رضایت اکثر مردم نيست، اما این هرگز به معنای جواز و مشروعيت تحميل 

نيست. معموالً این نظریه با جواز حكومت بر مردم، مالزم قلمداد می شود. در حاليكه  خود بر مردم و برقراری حكومتی تحميلی

حكومت زور و تحميلی، در اسالم به حكم اولی مشروعيت ندارد، تنها سخن در معنا و مفهوم حكومت تحميلی است. چه 

 حكومتی را می توان حكومت زور و تحميلی خواند؟

مام معصوم یا فقيه عادل بتواند با همكاری و حمایت گروههایی از مردم حكومتی را بنا کند، مفاد این نظریه، آن است که اگر ا

موظف به قيام و اقدام به تشكيل حكومت و فراهم ساختن زمينه های عملی شدن احكام اسالم است. به راستی مبنای قيام 

آیا دعوت کوفيان و بصریان از امام و اعالن  امام حسين عليه السالم بر ضد حكومت اموی با هدف تأسيس حكومت، چه بود؟

حمایت از قيام آن حضرت بر ضد حكومت یزید و گرفتن حق اهل بيت رسول خدا صلی اهلل عليه و آله از غاصبان، بر اساس 

 خواست و رضایت اکثر مردم بود؟

ا باید فاقد مشروعيت دانست. اگر مشروعيت تأسيس حكومت، به رضایت و خواست اکثر مردم باشد، پس قيام و حرکت امام ر

آیا اگر امام عليه السالم با حمایت کوفيان می توانست حكومت یزید را ساقط کند، مجاز بود خود را خليفه پيامبر بخواند و بر 

مسند خالفت بنشيند؟ اگر خواست و رضایت اکثر مردم، معيار باشد، پاسخ این پرسش، منفی است؛ یعنی تا اکثر مردم با آن 

بيعت نكنند، حكومت و خالفت ایشان مشروع نخواهد بود. در حاليكه از دیدگاه تشيّع، حكومت، حق و وظيفه امام بود  حضرت

و می توانست و می بایست بر ضد حكومت اموی قيام و آن را ساقط کند و خود در رأس حكومت قرار گيرد. دیدگاه نخست به 

 پرسش مطرح شده، پاسخ مثبت می دهد.

مردم جامعه از حكومت امام معصوم یا فقيه عادل حمایت کنند، حكومت او نامشروع و فاقد وجاعت قانونی و  %50آیا اگر 

یا  %19مردم از آن حمایت کنند، مشروع و مجاز است؟ آیا می توان حكومتی را که با حمایت  %51حقوقی و غاصبانه و اگر 

مردم تأسيس شده است، آزادانه و انتخابی  %51با پشتيبانی مردم بر پا شده است، تحميلی دانست و حكومتی را که  50%

شمرد؟ اگر خداوند به معصوم و فقيه، حق حاکميت داده است و او موظف به اعمال حاکميت و تحقق احكام و قوانين اسالمی 

از مردم، حكومت را  %19است، مردم نيز حق دارند از نعمت والیت و رهبری آنان برخوردار باشند. اگر حاکم منصوب با حمایت 

به دست گيرد و در اندک زمانی بتواند توجه اکثر مردم را به خود جلب کرده، آنان را حامی و شتيبان خود یازد، آیا چنين 

آرای مردم بر پا شود، اما به علت رفتار ناشایست خود با مردم،  %51حكومتی نامشروع است؟ در مقابل، اگر حكومتی که با 
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کف بدهد و درصد آرائش به کمتر از نصف کاهش یابد، آیا همچنان تا پایان دوره انتخاب خود مشروعيت حاميان خود را از 

پرسشها و ابهامهای یاد شده، به سادگی رفع شدنی نيستند و مدافعان مشروعيت با رأی اکثریت را با مشكلی جدی روبه  دارد؟!

 رو می سازند.

عيت تصدی حكومت، به خواست و رضایت اکثر مردم بستگی ندارد؛ بگونه ای جان کالم آنكه، بر اساس دیدگاه نخست، مشرو

که بدون آرای اکثر مردم تصدی حكومت، نامشروع و غاصبانه باشد. ولی این سخن، به معنای جواز اعمال زور و تحميل 

کميت امام معصوم یا حكومت نيست؛ زیرا تصدی می تواند با حمایت بخشی از جامعه باشد؛ بخشی که حق دارند از نعمت حا

فقيه عادل برخوردار باشند و تصدی حكومت توسط امام یا فقيه با حمایت آنان، عرفاً تحميل خود بر مردم نيست. فرض هم بر 

به بيان دیگر،  این است که مخالفان، هر چند دارای اکثریت عددی باشند در مخالفت خود با حاکميت امام یا فقيه، گنهكارند.

آرای مردم باشد، بلكه حكومتی که حمایت اقليت قابل توجهی  %51حتماً حكومتی نيست که فاقد دست کم  حكومت تحميلی،

را به همراه دارد، اما عده بسياری از افراد جامعه نيز بی توجه و ساکتند و تنها اقليتی به مخالفت با آن می پردازند، می تواند 

آرای مردم، زمام  %10یا  %65نای حكومتشان دموکراسی است، دولتمردان با مشروع باشد. امروزه در بسياری از کشورها که مب

امور را در دست دارند و مدافعان دموکراسی، حكومت آنان را فاقد مشروعيت نمی دانند و چه بسا اکثر افراد جامعه، با آنان 

ی را مالک انتخابی یا تحميلی بودن مخالف باشند، اما تنها گروهی مخالفت خود را اظهار کنند. پس نمی توان اکثریت عدد

 (33-32، ص1188)ورعی، حكومت دانست.

 دالیل عدم جواز حکومت تحمیلی

آن دسته از دالیل عقلی یا نقلی که انسان را موجودی خود مختار معرفی می کنند و می گویند انسان قادر است راه سعادت و 

دليلی بر عدم جواز حكومت تحميلی باشند. اگر فلسغه حكومت، تأمين  هدایت و یا راه شقاوت و گمراهی را بپيماید، می توانند

عدالت باشد، برقراری عدالت که فلسفه بعثت پيامبران هم شمرده شده است به خواست و همت مردم بستگی دارد. قرآن کریم 

 اقامه قسط را وظيفه مردم دانسته است:

 (.65(: 53)حدید )« نَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِلَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَأَنزَل»

اگر فلسفه حكومت، ایجاد زمينه های رشد و تعالی اخالق و معنوی شهروندان باشد، آن هم به اراده و خواست مردم بستگی 

هایی تحميل شدنی نيستند، ارزش آنها به انتخاب آزادانه دارد و نمی توان آن را به مردم تحميل کرد. افزون بر آنكه چنين آرمان

 مردم است.

عدم جواز تحميل خود بر مردم، در گفتار و سيره پيشوایان معصوم ما وجود دارد. برخی از سخنانی که پيش تر، از اميرمومنان 

م نيز به علت بی وفایی مردم و علی عليه السالم نقل کردیم، شاهدی بر این مدعا است؛ چنانكه امام حسن مجتبی عليه السال

بن ابی سفيان واگذار کرد. این واگذاری، بدین علت نبود که اگر حضرتش بر مسند  یةخيانت به پيشوایشان، حكومت را به معاو

حكومت می ماند و همچنان به اعمال حاکميت می پرداخت، به علت عدم رضایت مردم، فاقد مشروعيت بود؛ اما چون به 

د که ادامه حكومت، مستلزم تحميل خود بر مردم بود و از آنجا که حكومت تحميلی، سرانجام خوش و موفقی مرحله ای رسي

ندارد، از اینرو، هرگز از حاکم بر حق خواسته نشده است که با تحميل خود بر مردم، حكومت کند. امام مجتبی خود در مواضع 
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اشاره می فرماید. شيخ طوسی متن خطبه ای را از آن حضرت حكایت متعدد، پس از واگذاری خالفت به معاویه، به این نكته 

 می کند که در ضمن آن می فرماید:

جَلَّ( َهارُونَ فِی اللَّهُ )عَزَّ وَ الُْأمَّةُ وَ َبایَعَتْكَ یَا ابْنَ حَرْبٍ، وَ لَوْ وَجَدْتُ عَلَيْكَ َأعْوَاناً یَخْلُصُونَ مَا بَاَیعْتُكَ، وَ قَدْ جَعََل  وَ قَْد خَذَلَتْنِی» 

)شيخ  «...  غَيْرَنَا، َو َلمْ نَجِدْ عَلَيْهِمْ َأعْوَاناً،سَعَةٍ حِينَ اسْتَضْعَفَهُ قَوْمُهُ وَ عَادَْوهُ، َکذَلِكَ أََنا وَ َأبِی فِی سَعَةٍ حِيَن تَرَکَتْنَا الُْأمَّةُ َو َبایَعَتْ

ا تو ای فرزند حرب! بيعت کرده اند و اگر من بر ضد تو یاورانی ؛ اینك این امت، مرا رها کرده، ب1(522ق:  1111طوسی، 

مخلص می یافتم با تو بيعت نمی کردم و خدای عزوجل هنگامی که مردم، هارون را ضعيف شمردند و با او دشمنی کردند، او 

ت کردند و یاورانی نداشتيم در را )از سوی خود( در آزادی قرار داد. این چنين من و پدرم، چون امت، ما را رها و با دیگران بيع

 آزادی هستيم.

 آنگاه حضرت، در پایان سخنرانی، این چنين به مردم هشدار می دهد:

، وَ خَامَرَکُُم الطُّغْيَانُ وَ قَدْ صَارَعَُكمُ النُّكُوصُأَیُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا وَ عُوا، وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ رَاجِعُوا، وَ هَيْهَاتَ مِنْكُُم الرَّجْعَةُ إِلَى الْحَقِّ، وَ » 

(؛ هان، ای مردم! بشنوید و دقت 523)همان: .«مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى َو السَّالمُ عَلى« 1« »أَ نُلْزِمُكُمُوها َو أَنْتُْم لَها کارِهُونَ»الْجُحُودُ 

حاليكه رویگردانی از حق بر شما چيره کنيد و از خدا بترسيد و برگردید و از شما چه دور است که به سوی حق برگردید، در 

 گشته و سرکشی و انكار به جانتان رسيده است. آیا ما باید شما را در حاليكه بدان اکراه دارید، به آن وادار کنيم؟

 چنانكه پس از رحلت امير مومنان علی عليه السالم نيز امام حسن عليه السالم در یك سخنرانی خطاب به مردم می فرماید:

ضَضَنْا َعلَى الْقَذَى وَ إِنْ أَرَدْتُمُ الْمَوْتَ بَذَلْنَاهُ مُعَاوِیَةَ َقدْ َدعَا إِلَى أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ عِزٌّ وَ لَا نَصَفَةٌ فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْحَيَاَة قَبِلْنَاهُ مِنْهُ وَ أَغْ إِنَّ »

(؛ معاویه به چيزی فرا خوانده 61: 11ق، ج  1101مجلسی، و  691ق، ص1081دیلمی، ) 6...«فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ حَاکَمْنَاُه إِلَى اللَّهِ 

است که عزت و انصاف در آن نيست. پس اگر شما مردم خواستار زندگی دنيا هستيد، ما آن را از شما می پذیریم و خار در 

يم و حكومت و داوری را به چشم تحمل می کنيم و اگر خواستار مرگ و شهادت باشيد، ما جانمان را در راه خدا فدا می کن

 خدا می سپاریم.

 (183، ص13ق، ج1160)مطهری، برخی از اندیشمندان اسالمی نيز بر نفی حكومت تحميلی و مبتنی بر زور تأکيد کرده اند.

نظر مردم، تعيين کننده است، اما » رهبر معظَّم انفالب، در سخنرانی خود، در جمع صاحب نظران و محققان، اظهار داشتند:

نسبت به آن انسانی که دارای معيارهای الزم است. اگر معيارهای الزم، در آن انسان نباشد، انتخاب نمی تواند به او مشروعيت 

ببخشد ... کسی که معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دینداری کامل و آگاهی الزم برخوردار است، اگر مردم او را قبول 

، 1121)مقاالت سومين کنفرانس وحدت اسالمی، « . چيزی به نام حكومت زور در اسالم نداریم.نكنند، باز مشروعيت ندارد

هر چند این بيان، در دیدگاه دوم صراحت دارد، اما آن بخش از سخن که وجود حكومت زور در اسالم را نفی می  1(11-16ص

امام یا فقيه به والیت نصب شده است و جواز مقتضای ادله آن است که  کند، شاهدی بر عدم جواز حكومت تحميلی است.

                                                           
 ،دار الثقافة.قم  چاپ اول،  األمالي )للطوسي(، ،ق4141 طوسى، محمد بن الحسن،. 1 

مجلسى، محمد باقر بن يت عليهم السالم.   مؤسسة آل الب چاپ: اول، قم،  أعالم الدين في صفات المؤمنين، ق،8041 ديلمى، حسن بن محمد،. 2 

 األئمة األطهار، چاپ دوم،  بيروت، دار إحياء التراث العربي. بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار ،ق 4141 محمد تقى،

 حکومت در اسالم، چاپ اول، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی.»، 1310. مقاالت سومین کنفرانس وحدت اسالمی، 3 
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تصدی و مشروعيت اعمال والیت نيز به خواست و رضایت اکثر مردم بستگی ندارد؛ اما نفوذ کلمه، ضمانت اجرای قوانين و 

موفقيت حكومت در مقام عمل، به حمایت و رضایت اکثر مردم وابسته است. حكومتی که حمایت اکثر مردم را به همراه 

ه باشد، قوانين و مقرراتی که وضع می کند، به اجرا درنخواهد آمد و چون مجاز نيست که اجرای آنها را به زور بر مردم نداشت

تحميل کند، ناچار است برای موفقيت خود، آرای اکثر مردم را جلب کند. امام یا فقيهی که مردم به هر علتی خواهان حاکميت 

کميت کند. تا مردم نخواهند، نمی توان آنان را به اجرای احكام دین مجبور کرد؛ به ویژه او نيستند، عماًل نمی تواند اعمال حا

که الزام مردم به قوانين و مقررات، از روی اجبار، نوعی حرکت قسری بوده، دوامی ندارد. حكومت تا آنجا مجاز به اعمال 

مردم است. تحقق احكام و قوانين اسالم برای حكومت برای  حاکميت است که زور و تحميل بر عموم مردم در کار نباشد.

تأمين حقوق و مصالح مردم است. اگر مردمی بر اثر تربيت نادرست، خواهان حكومت اسالمی نبودند، نمی توان خود را بر آنان 

روع است، تحميل کرد، نه بدان علت که اعمال حاکميت، با حمایت گروهی از مردم، لزوماً مصداق تحميل و زور است و لذا نامش

بلكه از آن رو که چنين حاکميتی، سرانجام خوشی نداشته، موفقيتی به همراه نخواهد داشت؛ به ویژه اگر این آموزه اسالمی را 

در نظر داشته باشيم که بنابراین نيست که حقوق مردم، به زور و با تحميل تأمين شود. حكومت اسالمی دغدغه حقوق مردم را 

ه زور بر مردم تحميل نمی کند. هر جا عرفاً اعمال حاکميت، حاکميت تحميلی تلقی شود، چنين دارد، اما هرگز آن را ب

 حاکميتی مطلوب شرع نيست.

که حاکم بتواند کارهای خود را به برای این بيعت در حكومت اسالمی، تنها به عنوان شرط قدرت است نه شرط مشروعيت.

 ی این نياز طبيعی حكومت انسان بر انسان است. بيعت تأمين کننده خوبی سامان دهد نيازمند بازوی اجرایی است. و

 نویسند،نمایند. و نسبت به عصر غيبت و والیت فقيه مینيز این نظریه را تایيد میشهيد مطهری 

را که آن حكومتى که باید ميان مرم باشد باید واجد شرایطى باشد که آن شرایط را اسالم معين کرده باشد. اگر آن شرایط »

که خدا شخصش را معين کرده باشد، با آن شرایط طورى که مفتى بدون اینهمان -اسالم معين کرده است، داشته باشد

) قدردان «تواند در ميان مردم حكومت کندمعين کرده باشد، مى که خدا شخص راحاکم هم بدون این -تواند فتوا بدهدمى

هبرى جامعه اسالمى شرایط و صفاتى را تعيين و وضع نموده است که با دارا اسالم براى امامت و ر( 53،ص1139قراملكی، 

کند، واضح است که به صرف وجدان صالحيت، رهبرى، و بودن بر آن شرایط، شخص صالحيت رهبرى و حاکميت پيدا مى

 که مورد پذیرش مردم قرار گيرد.یابد مگر اینحاکميت فعلى تحقق نمى

در این دو امر )تعيين شرایط رهبر در اسالم و توقف مشروعيت سياسى آن به اقبال مردم( اتفاق نظر موافقان نظریه والیت فقيه 

دارند. اما محل مناقشه در علت تام یا جزء العلة بودن دین در اعطاى مشروعيت به والیت فقيه است. به این معنا که آیا ولى 

گونه تأثيرى در آن کند و انتخاب سایر فقها یا مردم هيچافت مىفقيه تمام مشروعيت حكومت خود را تنها از دین و خدا دری

که نقش انتخاب مردم فقط در کارآمد بودن ندارد؟ و به تعبيرى آیا مصدر مشروعيت والیت فقيه یك سویه است؟ تا این

و انتخاب آنها  که شرع و دین یك سوى مشروعيت است؟ و سویه دیگر، انتخاب مردم و فقها استیا این حكومت مطرح شود.

کند.الزمه فرض اول تكثر ولى متمم و مكمل مشروعيت الهى والیت فقيه است، و نقش جزئى در بيان اهميت علت اخير ایفا مى

 نویسد:باره مىفقيه با وجود فقهاى جامع شرایط در یك اجتماع است. استاد دراین
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شود و مانعى نيست که در آن خود حاکم مىآن انطباق خودبه مالک انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاى الهى است و با»

 1(59صهمان، ) .«ها حاکم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشدواحد ده

جزء علت هستند، و در صورت انطباق آنها بر  -که اسالم تعيين کرده است -هاى رهبرىاما بنابر فرض دوم که اجتماع مالک

شوند، بلكه تحقق آن منوط به گزینش و انتخاب مردم است که نقش آن نه در حاکم شرعى نمىخود چند فقيه، آنان باز خودبه

 حد کشف بلكه تفویض است.

 

 البالغهبررسی نظریه اول از دیددگاه نهج

هاى نهج البالغه بارها روى مساله بيعت تكيه شده، و امام ع بارها روى بيعتى که مردم با او در سخنان على )ع( در خطبه

اى مردم شما بر من حقى دارید، و من بر شما حقى دارم، اما حق شما  "فرماید:از جمله در یك مورد مى کند.کردند تكيه مى

بر من این است که دلسوز و خير خواه شما باشم،و بيت المال شما را در راه خودتان مصرف کنم، شما را تعليم دهم تا از جهل 

و اما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة، و النصيحة فى المشهد و المغيب، و »افزاید:شوید، سپس مى نجات یابيد، و تادیب کنم تا آگاه

 (11)نهجالبالغه، خطبه « حين ادعوکم، و الطاعة حين آمرکم االجابة

اما حق من بر شما این است که در بيعت خویش وفادار باشيد، و در آشكارا و نهان خير خواهى کنيد هر وقت شما را »

)همان، « لم تكن بيعتكم ایاى فلتة»فرماید:و در جاى دیگر مى «دهم اطاعت کنيدهر گاه فرمان مى خوانم اجابت نمائيد، ومى

)تا کمترین تردیدى در اطاعت من به خود راه دهيدو در  بى مطالعه و ناگهانى انجام نگرفتبيعت شما با من  (112خطبه

ز مدینه به سوى بصره ایراد فرمود، مردم را به پایدارى روى بيعتشان توجه داده، و حرکت ا "جمل "اى که قبل از جنگخطبه

مردم بدون اکراه و اجبار و از  (1همان، نامه«)، و ال مجبرین، بل طائعين مخيرینو بایعنى الناس غير مستكرهين» فرماید:مى

خواست به نحوى بيعت با امام ع سر باز زد، و مى روى اطاعت و اختيار با من بيعت کردند و باآلخره در برابر معاویه که از

 گيرى کند فرمود:خرده

همان، «)هد ان یختار، و ال للغائب ان یردبایعنى القوم الذین بایعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بایعوهم عليه، فلم یكن للشا»

ان شرائط و کيفيت بيعت نمودند بنا بر این نه آنكه همان گروهى که با ابو بكر و عمر و عثمان بيعت کردند با من با هم (2نامه

 "آید کهرد کردن! از بعضى از عبارات نهج البالغه به خوبى بر مى حاضر بود اکنون اختيار فسخ دارد، و نه آنكه غائب بود اجازه

زن و از آن سر بتابد طعنهود، و هر کس یك بار بيش نيست، تجدید نظر در آن راه ندارد، و اختيار فسخ در آن نخواهد ب "بيعت

عبارت حضرت بدین گونه  شود، و آن کس که در باره قبول یا رد آن بيندیشد یا تردید کند منافق است!عيبجو خوانده مى

 (3همان، نامه« ) انها بيعة واحدة، ال یثنى فيها النظر، و ال یستانف فيها الخيار، الخارج منها طاعن، و المروى فيها مداهن!»است؛ 

در مقابل کسانى که ایمان به امامت منصوصش از طرف  علی عليه السالمشود که امام از مجموع این تعبيرات استفاده مى

یاراى سر باز زدن از کرد، تا کردند به مساله بيعت که نزد آنها مسلم بود استدالل مىجویى مىپيامبر ص نداشتند و بهانه

قائل  گانهکرد همانگونه که مشروعيت براى خالفت خلفاى سهویه و امثال او گوشزد مىنداشته باشند، و به معا اطاعت امام را

                                                           

، چاپ دوم، تهران، حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهري، 1731قراملکی، محمدحسن، قدردان . 1

 .موسسه دانش و انديشه معاصر
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تر بلكه خالفت او مشروعتر است، چون بيعت وى گستردهباشد و در برابر آن تسليم گردد،  قائل است باید براى خالفت امام نيز

هيچ منافاتى با مساله نصب امام از طریق خدا و پيامبر  بنا بر این استدالل به بيعت وى رضایت و رغبت عمومى انجام شد.و از ر

در نهج البالغه در یك مورد امام به حدیث ثقلين که از نصوص امامت است اشاره  بنابراینص و تاکيدى بودن بيعت ندارد.

زوم وفادارى و در عبارات دیگرش به ل (6)همانف خطبهو در جایى دیگر به مساله وصيت و وراثت(83خطبه)همان، فرمایدمى

نسبت به بيعت و دوام آن و عدم امكان فسخ و تجدید نظر و عدم نياز به تكرار اشاره فرموده است که اینها نيز مسائلى است 

شود که اگر ضمنا از آنها به خوبى استفاده مى 1 به بعد( 29، ص66،ج1131 مكارم شيرازی،رک: )مورد قبول در باره بيعت.

داشته باشد، یا به صورت غافلگير کردن مردم انجام گيرد ارزشى ندارد، بلكه بيعتى با ارزش است که  بيعت جنبه اجبار و اکراه

 فرمایند: اميرالمؤمنين در این زمينه می .از روى اختيار و آزادى اراده و فكر و مطالعه انجام گيرد

 لِسُلْطَانٍ تُبَایِعْنِی لَمْ  اْلعَامَّةَ إِنَّ وَ بَایَعَنِی وَ  أَرَادَنِی مِمَّنْ ِإنَّكُمَا وَ َبایَعُونِی حَتَّى مْأُبَایِعْهُ لَمْ  وَ  أَرَادُوِنی حَتَّى النَّاسَ أُرِدِ  َلمْ أَنِّی»... 

 جَعَلْتُمَا فَقَدْ َکارِهَيْنِ بَایَعُْتمَانِی کُنْتُمَا إِنْ وَ قَرِیبٍ مِنْ اللَّهِ إِلَى تُوبَا وَ فَارْجِعَا طَائِعَيْنِ بَایَعْتُمَاِنی کُنْتُمَا فَإِنْ حَاضِرٍ لِعَرَضٍ َلا وَ غَالِبٍ

 (51البالغه، نامهنهج«)... الْمَعْصِيَةَ إِسْرَارِکُمَا وَ الطَّاَعةَ بِإِظْهَارِکُمَا السَّبِيلَ عَلَيْكُمَا لِی

 که بودید کسانى از نفر دو شما نمودند، بيعت من با تا نكردم بيعت آنان با و آمدند، من دنبال مردم تا نرفتم مردم دنبال من»

 از شما اگر پس ننمودند، بيعت دنيا موجود متاع یا قدرت و سلطنت خاطر به من با مردم عموم. کردید بيعت و آمدید من دنبال

 و طاعت اظهار به بوده، ناخشنودى روى از اگر و کنيد، توبه خداوند محضر به و برگردید است زود تا کردید بيعت رغبت روى

 که) مهاجرین سایر از شما قسم خودم جان به. گشودید من روى به را خودتان از بازخواست راه شكنىپيمان گناه داشتن پنهان

 از شوید وارد آن در آنكه از پيش نرفتن من بيعت بار زیر و نبودید، سزاوارتر عقيده کتمان و تقيّه به( نبودند بيعت به مجبور

  « .بود ترآسان شما براى آن به اقرار از پس شكنى بيعت

به طور کلی، طبق سنت الهی، این خود مردم بودند که سرنوشت خود را با اختيار خود تغيير دادند. جلوی درب منزل امام علی 

 سر دادند. امام علی این هجوم و اصرار را چنين به تصویر کشيده است:« البيعه البيعه» جمع شدند و 

 «فَجَاذَبْتُمُوهَا َیدِی َنازَعَتْكُمْ وَ  فَبَسَطْتُمُوهَا کَفِّی قَبَضْتُ الْبَيْعَةَ الْبَيْعَةَ تَقُولُونَ أَوَْلادَِها عََلى الْمَطَافِيلِ الْعُوذِ إِقْبَالَ  إِلَیَّ  فَأَقْبَلْتُمْ »

 بيعت: زدیدمى فریاد آورید، روى روند خود هاىبچه جانب به که اىماده شترهاى مانند من با بيعت براى (113)همان، خطبه

 . کشيدید بردم عقب را دستم کردید، باز ستم به را دستم بيعت

دادند. مدینه جز هنگامی که پيامبر اکرم کرد، مردم همگی اصرار بيشتری نشان میهر چه امام علی از پذیرش بيعت دوری می

پير و جوان، سرپا و بر تخت روان، و حتی دختران نورس و به آن وارد شد، چنين شور و شعفی به خود ندیده بود. خرد و کالن، 

  6(619صش، 1196)دلشاد تهرانی، شناخت.جوان، سر برهنه، در آن انبوه جمعيت حاضر شده بودند، و هيچ کس سر از پا نمی

 اقبال مردمی فرمودند:به زیبایی به تصویر کشيده است. در نهایت، در برابر  669و  51، 1های امام علی این صحنه را در خطبه

                                                           
 ، تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران، دارالکتب السالمیه.1731. مکارم شیرازی، ناصر، 1 

 دریا. البالغه، چاپ اول،  تهران،ر نهجلوح بینایی: تحلیل تاریخ حکومت امام علی با تاکید ب ش،1732 . دلشاد تهرانی، مصطفی،2 
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المسجد فإن بيعتی ال تكون خفيا و ال تكون إال عن رضا المسلمين و فی مإل و جماعة  قال إن کان ال بد من ذلك ففی»... 

 1( 9، ص11، جق، 1101)ابن ابی الحدید، ...«

والیت بر مردم نيست، بلكه اگر ی مهم این است که، بيعت شرط ی بيعت مطرح است، نكنهی روایاتی که در زميتهبا وجود همه

ساز اجرای حكومت است. بيعت به کسی حاکم اسالمی معيارهای الزم برای حكومت عدل الهی را دارا باشد، فقط زمينه

    دهد، به عبارت دیگر، بيعت مشروعيت ساز نيست، بلكه شرط قدرت است.مشروعيت نمی

 و دلگرمى با و کند ارزیابى را خود اجتماعى پایگاه بتواند که دهدمى قرار موقعيّتى در را او اسالمى، حاکم از مردم اطاعت

. نمود اقدام مهم کار به و نهاد فرا مؤثّر گامى تواننمى مردمى، پایگاه وجودبى زیرا بپردازد؛ ریزىبرنامه به بيشتر قاطعيّت

 برایش تدبيرى برند،نمى فرمانش که کسى(63 خطبه البالغه،نهج)« یُطاعَ  ال لِمَنْ رَأْىَ ال» :فرمایدمى السالم عليه على حضرت

 :فرمایدمى نيز و .ماندنمى

 (131 خطبه همان،) «سَبيلٌ ذلِكَ الى فَما النّاسِ عامَّةُ تَحْضُرَها حَتَّى تَنْعَِقدُ  ال االمامَةُ کانَتِ لَوْ وَلَعُمْرى»

 مردم حضور با جز امامت باشد قرار اگر[ صورت این در برگزینند، باید مردم را امام که کنيم قبول اگر] سوگند خودم جان به

 .یافت نتوان آن سوى به راهى هرگز نپذیرد، انعقاد

 و دارند بنيادین و کليدى جایگاهى اسالمى حكومت در مردم که آیدمى بر روشنى به السالم عليه على آميزوحى گفتار این از

 ارادت و محبّت وگرنه یابد توانایى و رسميّت اسالمى دولت و حكومت تا بپذیرند را اسالمى حاکم زمامدارى باید مردم قاطبه

نيست. در نتيجه بيعت قدرت الزم برای  عملى اثر داراى اسالمى حكومت یافتن رسميت در امام، و حاکم به تعداد کمی از مردم

 فرماید:این یك قاعده است که امام علی )ع( می اجرای حكومت الهی را به دنبال دارد.

 سالمت راه قدرتىبى در یا نماید، قيام یار داشتن با که آن گردد رستگار( 5) همان، خطبه«اسْتَسْلَم أَوِ بِجَنَاحٍ نَهَضَ مَنْ أَفْلَحَ»ِِ

کنند که نهضت، نيازمند وجود قدرت و برخورداری از نيروی امام با این جمله، به خوبی بيان می .گذارد راحت را دیگران و گيرد

 ،1188)رک: پسندیده،  ی مردم.نه رضایت نداشتن تودهکافی است. پس سكوت و قعود امام به علت نبود قدرت بوده است، 

 به بعد( 111ص

 اثر بيعت 

، مسئول است کامال رعایت شوندهبيعت اثر بيعت، پيدایش دو مسئوليّت متقابل در طرفين بيعت است به این معنا که 

کنندگان را از هرجهت بنماید و با ایشان به عدالت رفتار کند و از انجام این مسئوليّت شانه خالى نكند و اّما بيعتهاى خواسته

م بعد از کنندگان طبق پيمان، این است که از او اطاعت کنند.رهبر عاليقدر اسالم على امير المؤمنين عليه السّالبيعتمسئوليّت 

 کشته شدن عثمان و بيعت مردم با او از موضع مسئوليّت سخن گفت نه از موضع قدرت و چنين فرمود:

                                                           

مكتبة ، قم چاپ اول، ،ابراهيم، محمد ابوالفضل محقق / مصحح:، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، ق 4141، ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبه اهلل. 1 

 .آية اهلل المرعشي النجفي
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وا أما و الّذى فلق الحبّة، و برأ النّسمة، لو ال حضور الحاضر، و قيام الحجّة بوجود النّاصر، و ما اخذ اللّه على العلماء ان ال یقارّ»

قسم به خدایى که دانه را شكافت و . »(1البالغه، خطبه)نهج...«، ال لقيت حبلها على غاربها على کظّة ظالم، و ال سغب مظلوم

انسان را خلق کرد، اگر نبود آن جمعيّت مردم که براى بيعت با من گرد آمده بودند و نبود قيام حجّت خدایى با وجود یار و 

ظلم ظالم و بيچارگى مظلوم صبر نكنند، هرآینه زیر بار  ناصر و اینكه خدا از علما عهد و پيمان گرفته است که هرگز بر

 «.کردمرفتم و شتر خالفت را به حال خود رها مىمسئوليّت نمى

امير المؤمنين عليه السّالم با اینكه داراى مقام والیت و مسئوليّت الهى بود، ولى مسئوليّت مردمى نداشت تا آنكه مردم با او 

انتخاب نمودند و از این روى در گفتارش از این مسئوليّت جدید که اثر بيعت بود سخن به ميان بيعت کردند و او را به امامت 

کردند و این مسئوليّتى آورد و در تتمه سخنانش متقابال مردم را نيز مسئول دانست که باید طبق بيعت و عهدشان نيز وفا مى

ه تعبير دیگر حقّ حكومت مردمى است. و بيعت غدیر با مردمى و از آثار بيعت بود نه از آثار حكومت الهى واقعى که ب

عهدشكنى مردم منتقض شده بود و لذا در فاصله دو بيعت )بيعت غدیر و بيعت مدینه( امير المؤمنين عليه السّالم خود را 

مام یا نایب او یك معذور دانست و در خطبه شقشقيه علّت آن را کامال بيان فرمود.البته طبق دیدگاه اول، بيعت با پيامبر یا ا

 وظيفه و واجب عقلى است، نه شرط تحقّق والیت براى ایشان.

در تشكيل حكومت اسالمى باید بگویيم منظور ما « انتخاب مردم»و یا به عبارت دیگر « بيعت»براى توضيح بيشتر درباره تأثير 

 راى او دارد؛ زیرا مقام مزبور جزو مناصبترین اثرى در ثبوت مقام والیت بکوچك« ولىّ امر»این نيست که بيعت مردم با 

مجعوله الهيّه )خداوندى( است و هيچ گونه حالت انتظارى از نظر جعل الهى در آن وجود ندارد، خواه مردم بپذیرند یا نه؛ یعنى 

وده است، اعمّ از پيامبر، پيامبر است و امام، امام و فقيه داراى مقام والیت است و خداوند چنين مقامى را به آنها عنایت فرم

اینكه مردم قبول کنند یا نه، نظير والیت پدر بر فرزند، خواه فرزند درک کند یا نه، نفى کند یا اثبات. روى این مبنا چند مطلب 

 د:شودر حكومت اسالمى بر اساس مكتب تشيّع روشن مى

والیت؛ زیرا پذیرفتن حكومت نسبت به مردم یك وظيفه حتمى و عقلى است نه شرط اختيارى « ولّى امر»بيعت با  -1

 الهى بر عموم الزم است و اطاعت از آن واجب.

شرط تنجّز تكليف رهبرى بر عهده اوست، نه شرط جعل والیت براى او؛ زیرا والیت، « ولىّ امر»بيعت نسبت به   -6

وانست باید دهند و اگر خود تمى« ولىّ امر»خدادادى و مجعول الهى است، نه مردمى و مردم تنها قدرت عمل به 

 قدرت را به دست بياورد.

 صورت مطلق است نه مشروط به بيعت.در مكتب تشيّع به « ولّى امر»لزوم اطاعت از   -1

قدرت مردمى دادن به ولّى امر است،  فرق ميان دو مكتب )تشيّع و تسّنن( این است که بيعت در مكتب شيعه سبب  -1

پذیرند ولى برادران اوست؛ یعنى شيعيان ولى اللّه واقعى را مىو در مكتب اهل تسنّن شرط تحقّق اصل والیت براى 

تا، )موسوی خلخالی، بیسازند، ولى والیت الهى ساختنى نيست بلكه خدادادى است.اهل سنّت، خود ولى اللّه را مى

 (221ص

ستار اجرای قوانين االهی می در حكومت اسالمی، مردم با آگاهی و عشق و عالقه نظام اسالمی را انتخاب کرده و خواینابر این، 

باشند. و اساسًا بدون انتخاب و پشتيبانی مردم حكومت اسالمی هيچ امكان اجرایی ندارد. بر همين اساس است که امام علی 

)ع( با آن که از جانب خداوند به والیت و رهبری مردم تعيين شده بود، اما تا قبل از بيعت مردم با ایشان، عمالً بر انجام این 

اما وقتی که زمينه آماده شد آن حضرت از زیر  سئوليت اقدامی نكرد؛ زیرا زمينه اجرایی والیت و رهبری حضرتش فراهم نبود.م

  (1البالغه، خطبه.)رک: نهجی نكردندبار مسئوليت شانه خال
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جرای عدالت و گرفتن بيانگر آن است که اگرچه تشكيل حكومت برای ا البالغه،ی سوم نهجدر خطبهجمالت حضرت علی )ع(  

حق مظلومان از ظالمان یك وظيفه است که خداوند بر دوش امام گذاشته است، اما از آن جایی که انجام این وظيفه بدون 

حضور و بيعت و پشتيبانی مردم ممكن نيست، تا زمانی که مردم در صحنه ی تشكيل دولت اسالمی حاضر نباشند، امام 

ای ندارد که مردم را به زور وادار به اطاعت و پيروی از خود کند، بلكه امام با آگاهی دادن به  معصوم )ع( در این زمينه وظيفه

تولی امور »حضرت امام خمينی )ره( درباره ی نقش بيعت مردم می فرماید:  افراد زمينه ی حضور مردم را آماده می کند.

اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسالم تعبير مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به آراء مسلمين که در قانون 

حاکم در نظام اسالمی، مجری احكام و اوامر پروردگار  1.(159ص ،60، جخمينی امام)«ولی مسلمين»می شده است به بيعت با 

 است و پذیرش بيعت، تنها برای این منظور، معنا و مفهوم دارد.

 

 نتیجه گیری

مشروعيت به نصب یا اذن الهی بستگی دارد و رضایت اکثریت مردم از این جهت، نقشی در  اسالمی بودن حكومت از نظر منبع

-تواند برنامهبدون بيعت مردم با حاکم، حاکم اسالمی نمیباشد. رضایت اکثریت مردم شرط قدرت می اسالميت حكومت ندارد.

 بسيار بلند است.  های خود را اجرا نماید. از این منظر جایگاه بيعت مردم در حكومت اسالمی
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