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 و سنتپرتو کتاب در  اکثریترأی  اعتبار

 

 

 1مسعود امامی

 

 چکیده

 بنا اکثریت یأر ،نخستۀ . در دستاست به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده ،این نوشتارفصل اول در 

بر مبنای حق  بنا رأی اکثریتدوم، اعتبار  ۀدست درو  است؛ اعتبار شمرده شدهبی ،بر مبنای کشف حقیقت

گیرد که قرآن کریم مخالف نتیجه می ،. نویسنده از این دو دسته آیاتاست به اثبات رسیده ،تعیین سرنوشت

 ،و دوم ؛روی از جوّ غالب در جامعهزدگی و دنبالهعوام ،نخست :است شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان

 دربارۀ :و امامان 9مپیامبر اکر سیرۀ ،در فصل دوم این نوشتار بداد، زورگویی و تحمیل اسالم بر مردم.است

، :هر یک از معصومان سیرۀ. نویسنده با بررسی است هبررسی شد ،عمومی خواستحاکمیت سیاسی و رابطۀ 

حکومت بر مردم  ،نبودند رأی اکثریتعمومی و  خواست ۀتا هنگامی که دارای پشتوان هاآنکه  نتیجه گرفته

و نیز هنگامی که آن را از دست دادند، حکومت را  ؛را نپذیرفتند و اقدامی برای تشکیل حکومت انجام ندادند

به حق تعیین سرنوشت مردم  هاآندلیلی بر احترام ، :معصومان سیرۀهجرت و بیعت در  ۀرها نمودند. دو آموز

 .است

 ، آرای عمومی، هجرت، بیعت.رأی اکثریت حق تعیین سرنوشت، :اههکلیدواژ
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 مقدمه

تواند مبانی مختلفی داشته می ،رأی اکثریتهای جمعی و ترجیح یگیرمراجعه به آرای عمومی در تصمیم

و  «مصلحت»، «مشروعیت دینی»، «کشف حقیقت»، «حق تعیین سرنوشت» هاآن ۀباشد. از جمل

حق تعیین که  است بر این باور 2نگارنده بر اساس پژوهشی که به تفصیل انجام داده. است «مقبولیت»

 های اجتماعی بدونحوزه همۀدر  رأی اکثریت. بر اساس این مبنا، است وارترینِ این مبانیاست ،سرنوشت

محدودی از  ۀیا اعتبار آن در حوز است فاقد اعتبار ،رأی اکثریت. بر اساس سایر مبانی، است معتبر ،ثنااست

 سیرۀ ل فقهی این مبنا بر اساس آیات، روایات ویدال بیاناین نوشتار به دنبال  .شودمیثابت  ،امور اجتماعی

 .است: معصومین

 رأی اکثریتدالیل قرآنی اعتبار 

ا در زندگی جمعی هبه معنای آزادی تکوینی انسان ،مبنای حق تعیین سرنوشت بنا بر رأی اکثریتاعتبار 

 از این حق آزادی تکوینی یاد کرده ،. قرآن کریم در آیات بسیاراست در عمل به تکالیف الزامی عقل و شرع

 .است قرآن کریم تأییدمورد  ،در زندگی جمعی هاانسانحق تعیین سرنوشت برای  از این رو،. است

 مدح آزادی نیست، بلکه در قالب مذمت زورگویی و ۀبه گون ارادۀ انسانادبیات قرآن در دفاع از آزادی 

توان در قرآن می« آزادی»به داللت التزامی از این گونه آیات، به ممدوح بودن  از این رو،. است بداداست

فقط  ،آن حضرت و سایر پیامبران ۀو دیگران تذکر داده شده که وظیف 9رسید. در آیات فراوانی به پیامبر اکرم

؛ 14؛ عنکبوت/30؛ نور/42، 53؛ نحل/04؛ شوری/02؛ رعد/99، 92مائده/؛ 22عمران/آل) است االهیابالغ پیام 

 ۀآید که قرآن به شیوبه روشنی به دست می ،ن لفظی و غیرلفظی در این آیاتئ. از قرا(12؛ تغابن/11یس/

 ی. به عبارت دیگر، گویاست در صدد نفی هر گونه زورگویی و اجبار مردم بر پیروی از حق ،«قصر إفراد»

در  هاآنرساندن پیام حق به مردم و واداشتن  ،االهیپیامبران وظیفۀ کردند که مخاطبان قرآن گمان می

؛ یعنی نباید است فقط رساندن پیام حق ،پیامبرانوظیفۀ فرماید که ی. قرآن به صراحت ماست عمل به آن

این پیام را به روشنی بیان  ،گیری ادات حصرکاربا به ،مجبور کنند. این دسته از آیات ،مردم را بر پذیرش حق

 مانند این آیه: ؛کندمی

شان( ن مباش(، ما تو را حافظ آنان )و مأمور اجباریگردان شوند )غمگو اگر روى

  (.04)شوری/ 5!است تو تنها ابالغ رسالتوظیفۀ  ؛میاقرار نداده

دهد یا فرض میخبر از نپذیرفتن دعوت حق از سوی مردم  ،که خداوندنآپس از  ،این آیات تربیشدر 

فقط ابالغ پیام را  :یا پیامبران 9پیامبروظیفۀ ، کندمی بیانشرطیه  ۀنپذیرفتن دعوت حق را در قالب جمل

خارج شده،  :انبیاوظایف  ۀه و از حوزشدکه آنچه نفی و نهی  است قرینه بر این ،د. این نکتهکنمیعرفی حق م

این دسته  از این رو،. است اجبار مردم بر فرمانبرداری ،و آن ؛باشدمتناسب بایست با فرض سرپیچی مردم می

 باشند.ر میدر صدد نفی اجبا ،در ابالغ پیام خدا :پیامبرانوظیفۀ با حصر  ،آیات

                                                           

اعتبار رأی اکثریت بر مبنای »؛ 12فقه، ش فصلنامۀ، «نای حق تعیین سرنوشتاعتبار عقلی رأی اکثریت بر مب»ک: .. ر 2

 .13فقه، ش فصلنامۀ، «کشف حقیقت و سایر مبانی

 اهلل ناصر مکارم شیرازی  است.. ترجمۀ آیات از آیت 5
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یا دیگران را از اجبار مردمان بر پذیرش دین و حقیقت باز  9به صراحت پیامبر ،دیگر از آیاتای دسته

 ؛ مانند این آیات: (6؛ شوری/01؛ زمر/124؛ یونس/66)انعام/ است داشته

ن هستند، همگى به ی، تمام کسانى که روى زمخواستو اگر پروردگار تو مى

اورند؟! یمان بیخواهى مردم را مجبور سازى که اا تو مىیآ ؛دندآورمان مىیا [اجبار]

 (.99)یونس/[ مان اجبارى چه سودى دارد؟!(ی)ا]

بر ]ستى که یگر بر آنان ناى! تو سلطهپس تذکّر ده که تو فقط تذکّردهنده

 (.21غاشیه/) مجبورشان کنى [مانیا

ک مشرک یچ ی، و ه«آوردندمان مىیهمه به اجبار ا»، خواستاگر خدا مى

به ]را  هاآنفه ندارى یم و وظیاقرار نداده هاآن [اعمال] مسؤولو ما تو را  ؛شدندنمى

 (.121)انعام/ مجبور سازى! [مانیا

د، اگر از طرف پروردگارم حجّتى روشن داشته ییاى قوم من، به من بگو»گفت: 

د[ یا ما ]بای، آاست دهیده باشد که بر شما پوشیباشم، و مرا از نزد خود رحمتى بخش

 (.24)هود/ «م؟ید، به آن وادار کنیشما را در حالى که بدان اکراه دار

و به  است واگذار کرده ،مردم خواستگروه سومی از آیات وجود دارد که پذیرش راه حق یا باطل را به 

از قرآن ای ر آیهد ؛ کافرون(.5؛ انسان/29)کهف/ است آزادی تکوینی داده ،آنان در انتخاب یکی از این دو راه

 :است نفی شده ،به صراحت هر گونه اکراه و اجباری در دین ،کریم

 است راه درست از راه انحرافى، روشن شده [رایز] ؛ستین، اکراهى نیدر قبول د

 (.236بقره/)

 ؛ زیراگردانی مردم از راه حق نباشدنگران روی ،که بیش از حد دهدمیهشدار  9به پیامبرای قرآن در آیه

 ،خداوند به اجبار آنان ،سوی حق رونده خود باید راه درست را انتخاب کنند و اگر قرار بود به اجبار ب ،آنان

 :است تواناتر

 هاآن کهنیاخاطر ه ب ،خواهى جان خود را از شدّت اندوه از دست دهىى مىیگو

م که یکناى نازل مىهیم، از آسمان بر آنان آیآورند! اگر ما اراده کنمان نمىیا

 (.0ـ5شعراء/) خاضع گردد ،شان در برابر آنیهاگردن

مخالف هر گونه اجبار و اکراه دیگران بر پذیرش  ،گردد که قرآن کریممیروشن  ،با توجه به آیات مذکور

آزاد  ،را تکویناً در عمل به حق هاآنرا تشریعاً مکلف به عمل به حق نموده، اما  هاانسان. قرآن است حق

 به رشد و تعالی برسند. ،تا با انتخاب آزاد خود است گذاشته

 رأی اکثریتدالیل قرآنی عدم اعتبار 

 قرار گرفتهدو گروه ناد است مورد ،رأی اکثریتکه به ظاهر با نفی اعتبار  سته در برابر این آیات، آیاتی

 :است مخالف ،معیج یهاگیریتصمیمدر  رأی اکثریتبر این باورند که اسالم با تکیه بر  این دو گروه، است.

در ناسازگاری اسالم با  ،گروهی از روشنفکران غیردینی. گروه اول ،و دوم ؛گروهی از عالمان دینی ،نخست

 ،و گروه دوم ؛شمارندمیرا باطل  رأی اکثریتگیرند و حاکمیت می، جانب اسالم را رأی اکثریتحاکمیت 

در ادعای ناسازگاری اسالم با  ،کنند. اما هر دو گروهمی گزینند و اسالم را رهامیرا بر رأی اکثریتحاکمیت 
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. یکی از است . دالیل هر دو گروه نیز در این ادعا، کم و بیش مانند یکدیگرندهستنظر هم ،رأی اکثریتاعتبار 

 .است برخی از آیات قرآن کریم ،این دو گروه ۀترین ادلمهم

 دلیل اول

ین نمود را دارد، تربیش ،رأی اکثریتاعتبار یا عدم اعتبار  رۀاآنچه در اولین مواجهه با قرآن کریم درب

ن نتیجه رسانده که یبسیاری را به ا ،. این نکتهاست هاانسانمذمّت شدید و فراوان قرآن نسبت به اکثریت 

 .است مخالف ،رأی اکثریتشدّت با اعتبار به ،قرآن کریم

. خداوند در بیش از شصت است مذمت کرده ،ور و رفتاراکثریت مردم را در با ،قرآن کریم در موارد فراوان

؛ نحل/ 64، 02، 21؛ یوسف/141، 151)أعراف/ نادانیگروه خاصی از مردم را به  تربیشمردم یا  تربیش ،آیه

؛ 33ونس/ی؛ 50؛ أنفال/111، 51؛ انعام/26؛ جاثیه/31؛ غافر/56، 24؛ سبأ/52، 6؛ روم/ 121، 31، 54

؛ 125)مائده/ عقلیبی.(، 23؛ زمر/23؛ لقمان/61؛ نمل/20؛ انبیاء/01؛ طور/59خان/؛ د09؛ زمر/31، 15قصص/

، 4؛ شعراء/122؛ بقره/1؛ یس/125؛ یوسف/39؛ غافر/1؛ رعد/11)هود/ ایمانیبی (،0؛ حجرات/65عنکبوت/

 ؛62؛ یونس/11؛ اعراف/61؛ غافر/54؛ یوسف/205)بقره/ ناسپاسی (،192، 110، 134، 159، 121، 125، 61

 فسق(، 00)فرقان/ گمراهی(، 45؛ نحل/32؛ فرقان/49)اسراء/ کفر(، 02؛ روم/126)یوسف/ شرک(، 15نمل/

(، 0؛ فصلت/20)انبیاء/ اعراض از حق(، 65)عنکبوت/ دروغ(، 4؛ توبه/112عمران/آل؛ 122؛ اعراف/29)مائده/

 . است (، توصیف کرده56)یونس/ پیروی از ظن  و 

این  طباطباییعالمه (. 14بیزار هستند )زخرف/ ،مردم از حقیقت تربیشه ک به صراحت آمده ،در یک آیه

 داندمیاکثریت مردم  خواستاسالم به پیروی از حق و مخالفت آن با پیروی از  ۀآیه را گویای توصی

 (. 0/125ق، 1011، طباطبایی)

  :باشدمیآیه شریفه ، این است رأی اکثریتدالل مخالفان اعتبار است ترین آیاتی که موردیکی از مهم

روى کنى، تو را از راه خدا یباشند پن مىیزمن سر[یکسانى که در ]ا تربیشو اگر از 

ن یکنند و جز به حدس و تخمروى نمىیکنند. آنان جز از گمانِ ]خود[ پگمراه مى

 (.116انعام/) پردازندنمى

های پرسیدر همه رأی اکثریتترجیح  دالل برخی از معاصران بر نفیاست مورد ،همه یا بعضی از این آیات

؛ 15/536:ق1594؛ نجفی خمینی، 3/013؛ 10/241 :ش1510)مکارم شیرازی،  است رایج قرار گرفته

 (.111 :1023خلخالى، و ؛ 5/145 :ق1014تهرانى، 

 پاسخ اول

 ؛0هستند )حجرات/  مربوط ،برخی ادعا کنند که بعضی از این آیات به قوم و گروه خاصی است ممکن

اضافه شده که مرجع ضمیر کافران و « کُم»یا « هُم»به ضمیر  هاآندر « اکثر» ۀ( و یا کلم112عمران/آل

؛ 125؛ مائده/20؛ انبیاء/01؛ طور/31؛ قصص/50؛ انفال/111، 51؛ انعام/121)نحل/ باشندمیمشرکان 

ت گروه خاصی از مردم را بلکه اکثری ،اکثریت مردم را مذمت نکرده ،پس قرآن کریم؛ (62؛ یونس/122بقره/

 مردم را از قرآن کریم نتیجه گرفت. رأی اکثریتعدم اعتبار  توانمین ،. به همین جهتاست مذمت کرده

گوی آن دسته از آیات باشد که در جواب تواندمیاین پاسخ ن کهآندو اشکال دارد. نخست  ،این پاسخ

اضافه « الناس»به  هاآندر « أکثر» ۀآیاتی که کلممانند  ؛نیستمربوط به گروه خاصی  ،مذمت اکثریت هاآن
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؛ 61، 39، 31؛ غافر/56، 24؛ سبأ/52، 6؛ روم/ 125، 64، 54، 02، 21؛ یوسف/141)اعراف/ است شده

را مذمت  هاانسان همۀ(. این گروه از آیات، اکثریت 32؛ فرقان/49؛ اسراء/205؛ بقره/1؛ یس/1؛ رعد/11هود/

 .نداکرده

کافران  و به قوم خاص یا گروه خاصی از مردم، مانند مشرکان ،آیات از اگر این دستهحتی  کهآندوم 

باشد و آن قوم یا گروه، اکثریت یک جامعه را تشکیل دهند، نتیجه این خواهد شد که اکثریت آن مربوط 

تباری خودشان اع ۀآن اکثریت نیز در جامعرأی  ،و در نتیجه ؛مورد مذمت قرآن کریم خواهند بود ،جامعه

 ای، منافات دارد. در هر جامعه رأی اکثریتنخواهد داشت و این با اعتبار 

 پاسخ دوم

 ۀمورد خطاب خویش یا جامع ۀکه قرآن کریم اکثریت جامع شودمیآشکار  ،این آیات همۀبا دقت در 

بر حق  ،بشری و یا برخی از جوامع خاص را از نظر اعتقادی یا اخالقی و رفتاری جامعۀمسلمانان یا کل 

ایمانی، شرک، کفر و بی عقلی،بی و آنان را گرفتار انحرافات فکری و اعتقادی همچون نادانی، داندمین

به روشنی بر انحراف اکثریت جامعه از  ،. این آیاتداندمیگمراهی یا انحرافات رفتاری مانند فسق و دروغ 

از حق بیزارند و از آن  ،شده که اکثر مردم أکیدتبه وضوح بر این نکته  ،دارد. در یکی از آیات داللت ،حقیقت

و  ؛داندمی(. پس قرآن در مقام تشخیص حقیقت، اکثریت جامعه را از اعتبار ساقط 14کراهت دارند )زخرف/

 تربیشکه  دهدمیو خبر از این  کندمیرد  ،را بنا بر مبنای کشف حقیقت رأی اکثریتبه عبارت دیگر، 

 کاشف از حقیقت باشد. تواندمیآنان نیز نرأی  پس ؛به حقیقت و عمل به آن نیستنداهل اعتقاد و باور  ،مردم

برای اثبات  ،دانندمبنای کشف حقیقت مردود می بنا بررا  رأی اکثریتکسانی که اعتبار  ،به همین جهت 

با آنان، هم نظر و ما نیز هم است دالل درستاست . ایناندکردهدالل است به این گروه از آیات ،دیدگاه خود

 پذیریم. دالل به این آیات را میاست دانیم و هممبنای کشف حقیقت را مردود می بنا بر رأی اکثریتاعتبار 

 رأی اکثریتاعتبار  تواندمیارتباطی به حق تعیین سرنوشت مردم ندارد و ن ،که این آیات است اما روشن

منوط به حق بودن  ،رأی اکثریتدیدگاه، اعتبار مبنای حق تعیین سرنوشت را مخدوش سازد. در این  بنا بر

اقلیت رأی  بر ،پیرو حق یا باطل باشند کهاینمردم فارغ از  رأی اکثریتنیست؛ بلکه  هاآنرأی  اکثریت و

اعتبار عقلی » ۀکه در مقالچنان ـمردم در انتخاب راه حق یا باطل و تعیین سرنوشت خویش  ؛ زیرااست مقدم

 آزاد هستند. ـاین نشریه آمد  12در شماره « حق تعیین سرنوشت بر مبنای رأی اکثریت

دارد و چنین اطاعتی باز می ،را از اطاعت اکثریت مردمان روی زمین 9انعام که پیامبر اکرم ۀسور 116 ۀآی

سخن بر سر گمراهی از حق و  ؛ زیرااست شمارد نیز در مقام داوری میان حق و باطلرا موجب گمراهی می

بنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت  رأی اکثریت. پس این آیه نیز ربطی به اعتبار است ر ضاللتگرفتاری د

. آنچه با حق تعیین سرنوشت و است حق بر اکثریترأی  عدم اطاعت از اکثریت، غیر از تحمیل ؛ زیراندارد

 اه باطل. ، نه عدم اطاعت از آنان در راست اجبار و تحمیل حق بر مردم ،آزادی انسان تعارض دارد

در میان دانشمندان اسالمی که غالباً دیدگاه مخالف خود در این مورد را  رأی اکثریتمخالفان اعتبار 

اند. این آیات نیز به روشنی دالل کردهاست ،اند، فقط به این گونه آیاتمتوجه مبنای کشف حقیقت قرار داده

رأی ولی هیچ داللتی بر عدم اعتبار ؛ دارند داللت ،بنا بر مبنای کشف حقیقت رأی اکثریتبر عدم اعتبار 

 بنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت ندارند. اکثریت
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شود، کثرت این گونه آیات فهمیده می یم با حقانیت اکثریت که از داللت وعلت مخالفت شدید قرآن کر

 ،و آن ؛تاس های اجتماعی در طول تاریخ از گذشته تا کنون بودهترین آسیبمقابله با یکی از مهم

مردم در اندیشه  تربیش. است ها از فضا و جوّ غالب در جامعه و دوری از زندگی خردمندانهپذیری انسانتأثیر

ه از تفکر سلیم نیست. استو باور و رفتار آنان برخ باشندمیمتأثر خود  جامعۀاز فضای حاکم بر  ،و عمل

 :فرمایدمیاین گروه از مردم  دربارۀ 1ینمؤمنامیرال

را ای مانند مگسان کوچک و ناتوانند که هر آوازکننده ،وهی از مردمگر

 ۀاند و به پایروشنی نطلبیده ،روند. از نور دانشمیپیروند و با هر بادی 

 .(055 :ق1010، سید رضی)اند واری پناه نبردهاست

 ،نخست :است دهفراوان کر تأکیدبر دو موضوع  ،آیات ی ازقرآن کریم پیوسته در بسیار ،ین جهتبه هم

فراوان قرآن کریم بر این دو  تأکیدتفکر و تعقل.  ،و دوم ؛عدم پیروی از اکثریت برای دستیابی به حقیقت

 هاانساناین دو موضوع در تربیت و رشد  ۀقرآن در نقش سازند ۀبیناننگاه علمی و واقع ۀدهندنشان ،موضوع

 .است

 دلیل دوم

کی از معاصران برای نفی دموکراسی و مراجعه به آرای عمومی در ناد یاست یکی دیگر از آیاتی که مورد

 : است شریف ۀجمعی قرار گرفته، این آی هایگیریتصمیمبعضی از 

د هنگامى که خدا و رسولش امرى را مانى حقّ نداریاچ مرد و زن بایو ه

 (.56)احزاب/ دار کنیگرى را اختیمقرّر کنند، از سوى خود امر د

مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت، رأی  دارد که هر گاه داللت آیه بر این، این یبه باور و

 ساالرى حاکممحورى بر دموکراسى و مردمنى، خدایدر نظام حکومت د» از این رو،و  ؛است مقدم االهیحکم 

 (. 9/564 :ش1545)قرائتی، « مادامى ارزش دارد که مخالفِ حکم خدا نباشد ،نظر مردم ؛ زیرااست

 پاسخ

در صدد بیان یادشده  ۀ. آیاست بنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت رأی اکثریتاین آیه نیز بیگانه از اعتبار 

صادر  9که هر گاه فرمانی از جانب خداوند یا پیامبر است . پیام آیه ایناست ان در مقام تشریعمؤمنوظیفۀ 

گری ندارند. به عبارت دیگر، آیه در صدد نفی ان موظف به پیروی هستند و تشریعاً حق انتخاب دیمؤمنشد، 

اعتبار عقلی » ۀکه در مقالچنان ـ؛ در حالی که است ان در مقابل فرامین خداوندمؤمنآزادی تشریعی برای 

بنا بر  رأی اکثریتمراجعه به آرای عمومی و اعتبار  ـگذشت « بر مبنای حق تعیین سرنوشت رأی اکثریت

 ، نه آزادی تشریعی.است مربوط آزادی تکوینیبه  ،مبنای حق تعیین سرنوشت

مبنای حق تعیین سرنوشت، مردم تشریعاً به پیروی از حق و احکام  بنا بر رأی اکثریتاعتبار  ۀدر نظری

پذیرفته نیست و به هیچ وجه حق انتخاب راه دیگری را  هاآنهستند و هیچ گونه عذری از موظف  االهی

 مجبور را به انجام آن احکام هاآن؛ یعنی کسی نباید باشندمیآزاد  االهیکام اما تکویناً در انجام اح ؛ندارند

 ـ با آزادی در مقام تکوین ـ است که همان تخییر شرعیـ کند. پس فرق نهادن میان آزادی در مقام تشریع 

آیات مشابه دالل به این آیه و است پاسخی منطقی به ـ است اجبار دیگران بر انجام تکالیف الزامی که نهی از

 .است رأی اکثریتبر عدم اعتبار 
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بر مذمت پیروی از که ای دسته :شاهد دو دسته آیات هستیم ،مردم استقرآن با خو ۀدر مواجه بنابراین

 ،بنا بر مبنای کشف حقیقت رأی اکثریتناد به این دسته از آیات، است د. باندار داللت صریح و موکّد ،اکثریت

 ۀد. بر پایکننمی داللت ،بر حرمت اجبار و اکراه مردم بر دینداری یروشنبه  ،دیگرای . دستهاست اعتباربی

. کثرت و صراحت این دو است معتبر ،بنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت رأی اکثریتاین دسته از آیات، 

بوده و که مسلمانان پیوسته در شرف ابتال به آن  است گویای توجه فراوان اسالم به دو آسیبی ،دسته آیات

بداد، زورگویی و تحمیل اسالم بر است و دوم ؛روی از جوّ غالب در جامعهزدگی و دنبالهعوام ،نخست :هستند

 مردم.

 

 :در سنت معصومان رأی اکثریتاعتبار 

مطرح  مختلفی هایدیدگاه ،حاکمیت سیاسی بر مردم، از صدر اسالم تا کنون دربارۀدیدگاه اسالم  دربارۀ

. برخی از معاصران بر این باورند که اسالم است از موضوع نوشتار حاضر خارج ،مسألهاین . بررسی است بوده

نوع خاصی از حکومت یا فرد خاصی را برای  ،9از تاریخ حتی زمان حیات پیامبر اکرمای برای هیچ دوره

و اسالم جز ذکر شرایطی برای حاکم و حکومت های و حداکثر در آموزه است تعیین نکرده ،حکومت

یافت؛ اما اکثریت قریب به اتفاق  توانمینچیزی  ،حکومت با مردم و بالعکسرابطۀ  دربارۀهایی توصیه

بر این باورند که مسلمانان در عصر حیات پیامبر  9ناد به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرماست مسلمانان با

 ،9پس از رحلت پیامبر اکرم پذیرش حاکمیت سیاسی آن حضرت بودند. مکلف به ـدر مقام تشریع  ـ 9اکرم

که پیامبر  است اهل سنت بر این باور جامعۀ. افتادمیان مسلمانان اختالف  ، دربرای تعیین حاکم سیاسی

اما شیعیان  ؛نوع خاصی از حکومت و شخص خاصی را برای حاکمیت برنگزید ،برای پس از خود 9اکرم

زده نفر از فرزندان او را برای حاکمیت پس از و سپس یا 1طالبمعتقدند که آن حضرت، امام علی بن ابی

 شهرت یافت.« امامت» ۀخود تعیین کرد. این دیدگاه شیعیان به نظری

دموکراسی و  ۀبا اندیش ،مهدویتنظریۀ امامت و در ادامه آن نظریۀ که  پنداشتهچنین یکی از معاصران 

و  یورسد می (. به نظرwww. dr, sorush. com،)سروش است در تعارض ساالریمردم

 9، منکر مقام حاکمیت سیاسی برای پیامبرساالریمردمآشتی میان اسالم و  ۀهمچنین کسانی که با انگیز

 . آنچه مانع انتخاب آزاد مردماندکردهاند، دو مفهوم آزادی تشریعی و آزادی تکوینی را با یکدیگر خلط شده

در مقام  ،الم مانند هر مکتب سیاسی دیگری، نه سلب آزادی تشریعی. اساست سلب آزادی تکوینی ،است

، اما در مقام است دهکر معرفیمردم  هحکومتی خاصی بنظریۀ ی و تبیین دیدگاه خود، گذارتشریع و قانون

احزاب سیاسی نیز در جوامع  کهچنان؛ کندمینمجبور تکوین و عمل خارجی، آنان را به پذیرش آن دیدگاه 

امامت، به نظریۀ و نیز  9حاکمیت سیاسی پیامبر اکرمنظریۀ  از این رو، دارند.ای چنین شیوه ،دمکراتیک

بلکه به معنای ارائه یک مدل حکومتی  ؛ها در تعیین حاکمان خویش نیستمعنای سلب آزادی اراده از انسان

مکلف به پیروی از آن هستند و  ،و مردم در مقام تشریع باشدمیکه مطلوب خداوند  است جامعه ۀبرای ادار

 .نددر انتخاب آن آزاد ،در مقام تکوین

رأی دلیلی روشن از سنت بر اعتبار  ،بر مردم هاآنحکومت  دربارۀ :و امامان معصوم 9پیامبر اکرم سیرۀ

. است بنا بر مبنای کشف حقیقت رأی اکثریتبنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار  اکثریت
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دانستند و از سزاوار حکومت بر مردم می ،نصوبان از جانب خداوندخود را به عنوان برگزیدگان و م :معصومان

اما تاریخ  ؛مردمرأی  گرفته بودند، نه االهیاعتبار مقام امامت و حاکمیت خود بر مردم را از حکم  ،این جهت

شواهد معتبری  هاآنمردم تحمیل نکردند. در تاریخ زندگی  هگاه این بینش را بکه آنان هیچ استگواه 

داشته باشد؛ در داللت  ،به برقراری حکومت اقلیت حق بر اکثریت باطل هاآنکه بر تمایل توان یافت نمی

 ۀاز پشتوان کهآنمگر  ،گاه به حکومت بر مردم رضایت ندادندکه هیچ است گویای آن ،مقابل، شواهد بسیار

 اطمینان یافتند. ،برای حکومت خود رأی اکثریترضایت عمومی و 

 رأی اکثریتبنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار  رأی اکثریتگر، با پذیرش اعتبار به عبارت دی

 ـ :حتی حکومت معصومان ـرسیم که برقراری هیچ حکومتی میبه این نتیجه  ،مبنای کشف حقیقت بنا بر

صالحیت  کهآننخست  :دو شرط باشد دارای کهاینمگر  ،مشروعیت و حقانیت عقلی و شرعی نخواهد داشت

حق تشکیل  ،بپذیرند. پس سه گروهرا اکثریت مردم نیز آن  کهآنو دوم  ؛عقلی و شرعی آن محرز باشد

کسانی که فقط فاقد شرط اول هستند؛ یعنی صالحیت عقلی و شرعی  ،نخست :حکومت بر مردم را ندارند

 ،کردن چنین حاکمانی . پس حکومتباشندمیبرای حکومت بر مردم را ندارند، ولی منتخب اکثریت مردم 

جاهل قاصر باشند. که آنمگر  ؛اندشدهمرتکب گناه  ،و مردم نیز در انتخاب آنان است گناه اخالقی و شرعی

کسانی که فقط فاقد شرط دوم هستند؛ یعنی صالحیت عقلی و شرعی برای حکومت بر مردم را دارند،  ،دوم

کسانی که فاقد هر دو  ،و سوم ؛صمت و امامت باشنداما منتخب اکثریت مردم نیستند، هرچند دارای مقام ع

 حق تشکیل حکومت بر مردم را دارند. داشته باشند،. پس فقط کسانی که هر دو شرط را باشندشرط 

در صدد دستیابی به حکومت به هر طریق ممکن  :و امامان معصوم 9که پیامبر اکرم دهدمیتاریخ گواهی 

های مسلّح از پیروان و توانایی تشکیل گروه ،زمان خودهای ازی حکومتبرای براند کهایننبودند. آنان با 

در  هاآنرا داشتند، اما هیچ گزارش معتبر تاریخی وجود ندارد که گویای این باشد که  شیعیان خود

، بلکه پیوسته در اندکرده تأییدو یا آن را  اندمشارکت داشته ،است که در صدد حکومت اقلیت« کودتایی»

 ۀکوشیدند که زمینمی از این رو،اند. ر جنبشی مردمی و عمومی برای تشکیل حکومت حق بودهانتظا

 فراهم کنند. ،مردم در جهت حکومت حق استگیری خوفرهنگی را برای شکل

 دفاع اقلیت در مقابل ظلم اکثریت

بر  ـکنند می ذکر :های علویان و سادات از سوی امامان معصومقیام تأییدشواهدی که برخی به عنوان 

اقلیت علیه اکثریت نیست، بلکه این شواهد « براندازی»های حرکت تأییدضرورتاً به معنای  ـفرض صحت 

از هویت و حیات مادی و معنوی خود « دفاع»هایی باشد که فقط در صدد جنبش تأییدبه معنای  تواندمی

ی ظلم اکثریت، حق عقلی و شرعی که دفاع اقلیت در مقابل ظلم حکومت و یا حت است و روشن ؛هستند

 خواستس بر اساس عباامیه و بنیبنی هاییک از حکومتهیچکه  است کامالً روشن. البته است اقلیت

 نبود. رأی اکثریتنیز به معنای مقابله با  هاآنمقابله با  ،تشکیل نشده بود و در نتیجه رأی اکثریتعمومی و 

 تریندر سخت ،در دوران حکومت أمویّان و عباسیان ،و ساداتهاشم خصوص بنیهعلویان و شیعیان و ب

محروم بودند. حق طبیعی آنان بود که برای دفاع نیز خود  ۀبردند و از بسیاری از حقوق اولیشرایط به سر می

حرکت  تأیید ،هااز این گونه قیام :و مساعدت امامان تأیید ،قیام کنند. در چنین مواردی ،از حقوق خود

 قلیت در مقابل ظلم حکومت بود.دفاعی ا
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ندارد. دفاع، حق شخصی هر فرد و حق  منافاتی ،با دفاع اقلیت در مقابل ظلم اکثریت ،رأی اکثریتاعتبار 

غیر از اجبار و اکراه اقلیت نسبت به اکثریت و  ،. اما دفاع مدافع از حقوق خوداست ایجمعی هر جامعه

از حقوق خود دفاع کند، حتی اگر راهی  ،ارد در مقابل اکثریت. اقلیت حق داست حاکمیت اقلیت بر اکثریت

اکثریت و  ۀاما این ضرورتاً به معنای سرنگونی حکومت ظالمان ؛برای دفاع جز درگیری و جنگ نباشد

جز  راهی ،گاهی اقلیت برای دفاع از حقوق ضروری خود .جایگزینی حکومت اقلیت بر اکثریت نیست

با هدف دفاع از  ،که این حرکت براندازی از سوی اقلیت است روشن اما، سرنگونی حکومت اکثریت ندارد

مدار صدق دفاع خواهد بود، نه با هدف اجبار اکثریت بر و مرزهای این جنبش نیز دائر است حقوق خود

 اقلیت.رأی  پیروی از

مدن نظم موجب پدید آ ،است میان مردم یک جامعهدر چون داور نهایی برای حل اختالفات  رأی اکثریت

. از سوی دیگر، تضییع حقوق اقلیت توسط اکثریت نیز موجب پدید آمدن حق دفاع برای شودمیدر جامعه 

گاهی اقلیت برای دفاع از حقوق خود راهی جز بر هم زدن نظم عمومی ندارد.  ،و در عین حال ؛شودمیاقلیت 

تزاحم  ،مصلحت دفاع از حق خود برای اقلیت میان مالک و مصلحت نظم عمومی و مالک و ،در چنین فرضی

ادعا کرد که بر  توانمی. پس همیشه ندهدمیرا ترجیح تر و عقل در موارد تزاحم، مصلحت مهم؛ آیدمیپدید 

ایستادگی کند و از حق خود دفاع کند، هرچند موجب  ،در مقابل ظلم اکثریتکه  است اقلیت جایز یا واجب

که ظلم فاحشی به اقلیت شده و حقوق  است عا در مواردی پذیرفتهبلکه این اد؛ شودمیبر هم زدن نظم عمو

 .باشدشده تر از مصلحت نظم عمومی مهم ،ای که مصلحت دفاع؛ به گونهباشد تضییع شده هاآنمهمی از 

حق تعیین سرنوشت مردم برای برقراری حکومت  دربارۀ :هر یک از معصومان سیرۀاینک به بررسی 

. مجموع این شواهد و کنیمدالل است کوشیم به شواهد روشن تاریخیمی ،سی تاریخیپردازیم. در این بررمی

با تشکیل حکومت  هاآنعمومی و مخالفت  خواستبه  :گویای تواتر معنوی بر احترام پیشوایان معصوم ،قرائن

 نیست. هاآن. با توجه به کثرت و تواتر این شواهد، نیازی به بررسی سندی هر یک از است اقلیت بر اکثریت

  9پیامبر اکرم سیرۀ

به دعوت مردم به اسالم پرداخت و  ،سیزده سال در مکه ،پس از برانگیخته شدن به نبوت 9پیامبر اکرم

 ،مکه جامعۀمسلمانان در اقلیت بودند و اکثریت  ؛ زیراحاکمیت مسلمانان بر مکه انجام نداد برایهیچ اقدامی 

در  را دعوت خویش ،با فرستادن نمایندگان خود به مدینه 9ن پیامبرزماپذیرفتند. هممیچنین حاکمیتی را ن

تدریج مسلمانان در این شهر به قبال کردند و بهاست اهل مدینه از اسالم تربیشاین شهر نیز آغاز کرد. 

مسلمانان در مدینه به حدی بود که برخی از کافران  ۀند. غلبقرار گرفتاکثریت رسیدند و مخالفان در اقلیت 

ای منافقانه ۀکنند و شیوتظاهر به اسالم  ،مدینه جامعۀدر  ،جبور شدند برای حفظ موقعیت اجتماعی خودم

 برگزینند.

مدینه موافق آن  جامعۀبودند و اکثریت  9مکه مخالف پیامبر جامعۀدر چنین موقعیتی که اکثریت 

شهری که اکثریت او را  ار رهبری و حاکمیت آن حضرت بر سرزمینشان بودند، ایشان ازخواستحضرت و 

 ار حکومتش بودند. خواست ،کرد که اکثریت« هجرت»به شهری  ،ندخواستنمی

های مردم مکه در طول سال تربیشتدریج افتاد که به تأخیرنیز تا زمانی به  9پیامبر به دستفتح مکه 

های پس از در طول سالبه او ایمان آورده بودند. بخشی از آنان به همراه او یا پس از آن  ،پس از بعثت
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در حال تقیه در آن شهر  ،و بخش دیگری نیز از ترس اشراف و بزرگان مکه ؛به مرور به مدینه آمدند ،هجرت

 بردند. به سر می

آمیز و بدون مردم آن سرزمین فتح کرد، فتح مسالمت تربیشمکه را مطابق میل ، 9پیامبر کهاینشاهد بر 

اهل  تربیشهای در اعماق دل، 9قریش نیز فهمیده بودند که دعوت پیامبرجنگ و خونریزی آن بود. اشراف 

وجود ندارد.  ایزمینه ،مسلمانان به آن شهر ۀو برای مقاومت آنان در مقابل ورود فاتحاناست مکه نفوذ کرده 

 انجام ندادند. ایهیچ اقدام نظامی ،برای مقاومت در مقابل فتح مکه از این رو،

نیز هر یک باید جداگانه بررسی شود و قابل بررسی تفصیلی در این مجال کوتاه  9مبران غزوات پیااستد

گفت که  توانمیکنند. اجماالً  وجوجستهای تاریخی کتاب این موضوع را درند توانمیخوانندگان  .نیست

، 023 :1531یا مانند جنگ بدر، أحد و احزاب، دفاع در مقابل هجوم دشمن )سبحانی،  9های پیامبرجنگ

شکنی و جنایات (، و یا مانند جنگ موته، دفاع در مقابل پیمان514، 526، 230 :1566؛ آیتی، 352، 005

و یا مانند جنگ ذات  ،(352 :1566؛ آیتی، 645 :1531غیرمسلمانان نسبت به مسلمانان )سبحانی، 

 است مانان بودههجومی گسترده به مسل ۀپیشگیرانه در مقابل توطئ ۀحمل ،السالسل، حنین و تبوک

با هدف ، 9های پیامبریک از جنگپس هیچ .(614، 341 :1566؛ آیتی، 111، 102، 691 :1531)سبحانی، 

 .است سرزمین و حکومت بر مردمان آن بر خالف میل مردمان آن سرزمین نبودهیک فتح 

ز برای هیچ عباس نیأمیه و بنیو خلفای بنی 9از پیامبر پس ۀسه خلیفهای ها و کشورگشاییجنگ

ها، حقوق مردم و اگر ثابت شود که در آن کشورگشایی ؛اعتبار و حجیت شرعی ندارد ،مسلمان شیعه و سنّی

دفاع اسالم نظریۀ ای به ، لطمهاست نادیده گرفته شده هاآنمسلمان تضییع شده و حق تعیین سرنوشت غیر

 .کندمیوارد ن هاآنو حق تعیین سرنوشت  هاانساناز آزادی تکوینی 

با حق تعیین سرنوشت  ،موارد همۀدر  ،لفاکشورگشایی خ ۀاین سخن ضرورتاً بدین معنا نیست که شیو

آنچه  ،در برخی موارد کمدستگفت که  توانمی؛ بلکه است داشتهمنافات شده های فتحمردمان سرزمین

بود که فاقد ای کامههای موروثی و خودگرفت، حکومتریان مسلمان قرار میکمورد هجوم و سرنگونی لش

، دو آنچه مسلمانان انجام دادن ؛شدندهای خود میمشروعیت مردمی بودند و مانع رسیدن پیام اسالم به ملت

 . است برداشتن موانع در مقابل دعوت جهانی اسالم بوده

ور مجبغیرمسلمان، آنان را به پذیرش اسالم های مسلمانان فاتح پس از تصرف سرزمین زمینه،در همین 

پایبند  ،باقی و به آداب و مناسک دین خود ،دادند که همچنان بر دین خودو به آنان اجازه می کردندمین

های های متمادی در میان ملتتدریج دعوت اسالم را پذیرفتند و اسالم در طول سالباشند. آنان نیز به

ابق حق تعیین سرنوشت مردمان را مط« جهاد ابتدایی» توانمی ،گسترش یافت. بر همین اساس ،گوناگون

معنای به  1حتی در عصر حضور معصوم« جهاد ابتدایی»تبیین کرد. به عبارت دیگر،  ،شدههای فتحسرزمین

های منتخب و مردمی مسلمانان و اجبار آنان به پذیرفتن اسالم و سرنگونی حکومتتحمیل اسالم به غیر

مان خودکامه در مقابل دعوت عمومی و جهانی اسالم که حاک است نیست، بلکه به معنای برداشتن موانعی

 اند.قرار داده

های اجماالً گزارش و تحلیلی مبتنی بر احترام مسلمانان به حق تعیین سرنوشت ملت توانمیپس 

اعم از خلفا،  ،مسلمانان فاتح همۀادعا کرد که  توانمین اگرچه ؛داد به دست ،غیرمسلمان در صدر اسالم
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 ،های اشغالیدر معاشرت با مردم سرزمین ،شده و آحاد مسلمانان، فرمانداران مناطق اشغالفرماندهان جنگی

اند. داوری پایبند بوده ،قواعد و ضوابط انسانی و اسالمی از جمله احترام به حق تعیین سرنوشت مردم همۀبه 

 .است تاریخ ۀجانبدقیق و همه ۀنیازمند مطالع بارهروشن در این 

وشنی نمود به ر :و سایر معصومان 9که در عصر پیامبریاد کرد دینی  ۀجا از دو آموزاین در است سزاوار

 .است هاانسانو گویای احترام اسالم به حق تعیین سرنوشت  داشت

 هجرت

و مهاجران در راه خدا بسیار است به عنوان یک تکلیف الزامی بر مسلمانان یاد شده  «هجرت»در قرآن از 

؛ 111، 122، 22/؛ توبه13، 10، 12/؛ انفال122، 91، 49/؛ نساء193/عمرانآل؛ 214/ره)بق اندشدهستوده 

 بنا بر رأی اکثریتهجرت در اسالم و قرآن، گواه روشنی بر اعتبار  ۀ(. آموز4/؛ حشر34/؛ حج112، 01/نحل

که  است گویای این ،در تعالیم اسالم« جهاد»در کنار « هجرت». طرح است مبنای حق تعیین سرنوشت

« هجرت»دیگری به نام وظیفۀ بلکه گاهی  ؛و مبارزه با مخالفان نیست« جهاد»پیوسته  ،مسلمانانوظیفۀ 

بایست می ،اندشدهموارد در قرآن کریم در کنار هم ذکر  تربیشارزشمند اسالم که در  ۀدارند. این دو آموز

ای مخالفان بر آموزد که اگر در جامعهمی معنا و تفسیر شوند. اسالم به مسلمانان ،هماهنگ و در ارتباط با هم

آنان وظیفۀ داشتند،  را از انجام تکالیف دینی بازآنان آنان فزونی داشتند و عرصه را بر آنان تنگ کردند و 

کنند و به سرزمینی روند که « هجرت»بایست از آن اجتماع و مقابله با اکثریت نیست، بلکه می« جهاد»

تکلیف به  ۀآن با زمین ۀکه زمین است مسلمانان وظیفۀ دیگر ،«جهاد»ی کنند. بتوانند آسوده در آن زندگ

  .ندستیو مسلمانان در شرایط مربوط به هجرت، مکلف به جهاد ن است متفاوت ،هجرت

. طرح آن ندهستجایگاه متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند و مکمّل هم  ،«هجرت»و « جهاد» ۀپس دو آموز

مسلمانان را در نظر  جامعۀهای مختلف که موقعیت است جامعیت تعالیم اسالم ۀنشان ،دو در قرآن و سنت

 . است کرده معینتکلیفی متناسب با آن  ،داشته و برای هر موقعیتی

پذیرند، حق ندارند به جهاد با اکثریت آنان را نمی ،ای که مسلمانان اقلیت هستند و اکثریتدر جامعه

آنان ترک آن جامعه و وظیفۀ  ،ل کنند؛ بلکه اگر عرصه بر آنان تنگ شدو خود را بر آنان تحمی زندپرداب

گویای احترام دین اسالم به حق تعیین سرنوشت  ،«هجرت»ۀ آموز از این رو،. است هجرت به سرزمینی دیگر

 .است اکثریت غیرمسلمان

و  باشدمینیز  و مسلمانان به مدینه، شاهد هجرت دیگری 9تاریخ صدر اسالم غیر از هجرت پیامبر اکرم

. جمعی از مسلمانان مکه قبل از هجرت به مدینه، به حبشه است آن هجرت گروهی از مسلمانان به حبشه

مسلمان مکه بود. آنان ن به حق تعیین سرنوشت اکثریت غیرهجرت کردند و آن هجرت نیز گویای احترام آنا

 ،نکردند و از نجاشی حاکم آن سرزمین هنگام ورود به حبشه نیز خود را بر مردم غیرمسلمان حبشه تحمیل

نشانگر احترام آنان به  ،برای ورود به کشورش و زندگی در آن اجازه گرفتند. پس هر دو هجرت مسلمانان

 هجرت کردند. ،که از آن و به سوی آن است حق تعیین سرنوشت مردمان دو سرزمینی

 بیعت

رأی که به روشنی بر اعتبار ـ  :مامان معصومو ا 9های رایج در زمان پیامبر اکرمیکی دیگر از پدیده

 ،در قول، فعل و تقریر خود :. معصوماناست «بیعت» ـ داللت دارد ،ا بر مبنای حق تعیین سرنوشتبن اکثریت
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؛ 14، 12/)فتح است در قرآن کریم یاد شده 9ان با پیامبر اکرممؤمن. از بیعت اندکرده تأییدرا « بیعت»

 اشاره خواهد شد. هاآنبیعت هستیم که به  ۀمام نخستین نیز شاهد پدیدسه ا سیرۀ(. در 12/ممتحنه

اند تفسیر روشن و قابل ، نتوانسته«حق تعیین سرنوشت»نظران به علت عدم توجه به مبنای برخی صاحب

 سیرۀمیان  ناچار شده حسینعلی منتظری اهللآیتارائه دهند.  :در عصر معصومان« بیعت»دفاعی از پدیده 

 گذارد. بتفاوت  ،به عنوان بیعت با مردم انجام داد 9و آنچه پیامبر عقالنزد  «بیعت»

انشاء »ناد شواهد تاریخی و لغوی برای این واژه، است به ،حقیقت بیعت پیش از ظهور اسالم ،به نظر ایشان

و  9یامبرپ سیرۀاما بیعت در  ؛است شدهمیو با بیعت، والیت ثابت  ،است برای حاکم بوده« والیت»و  «یأر

کوشیدند با  :و ائمه 9بدین معنا نیست، بلکه پیامبر ـ است که والیتشان از جانب خداوند ثابت شدهـ  :ائمه

های والیت خود را در مقام اجرا مستحکم کنند. به پایه ،میان مردم آن زمان مرسوم بوددر که  یبیعت ۀشیو

بیعت مردم در مواردی که  ،و دوم ؛نصب خداوند ،نخست :رای ثبوت والیت دو راه وجود داردعبارت دیگر، ب

که والیتشان  :و ائمه 9پیامبر ،دوم آشناتر بودند ۀچون مردم با شیو .است خداوند کسی را منصوب نکرده

دوم  ۀاز شیو ،پیش از این از جانب خداوند ثابت شده بود و برای ثبوت والیت نیازی به بیعت مردم نداشتند

 است و این مانند اجتماع علل مختلف بر معلول واحد ؛قرار گیرد تأکیدیتشان مورد فاده کردند تا والاست هم

 (.1/323 :ق1029)منتظری، 

از جهت ، :به بیعت در عصر معصومان ـنظران مانند بسیاری از فقها و صاحب ـ منتظری اهللآیتنگاه 

بر مبنای حق تعیین  اکثریترأی اعتبار »نظریۀ إعمال حق تعیین سرنوشت نیست؛ در حالی که با پذیرش 

 :داد. آنچه برای معصومان به دست :در عصر معصومان« بیعت»تری از تفسیر بسیار روشن توانمی« سرنوشت

و این به تنهایی  ؛است ، صالحیت آنان برای حکومت بر مردم در نظام تشریعاست قبل از بیعت مردم ثابت

و  است تصرف در امور مختلف زندگی مردم ،کومتح ۀبلکه چون الزم ؛برای تشکیل حکومت کافی نیست

حتی اگر  ـکسی  از این رو،، باشندمیمردم به حکم عقل و وحی دارای حق تعیین سرنوشت در زندگی خود 

 بدون رضایت مردم بر آنان حکومت کند.  تواندمین ـمعصوم باشد 

 (نَ مِنْ أَنْفُسِهِمْیأَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ یالنَّبِ)شریف  ۀان نسبت به خودشان که از آیمؤمنبر  9اولویت پیامبر

منافاتی با حق تعیین  ـاین که آیه به والیت سیاسی تفسیر شود  بنا بر ـ شودمی( فهمیده 6/)احزاب

بلکه  ؛کردمجبور  9بدین معنا نیست که مردم را باید به پذیرش والیت سیاسی پیامبر سرنوشت مردم ندارد و

ان والیت او را پذیرفتند، مؤمنمسلمانان و  کهآنپس از  ـ 9صرف و والیت پیامبرت ۀکه حوز است بدین معنا

شریف از  ۀکه در این آی است . شاهد بر این ادعا ایناست ان بر خودشانمؤمنمقدم بر والیت  ـنه قبل از آن 

ه پیامبر مردم ب کهاینپس قبل از «. مردمان»، نه بر است سخن گفته شده« انمؤمن»بر  9پیامبر اولویت

 تحمیل کرد. ،مردم هرا ب 9والیت پیامبر توانمیاند، ناند و والیت او را نپذیرفتهایمان نیاورده

 ،. به نظر ایشانداندمی االهیرا به نص  :معصوم ۀو ائم 9ثبوت والیت برای پیامبر مؤمنمحمد  اهللآیت

 گوید: و به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد. او می است فعلیت این والیت فقط متوقف بر نص

بلکه آنچه  ؛است امربیعت دارای اثر در حصول قدرت عادی برای ولی

امر را در رسیدن به که ولی است حضور کسانی ،شودمیموجب این قدرت 
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 :ق1023، مؤمنهرچند بیعتی در میان نباشد ) ،اهدافش یاری کنند

 (255ـ1/252

، هاآنفاضه و تواتر اجمالی است روایات بیعت و رد تربیشضمن خدشه در سند  ائریکاظم حسید اهللآیت

و تردیدی نیست که بیعت و  استمربوط : که این روایات به عصر حضور معصومان کندمی تأکیدبر این نکته 

 است تهبلکه والیت آنان از جانب خداوند مشروعیت یاف ؛شودمیموجب مشروعیت والیت آنان ن ،رضایت مردم

نیازی به انتخاب مردم نیست. بنابراین در صورت صحت برخی از این اخبار،  ،و برای مشروعیت والیت آنان

، نه مشروعیت یافتن است در دستیابی به حکومت هاآناحراز شرایط پیروزی و موفقیت ، :مقصود اهل بیت

 (. 190 :ق1024حکومتشان )حائری، 

 1و امام حسین 1، امام حسن1ینمؤمنبه روایاتی از امیرال ،بیعتیکی از معاصران ضمن بررسی روایات 

اهل  ،و تا مردم بیعت نکنند است که تعیین حاکم در اختیار مردم است نکته که گویای این کندمیاشاره 

 :که حکومت اهل بیت کندمیاین روایات مطرح  رۀگاه این اشکال را دربانیز حکومت نخواهند کرد. آن :بیت

گوید: چون مردم انکار مقام نصب برای ندارد. سپس در مقام پاسخ می نیاز ،و به انتخاب مردم تاس به نص

(. 1/065 :ق1026)صفار،  اندکردهدالل است ،بعد از نصب، یعنی انتخاب ۀایشان به شیو ،را کردند :اهل بیت

 .ی نداردنیازبه علت وجود نصّ، به بیعت  :که حکومت اهل بیت است این ،سخن ایشان ۀنتیج

که  است . وی پنداشتهداندمی« یتأکید» ۀرا تنها دارای جنب :بیعت با معصومان ،یکی دیگر از معاصران

، بلکه آن کندمین ایجاد مشروعیت ،پس بیعت مردم ،است از جانب خدا 1چون مشروعیت حاکمیت معصوم

تشکیک کرده  ،فراوان بیعتبدون دلیل در سند روایات  وی(. 56 :ش1542نیا، )حکمت کندمی تأکیدرا 

و  :پندارد که سخنان معصومانپذیرد و میمیرا ن« مردمرأی  مشروعیت دادن به»بر  هاآنو داللت است 

کنار نهادن  ،فرض آنکه پیش است فقط بیان قواعد عرفی زمانه» ،در دفاع از بیعت 1خصوص امام علیبه

 ( 511: )همان« است بوده 9اساس مشروعیت وصیّت پیامبر

به دنبال مشروعیت دینی هستند و به آن از دید تبلور حق  ،نظران برای بیعتکه این صاحب است روشن

اند که حاکمان غیرمعصوم با بیعت مردم، مشروعیت و پنداشتهایشان . اندکردهتعیین سرنوشت مردم نگاه ن

؛ نیازمند بیعت نیستند ،ارندد االهیچون مشروعیت  :یابند و معصومانصالحیت برای حکومت بر مردم را می

، اما این به معنای نفی حق شودمیاحراز  االهیبرای حکومت از جانب نصّ  :در حالی که صالحیت معصومان

در  ،به همین جهت ؛است تبلور حق تعیین سرنوشت مردم ،تعیین سرنوشت برای مردم نیست و بیعت

 یست. غیرمعصوم ن وضرورت بیعت مردم، فرقی میان حکومت معصوم 

ابزاری داشته و به جهت  ۀفقط جنب :به نظر این گروه، بیعت و کسب رضایت مردم در عصر معصومان

برای اعمال والیت  1و ائمه 9. پس اگر فرض کنیم که پیامبراست بوده :و ائمه 9کارآمدی حکومت پیامبر

ه از جانب پیروان خود یا به ای کقهریه ۀنیازی به بیعت و رضایت مردم نداشته باشند و بتوانند با قو ،خود

. در حالی است بر مردم حکومت کنند، حاکمیت آنان مشروع و مطلوب ،اندکردهکسب  االهیمعجزه و امداد 

نیز حق چنین  :و ائمه 9چنین حکومتی مطلوب نیست و پیامبر ،«حق تعیین سرنوشت»مبنای  بنا برکه 

، این پدیده در :معصومان سیرۀدر تبیین جایگاه بیعت در ی تأویلگونه یچنیاز به ه کاری را ندارند. پس بدون
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و بسیاری از فقیهان به علت عدم توجه به  است «حق تعیین سرنوشت»مبنای  تأییدآنان به روشنی  سیرۀ

 . اندشدهنابجا در تفسیر آن  یاهتأویلاین مبنا، دچار 

ت مردم به حکومت کسی که با او اعالم رضای ،نخست :است دو معنا بوده ۀدربردارند ،بیعت در گذشته

این معنا  ۀ. بیعت در افادکردندمی« حق تعیین سرنوشت». مردم با توجه به این معنا اِعمال است بیعت شده

اعالم فرمانبرداری و پایبندی مردم نسبت به حکومت کسی  ،. دوماست مشترک ،گیری در عصر حاضربا رای

ه مشروعیت و قانونی بودن ک کردندمیکنندگان اعالم ا، بیعت. بر اساس این معناست که با او بیعت شده

 ،است «بیع» ۀاند و قصد براندازی و مخالفت ندارند. بنابراین بیعت که برگرفته از کلمحکومت را پذیرفته

سته گویای توانمی کهچنان ؛است قراردادی میان مردم و حاکم بوده که تعهداتی را برای مردم در پی داشته

برخی از اهل شورای منتخب از سوی او  ،دوم ۀبعد از مرگ خلیف کهاینی برای حاکم نیز باشد؛ مانند تعهدات

شیخین )ابوبکر و عمر( عمل نماید و  سیرۀاو به  کهاینبیعت کنند، مشروط بر  1قبول کردند که با امام علی

ی که با حکومت بیعت گاهی کسان ،آن حضرت چنین شرط و تعهدی را در بیعت نپذیرفت. به همین جهت

شکنی متهم به بیعت ،اندولی از فرمان حکومت منتخب خود سرپیچی کرده و در مقابل آن ایستاده ،اندکرده

معنایی  ،اعصار گذشته مورد توجه نیست. پس بیعت در ،های عصر حاضرگیریرأی شوند. معنای دوم درمی

 .است گیری در عصر حاضر داشتهرأی بیش از

 7علیامام  سیرۀ

ین علی بن مؤمنحکومت به ترتیب به ابوبکر، عمر و عثمان رسید، در حالی که امیرال 9بعد از پیامبر

 :ق1010، سید رضیدانست )میحق خود  ،االهیرا به حکم  9رهبری و حکومت بعد از پیامبر 1طالبابی

بیعت  ،طبقات مختلف مردمکوشیدند برای خلیفه از (. در آغاز خالفت ابوبکر که طرفداران او می5/13ۀخطب

تالش کرد مردم را متوجه  1بگیرند و هنوز بیعت عمومی نسبت به خلیفه شکل نگرفته بود، امام علی

اما تالش آن حضرت به سرانجام نرسید و  ؛حق خالفت و امامت خود کند دربارۀ 9دستورهای خدا و پیامبرش

گیری از پی از این رو، (.24/260 :ق1025مجلسی،  ؛6/15 :ق1020مردم او را یاری نکردند )ابن ابی الحدید، 

 ادعای خود دست برداشت و منتظر هنگامی شد که مردم به سوی او بازگردند.

 که آن حضرت با او این چنین پیمان بست: کندمینقل  9از رسول خدا 1امام علی

. پس اگر مردم است تو ۀبر عهد ،ای پسر ابوطالب، والیت امّت من بعد از من 

مردم والیت تو را به رضایت  همۀرا به خوشی، والی خویش قرار دادند و  تو

آنان را و آنچه  ،ولی اگر در تو اختالف کردند ؛پس به امارت آنان بپاخیز ،پذیرفتند

 زودی برای تو گشایشی قرار خواهد دادهرها کن که خداوند ب ،را در پی آن هستند

 (.52/13:ق1025؛ مجلسی، 142 :ش1513طاووس، ابن؛ 011 :ق1013 ،یطبر)

به او اجازه دهد با او بیعت کند تا  خواست 1از امام علی، 9عموی پیامبر ،همچنین نقل شده که عباس

هیچ کس در خالفت او اختالف  گاهآن، است با پسر عموی او بیعت کرده 9مردم ببینند که عموی پیامبر

 عمویش فرمود:  خواستدر مقابل در 1نخواهد کرد. امام

او  کهاینمگر  ،با من پیمان بست که هیچ کس را به سوی خود نخوانم 9پیامبر

مگر مردم با من بیعت کنند. پس جز  ،و )برای خالفت( شمشیر نکشم ؛به نزدم آید
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من به  کهاینآیند، نه میباشم که به سوی من این نیست که من مانند کعبه می

 (.1/223 :ش1519ابن شهر آشوب، ) سوی دیگران روم

به وجه این  ،این روایات همۀ. در است دیگری نیز آمده 9به کعبه در روایات نبوی 1تشبیه امام علی

گویای  ،این تشبیه رود.باو به سوی مردم  کهایننه  ،که مردم باید به نزد او روند است تشبیه تصریح شده

 زد و فرمود:  1علی ۀبر شان 9برگوید: پیام. عمر بن خطاب میاست احترام به حق تعیین سرنوشت برای مردم

روی. میآیند و تو به سوی کسی نمیهمانا تو مانند کعبه هستی که به سوی تو 

خالفت را  ،پس اگر این مردم به سوی تو آمدند و امر خالفت را به تو تسلیم کردند

؛ 2/92 :ق1540عاملی، ) تو به سوی آنان نرو ،و اگر به نزد تو نیامدند ؛از آنان بپذیر

 :ق1025 ؛ طبرسی،2/211 :ق1545؛ طبری، 613، 549، 541 :ق1013طبری، 

1/149.) 

 1از امام علی ،و نمایندگان قبایل مناطق مختلف عرب ساؤبعد از کشته شدن عثمان، مردم مدینه و ر

 از پذیرش حکومت پرهیز داشت و به مردم فرمود: ابتدا 1بپذیرد. امام ند که حکومت راخواست

بدانید که اگر من خالفت بر شما را  و در پی کس دیگری باشید... رها کنیدمن را 

دانم عمل خواهم کرد و به سخن و سرزنش دیگران گوش به آنچه خود می ،بپذیرم

من مانند یکی از شما خواهم بود و شاید شنواترین  ،نخواهم داد. اگر مرا رها کنید

و من برای شما  ؛ید دادترین نسبت به کسی باشم که والی خود قرار خواهو مطیع

 (.91/121ۀخطب :ق1010، سید رضی) که امیر باشم است بهتر از آن ،یاور باشم

 همچنین فرمود:

من نیازی به خالفت بر شما ندارم، پس هر کس را انتخاب کنید من به آن راضی 

 (.52/1 :ق1025؛ مجلسی، 5/191 :ق1543 اثیر،ابن) خواهم بود

حق »و « کشف حقیقت»به روشنی میان دو مبنای  ذیرش درخواست مردم،در پ در این فرازها 1امام

او تحت  کهاینو  کندمی. او از حقانیت راه خود و پایداری بر آن یاد است تفکیک نموده« تعیین سرنوشت

دارد که انتخاب حاکم  تأکیدبر این نکته  ،دارد. در عین حالاز راه حق خود دست برنمی ،مردم خواست تأثیر

 ه باید حاکم خویش را تعیین کنند.و آنان هستند ک است مردم ۀعهدبر 

بسیاری از روایات مربوط به امامت اهل  دربارۀبه درک درستی  توانمیبا توجه به تفاوت این دو مبنا 

 ،و انتخاب مردم خواستمرتبط با ناو  االهیای دست یافت. در بسیاری از این روایات، امر امامت، پدیده :بیت

 رأی اکثریتند و گویای عدم اعتبار دارنظر . این دسته روایات به مقام تعیین حق و باطل است فی شدهمعر

دیگری از روایات وجود دارند که هر گونه زورگویی و  ۀدست ،. در مقابلهستندبنا بر مبنای کشف حقیقت 

بنا بر مبنای حق  اکثریترأی گویای اعتبار  ،. این دستهدنکنمیتحمیل خالفت و امامت بر مردم را نفی 

. است به روشنی میان این دو مبنا فرق نهاده ،همانند قرآن کریم :. پس سنت معصوماناست تعیین سرنوشت

عمومی مردم، کلید فهم قرآن و  خواستو  رأی اکثریت رۀدرک درست نسبت به تفاوت این دو مبنا دربا

 و سنت خواهد شد.و موجب رفع توهم تعارض در قرآن  است سنت در این موضوع
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 ،او هجوم آورده بودند ۀمردم بر خالفت او اصرار کردند و او خطاب به جمعیتی که به خان ،به هر روی

 گفت:

رویم، بیعت با من نباید مخفیانه باشد و جز با رضایت مسلمانان نخواهد میبه مسجد 

 (.5/191 :ق1543اثیر، ابن؛ 0/024 :ق1541طبری، ) بود

 رفت و خطاب به مردم گفت:  به مسجد گاهآن

و  است برای شما ،گویم. این امر خالفتشما سخن می ۀای مردم، آشکارا و با اجاز

هیچ کس حق خالفت ندارد مگر شما فرمان دهید. دیروز با هم اختالف داشتیم و 

شما باشم. من  ۀولی شما زیر بار نرفتید مگر من خلیف ؛پذیرفتممن خالفت را نمی

 و در دست من ستاالمال که برای شمجز کلیدهای بیت ،ی ندارمبدون شما چیز

ندارم. اینک نیز هم و من بدون رضایت شما حتی حق گرفتن یک درهم را  است

 :ق1543 اثیر،ابن؛ 0/053 :ق1541طبری، ) کنار خواهم کشید ،اگر شما بخواهید

 (.52/4 :ق1025؛ مجلسی،5/195

ام به حق تعیین سرنوشت برای مردم و آزادی آنان در انتخاب حاکم بر احتر 1داللت این سخنان امام علی

 ندارد. نیاز که به توضیح  است برای خود، چنان روشن

سعد بن  و عبداهلل بن عمرعموم مردم با او بیعت کردند، به او خبر دادند که برخی مانند  کهآنپس از 
 رفت و این سخنان را فرمود:بر منبر  1اند. امامباز زده از بیعت با او سر وقاصیأب

 ،و چون بیعت کردند ؛بیعت کنند کهآنقبل از  ،است همانا حق انتخاب برای مردم

که  است پایداری ورزد و بر مردم ،که بر حق است دیگر حق انتخابی ندارند. بر امام

از  ،فرمانبردار باشند. این بیعتی از عموم مردم بود. هر کس از آن سرپیچی کند

مفید، ) است م سرپیچی کرده و راهی غیر از راه اهل اسالم را برگزیدهدین اسال

 (.1/505 :ق1015

داشت که حکومت او به  تأکیدپیوسته بر این نکته  ،مردم خواست ۀپس از تشکیل حکومت بر پای 1امام

هنگام حرکت به سوی بصره برای جنگ با اصحاب  1. آن حضرتاست آرای عمومی شکل گرفته ۀپشتوان

 ای خطاب به اهل کوفه فرمود:در نامه ،جمل

، سید رضی) با من بیعت کردند ،مردم بدون اکراه و اجبار، و از روی اختیار و رغبت

 (.1/529ۀنام :ق1010

 نوشت: زیبرو  طلحهای خطاب به در نامهاو 

د، که من پى مردم نرفتم تا آنان روى به من یده داشتید، هرچند پوشیدانست

و شما دو تن  ؛عت من گشادندیعت نکردم تا آنان دست به بینان بو من با آ ؛نهادند

 :ق1010، سید رضی) عت کردندیند و با من بخواستمرا د که یاز آنان بود

 (.32/529ۀنام

 کرد و فرمود:  تأکیدای به او بر این نکته ، در نامهمعاویههمچنین پس از نافرمانی 
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 ؛ زیرا، هرچند تو در شام هستیشودیمبیعت مردم با من در مدینه تو را نیز شامل 

هر  با من نیز بر سر ،مردمی که پیش از این با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند

حق  ،بیعت نمودند. پس آن کس که شاهد بیعت بود ،آنچه با آنان بیعت کرده بودند

دّ بیعت را ر تواندمین ،و آن کس که در بیعت حاضر نبود ؛ندارد راه دیگری برگزیند

 (1/110 :ق1012قتیبۀ، ابن؛ 29 :ق1020)نصر بن مزاحم،  نماید

 فرمود: ،برای او پیام آورده بودند معاویهبه کسانی که از سوی  1امام

 کهآنکه بعد از  استاین  ،است آنچه در حکم خدا و اسالم بر مسلمانان واجب

مظلوم باشد یا  خواه گمراه باشد یا هدایت یافته، ،پیشوای آنان مُرد یا کشته شد

ای پدید ظالم، ریختن خونش حالل باشد یا حرام، هیچ کاری نکنند و حادثه

نیاورند و دست به هیچ اقدامی نزنند و گام در راهی برندارند و کاری را آغاز نکنند، 

تقوا و آگاه به قضاوت و سنت رای خود امامی عفیف، دانشمند، باب کهآنمگر 

با من  ،از کشته شدن عثمان پسر عهده گیرد ... مردم برگزینند تا امور آنان را ب

با من بیعت نمودند.  ،بیعت کردند و مهاجرین و انصار پس از سه روز مشورت

مهاجرین و انصار قبل از این نیز با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کرده بودند و بر 

صار در این پیمان بستند. اهل بدر و پیشگامان در میان مهاجرین و ان هاآنامامت 

بدون مشورت با عموم مردم بود، در حالی  هاآنها حضور داشتند، اما بیعت بیعت

که بیعت با من با مشورت با عموم مردم بود. پس اگر خداوند انتخاب امام را به 

باید انتخاب کنند و در کار خویش نظر کنند و انتخاب  هاآنو  است مردم سپرده

خودشان بهتر از انتخاب خداوند و رسول او  دربارۀ هاآنبرای خودشان و نظر  هاآن

کنند بیعتش گزینند و با او بیعت میمیاو را بر هاآنباشد و آن کس که  هاآنبرای 

، پس به است بیعت هدایت باشد و پیشوایی باشد که اطاعت و یاریش واجب

 است ندو اگر خداو ؛من مشورت کردند و با اجماع من را برگزیدند دربارۀتحقیق 

و من را  است پس به تحقیق من را برای امت برگزیده ،که باید امام را برگزیند

 9و سنت پیامبرشو اطاعت و یاری من را در کتاب خدا  است خلیفه قرار داده

  .(55/100 :ق1010)مجلسی،  است واجب کرده

 7امام حسن سیرۀ

با  ،از مردم که بالغ بر چهل هزار نفر بودندشماری بی گروه 1گوید: پس از شهادت امام علیمیاثیر ابن

داشتند و نسبت به او فرمانبردارتر بودند میبیعت کردند. آنان او را بیش از پدرش دوست  1امام حسن

(. اما چندی نگذشت که مردم او را در نبرد با معاویه تنها گذاشتند، پس آن 1/091 :ق1029اثیر، ابن)

 : خطاب به مردم چنین فرمود ،حضرت

آگاه باشید که ما همچون گذشته با شما هستیم، ولی شما چون گذشته با ما 

عزّت و انصاف نیست. پس  ،که در آن کندمینیستید... معاویه ما را به امری دعوت 

 ۀش را ردّ کنیم و با شمشیرها او را به محکمخواستدر ،کنیدمیقبال است اگر از مرگ
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رضایتش را  ،ش را اجابت کردهخواستدر ،هستیدو اگر طالب زندگی دنیا  ؛بریم االهی

برای شما جلب کنیم. مردم از هر طرف فریاد زدند: باقی بمانیم، باقی بمانیم. پس 

 اثیر،ابن؛ 1/091 :ق1029اثیر،ابن) صلح را پذیرفت ،که او را تنها گذاشتند گاهآن

می، ؛ دیل1/199 :ق1022طاووس، ابن؛ 11 :ق1024؛ حلوانی، 5/026 :ق1543

 .(.95 :ق1024

نظر  بارهو از آنان در این  کندمیمرار حکومت خود را موکول به انتخاب مردم است ،در این فراز 1امام

حکومت را در دست گرفت و چون مردم  ،مردم و بر اساس بیعت آنان خواستبه  1خواهد. پس امام حسنمی

 ،و به کسی سپرد که مردمکرد ت را رها مردم حکوم خواستبار دیگر به  ،از حکومت او روی برگرداندند

به حق تعیین  :بسیار گویا از احترام امامانای نمونه 1صلح امام حسن ،ار حکومت او بودند. بدین گونهخواست

 . است سرنوشت مردم

عدم پایداری آن حضرت  ۀنشان ،ایمان آن روزگار، صلح آن حضرتبر خالف پندار برخی از شیعیان سست

 ؛مردم تحمیل کرد و مردم در عمل به حق آزادند هنباید بنبود، بلکه بیانگر این بود که حق را در دفاع از حق 

نباید به اجبار آنان را از  ،ار حاکمیت ناحقی همچون خالفت معاویه هستندخواستکه مردم  گاهآنو 

 داشت. شان بازهخواست

به فواید و آثار  ،وقایع آن روزگار با کاوش در ابعاد مختلفاند بسیاری از پژوهشگران شیعه کوشیده

دفاع کنند. بسیاری از این  ،بدین گونه از عملکرد امام خویش ،با معاویه پی برده 1ارزشمند صلح امام حسن

، اما به است به نتایج واقعی و ارزشمندی رسیده، :ناد به شواهد تاریخی و روایات معصومیناست باها پژوهش

مردم بود و حتی اگر  خواستمبتنی بر  ،کنار کشیدن آن حضرت از حکومتصلح و  ۀرسد اصل واقعمینظر 

آنچه  ؛ زیراکردمیو عصمت او وارد ن 1خدشه بر عملکرد امامای ذرّه ،شدمیهم بر آن مترتب نای هیچ فایده

جنگ با معاویه بود. رفتار  ارخواست 1مردم بود. امام ۀخواستآن حضرت نبود و  خواستمطابق  ،واقع شد

واگذاری حکومت  ۀدر نحو 1مردم تحمیل نکرد. البته امام هخویش را ب ۀخواستدر این بود که  1امام ۀیستشا

اقدامات الزم را  ،به معاویه و نیز در تعیین مواد قرارداد صلح، تدبیر خویش را به کار گرفت و تا حد ممکن

 برای پاسداری از حق انجام داد.

 7امام حسین سیرۀ

شیعیان عراق به جنب  ،به امامت رسید. در این هنگام 1برادرش امام حسین، 1حسنپس از شهادت امام 

ند که بیعت با معاویه را زیر پا گذارد و او را از خالفت عزل کند. خواست 1و از امام حسین ندو جوش افتاد

را نقض کند و تا که نباید آن  است پیمانی ،را نپذیرفت و یادآور شد که میان او و معاویه هاآن ۀخواست 1امام

تصمیم خواهد گرفت  بارهدر این  ،و هر گاه از دنیا رفت ؛بر پیمان خویش خواهد بود ،است معاویه زنده

 (.2/52 :ق1015)مفید، 

بنا بر مفاد قرارداد صلح  1نیز ادامه یافت و امام حسین 1ها پس از شهادت امام حسنسال معاویهخالفت 

هیچ اقدامی علیه حکومت او  ،معاویهتا هنگام مرگ  ـ کل گرفته بودمردم ش خواستکه بر اساس ـ برادرش 

از خود منصوب کرد. فرمانداران  پسرا به خالفت  یزیدبر خالف قرارداد صلح، فرزندش  معاویهانجام نداد. 

 ۀبرای خلیف ،خصوص بزرگانهر یک به طرق مختلف کوشیدند از مردم و به ،اسالمیهای در سرزمین یزید
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را نپذیرفت. اصرار فرماندار  یزیدبیعت با  ،زیستمیکه آن هنگام در مدینه  1ت بگیرند. امام حسینجدید بیع

فرمان به کشتن امام  یزید کهاینتا ؛ نرسیدای به نتیجه 1مدینه و اطرافیان او برای گرفتن بیعت از امام

 در صورت سرپیچی از بیعت داد. 1حسین

خبر  ،اش به سوی مکه حرکت کرد. از سوی دیگرهمراه خانواده ،چون از تصمیم حکومت آگاه شد 1امام

خصوص اهل کوفه و شایع شد. مردم عراق و به ،از جمله عراق ،مختلفهای در سرزمین 1بیعت نکردن امام

قبال کردند و از آن است ،یزیداز بیعت با  1از سرپیچی امام ،امیه ناراضی بودندقبایل اطراف که از حکومت بنی

 و حکومت بر آنان را بر عهده گیرد.  رودند که به کوفه واستخحضرت 

آوردند.  1حدود یکصد و پنجاه نامه از مردم آن سرزمین برای امام حسین ،آوران کوفهاولین گروه از پیام

بالغ ها ششصد نامه به دست او رسید. تعداد نامه ،سرازیر بود. در یک روز ،پیوسته به سوی آن حضرتها نامه

گوید حدود چهل هزار نفر از اهل کوفه با می امنابن(. 20 :ش1506طاووس، ابنازده هزار نامه شد )بر دو

دو  ،(. آخرین کسانی که برای آن حضرت از اهل کوفه نامه آوردند16 :ق1026نما، ابنبیعت کردند ) 1امام

که در بخشی  به اهل کوفه نوشتخطاب ای بودند. پس از آمدن آن دو، امام نامه سعیدو  هانیهای نفر به نام

 :است از آن آمده

ام را به سوی شما اعتماد خود از میان خانواده من برادر، پسر عمو و فرد مورد

بزرگان و صاحبان فضل و خرد شما به رأی  فرستم. اگر برای من نوشت کهمی

ام، ههایتان خواندو در نامهاند که که فرستادگان شما آورده است مانند همان چیزی

 (.2/59 :ق1015)مفید،  ا به سرعت به سوی شما خواهم آمدخد خواستبه 

عمومی  خواستنیازمند  ،بندی به حقعالوه بر پای ،آشکار ساخت که حکومت بر مردم ،در این نامه 1امام

 و تا کندمیمردم کفایت نرأی  که حتی وجود این مقدار نامه برای اطمینانش بهای ، به گونهباشدمیهم 

به سوی آنان نخواهد  ،همگانی مردم برای پیشوایی او مطمئن نکند ۀخواستاش او را از هنگامی که نماینده

 آمد. 

هر چه  ،و آماده یافتیرأی اگر مردم را هم»کوفه کرد و به او فرمود:  ۀمسلم بن عقیل را روان 1سپس امام

 از این رو،مخفیانه با او بیعت کردند.  ،هزار نفر و در آن شهر هیجده رفتکوفه  بهاو نیز « .زودتر مرا آگاه کن

پس از  1(. از سوی دیگر، امام2/59 :ق1015نوشت و او را از بیعت مردم آگاه کرد )مفید،  1به امامای نامه

به جمعی از بزرگان اهل بصره نوشت و آنان را به قیام خویش دعوت کرد. ای نامه ،آگاهی از بیعت اهل کوفه

 طاووس،ابناعالم کردند ) 1ز مشورت، آمادگی خود و قبایل خویش را برای هر گونه یاری امامآنان نیز پس ا

 (.29 :ش1506

اما هنوز به کوفه نرسیده بود که خبر  ؛به سوی کوفه حرکت کرد ،مردم عراق خواست ۀبر پای 1پس امام

دگرگون شد.  1امام حسین شکنی اهل کوفه به او رسید. پس از این، هدف ظاهری قیامشهادت مسلم و بیعت

مردم آن سرزمین برای تشکیل حکومت  خواستپاسخ به در ،از حرکت به سوی کوفه 1پیش از آن، قصد امام

از قیام برای تشکیل حکومت در کوفه منصرف شد و در پی  1اما با شکسته شدن بیعت مردم، امام ؛حق بود
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و  یزیدحکومت  تأییدعدم  ،و آن ؛آمدبر ،ودنخستین که به جهت آن از مدینه خارج شده ب ۀهمان انگیز

 نپذیرفتن بیعت با او بود. 

بسیاری را در مکه  ،در برخورد با شیعیان و یارانش نیز تغییر کرد. پیش از آن 1امام ۀشیو ،به همین جهت

ه خواند. او حتی اهل بصره را نیز بمیبه یاری خود فرا  زهیر بن قینو در راه مکه به سوی کوفه، همچون 

که ـ قیام از یک قیام عمومی برای تشکیل حکومت  ۀشکنی اهل کوفه، چهرقیام دعوت کرد. اما پس از بیعت

خواه برای رسیدن به یک انسان آرمان ۀبه یک قیام شخصی و مقاومت دلیران ـ داشتنیاز به جمع عِدّه و عُدّه 

برداشت و آنان را نه  ،او و همراهانش بوداش تبدیل شد. از این رو، بیعت و پیمانی را که میان هدف متعالی

ای راه آزاد گذاشت، بلکه گاهی دیگران را به عدم همراهی با خود که راه پر مخاطره ۀتنها در بازگشت از ادام

 خطاب به مردم فرمود: ،تشویق کرد. او پس از شنیدن خبر شهادت مسلم ،را در پیش داشت

بدون هیچ  ،دارد بازگردد شیعیان ما را خوار کردند. پس هر کس دوست

 :ق1015مفید، ) محذوری برگردد که دیگر پیمان و عهدی بر او نیست

2/13.) 

همراهانش از او جدا شدند و تنها کسانی که با او از مدینه آمده بودند و نیز گروه  تربیش ،پس از این

خطاب به فرزندان و خاندان  ،تباقی ماندند. آن حضر ،راه به او پیوسته بودند ۀاندکی از کسانی که در میان

 ۀست. برگردید که به شما اجازا ای پسران عقیل، کشته شدن مسلم برای شما کافی»عقیل نیز فرمود: 

 (.2/92 :ق1015)مفید، « ْدهممیبازگشت 

بن یزید ریاحی در مقابل آن حضرت حرّ یک روز نگذشته بود که سپاه  ،هنوز از خبر کشته شدن مسلم

به اجبار سپاهیان یزید شکل  1وقایع قیام امام ،نع بازگشت آن حضرت شد. از این پسقرار گرفت و ما

با  استخومیار قیام علیه حکومت و نبرد با آنان نبود. او نخواستبا تغییر نظر مردم، دیگر  1گرفت و اماممی

یل حکومت حکومت باطل زمان خویش را سرنگون کند و خود تشک ،مردمی ۀاقلیتی محدود و بدون پشتوان

خطاب به آنان که همگی از  ،و در هنگام نماز ظهرحرّ در همان روز نخست برخورد با سپاه  از این رو،دهد. 

و در صورت مخالفت است مردم به سوی آنان آمده  خواستبه  ایشانآشکار ساخت که  ،مردم کوفه بودند

 فرمود:  ایشانباز خواهد گشت.  ،آنان

شما به دستم رسید و های مدم مگر هنگامی که نامهای مردم، من به سوی شما نیا

شاید  ؛به سوی ما بیا که ما را پیشوایی نیست»فرستادگانتان به نزدم آمدند که 

. اگر همچنان بر همان نظر «خداوند ما و شما را بر راه حق و هدایت گرد هم آورد

وار است من پس عهد و پیمان خود را با ،اماینک من به نزد شما آمده ،خود هستید

 ،کنید و از آمدن من ناخرسندیدمیو اگر چنین ن ؛کنید تا به شما اطمینان یابم

 جا آمده بودم.گردم به سوی همان سرزمینی که از آنمیباز

خطاب به  ،نماز عصر ۀاهل کوفه سکوت کردند و هیچ پاسخی ندادند. آن حضرت بار دیگر پس از اقام

  فرمود:حرّ ر کلش
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 شناسید و نظرتان غیر از آن چیزیمیناخشنودید و حقی برای ما ناگر از ما  ...

مفید، ) گفتند، من باز خواهم گشتمیهایتان بود و فرستادگانتان که در نامه است

 (.2/19 :ق1015

فرمان  1بازگشت شوند و چون آنان آماده شدند و امام ۀبه همراهانش فرمان داد که آماد 1امام گاهآن

کربال برد. سپس گروه گروه بر  و همراهانش را به اجبار به سرزمین 1مانع شد و امامبازگشت داد، حرّ 

و  1، تسلیم امامعبیداهللآنان از سوی  همۀشد و پیام میافزوده  ،فرماندار کوفه ،عبیداهلل بن زیادریان کلش

 پذیرش بیعت با یزید بود.

قب این رفتار خود بود، اما این شیوه را بر عوا همۀپذیرش  ۀپذیرفت و آمادمیبیعت با یزید را ن 1امام

  بار دیگر شب عاشورا خطاب به همراهانش فرمود: از این رو،خود تحمیل نکرد.  ۀدیگران، حتی خانواد

شما آزادید که بروید، هیچ پیمانی از  همۀدهم، میآگاه باشید، من به شما اجازه 

 ریکی شب برای رفتنپس از تا ،است من بر شما نیست. شب شما را مخفی کرده

  (.2/91 :ق1015مفید، ) فاده کنیداست

تو از بیعت »فرمود:  ،همچنین او به محمد بن بشر حضرمی که پسرش در ری به اسارت گرفته شده بود

 (.00/590 :ق1010)مجلسی، « پس برو و برای رهایی فرزندت تالش کن ؛من آزادی

کیل حکومت، یعنی صالحیت عقلی و شرعی حاکمان و به روشنی بر هر دو شرط تش ،در این فرازها 1امام

، اعتبار هاآناز یکدیگر و تبیین عدم تالزم میان  هاآنو با تفکیک  کندمی تأکید ،رضایت عمومی ۀپشتوان

مبنای کشف حقیقت را آشکار  بنا برمبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن  بنا بر رأی اکثریت

 سازد. می

 :سایر امامان سیرۀ

یک به حکومت نرسیدند و اقدام مستقیمی نیز برای تشکیل حکومت هیچ 1از امام حسین پسامامان 

دانستند. شاید میبرای خویش  االهیانجام ندادند، در حالی که آنان خود را سزاوار حکومت و آن را حق 

قبال مردم از است علت عدم اقدام آنان برای دستیابی به حکومت، فقدان پذیرش عمومی و عدم ترینمهم

تنها در انتظار اعالم رضایت ظاهری و زبانی مردم نبودند و آن را برای  :. البته ائمهاست حکومت آنان بوده

و نیز پایداری آنان بر  هاآندر پی رضایت زبانی و قلبی ایشان دانستند، بلکه میتشکیل حکومت خود ناکافی 

رایج در عصر ما با حکومت های اصلی میان دموکراسیهای تبودند. این نکته یکی از تفاونیز شان هخواست

ظاهری مردم رأی  مرسوم دموکراسی در جهان،های . امروزه در بهترین شیوهاست: دینی از دیدگاه معصومان

 ؛دست آمده باشده پسند و گاه فریبنده ببا تبلیغات عوامرأی  ؛ هرچند ایناست کافی ،برای برقراری حکومت

 دانستند.میاعالم رضایت ظاهری را کافی ن ،برای تشکیل حکومت خود :ماماندر حالی که ا

بر حق تعیین  :امامان تربیش تأکیده از استمردم برخ خواستتردیدی نیست که چنین نگاهی به 

وار به راهی که است ظاهری مردم همراه با شناخت عمیق و ایمانرأی  اگر ،. در نظر آناناست سرنوشت مردم

به  ،مرار حکومت آنان در چنین شرایطیاست و ؛نباشد، سستی و پشیمانی در پی خواهد داشتند ابرگزیده

 ،وار و مقتدر باشداست و چنین حکومتی هرچند به ظاهر ؛انجامدمیبرقراری حکومتی بر خالف میل مردم 

  رشد و تعالی مردم نخواهد بود. ،آن ۀنتیج ،عمومی را به همراه ندارد خواستچون 
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 اقدام عملی ،عصر خویشهای رای دستیابی به حکومت و تالش قهرآمیز برای براندازی حکومتآنان ب

گاه به حکومت که آنان هیچ است این واقعیت امر، ترین شواهد تاریخی بر اینیکی از مهم ؛ وانجام ندادند

این هدف ناکام ماندند،  آنان در رسیدن به همۀدر پی براندازی بودند اما  :که ائمهشاید کسی بگوید نرسیدند. 

بایست می ،بپذیریم. اگر چنین سخنی را به این هدف دست یافتند ،عباسهمچون بنی هاآنرقبای  اما

در ایجاد یک حرکت براندازی موفّق و ضعف آنان در ایجاد و مدیریت یک قیام  هاآنناکامی آنان را بر ناتوانی 

 کنیم. ، حملمسلحانه علیه حکومت

واری برای رسیدن به این است اند، اما یارانآنان در صدد حرکت براندازی بوده ا شود کهادع است ممکن

سدیر روایت صحیحی از  شیخ کلینیاز جمله  ؛مویّد این ادعا باشد تواندمییافتند. برخی روایات میهدف ن
 : است نقل کرده در این باره صیرفی

نشستن برای شما جایز  رسیدم و عرض کردم: به خدا سوگند 1دمت امام صادقخ

فرمود: چرا ای سدیر؟ گفتم: به جهت زیادی دوستان، شیعیان و  1نیست. امام

دارای شیعیان، یاران و  ،شما ۀبه انداز 1ینمؤمنیارانت. به خدا سوگند اگر امیرال

فرمود: ای  1. امامکردندمیتیم و عدی در او طمع ن ۀگاه قبیلهیچ ،دوستان بود

دار هستند؟ گفتم: صد هزار نفر. فرمود: صد هزار! گفتم: صد ها چه مقسدیر، این

 1هزار، بلکه دویست هزار. فرمود: دویست هزار! گفتم: بله، بلکه نصف دنیا. امام

ی با ما به ینبع بیایی؟ گفتم: بله، )سدیر به توانمیسخنی نگفت، سپس فرمود: 

رنگ به سرزمینی سرخ گوید:( ... تامیبه سوی ینبع حرکت کردند. او  1همراه امام

بود. سپس فرمود:  هابه کودکی نگاه کرد که در حال چراندن بزغاله 1رسیدیم. امام

نشستن برای من  ،شیعه داشتمها ای سدیر، به خدا سوگند اگر به تعداد این بزغاله

جایز نبود. ما در آن سرزمین اتراق کردیم و نماز خواندیم و چون از نماز فارغ 

کلینی، ) هفده عدد بودند هاآنرا شمردم،  هاآننگاه کردم و ها زغالهمن به ب ،شدیم

 (.2/202 :ق1021

. او از شودمیشده یافت نکه در منابع روایی شناخته کندمیهمچنین صاحب جواهر روایت مرسلی نقل 

 که فرمود: است نقل کرده 1امام صادق

 کردممیقیام  ،داشتمیار  ـ که چهل عدد بودند ـ اگر به تعداد این گوسفندان

 (.21/591 :ق1020نجفی، )

گونه روایات از نظر تعداد با  گفت که اوالً این توانمی هاآندالل به این دو روایت و مانند است در پاسخ به

به حق تعیین سرنوشت مردم دارد، قابل مقایسه نیست؛  :روایات قسم اول که حکایت از احترام معصومان

ناظر به قدرت فیزیکی برای قیام و تشکیل حکومت باشد، نه پذیرش عمومی.  تواندمیت ثانیاً این قسم روایا

عمومی نسبت به قیام  خواستپذیرش و  ،در این روایت ؛ زیرادر این معنا ظهور روشنی دارد ،روایت نخست

ک قیام و که برای برپایی ی است برای راوی تشریح کرده 1در کالم راوی مفروض انگاشته شده و امام 1امام
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که  است قامت در راهاست و پذیرش عمومی کافی نیست، بلکه نیاز به پایداری و خواستتشکیل حکومت فقط 

 کردم. میقیام  ،یاران واقعی و مقاوم داشتم ،و اگر من به تعداد محدودی ؛شودمیدر عموم مردم دیده ن

 7امام مهدی سیرۀ

 قبال عمومیاست قراری آن داده شده، به پذیرش وبر ۀنیز که وعد 1تشکیل حکومت آخرین امام معصوم

 و این همان حقیقتی است مردم خواست، 1شرط ظهور امام زمان ترین. به عبارت دیگر، مهماستمنوط 

 افتاد. تأخیرکه به جهت فقدان آن، غیبت آن حضرت تحقق یافت و ظهور به  است

به  ،و حتی مسلمانان نیست و مختص شیعیان است چون حکومت آن حضرت جهانی ،از سوی دیگر

جهانی، شناخت  خواستاین  ۀار او باشند تا او ظهور کند. مقدمخواستمردم جهان باید  همۀهمین جهت 

ادیان و مذاهب وجود دارد و  همۀوبیش در بشارت به موعود غیبی کم از این رو،ست. ا جهانیان نسبت به او

شکل  ،بشری جامعۀاکثریت  خواستکه جز با  است این به مثابه اعالم نامزدی او برای حکومت جهانی

 نخواهد گرفت.

 

 گیرینتیجه

که  است ، آیاتیهاآندالیل قرآنی  ترین. مهماندکردهدالل است به قرآن کریم ،رأی اکثریتمخالفان اعتبار 

 ی اکثریترأکه این آیات اعتبار  شودمیروشن  ،. با دقت در این آیاتاندشدهمذمت ، اکثریت مردم هادر آن

برای  ،ناظر نیستند. در مقابل ،کنند و به مبنای حق تعیین سرنوشتمیبنا بر مبنای کشف حقیقت را انکار 

 ها ازدالل کرد که در آناست به آیات فراوانی توانمی ،بنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت رأی اکثریتاعتبار 

و حق تعیین  هاارادۀ انسانبر آزادی  ،ین آیات. ااست نهی شده ،هر گونه زور و اجبار مردم بر پذیرش حق

و  ؛کندمینفی  ،را بر مبنای کشف حقیقت رأی اکثریت ،د. پس قرآن کریمندار داللت التزامی هاآنسرنوشت 

نیز همین شیوه را در پیش گرفتند.  :امامان معصوم پذیرد.میرا بر مبنای حق تعیین سرنوشت  رأی اکثریت

بر مبنای  رأی اکثریتو این به معنای عدم اعتبار  ؛اکثریت نشدند خواستتابع  ،دین آنان از سویی در تبیین

بر آنان حکم نراندند. این نیز به معنای اعتبار  ،تا مردم آنان را نپذیرفتند ،و از سوی دیگر ؛است کشف حقیقت

رأی نیز اعتبار  مانند هجرت و بیعت ،در دینهایی آموزه. است بر مبنای حق تعیین سرنوشت رأی اکثریت

 کنند.می تأییدبر مبنای حق تعیین سرنوشت را  اکثریت
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