
چك�ده
در فـصل اول ا�ن نوشــتـار، به دو دسـتـه از آ�ات قـرآن پرداخـتــه شـده است. در دسـتـه�
نخست، رأى اكـثر�ت بنا بر مـبناى كش, حقـ*قت، بى'اعتـبار شمـرده شده است؛ و در
دسـتـه� دوم، اعتـبـار رأى اكـثر�ـت بنا بر مـبناى حق تعـ**ـن سرنوشت، بـه اثبات رسـ*ـده
است. نو�سنده از ا�ن دو دسـته آ�ات، نتـ*جه مى'گـ*رد كـه قرآن كـر�م مخالـ, شد�د دو
آس*ـب مهم مـ*ان مـسلمانان است: نخـست، عوام'زدگى و دنبـاله'روى از جوّ غـالب در
جـامـعـه؛ و دوم، اسـتـبـداد، زورگـو�ى و تحـمـ*ـل اسـالم بر مـردم. در فـصل دوم ا�ن
نوشتار، سـ*ره� پ*امبر اكرم(ص) و امـامان(ع) درباره� رابطه� حاكم*ت سـ*اسى و خواست
عمومى، بررسـى شده است. نو�سنده با بررسى س*ره� هر �ك از مـعصومان(ع)، نتـ*جه
گرفـته كـه آن'ها تا هنگامى كـه داراى پشتـوانه� خواست عـمومى و رأى اكـثر�ت نبـودند،
حكومت بر مــردم را نپـذ�رفـتـند و اقـدامى براى تشكـ*ل حكومت انجـام نـدادند؛ و ن*ـز
هنگامى كه آن را از دست دادند، حكومت را رها نمودند. دو آمـوزه� هجرت و ب*عت در

س*ره� معصومان(ع)، دل*لى بر احترام آن'ها به حق تع**ن سرنوشت مردم است.
كل�دواژه	ها

حق تع**ن سرنوشت، رأى اكثر�ت، آراى عمومى، هجرت، ب*عت.
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مسعود امامى**

كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب ستم، شماره سوم، زمستان ١٣٩٢

صفحات ٥٣ ـ ٨٥

* تار�خ در�افت ٩٣/٢/٣؛ تار�خ پذ�رش٩٣/٤/١'.
**  عضو ه*ئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و اند�شه اسالمى.
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مقدمه

مراجعه به آراى عمومى در تصم*م'گ*ـرى'هاى جمعى و ترج*ح رأى اكثر�ت، مى'تواند مبانى
مختلفى داشته باشد. از جمله� آن'ها «حق تع**ن سرنوشت»، «كش, حق*قت»، «مشروع*ت
د�نى»، «مـصلحت» و «مـقـبول*ت» اسـت. نگارنده بر اسـاس پژوهشى كـه به تفصـ*ل انجـام
داده١ بر ا�ن باور است كه حق تع*ـ*ن سرنوشت، استوارتر�نِ ا�ن مـبانى است. بر اساس ا�ن
مبنا، رأى اكـثر�ت در همـه� حوزه'هاى اجتـماعى بدون استـثنا، معتـبر است. بر اسـاس سا�ر
مبـانى، رأى اكثر�ت، فـاقد اعتـبار است �ا اعتـبار آن در حوزه� محـدودى از امور اجتـماعى،
ثابت مى'شود. ا�ن نوشتار به دنبال ب*ان دال�ل فقهى ا�ن مبنا بر اساس آ�ات، روا�ات و س*ره�

معصوم*ن(ع) است.

دال�ل قرآنى اعتبار رأى اكثر�ت

اعتـبار رأى اكـثر�ت بنا بر مـبناى حق تعـ**ن سـرنوشت، به معناى آزادى تكو�نى انسـان'ها در
زندگى جمـعى در عمل به تكال*, الـزامى عقل و شرع است. قـرآن كر�م در آ�ات بسـ*ار، از
ا�ن حق آزادى تكو�ـنى �اد كـرده است. از ا�ن رو، حق تعـ*ـ*ن سـرنـوشت براى انسـان'ها در

زندگى جمعى، مورد تأ�*د قرآن كر�م است.
ادب*ـات قـرآن در دفاع از آزادى اراده� انسـان به گـونه� مـدح آزادى ن*ـست، بلكه در قـالب
مــذمت زورگـو�ى و اســتــبـداد است. از ا�ـن رو، به داللت التــزامى از ا�ن گــونه آ�ات، به
مـمـدوح بـودن «آزادى» در قـرآن مى'توان رسـ*ـد. در آ�ـات فـراوانى به پ*ـامــبـر اكـرم(ص) و
د�گران تذكـر داده شده كه وظ*ـفه� آن حـضرت و سـا�ر پ*امـبران، فقط ابالغ پ*ـام االهى است
(آل'عـمـران/٢٠؛ مـائده/٩٢، ٩٩؛ رعـد/٤٠؛ شـورى/٤٨؛ نحـل/٣٥، ٨٢؛ نور/٥٤؛ عنكبـوت/١٨؛
�س/١٧؛ تغابن/١٢). از قرائن لفظى و غـ*رلفظى در ا�ن آ�ات، به روشنى بـه دست مى'آ�د كه
قرآن به شـ*وه� «قصـر إفراد»، در صـدد نفى هر گونه زورگو�ى و اجـبار مـردم بر پ*روى از حق
است. به عبـارت د�گر، گو�ى مـخاطبـان قرآن گـمان مى'كردند كـه وظ*فـه� پ*امـبران االهى،
رساندن پ*ـام حق به مردم و واداشـتن آن'ها در عمل به آن است. قـرآن به صراحت مى'فـرما�د
كه وظ*فه� پ*ـامبران، فقط رساندن پ*ام حق است؛ �عنى نبا�د مـردم را بر پذ�رش حق، مجبور
كنند. ا�ن دسـتـه از آ�ات، با به'كارگـ*ـرى ادات حصـر، ا�ن پ*ـام را به روشنى ب*ـان مى'كند؛

مانند ا�ن آ�ه:
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«و اگر روى'گـردان شوند (غـمگ*ن مبـاش)، ما تو را حـافظ آنان (و مأمـور اجبـارشان)
قرار نداده'ا�م؛ وظ*فه� تو تنها ابالغ رسالت است!»٢ (شورى/٤٨).

در ب*ش'تر ا�ن آ�ات، پس از آن'كه خداوند، از نپذ�رفتن دعـوت حق از سوى مردم خبر
مى'دهد �ا فــرض نپـذ�رفـتـن دعـوت حق را در قـالب جــمله� شـرط*ــه ب*ـان مى'كند، وظ*ــفـه�
پ*امبر(ص) �ا پ*امبران(ع) را فقط ابالغ پ*ام حق معرفى مى'كند. ا�ن نكته، قر�نه بر ا�ن است
كه آنچه نفى و نهى شده و از حوزه� وظا�, انب*ا(ع) خارج شده، مى'با�ست با فرض سرپ*چى
مردم متناسب باشد؛ و آن، اجبار مردم بر فرمانبردارى است. از ا�ن رو، ا�ن دسته آ�ات، با

حصر وظ*فه� پ*امبران(ع) در ابالغ پ*ام خدا، در صدد نفى اجبار مى'باشند.
دسته'اى د�گر از آ�ات، به صراحت پ*امبر(ص) �ا د�گران را از اجبار مردمان بر پذ�رش

د�ن و حق*قت باز داشته است (انعام/٦٦؛ �ونس/١٠٨؛ زمر/٤١؛ شورى/٦)؛ مانند ا�ن آ�ات:
«و اگـر پروردگــار تو مى'خـواست، تمــام كـسـانى كـه روى زمــ*ن هسـتند، هـمگى به
[اجـبـار] ا�مـان مى'آوردند؛ آ�ا تو مى'خـواهى مـردم را مـجـبـور سـازى كـه ا�مـان ب*ـاورند؟!

[(ا�مان اجبارى چه سودى دارد؟!)] »(�ونس/٩٩).
«پس تذكّـر ده كـه تـو فـقط تذكّـردهنده'اى! تو سلـطه'گـر بر آنان ن*ـسـتـى كـه [بر ا�مـان]

مجبورشان كنى» (غاش*ه/٢١).
«اگــر خــدا مى'خــواست، «همــه به اجــبــار ا�مـان مـى'آوردند»، و ه*چ �ك مــشــرك
نمى'شـدند؛ و مــا تو را مـسـؤول [اعـمـال] آن'ها قـرار نداده'ا�م و وظ*ــفـه ندارى آن'ها را [به

ا�مان] مجبور سازى!» (انعام/١٠٧).
گـفت: «اى قـوم من، به من بگو�*ـد، اگـر از طرف پروردگـارم حـجّـتى روشن داشـتـه
باشم، و مرا از نزد خود رحمتـى بخش*ده باشد كه بر شما پوش*ـده است، آ�ا ما [با�د] شما را

در حالى كه بدان اكراه دار�د، به آن وادار كن*م؟» (هود/٢٨).
گــروه سـومى از آ�ات وجــود دارد كــه پذ�رش راه حق �ا باطـل را به خـواست مــردم،
واگـــذار كـــرده است و به آنـان در انتـــخـــاب �كى از ا�ـن دو راه، آزادى تكو�نـى داده است
(كه,/٢٩؛ انسـان/٣؛ كافرون). در آ�ه'اى از قرآن كر�م، به صراحت هر گـونه اكراه و اجبارى

در د�ن، نفى شده است:
«در قبـول د�ن، اكراهى ن*ـست؛ [ز�را] راه درست از راه انحرافى، روشـن شده است»

(بقره/٢٥٦).
قرآن در آ�ه'اى به پ*امـبر(ص) هشدار مى'دهد كه ب*ش از حـد، نگران روى'گردانى مردم
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از راه حق نباشـد؛ ز�را آنان، خود با�د راه درست را انتخـاب كنند و اگر قرار بود به اجـبار به
سوى حق روند، خداوند به اجبار آنان، تواناتر است:

«گـو�ى مى'خـواهى جـان خـود را از شـدّت اندوه از دست دهى، به خـاطر ا�ن'كـه آن'ها
ا�مان نمـى'آورند! اگر ما اراده كن*ـم، از آسمان بر آنان آ�ه'اى نـازل مى'كن*م كه گـردن'ها�شان

در برابر آن، خاضع گردد» (شعراء/٣ـ٤).
با توجه به آ�ات مذكور، روشن مى'گردد كه قرآن كر�م، مخال, هر گونه اجبار و اكراه
د�گران بر پذ�رش حق است. قرآن انسان'ها را تشر�عاً مكل, به عمل به حق نموده، اما آن'ها
را تكو�ناً در عمل به حق، آزاد گذاشته است تا با انتخاب آزاد خود، به رشد و تعالى برسند.

دال�ل قرآنى عدم اعتبار رأى اكثر�ت

در برابر ا�ن آ�ات، آ�اتى هست كه به ظاهر با نفى اعـتبار رأى اكثر�ت، مـورد استناد دو گروه
قــرار گـرفــتــه است. ا�ن دو گــروه، بر ا�ن باورنـد كـه اســالم با تكـ*ـه بر رأى اكــثــر�ت در
تصـمـ*م'گ*ـرى'هاى جـمـعى، مـخال, اسـت: نخست، گـروهى از عـالمـان د�نى؛ و دوم،
گـروهى از روشـنفكران غـ*ــرد�نى. گـروه اول، در نـاسـازگـارى اســالم با حـاكـمــ*ت رأى
اكثـر�ت، جانب اسـالم را مى'گ*ـرند و حاكمـ*ت رأى اكثـر�ت را باطل مى'شمـارند؛ و گروه
دوم، حـاكمـ*ت رأى اكثـر�ت را برمى'گـز�نند و اسالم را رهـا مى'كنند. اما هر دو گـروه، در
ادعاى ناسـازگارى اسـالم با اعتبـار رأى اكثر�ـت، هم'نظر هستند. دال�ل هر دو گـروه ن*ز در
ا�ن ادعا، كم و ب*ش مانند �كد�گر است. �كى از مهم'تر�ن ادله� ا�ن دو گروه، برخى از آ�ات

قرآن كر�م است.

دل�ل اول

آنچه در اول*ن مواجهه با قرآن كر�م درباره� اعتـبار �ا عدم اعتبار رأى اكثر�ت، ب*ش'تر�ن
نمـود را دارد، مـذمّت شـد�د و فـراوان قـرآن نسـبت به اكـثـر�ت انـسـان'ها است. ا�ن نكتـه،
بسـ*ارى را به ا�ن نتـ*ـجه رسـانده كـه قرآن كـر�م، به'شـدّت با اعتـبار رأى اكـثـر�ت، مخـال,

است.
قـرآن كر�م در مـوارد فـراوان، اكـثر�ت مـردم را در باور و رفـتار، مـذمت كـرده است.
خـداوند در ب*ـش از شـصت آ�ه، ب*ش'تر مـردم �ـا ب*ش'تر گـروه خـاصى از مــردم را به نادانى
(أعـراف/١٣١، ١٨٧؛ �ـوس,/٢١، ٤٠، ٦٨؛ نحل/ ٣٨، ٥٧، ١٠١؛ روم/ ٦، ٣٠؛ ســبـأ/٢٨، ٣٦؛
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غــافــر/٥٧؛ جــاث*ــه/٢٦؛ انعــام/٣٧، ١١١؛ أنفــال/٣٤؛ �ونس/٥٥؛ قــصص/١٣، ٥٧؛ زمــر/٤٩؛
(مـائده/١٠٣؛ دخـان/٣٩؛ طـور/٤٧؛ انبـ*ـاء/٢٤؛ نـمل/٦١؛ لقـمــان/٢٥؛ زمـر/٢٥. )، بى'عـقلى 
عنكبــوت/٦٣؛ حـجــرات/٤)، بى'ا�مـانى (هود/١٧؛ رعــد/١؛ غـافــر/٥٩؛ �وس,/١٠٣؛ �س/٧؛
(بقــره/٢٤٣؛ بقــره/١٠٠؛ شــعــراء/٨، ٦٧، ١٠٣، ١٢١، ١٣٩، ١٥٨، ١٧٤، ١٩٠)، ناســپـــاسى 
�وس,/٣٨؛ غـافر/٦١؛ اعـراف/١٧؛ �ونس/٦٠؛ نمل/٧٣)، شرك (�وس,/١٠٦؛ روم/٤٢)، كفـر
(اسـراء/٨٩؛ فـرقـان/٥٠؛ نحل/٨٣)، گـمـراهى (فـرقـان/٤٤)، فـسق (مـائده/٢٩؛ اعـراف/١٠٢؛
آل'عـمــران/١١٠؛ توبه/٨)، دروغ (عنكبــوت/٦٣)، اعـراض از حق (انبــ*ـاء/٢٤؛ فــصلت/٤)، و

پ*روى از ظن'ّ (�ونس/٣٦)، توص*, كرده است.
در �ك آ�ه، به صـراحت آمده كـه ب*ش'تر مردم از حـق*ـقت، ب*زار هسـتند (زخرف/٧٨).
عـالمه طبـاطبا�ى ا�ن آ�ه را گـو�اى توص*ـه� اسـالم به پ*روى از حق و مـخالفت آن با پ*ـروى از

خواست اكثر�ت مردم مى'داند (طباطبا�ى، ١٤١٧ق، ٤'/'١٠٣).
�كى از مـهم'تر�ن آ�اتى كه مـورد استـدالل مخـالفان اعـتبـار رأى اكثـر�ت است، ا�ن آ�ه

شر�فه مى'باشد:
«و اگر از ب*ـش'تر كسانى كـه در [ا�ن سر] زمـ*ن مى'باشند پ*روى كنـى، تو را از راه خدا
گـمــراه مى'كنند. آنـان جـز از گــمـانِ [خـود] پـ*ـروى نمى'كنـند و جـز به حــدس و تخـمــ*ن

نمى'پردازند» (انعام/١١٦).
همـه �ا بعـضـى از ا�ن آ�ات، مـورد اسـتـدالل برخى از مـعـاصـران بـر نفى ترجـ*ح رأى
اكـثــر�ت در همـه'پرسى'هـاى را�ج قـرار گـرفــتـه است (مكارم شــ*ـرازى، ١٣٧٤ش: ٢٨١/١٤؛
٤١٥/٥؛ نجــفى خــمــ*نى، ١٣٩٨ق: ١٣٥٦/١٣؛ تـهـرانـى، ١٤١٨ق: ١٨٣/٣؛ و خلخــالى، ١٤٢٥:

.(١١١
‰Ë« a�UÄ

مـمكن است برخى ادعـا كنند كـه بعـضى از ا�ن آ�ات به قـوم و گـروه خـاصى، مـربوط
هستند (حجرات/ ٤؛ آل'عـمران/١١٠) و �ا كلمه� «اكـثر» در آن'ها به ضـم*ر «هُم» �ا «كُم» اضـافه
شـده كه مـرجع ضمـ*ـر كافـران و مـشركـان مى'باشند (نحل/١٠١؛ انعـام/٣٧، ١١١؛ انفال/٣٤؛
قصص/٥٧؛ طور/٤٧؛ انب*ـاء/٢٤؛ مائده/١٠٣؛ بقره/١٠٠؛ �ونس/٦٠)؛ پس قرآن كر�م، اكثر�ت
مـردم را مذمت نكرده، بلكه اكـثر�ت گـروه خـاصى از مردم را مـذمت كرده است. به همـ*ن

جهت، نمى'توان عدم اعتبار رأى اكثر�ت مردم را از قرآن كر�م نت*جه گرفت.
ا�ن پاسخ، دو اشكال دارد. نخست آن'كه ا�ن پاسخ نمى'تواند جـواب'گوى آن دسته از
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آ�ات باشد كه در آن'هـا مذمت اكثر�ت، به گروه خـاصى مربوط ن*ست؛ مانند آ�اتـى كه كلمه�
«أكـثر» در آن'ها به «الناس» اضـافه شـده است (اعراف/١٨٧؛ �وس,/٢١، ٤٠، ٣٨، ٦٨، ١٠٣؛
روم/ ٦، ٣٠؛ ســـبـــأ/٢٨، ٣٦؛ غـــافـــر/٥٧، ٥٩، ٦١؛ هود/١٧؛ رعـــد/١؛ �ـس/٧؛ بقـــره/٢٤٣؛

اسراء/٨٩؛ فرقان/٥٠). ا�ن گروه از آ�ات، اكثر�ت همه� انسان'ها را مذمت كرده'اند.
دوم آن'كـه حتى اگـر ا�ن دستـه از آ�ات، به قـوم خاص �ا گـروه خـاصى از مردم، مـانند
مشركان و كافران مربوط باشد و آن قوم �ا گـروه، اكثر�ت �ك جامعه را تشك*ل دهند، نت*جه
ا�ن خواهد شـد كه اكـثر�ت آن جـامعه، مـورد مذمت قـرآن كر�م خـواهند بود؛ و در نت*ـجه،
رأى آن اكثر�ت ن*ز در جامعه� خودشان اعتبارى نخواهد داشت و ا�ن با اعتبار رأى اكثر�ت در

هر جامعه'اى، منافات دارد.
ÂËœ a�UÄ

با دقت در همـه� ا�ن آ�ات، آشكار مى'شود كـه قرآن كر�م اكـثر�ت جـامعـه� مورد خطاب
خو�ش �ا جامعه� مسلمانان �ا كل جامـعه� بشرى و �ا برخى از جوامع خاص را از نظر اعتقادى
�ا اخالقى و رفتـارى، بر حق نمى'داند و آنان را گرفتار انحـرافات فكرى و اعتقـادى همچون
نادانى، بى'عقلى، بى'ا�مانى، شرك، كفر و گمراهى �ا انحرافات رفتارى مانند فسق و دروغ
مى'داند. ا�ن آ�ات، به روشنى بر انحراف اكـثر�ت جامعه از حـق*قت، داللت دارد. در �كى
از آ�ات، به وضوح بر ا�ن نكته تأك*د شده كه اكثر مردم، از حق ب*زارند و از آن كراهت دارند
(زخرف/٧٨). پس قـرآن در مـقام تشـخـ*ص حـق*ـقت، اكـثـر�ت جامـعـه را از اعـتبـار سـاقط
مى'داند؛ و به عبارت د�گر، رأى اكثر�ت را بنا بر مبناى كش, حق*قت، رد مى'كند و خبر از
ا�ن مى'دهد كـه ب*ش'تر مردم، اهل اعـتقـاد و باور به حقـ*قت و عـمل به آن ن*سـتند؛ پس رأى

آنان ن*ز نمى'تواند كاش, از حق*قت باشد.
به همـ*ن جهت، كـسانى كـه اعتبـار رأى اكثـر�ت را بنا بر مـبناى كش, حـق*قـت مردود
مى'دانند، براى اثبـات د�دگـاه خود، بـه ا�ن گروه از آ�ات اسـتـدالل كرده'انـد. ا�ن استـدالل
درست است و مـا ن*ز هم'نظر با آنان، هم اعـتبـار رأى اكثر�ـت بنا بر مبناى كـش, حقـ*قت را

مردود مى'دان*م و هم استدالل به ا�ن آ�ات را مى'پذ�ر�م.
اما روشن است كـه ا�ن آ�ات، ارتباطى به حق تع**ن سـرنوشت مردم ندارد و نمى'تواند
اعـتبـار رأى اكـثر�ت بنا بر مـبناى حق تعـ*ـ*ن سرنوشت را مـخـدوش سازد. در ا�ن د�دگـاه،
اعتبار رأى اكـثر�ت، منوط به حق بودن اكثر�ت و رأى آن'ها ن*ست؛ بلكه رأى اكـثر�ت مردم
فارغ از ا�ن'كه پ*ـرو حق �ا باطل باشند، بر رأى اقل*ت مقدم است؛ ز�را مـردم در انتخاب راه
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حق �ا باطل و تع**ن سرنوشت خو�ش ـ چنان'كه در مقاله� «اعتبار عقلى رأى اكثر�ت بر مبناى
حق تع**ن سرنوشت» در شماره ٧٢ ا�ن نشر�ه آمد ـ آزاد هستند.

آ�ه� ١١٦ سوره� انعـام كه پ*امبر اكـرم(ص) را از اطاعت اكثر�ت مردمـان روى زم*ن، باز
مى'دارد و چن*ن اطاعتـى را موجب گمـراهى مى'شمارد ن*ـز در مقام داورى مـ*ان حق و باطل
است؛ ز�را سخن بر سر گمراهى از حق و گـرفتارى در ضاللت است. پس ا�ن آ�ه ن*ز ربطى
به اعتبار رأى اكـثر�ت بنا بر مبناى حق تع**ن سرنوشت نـدارد؛ ز�را عدم اطاعت از اكثر�ت،
غ*ر از تحم*ل رأى حق بر اكثر�ت است. آنچه با حق تع**ن سرنوشت و آزادى انسان تعارض

دارد، اجبار و تحم*ل حق بر مردم است، نه عدم اطاعت از آنان در راه باطل.
مخالفان اعـتبار رأى اكثر�ت در م*ـان دانشمندان اسالمى كه غالباً د�دگـاه مخال, خود در
ا�ن مـورد را مـتـوجـه مـبناى كـش, حـقـ*ـقت قـرار داده'اند، فـقط به ا�ن گـونه آ�ات، اسـتـدالل
كرده'اند. ا�ن آ�ات ن*ز به روشنى بر عدم اعتبار رأى اكثر�ت بنا بر مبناى كش, حق*قت، داللت

دارند؛ ولى ه*چ داللتى بر عدم اعتبار رأى اكثر�ت بنا بر مبناى حق تع**ن سرنوشت ندارند.
علت مخالفت شد�د قرآن كر�م با حقان*ت اكثر�ت كه از داللت و كثرت ا�ن گونه آ�ات
فهم*ده مى'شـود، مقابله با �كى از مهم'تر�ن آس*ب'هاى اجتمـاعى در طول تار�خ از گذشته تا
كنون بوده است؛ و آن، تـأث*ـرپذ�رى انسـان'ها از فـضـا و جــوّ غـالب در جـامـعـه و دورى از
زندگى خـردمندانه است. ب*ش'تر مـردم در اند�شه و عـمل، از فضـاى حـاكم بر جامـعه� خـود
متـأثر مى'باشند و باور و رفـتار آنان برخـاستـه از تفكر سل*م ن*ست. امـ*رالمـؤمن*ن(ع) درباره�

ا�ن گروه از مردم مى'فرما�د:
گروهى از مردم، مـانند مگسان كوچك و ناتوانند كـه هر آوازكننده'اى را پ*روند و با هر
بادى مى'روند. از نور دانش، روشنى نطلب*ده'اند و به پا�ه� اسـتوارى پناه نبرده'اند (س*د رضى،

١٤١٤ق: ٤٣٣).
به همـ*ن جهت، قـرآن كر�م پ*ـوستـه در بس*ـارى از آ�ات، بر دو موضـوع تأك*ـد فراوان
كـرده است: نخسـت، عدم پ*ـروى از اكـثر�ت براى دسـتـ*ـابى به حقـ*ـقت؛ و دوم، تفكر و
تعقل. تأك*ـد فراوان قرآن كر�م بر ا�ن دو موضوع، نشـان'دهنده� نگاه علمى و واقع'ب*نانه� قرآن

در نقش سازنده� ا�ن دو موضوع در ترب*ت و رشد انسان'ها است.

دل�ل دوم

�كى د�گر از آ�اتى كه مـورد استناد �كى از معاصـران براى نفى دموكراسى و مراجـعه به
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آراى عمومى در بعضى از تصم*م'گ*رى'هاى جمعى قرار گرفته، ا�ن آ�ه� شر�, است:
و ه*چ مرد و زن باا�مـانى حق'ّ ندارد هنگامى كه خدا و رسولش امـرى را مقرّر كنند، از

سوى خود امر د�گرى را اخت*ار كند (احزاب/٣٦).
به باور وى، ا�ن آ�ه بر ا�ن داللت دارد كه هر گاه رأى مردم با حكم خـداوند و پ*امبر او
تعارض داشت، حكم االهى مقدم است؛ و از ا�ن رو، «در نظام حكومت د�نى، خدامحورى
بر دموكـراسى و مردم'سـاالرى حاكم است؛ ز�را نظر مردم، مـادامى ارزش دارد كه مـخال,ِ

حكم خدا نباشد» (قرائتى، ١٣٨٣ش: ٣٦٨/٩).
a�UÄ

ا�ن آ�ه ن*ـز ب*گانه از اعـتـبـار رأى اكثـر�ت بنا بر مـبناى حق تعـ*ـ*ن سـرنوشت است. آ�ه�
�ادشده در صدد ب*ان وظ*فه� مؤمنان در مقام تشر�ع است. پ*ام آ�ه ا�ن است كه هر گاه فرمانى
از جانب خـداوند �ا پ*امـبر(ص) صـادر شد، مؤمـنان موظ, به پ*ـروى هستند و تشـر�عاً حق
انتـخاب د�ـگرى ندارند. به عبـارت د�گر، آ�ه در صـدد نفى آزادى تشـر�عى براى مـؤمنان در
مقـابل فرام*ن خـداوند است؛ در حالى كـه ـ چنان'كه در مقـاله� «اعتبـار عقلى رأى اكـثر�ت بر
مبنـاى حق تع**ن سـرنوشت» گذشت ـ مـراجعـه به آراى عمـومى و اعتـبار رأى اكثـر�ت بنا بر

مبناى حق تع**ن سرنوشت، به آزادى تكو�نى مربوط است، نه آزادى تشر�عى.
در نظر�ه� اعتبـار رأى اكثر�ت بنا بر مبناى حق تعـ**ن سرنوشت، مردم تشـر�عًا به پ*روى
از حق و احكام االهى مـوظ, هسـتند و ه*چ گـونه عـذرى از آن'ها پذ�رفـتـه ن*ـست و به ه*چ
وجـه حق انتـخـاب راه د�گرى را نـدارند؛ امـا تكو�ناً در انجـام احكام االهـى آزاد مى'باشند؛
�عنى كسى نبـا�د آن'ها را به انجام آن احكام مجبـور كند. پس فرق نهادن م*ـان آزادى در مقام
تشر�ع ـ كـه همان تخـ**ر شـرعى است ـ با آزادى در مقـام تكو�ن ـ كه نهى از اجـبار د�گران بر
انجام تكال*, الزامى است ـ پاسخى منطقى به استدالل به ا�ن آ�ه و آ�ات مشابه بر عدم اعتبار

رأى اكثر�ت است.
بنابرا�ن در مواجهه� قرآن با خواست مردم، شـاهد دو دسته آ�ات هست*م: دسته'اى كه بر
مذمت پ*روى از اكـثر�ت، داللت صر�ح و موكّد دارند. با اسـتناد به ا�ن دسته از آ�ات، رأى
اكثـر�ت بنا بر مبناى كـش, حق*ـقت، بى'اعتبـار است. دسته'اى د�گر، بـه روشنى بر حرمت
اجبـار و اكراه مردم بر د�ندارى، داللت مى'كنند. بـر پا�ه� ا�ن دسته از آ�ات، رأى اكـثر�ت بنا
بر مبناى حق تعـ**ن سرنوشت، مـعتبر است. كـثرت و صراحت ا�ن دو دستـه آ�ات، گو�اى
توجـه فـراوان اسـالم به دو آسـ*ـبى است كـه مـسلـمـانان پ*ـوسـتـه در شـرف ابتـال به آن بوده و
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هسـتند: نـخـست، عـوام'زدگى و دنبـاله'روى از جـوّ غـالب در جــامـعـه؛ و دوم اسـتـبـداد،
زورگو�ى و تحم*ل اسالم بر مردم.

اعتبار رأى اكثر�ت در سنت معصومان(ع)

درباره� د�دگاه اسالم درباره� حـاكم*ت س*اسى بر مردم، از صـدر اسالم تا كنون، د�دگاه'هاى
مـختـلفى مطرح بوده است. بررسى ا�ن مـسـأله، از موضـوع نوشـتـار حاضـر خـارج است.
برخى از مـعـاصـران بر ا�ن باورند كـه اسـالم براى ه*چ دوره'اى از تار�خ حـتى زمـان حـ*ـات
پ*ـامبـر اكـرم(ص)، نوع خاصى از حـكومت �ا فرد خـاصى را براى حكومت، تعـ*ـ*ن نكرده
است و حداكـثر در آموزه'هاى اسالم جـز ذكر شرا�طى براى حاكم و حكومت و توصـ*ه'ها�ى
درباره� رابطه� حكومت با مردم و بالعكس، چ*زى نمى'توان �افت؛ اما اكثر�ت قر�ب به اتفاق
مسلمانان با استناد به قرآن كر�م و سنت پ*امبر اكرم(ص) بر ا�ن باورند كه مسلمانان در عصر
ح*ـات پ*امـبر اكرم(ص) ـ در مـقام تشـر�ع ـ مكل, به پذ�رش حاكـم*ت سـ*اسى آن حـضرت
بودند. پس از رحلت پ*ـامـبر اكـرم(ص)، براى تعـ*ـ*ن حاكـم س*ـاسى، در مـ*ان مـسلمـانان
اختـالف افتـاد. جامـعه� اهل سنت بر ا�ن باور است كـه پ*امـبر اكرم(ص) بـراى پس از خود،
نوع خاصى از حكومت و شخص خاصى را براى حاكم*ت برنگز�د؛ اما ش*ع*ان معتقدند كه
آن حـضرت، امـام على بن ابى'طالب(ع) و سـپس �ازده نفر از فـرزندان او را براى حـاكمـ*ت

پس از خود تع**ن كرد. ا�ن د�دگاه ش*ع*ان به نظر�ه� «امامت» شهرت �افت.
�كى از مـعـاصـران چن*ن پنـداشتـه كـه نظـر�ه� امـامت و در ادامـه آن نظر�ه� مـهـدو�ت، با
اند�شه� دموكراسى و مردم'ساالرى در تعارض است (سروش، (www. dr, sorush. com) به نظر
مى'رسـد وى و همچن*ن كـسانى كـه با انگ*زه� آشـتى م*ـان اسالم و مردم'سـاالرى، منكر مـقام
حاكمـ*ت س*اسى براى پ*امـبر(ص) شده'اند، دو مفهـوم آزادى تشر�عى و آزادى تكو�نى را با
�كد�گر خلط كـرده'اند. آنچه مـانع انتـخاب آزاد مـردم است، سلب آزادى تكو�نى است، نه
سلب آزادى تـشــر�عى. اســـالم مــانند هـر مكتب ســـ*ــاسى د�گـرى، در مــقــام تشـــر�ع و
قانون'گـذارى و تب**ن د�ـدگاه خود، نظر�ه� حكومـتى خاصى به مـردم معرفى كـرده است، اما
در مـقـام تكو�ن و عـمل خـارجى، آنان را به پـذ�رش آن د�دگـاه مـجـبور نـمى'كند؛ چنان'كـه
احزاب س*ـاسى ن*ز در جوامع دمكرات*ك، چن*ن ش*وه'اى دارند. از ا�ن رو، نظر�ه� حـاكم*ت
سـ*ـاسى پ*ـامبـر اكـرم(ص) و ن*ـز نظر�ه� امـامت، به مـعناى سلب آزادى اراده از انسـان'ها در
تع**ن حاكمان خو�ش ن*ست؛ بلكه به معناى ارائه �ك مدل حكومتى براى اداره� جامعه است
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كه مطلوب خداوند مى'باشد و مردم در مقـام تشر�ع، مكل, به پ*روى از آن هستند و در مقام
تكو�ن، در انتخاب آن آزادند.

سـ*ره� پ*ـامـبـر اكرم(ص) و امـامـان معـصـوم(ع) درباره� حكومت آن'ها بر مـردم، دل*لى
روشن از سنت بر اعـتبـار رأى اكثـر�ت بنا بر مـبناى حق تعـ**ن سـرنوشت و عدم اعـتبـار رأى
اكـثر�ت بنا بر مـبناى كـش, حقـ*قـت است. معـصومـان(ع) خـود را به عنوان برگز�دگـان و
منصـوبان از جانب خـداوند، سـزاوار حكومت بر مـردم مى'دانستند و از ا�ـن جهت، اعـتبـار
مقام امامت و حاكم*ت خود بر مردم را از حكم االهى گرفته بودند، نه رأى مردم؛ اما تار�خ
گـواه است كــه آنان ه*چ'گـاه ا�ن بـ*نش را به مـردم تحــمـ*ل نكردند. در تار�ـخ زندگى آن'ها
شواهد مـعتبرى نمى'توان �افت كـه بر تما�ل آن'ها به برقرارى حكومت اقل*ت حق بر اكـثر�ت
باطل، داللت داشـتــه باشـد؛ در مـقـابل، شـواهـد بسـ*ـار، گـو�اى آن است كــه ه*چ'گـاه به
حكومت بر مردم رضا�ت ندادند، مگر آن'كه از پشتوانه� رضا�ت عمومى و رأى اكثر�ت براى

حكومت خود، اطم*نان �افتند.
به عبارت د�گر، با پذ�رش اعـتبار رأى اكثر�ت بنا بر مبناى حق تعـ**ن سرنوشت و عدم
اعـتبـار رأى اكثـر�ت بنا بر مـبناى كـش, حقـ*ـقت، به ا�ن نتـ*جـه مى'رس*ـم كه برقـرارى ه*چ
حكومـتى ـ حتى حكومت مـعصـومان(ع) ـ مـشروعـ*ت و حـقان*ت عـقلى و شرعى نخـواهد
داشت، مگر ا�ن'كه داراى دو شرط باشد: نخست آن'كه صـالح*ت عقلى و شرعى آن محرز
باشد؛ و دوم آن'كـه اكثـر�ت مردم ن*ز آن را بپـذ�رند. پس سه گـروه، حق تشك*ل حكومت بر
مردم را ندارند: نـخست، كسـانى كه فـقط فاقـد شرط اول هستنـد؛ �عنى صالح*ـت عقلى و
شــرعى براى حكـومت بر مــردم را ندارند، ولـى منتــخب اكــثــر�ت مــردم مى'باشـند. پس
حكومت كـردن چن*ن حاكـمانى، گـناه اخالقى و شـرعى است و مردم ن*ـز در انتخـاب آنان،
مرتكب گناه شـده'اند؛ مگر آن'كه جاهل قـاصر باشند. دوم، كسـانى كه فقط فاقـد شرط دوم
هستند؛ �عنى صالح*ت عقلى و شرعى براى حكومت بر مردم را دارند، اما منتخب اكثر�ت
مردم ن*ـستند، هرچند داراى مـقام عصمـت و امامت باشند؛ و سوم، كـسانى كه فـاقد هر دو
شرط باشند. پس فقط كسانى كـه هر دو شرط را داشته باشند، حق تشك*ل حكومت بر مردم

را دارند.
تار�خ گـواهى مى'دهد كه پ*ـامبر اكـرم(ص) و امامـان معـصوم(ع) در صـدد دست*ـابى به
حكومت به هر طر�ق ممكن نبودند. آنان با ا�ن'كـه براى براندازى حكومت'هاى زمان خود،
توانا�ى تشك*ل گروه'هاى مـسلّح از پ*روان و ش*ع*ان خـود را داشتند، اما ه*چ گزارش معـتبر
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تار�خى وجود ندارد كـه گو�اى ا�ن باشد كـه آن'ها در «كودتا�ى» كه در صـدد حكومت اقل*ت
است، مشاركـت داشته'اند و �ا آن را تأ�*د كـرده'اند، بلكه پ*وسته در انتظار جنبـشى مردمى و
عـمومى براى تشك*ـل حكومت حق بوده'اند. از ا�ن رو، مى'كـوش*ـدند كه زمـ*نه� فـرهنگى را

براى شكل'گ*رى خواست مردم در جهت حكومت حق، فراهم كنند.

دفاع اقل�ت در مقابل ظلم اكثر�ت

شواهدى كه برخى بـه عنوان تأ�*د ق*ام'هاى علو�ان و سـادات از سوى امامان معـصوم(ع) ذكر
مى'كنند ـ بـر فـرض صـحت ـ ضـرورتًا به مـعناى تـأ�*ـد حـركت'هاى «براندازى» اقلـ*ت عل*ـه
اكثـر�ت ن*ست، بلكه ا�ـن شواهد مى'تواند به مـعناى تأ�*د جنبش'ها�ى باشـد كه فـقط در صدد
«دفاع» از هو�ت و ح*ات مادى و معنوى خود هستند؛ و روشن است كه دفاع اقل*ت در مقابل
ظلم حكومت و �ا حـتى ظلم اكـثر�ت، حق عـقلى و شرعى اقـل*ت است. البتـه كامـالً روشن
است كـه ه*چ'�ك از حكومت'هاى بنـى'ام*ـه و بنى'عـبـاس بر اسـاس خواست عـمـومى و رأى

اكثر�ت تشك*ل نشده بود و در نت*جه، مقابله با آن'ها ن*ز به معناى مقابله با رأى اكثر�ت نبود.
علو�ان و شـ*ـعـ*ـان و به'خـصـوص بنى'هاشم و سـادات، در دوران حكومت أمـو�ان و
عباس*ان، در سخت'تر�ن شرا�ط به سر مى'بردند و از بس*ارى از حقوق اول*ه� خود ن*ز محروم
بودند. حق طب*عى آنان بود كه براى دفاع از حقوق خود، ق*ام كنند. در چن*ن مواردى، تأ�*د
و مـسـاعـدت امـامـان(ع) از ا�ن گـونه قـ*ـام'ها، تأ�*ـد حـركت دفـاعى اقـل*ت در مـقـابل ظلم

حكومت بود.
اعتبـار رأى اكثر�ت، با دفاع اقل*ت در مـقابل ظلم اكثر�ت، منافـاتى ندارد. دفاع، حق
شخـصى هر فرد و حق جـمعى هر جـامعـه'اى است. اما دفاع مـدافع از حقـوق خود، غـ*ر از
اجبار و اكراه اقل*ت نسبت به اكثر�ت و حاكم*ت اقل*ت بر اكثر�ت است. اقل*ت حق دارد در
مقـابل اكثـر�ت، از حقـوق خود دفـاع كند، حتى اگـر راهى براى دفاع جـز درگ*ـرى و جنگ
نباشـد؛ اما ا�ن ضرورتاً به معناى سـرنگونى حكومت ظالمانه� اكثـر�ت و جا�گز�نى حكومت
اقل*ت بر اكــثـر�ت ن*ـسـت. گـاهى اقل*ت براى دفــاع از حـقـوق ضـرورى خــود، راهى جـز
سرنگونى حكومت اكثر�ت ندارد، اما روشن است كه ا�ن حركت براندازى از سوى اقل*ت،
با هدف دفاع از حقوق خود است و مرزهاى ا�ن جنبش ن*ز دائرمدار صدق دفاع خواهد بود،

نه با هدف اجبار اكثر�ت بر پ*روى از رأى اقل*ت.
رأى اكـثر�ت چون داور نهـا�ى براى حل اخـتالفـات در مـ*ان مـردم �ك جـامعـه است،



فتم
وه

تاد
هف

م، 
ست

  ب 
ال

س

٦٤

مـوجب پد�د آمـدن نظم در جـامـعه مى'شـود. از سـوى د�گر، تضـ*ـ*ع حـقـوق اقل*ت توسط
اكثـر�ت ن*ز موجب پد�د آمدن حق دفـاع براى اقل*ت مى'شود؛ و در ع*ن حـال، گاهى اقل*ت
براى دفـاع از حقـوق خود راهى جـز بر هم زدن نظم عـمومى ندارد. در چن*ن فـرضى، براى
اقل*ت م*ان مالك و مصلحت نظم عمومى و مالك و مصلحت دفاع از حق خود، تزاحم پد�د
مى'آ�د؛ و عقل در موارد تزاحم، مصلحت مهم'تـر را ترج*ح مى'دهد. پس هم*شه نمى'توان
ادعا كرد كه بر اقل*ت جا�ز �ا واجب است كه در مـقابل ظلم اكثر�ت، ا�ستادگى كند و از حق
خـود دفـاع كند، هرچند مـوجب بـر هم زدن نظم عـمـومى'شـود؛ بلكه ا�ن ادعـا در مـواردى
پذ�رفـته است كه ظـلم فاحشـى به اقل*ت شده و حـقوق مهـمى از آن'ها تضـ**ع شده بـاشد؛ به

گونه'اى كه مصلحت دفاع، مهم'تر از مصلحت نظم عمومى شده باشد.
ا�نك به بررسى سـ*ره� هر �ك از معـصومان(ع) درباره� حق تعـ**ن سـرنوشت مردم براى
برقرارى حكومت مى'پرداز�م. در ا�ن بررسى تار�خى، مى'كوش*م به شواهد روشن تار�خى
اسـتـدالل كن*م. مـجـمـوع ا�ن شـواهد و قـرائن، گـو�اى تـواتر مـعنوى بر احـتـرام پ*ـشـوا�ان
معصوم(ع) به خواست عمومى و مخالفت آن'ها با تشك*ل حكومت اقل*ت بر اكثر�ت است.

با توجه به كثرت و تواتر ا�ن شواهد، ن*ازى به بررسى سندى هر �ك از آن'ها ن*ست.

س�رهA پ�امبر اكرم(ص)

پ*امـبر اكـرم(ص) پس از برانگ*خـته شدن به نبـوت، س*ـزده سال در مكه، به دعـوت مردم به
اسالم پرداخت و ه*چ اقدامى براى حاكم*ت مسلمانان بر مكه انجام نداد؛ ز�را مسلمانان در
اقل*ت بودند و اكثر�ت جامعه� مكه، چن*ن حاكـم*تى را نمى'پذ�رفتند. هم'زمان پ*امبر(ص) با
فرستـادن نما�ندگان خود به مد�نه، دعـوت خو�ش را در ا�ن شهر ن*ـز آغاز كرد. ب*ش'تر اهل
مد�نه از اسالم استقبال كردند و به'تدر�ج مسلمانان در ا�ن شهر به اكثر�ت رس*دند و مخالفان
در اقل*ت قرار گرفتند. غلبه� مسلمانان در مد�نه به حدى بود كه برخى از كافران مجبور شدند
براى حـفظ مـوقـعـ*ت اجــتـمـاعى خـود، در جـامـعـه� مـد�نه، به اسـالم تظاهـر كنند و شـ*ـوه�

منافقانه'اى برگز�نند.
در چن*ن موقـع*تى كه اكـثر�ت جامعه� مكـه مخال, پ*امـبر(ص) بودند و اكثر�ت جـامعه�
مد�نه مـوافق آن حضـرت و خواستـار رهبرى و حاكـم*ت آن حضـرت بر سرزمـ*نشان بودند،
ا�شـان از شـهرى كـه اكـثـر�ت او را نمى'خـواستند، بـه شهـرى «هجـرت» كـرد كه اكـثـر�ت،

خواستار حكومتش بودند.



٦٥

نت
و س

ب 
كتا

تو 
ر پر

ت د
ثر1

 اك
أى

ار ر
عتب

ا

فتح مكه به دست پ*ـامبر(ص) ن*ـز تا زمانى به تأخ*ـر افتاد كه بـه'تدر�ج ب*ش'تر مردم مكه
در طول سال'هاى پس از بعثت، به او ا�مان آورده بودند. بخشى از آنان به همراه او �ا پس از
آن در طول سـال'هاى پس از هجـرت، به مرور به مـد�نه آمـدند؛ و بخش د�گرى ن*ـز از ترس

اشراف و بزرگان مكه، در حال تق*ه در آن شهر به سر مى'بردند.
شاهد بر ا�ن'كه پ*امبر(ص)، مكه را مطابق م*ل ب*ش'تر مردم آن سرزم*ن فتح كرد، فتح
مسـالمت'آم*ز و بدون جنگ و خونر�زى آن بـود. اشراف قر�ش ن*ز فـهم*ده بودند كـه دعوت
پ*ـامبـر(ص)، در اعـماق دل'هـاى ب*ش'تر اهل مكه نفـوذ كرده است و بـراى مقـاومت آنان در
مقابل ورود فـاتحانه� مسلمانان بـه آن شهر، زم*نه'اى وجود ندارد. از ا�ـن رو، براى مقاومت

در مقابل فتح مكه، ه*چ اقدام نظامى'اى انجام ندادند.
داسـتـان غـزوات پ*ـامـبـر(ص) نـ*ـز هر �ك با�د جـداگـانه بررسـى شـود و قـابل بررسى
تفـصـ*لى در ا�ن مـجال كـوتاه ن*ـست. خـوانندگـان مى'توانند ا�ن مـوضوع را در كـتـاب'هاى
تار�خى جـست'وجو كنند. اجـماالً مى'توان گـفت كـه جنگ'هاى پ*امـبر(ص) �ا مـانند جنگ
بدر، أحد و احزاب، دفاع در مـقابل هجوم دشمن (سبـحانى، ١٣٥١: ٤٠٥، ٤٤٣، ٥٣٢؛ آ�تى،
١٣٦٦: ٢٥٤، ٣٠٦، ٣٧٨)، و �ا مـانند جنـگ مـوته، دفـاع در مـقـابل پ*ـمـان'شكـنى و جنا�ات
غ*رمسلمانان نسبت به مسلمانان (سبحانى، ١٣٥١: ٦٨٣؛ آ�تى، ١٣٦٦: ٥٣٢)، و �ا مانند جنگ
ذات السـالسل، حـن*ن و تبـوك، حـمله� پـ*ـشگ*ـرانه در مـقــابل توطئـه� هجـومى گــسـتـرده به
مــسلمــانان بوده است (ســبـحــانى، ١٣٥١: ٦٩٧، ٧٤٢، ٧٧١؛ آ�تى، ١٣٦٦: ٥٨١، ٦١٨). پس
ه*چ'�ك از جنگ'هاى پ*ـامـبر(ص)، با هدف فـتح �ك سـرزم*ن و حـكومت بر مردمـان آن بر

خالف م*ل مردمان آن سرزم*ن نبوده است.
جنگ'ها و كـشـورگـشــا�ى'هاى سـه خل*ـفـه� پس از پ*ـامـبـر(ص) و خـلفـاى بنى'أمـ*ـه و
بنى'عبـاس ن*ز براى ه*چ مسلمان شـ*عه و سنّى، اعتـبار و حج*ت شـرعى ندارد؛ و اگر ثابت
شود كه در آن كشورگشـا�ى'ها، حقوق مردم غ*رمسلمان تض*ـ*ع شده و حق تع**ن سرنوشت
آن'ها ناد�ده گرفته شده است، لطمـه'اى به نظر�ه� دفاع اسالم از آزادى تكو�نى انسان'ها و حق

تع**ن سرنوشت آن'ها وارد نمى'كند.
ا�ن سخن ضرورتاً بد�ن معنا ن*ست كه ش*وه� كشورگشا�ى خلفا، در همه� موارد، با حق
تع**ن سرنوشت مـردمان سرزم*ن'هاى فتح'شده منافات داشـته است؛ بلكه مى'توان گفت كه
دست'كم در برخى موارد، آنچه مورد هجوم و سـرنگونى لشكر�ان مسلمان قرار مى'گرفت،
حكومت'هاى مـوروثى و خودكامـه'اى بود كه فـاقد مشـروع*ت مـردمى بودند و مانع رسـ*دن
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پ*ـام اسالم به ملت'هاى خـود مى'شدند؛ و آنچـه مـسلمانان انجـام دادند، برداشتن مـوانع در
مقابل دعوت جهانى اسالم بوده است.

در هم*ـن زم*نه، مسـلمانان فـاتح پس از تصرف سـرزم*ن'هاى غ*ـرمسلمـان، آنان را به
پذ�رش اسالم مجبور نمى'كردند و به آنان اجازه مى'دادند كه همچنان بر د�ن خود، باقى و به
آداب و مناسك د�ن خود، پا�بند باشنـد. آنان ن*ز به'تدر�ج دعوت اسالم را پذ�رفـتند و اسالم
در طول سال'هاى مـتمادى در م*ـان ملت'هاى گوناگون، گـسترش �افت. بر همـ*ن اساس،
مى'توان «جهاد ابتدا�ى» را مطابق حق تع**ن سرنوشت مردمان سرزم*ن'هاى فتح'شده، تب**ن
كرد. به عـبارت د�گر، «جهاد ابتـدا�ى» حتى در عصـر حضور معـصوم(ع) به معناى تحـم*ل
اسالم بـه غ*رمـسلمانـان و اجبار آنان بـه پذ�رفتن اسـالم و سرنگونى حكومت'هاى منتـخب و
مردمى ن*ست، بلكه به مـعناى برداشتن موانعى است كه حـاكمان خودكامه در مـقابل دعوت

عمومى و جهانى اسالم قرار داده'اند.
پس مى'توان اجــمـاالً گـزارش و تحل*ـلى مـبـتنى بـر احـتـرام مـسلـمـانان به حق تعــ*ـ*ن
سرنوشت ملت'هاى غ*رمسلمان در صدر اسالم، به دست داد؛ اگرچه نمى'توان ادعا كرد كه
همه� مسلمانان فاتح، اعم از خلفا، فرمـاندهان جنگى، فرمانداران مناطق اشغال'شده و آحاد
مسلـمانان، در معـاشرت با مـردم سرزمـ*ن'هاى اشغـالى، به همه� قـواعد و ضوابط انـسانى و
اسالمى از جمله احـترام به حق تع**ن سـرنوشت مردم، پا�بند بوده'اند. داورى روشن در ا�ن

باره ن*ازمند مطالعه� دق*ق و همه'جانبه� تار�خ است.
سزاوار است در ا�ن'جا از دو آموزه� د�نى �اد كرد كه در عصر پ*ـامبر(ص) و سا�ر معصومان(ع)

به روشنى نمود داشت و گو�اى احترام اسالم به حق تع**ن سرنوشت انسان'ها است.

هجرت

در قرآن از «هجرت» به عنوان �ك تكل*, الزامى بر مسلمانان �اد شده است و مهاجران
در راه خدا بسـ*ار ستـوده شده'اند (بقره/٢١٨؛ آل'عمـران/١٩٥؛ نساء/٨٩، ٩٧، ١٠٠؛ انفال/٧٢،
٧٤، ٧٥؛ توبه/٢٠، ١٠٠، ١١٧؛ نحل/٤١، ١١٠؛ حج/٥٨؛ حـشر/٨). آموزه� هجـرت در اسالم
و قرآن، گـواه روشنى بر اعـتبـار رأى اكثر�ـت بنا بر مبناى حق تعـ**ن سـرنوشت است. طرح
«هجرت» در كنار «جـهاد» در تعال*م اسـالم، گو�اى ا�ن است كـه وظ*فه� مـسلمانان، پ*وسـته
«جهـاد» و مبارزه بـا مخالفـان ن*ست؛ بلكه گـاهى وظ*فه� د�گرى به نـام «هجرت» دارند. ا�ن
دو آمـوزه� ارزشــمند اسـالم كــه در ب*ش'تر مــوارد در قـرآن كـر�ـم در كنار هم ذكـر شــده'اند،
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مى'با�ست هماهنگ و در ارتباط با هم، معنا و تفس*ر شوند. اسالم به مسلمانان مى'آموزد كه
اگـر در جامـعه'اى مـخالفـان بر آنان فزونى داشـتند و عـرصه را بر آنان تنگ كـردند و آنان را از
انجـام تكالـ*, د�نى باز داشـتند، وظـ*ـفـه� آنان «جـهـاد» و مـقــابله با اكـثـر�ت ن*ــست، بلكه
مى'با�ست از آن اجـتمـاع «هجـرت» كنند و به سرزمـ*نى روند كـه بتوانند آسـوده در آن زندگى
كنند. «جهاد»، د�گر وظ*فه� مسلمانان است كه زم*نه� آن با زم*نه� تكل*, به هجرت، متفاوت

است و مسلمانان در شرا�ط مربوط به هجرت، مكل, به جهاد ن*ستند.
پس دو آمـوزه� «جهاد» و «هـجرت»، جا�گـاه متفـاوتى نسـبت به �كد�گر دارند و مكمّل
هم هستند. طرح آن دو در قرآن و سنت، نشانه� جامع*ت تعال*م اسالم است كه موقع*ت'هاى
مختل, جـامعه� مسلمـانان را در نظر داشته و براى هر موقـع*تى، تكل*فى متنـاسب با آن مع*ن

كرده است.
در جامعـه'اى كه مسلمانان اقل*ت هستند و اكـثر�ت، آنان را نمى'پذ�رند، حق ندارند به
جهـاد با اكثـر�ت بپردازند و خـود را بر آنان تحمـ*ل كنند؛ بلكه اگـر عرصه بر آنان تـنگ شد،
وظ*فـه� آنان ترك آن جامـعه و هجرت به سـرزم*نى د�گر است. از ا�ن رو، آمـوزه� «هجرت»،

گو�اى احترام د�ن اسالم به حق تع**ن سرنوشت اكثر�ت غ*رمسلمان است.
تار�خ صدر اسالم غ*ر از هجرت پ*امبر اكرم(ص) و مسلمانان به مد�نه، شاهد هجرت
د�گرى ن*ز مى'بـاشد و آن هجرت گـروهى از مسلمانان به حـبشه است. جـمعى از مـسلمانان
مكه قبل از هجـرت به مد�نه، به حبـشه هجرت كردند و آن هـجرت ن*ز گو�اى احـترام آنان به
حق تع*ـ*ن سرنوشت اكثر�ت غـ*رمسلمان مـكه بود. آنان هنگام ورود به حبشه ن*ـز خود را بر
مـردم غـ*ـرمسلـمان حـبـشـه تحـمـ*ل نكردند و از نجـاشى حـاكم آن سـرزمـ*ن، براى ورود به
كشورش و زندگى در آن اجازه گرفتند. پس هر دو هجرت مسلمانان، نشانگر احترام آنان به

حق تع**ن سرنوشت مردمان دو سرزم*نى است كه از آن و به سوى آن، هجرت كردند.

ب�عت

�كى د�گر از پد�ده'هاى را�ج در زمـان پ*ـامبـر اكرم(ص) و امـامـان معـصوم(ع) ـ كـه به
روشنى بر اعـتـبـار رأى اكـثـر�ت بنا بر مـبناى حـق تعـ*ـ*ن سـرنوشت، داللت دارد ـ «ب*ـعت»
است. مـعـصـومـان(ع) در قـول، فـعل و تقـر�ر خـود، «ب*ـعت» را تأ�*ـد كـرده'اند. از ب*ـعت
مؤمنان با پ*امبـر اكرم(ص) در قرآن كر�م �اد شده است (فتح/١٠، ١٨؛ ممتحنه/١٢). در س*ره�

سه امام نخست*ن ن*ز شاهد پد�ده� ب*عت هست*م كه به آن'ها اشاره خواهد شد.
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برخى صاحب'نظران به علت عدم توجـه به مبناى «حق تع**ن سرنوشت»، نتـوانسته'اند
تفـس*ـر روشن و قابل دفـاعى از پد�ده «ب*عـت» در عصـر معـصومـان(ع) ارائه دهند. آ�ت'الله
حس*نعلى منتظرى ناچار شده م*ان س*ره� «ب*ـعت» نزد عقال و آنچه پ*امبر(ص) به عنوان ب*عت

با مردم انجام داد، تفاوت بگذارد.
به نظر ا�شان، حق*قت ب*عت پ*ش از ظهور اسالم، به استناد شواهد تار�خى و لغوى براى
ا�ن واژه، «انشـاء رأى» و «وال�ت» براى حـاكم بوده است، و بـا ب*ـعت، وال�ت ثابت مى'شـده
است؛ امـا ب*عت در سـ*ره� پ*ـامبـر(ص) و ائمـه(ع) ـ كه وال�تـشان از جـانب خداوند ثابت شـده
است ـ بد�ن معنا ن*ـست، بلكه پ*امبر(ص) و ائمـه(ع) كوش*دند با ش*ـوه� ب*عتى كه در مـ*ان مردم
آن زمان مـرسوم بود، پا�ه'هاى وال�ت خـود را در مقام اجـرا مسـتحكم كنند. به عـبارت د�گر،
براى ثبــوت وال�ت دو راه وجــود دارد: نخــست، نصب خــداوند؛ و دوم، ب*ــعت مــردم در
مـواردى كـه خــداوند كـسى را منصـوب نكـرده است. چون مـردم با شـ*ـوه� دوم آشـناتر بودند،
پ*امـبر(ص) و ائمـه(ع) كه وال�تـشان پ*ش از ا�ن از جانـب خداوند ثابت شده بـود و براى ثبوت
وال�ت ن*ازى به بـ*عت مردم نداشـتند، از ش*ـوه� دوم هم استفـاده كردند تا وال�تشـان مورد تأكـ*د
قرار گ*رد؛ و ا�ن مانند اجتماع علل مختل, بر معلول واحد است (منتظرى، ١٤٠٩ق: ٥٢٥/١).

نگاه آ�ت'اللـه منتظرى ـ مـانند بسـ*ـارى از فـقـهـا و صـاحب'نـظران ـ به ب*ـعت در عـصـر
معـصومان(ع)، از جـهت إعمال حق تـع**ن سـرنوشت ن*ست؛ در حالى كـه با پذ�رش نظر�ه�
«اعـتبـار رأى اكـثر�ت بر مـبناى حق تعـ*ـ*ن سرنوشت» مى'تـوان تفسـ*ـر بس*ـار روشن'ترى از
«ب*عت» در عـصر مـعصومـان(ع) به دست داد. آنچه براى مـعصومـان(ع) قبل از ب*ـعت مردم
ثابت است، صـالحـ*ت آنان براى حكومت بـر مردم در نـظام تشـر�ع است؛ و ا�ن به تنهـا�ى
براى تشك*ل حكومـت كافى ن*ـست؛ بلكه چون الزمـه� حكومت، تصـرف در امـور مخـتل,
زندگى مردم است و مـردم به حكم عقل و وحى داراى حق تعـ**ن سـرنوشت در زندگى خود
مى'باشند، از ا�ن رو، كسى ـ حتـى اگر معصوم باشد ـ نمـى'تواند بدون رضا�ت مردم بر آنان

حكومت كند.
Ós}M�ÚRÔLÚ�U� vÓ�ÚËÓ√ v�]M�«» ,اولو�ت پ*امبـر(ص) بر مؤمنان نسبت به خودشـان كه از آ�ه� شر�
(احزاب/٦) فـهمـ*ده مـى'شود ـ بنا بر ا�ن كـه آ�ه به وال�ت سـ*اسى تـفسـ*ر شـود ـ  « ÚrN�?ÔHÚ�Ó√ Ús�
منافـاتى با حق تعـ*ـ*ن سـرنوشت مـردم ندارد و بد�ـن معـنا ن*ـست كـه مـردم را با�د به پذ�رش
وال�ت سـ*اسى پ*ـامبـر(ص) مجـبور كـرد؛ بلكه بد�ن معنا است كـه حوزه� تصـرف و وال�ت
پ*امـبر(ص) ـ پس از آن'كه مـسلمانان و مؤمنان وال�ت او را پـذ�رفتند، نه قبل از آن ـ مـقدم بر
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وال�ت مــؤمنان بر خــودشـان است. شــاهد بر ا�ـن ادعـا ا�ن است كــه در ا�ن آ�ه� شــر�, از
اولو�ت پ*امبر(ص) بر «مـؤمنان» سخن گفته شده است، نه بر «مـردمان». پس قبل از ا�ن'كه
مردم به پ*امبر ا�مان ن*اورده'اند و وال�ت او را نپذ�رفته'اند، نمى'توان وال�ت پ*امبر(ص) را به

مردم، تحم*ل كرد.
آ�ت'الله مـحـمـد مؤمن ثبـوت وال�ت براى پ*ـامـبـر(ص) و ائمـه� معـصـوم(ع) را به نص
االهى مى'داند. به نظر ا�شـان، فـعل*ت ا�ن وال�ت فـقط متـوق, بر نص است و به ه*چ چ*ـز

د�گرى ن*از ندارد. او مى'گو�د:
ب*ـعت داراى اثر در حصـول قـدرت عادى بـراى ولى'امر است؛ بلكه آنـچه مـوجب ا�ن
قـدرت مى'شـود، حـضـور كـسـانى است كـه ولى'امـر را در رسـ*ـدن به اهـدافش �ارى كنند،

هرچند ب*عتى در م*ان نباشد (مؤمن، ١٤٢٥ق: ١ / ٢٣٠ ـ /٢٣٣)
آ�ت'الله س*دكاظـم حائرى ضمن خدشه در سند ب*ش'تر روا�ات ب*عت و رد اسـتفاضه و
تواتر اجمالى آن'ها، بر ا�ـن نكته تأك*د مى'كند كه ا�ن روا�ات به عـصر حضور معـصومان(ع)
مـربوط است و ترد�دى ن*ـست كه ب*ـعت و رضـا�ت مردم، مـوجب مـشروعـ*ت وال�ت آنان
نمى'شـود؛ بلكه وال�ت آنان از جـانب خـداوند مـشـروعـ*ت �افـته است و براى مـشـروعـ*ت
وال�ت آنان، ن*ازى به انتخاب مردم ن*ست. بنابرا�ن در صورت صحت برخى از ا�ن اخبار،
مقصود اهل ب*ت(ع)، احراز شرا�ط پ*روزى و موفق*ت آن'ها در دست*ابى به حكومت است،

نه مشروع*ت �افتن حكومتشان (حائرى، ١٤٢٨ق: ١٩٤).
�كى از مـعاصـران ضمن بررسى روا�ات ب*ـعت، به روا�اتى از ام*ـرالمؤمن*ـن(ع)، امام
حسن(ع) و امام حسـ*ن(ع) اشاره مى'كند كه گو�اى ا�ن نكته است كه تع**ن حـاكم در اخت*ار
مـردم است و تا مـردم بـ*ـعت نكنند، اهل ب*ـت(ع) ن*ـز حكومت نخـواهـند كـرد. آن'گـاه ا�ن
اشكـال را درباره� ا�ن روا�ـات مطرح مـى'كند كــــه حكومـت اهل ب*ـت(ع) به نص اسـت و به
انتخاب مردم، ن*از ندارد. سپس در مـقام پاسخ مى'گو�د: چون مردم انكار مقام نصب براى
اهل ب*ت(ع) را كـردند، ا�شـان بـه ش*ـوه� بـعد از نـصب، �عنى انتـخـاب، اسـتـدالل كـرده'اند
(صفار، ١٤٢٦ق: ٤٦٣/١). نت*ـجه� سخن ا�شان، ا�ن است كـه حكومت اهل ب*ت(ع) به علت

وجود نص'ّ، به ب*عت ن*ازى ندارد.
�كى د�گر از معاصـران، ب*عت با معصومان(ع) را تنها داراى جنـبه� «تأك*دى» مى'داند.
وى پنداشته است كه چون مـشروع*ت حاكم*ت معصـوم(ع) از جانب خدا است، پس ب*عت
مردم، مـشروع*ت ا�ـجاد نمى'كند، بلكه آن را تأكـ*د مى'كند (حكمت'ن*ا، ١٣٨٢ش: ٣٦). وى
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بدون دل*ل در سند روا�ات فراوان ب*ـعت، تشك*ك كرده است و داللت آن'ها بر «مشـروع*ت
دادن به رأى مـردم» را نمى'پذ�رد و مى'پندارد كـه سخنـان معـصومـان(ع) و به'خـصوص امـام
على(ع) در دفاع از ب*عت، «فقط ب*ان قواعـد عرفى زمانه است كه پ*ش'فرض آن، كنار نهادن

اساس مشروع*ت وص*ت پ*امبر(ص) بوده است» (همان: ٣١٧)
روشن است كه ا�ن صاحب'نظران براى ب*عت، به دنبال مشروع*ت د�نى هستند و به آن
از د�د تبلور حـق تعـ*ـ*ن سـرنوشت مـردم نگـاه نكرده'اند. ا�شـان پنداشـتــه'اند كـه حـاكـمـان
غـ*رمـعصـوم با ب*ـعت مـردم، مشـروع*ت و صـالحـ*ت براى حكومت بر مـردم را مى'�ابند و
معصـومان(ع) چون مشروع*ت االهى دارند، ن*ـازمند ب*عت ن*ستند؛ در حالى كـه صالح*ت
معصومان(ع) براى حكومت از جـانب نص'ّ االهى احراز مى'شود، اما ا�ن به معناى نفى حق
تع**ن سرنوشت براى مردم ن*ست و ب*ـعت، تبلور حق تع**ن سرنوشت مردم است؛ به هم*ن

جهت، در ضرورت ب*عت مردم، فرقى م*ان حكومت معصوم و غ*رمعصوم ن*ست.
به نظر ا�ن گروه، ب*عت و كسب رضا�ت مردم در عصر معصومان(ع) فقط جنبه� ابزارى
داشته و بـه جهت كارآمدى حكومت پ*ـامبر(ص) و ائمه(ع) بوده است. پس اگـر فرض كن*م
كه پ*ـامبر(ص) و ائمه(ع) براى اعـمال وال�ت خود، ن*ـازى به ب*عت و رضا�ت مردم نداشـته
باشند و بتـوانند با قوه� قـهـر�ه'اى كه از جـانب پ*روان خـود �ا به مـعجـزه و امداد االهى كـسب
كرده'اند، بر مردم حكومت كنند، حاكمـ*ت آنان مشروع و مطلوب است. در حالى كه بنا بر
مبناى «حق تـع**ن سـرنوشت»، چن*ن حكومتى مطلـوب ن*ست و پ*امـبر(ص) و ائمـه(ع) ن*ز
حق چن*ن كارى را ندارند. پس بدون ن*از به ه*چ'گونه تأو�لى در تب**ن جا�گاه ب*عت در س*ره�
معصومان(ع)، ا�ن پد�ده در س*ره� آنـان به روشنى تأ�*د مبناى «حق تع**ن سرنوشت» است و
بسـ*ـارى از فـقـ*ـهـان به علـت عـدم توجـه به ا�ن مـبنا، دچار تأو�ل'هـاى نابجـا در تفـسـ*ـر آن

شده'اند.
ب*ـعت در گـذشـته، دربردارنده� دو مـعنا بوده اسـت: نخست، اعـالم رضـا�ت مـردم به
حكومت كـسـى كـه با او ب*ـعت شـده است. مـردم بـا توجـه به ا�ن مـعنا اِعـمـال «حـق تعـ*ـ*ن
سرنوشت» مى'كردند. ب*عت در افاده� ا�ن معنا با راى'گ*ـرى در عصر حاضر، مشترك است.
دوم، اعالم فرمـانبردارى و پا�بندى مردم نسبت به حكومت كسى كـه با او ب*عت شده است.
بر اساس ا�ن معنا، ب*عت'كنندگان اعالم مى'كـردند كه مشروع*ت و قانونى بودن حكومت را
پذ�رفـته'اند و قـصـد براندازى و مـخالفت ندارند. بنـابرا�ن ب*عت كـه برگـرفتـه از كلمـه� «ب*ع»
است، قـراردادى مـ*ـان مردم و حـاكم بوده كـه تعـهـداتى را براى مـردم در پى داشـتـه است؛
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چنان'كه مى'توانـسته گـو�اى تعهداتى براى حـاكم ن*ز باشـد؛ مانند ا�ن'كه بعـد از مرگ خل*ـفه�
دوم، برخى از اهل شوراى مـنتخب از سوى او قـبول كـردند كه با امام على(ع) ب*ـعت كنند،
مشروط بر ا�ن'كه او به سـ*ره� ش*خ*ن (ابوبكر و عمر) عمل نمـا�د و آن حضرت چن*ن شرط و
تعهدى را در ب*عت نپذ�رفت. به هم*ن جهـت، گاهى كسانى كه با حكومت ب*عت كرده'اند،
ولى از فرمان حكومت منتخب خود سرپ*چى كرده و در مقابل آن ا�ستاده'اند، به ب*عت'شكنى
متهم مى'شوند. معناى دوم در رأى'گ*رى'هاى عصـر حاضر، مورد توجه ن*ست. پس ب*عت

در اعصار گذشته، معنا�ى ب*ش از رأى'گ*رى در عصر حاضر داشته است.

س�رهA امام على(ع)

بعـد از پ*ــامـبـر(ص) حكومت به تـرت*ب به ابوبكر، عـمــر و عـثـمـان رسـ*ــد، در حـالى كـه
ام*رالمؤمن*ن على بن ابى'طالب(ع) رهبرى و حكومت بعد از پ*امبر(ص) را به حكم االهى،
حق خود مى'دانست (س*ـد رضى، ١٤١٤ق: خطبه�١٥/٣). در آغاز خالفت ابوبـكر كه طرفداران
او مى'كوشـ*دند براى خل*ـفه از طبـقات مـختل, مردم، بـ*عت بگ*رنـد و هنوز ب*عت عـمومى
نسبت به خل*فه شكل نگرفته بود، امام على(ع) تالش كـرد مردم را متوجه دستورهاى خدا و
پ*ـامبـرش(ص) درباره� حق خـالفت و امـامت خود كند؛ امـا تالش آن حـضـرت به سرانجـام
نرســـ*ـــد و مـــردم او را �ارى نكـردند (ابن ابـى الحــد�ـد، ١٤٠٤ق: ١٣/٦؛ مــجلـسى، ١٤٠٣ق:
٢٦٤/٢٨). از ا�ن رو، از پى'گ*ـرى ادعاى خود دست برداشت و منتظر هنگامى شـد كه مردم

به سوى او بازگردند.
امـام على(ع) از رســول خـدا(ص) نقل مى'كند كــه آن حـضـرت با او ا�ن چن*ـن پ*ـمـان

بست:
اى پسر ابوطـالب، وال�ت امّت من بعد از من، بر عـهده� تو است. پس اگـر مردم تو را
به خـوشى، والى خـو�ش قـرار دادند و همـه� مـردم وال�ت تو را به رضـا�ت پذ�رفـتند، پس به
امارت آنان بپـاخ*ز؛ ولـى اگر در تو اختـالف كردند، آنان را و آنچه را در پى آن هـستند، رها
كن كه خداوند به'زودى براى تو گشا�شى قرار خواهد داد (طبرى، ١٤١٥ق: ٤١٧؛ ابن'طاووس،

١٣٧٥ش: ١٨٠؛ مجلسى، ١٤٠٣ق: ١٥/٣٠).
همچن*ن نقل شده كه عباس، عموى پ*امبر(ص)، از امام على(ع) خواست به او اجازه دهد
با او ب*عت كند تا مردم بب*نند كه عموى پ*امبر(ص) با پسر عموى او ب*عت كرده است، آن'گاه ه*چ

كس در خالفت او اختالف نخواهد كرد. امام(ع) در مقابل درخواست عمو�ش فرمود:
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«پ*امبـر(ص) با من پ*مان بست كه ه*چ كس را به سوى خـود نخوانم، مگر ا�ن'كه او به
نزدم آ�د؛ و (براى خالفت) شمـش*ر نكشم، مگر مردم با من ب*عـت كنند. پس جز ا�ن ن*ست
كـه من مـاننـد كـعـبـه مى'باشم كـه بـه سـوى من مى'آ�ند، نه ا�ن'كـه مـن به سـوى د�گران روم»

(ابن'شهر آشوب، ١٣٧٩ش: ٢٢٥/١).
تشبـ*ه امام على(ع) به كـعبه در روا�ات نبـوى(ص) د�گرى ن*ز آمـده است. در همه� ا�ن
روا�ات، به وجـه ا�ن تشـب*ـه تصـر�ح شده است كـه مـردم با�د به نزد او روند، نه ا�ن'كـه او به
سوى مردم برود. ا�ن تشـب*ه، گو�اى احتـرام به حق تع**ن سرنوشت براى مـردم است. عمر

بن خطاب مى'گو�د: پ*امبر(ص) بر شانه� على(ع) زد و فرمود:
همانا تو مانند كعبه هستى كه به سوى تو مى'آ�ند و تو به سوى كسى نمى'روى. پس اگر
ا�ن مردم به سـوى تو آمدند و امـر خالفت را به تو تسل*ـم كردند، خالفت را از آنان بـپذ�ر؛ و
اگـر به نزد تو ن*ـامـدند، تو به سـوى آنان نرو (عـاملى، ١٣٨٤ق: ٩٢/٢؛ طبـرى، ١٤١٥ق: ٣٨٧،

٣٨٩، ٦٧٥؛ طبرى، ١٣٨٣ق: ٢٧٧/٢؛ طبرسى، ١٤٠٣ق: ١٨٩/١).
بعد از كشته شدن عثمان، مردم مد�نه و رؤسا و نما�ندگان قبا�ل مناطق مختل, عرب،
از امـام على(ع) خـواستند كـه حكومت را بپـذ�رد. امـام(ع) ابتـدا از پذ�رش حكومت پره*ـز

داشت و به مردم فرمود:
من را رها كن*ـد و در پى كـس د�گرى باشـ*ـد… بدان*ـد كـه اگـر من خـالفت بر شـمـا را
بپذ�رم، به آنچه خـود مى'دانم عمل خواهم كرد و به سخن و سـرزنش د�گران گوش نخواهم
داد. اگـر مـرا رها كن*ـد، من مـانند �كى از شـمـا خـواهم بود و شـا�د شنواتر�ـن و مط*ع'تر�ن
نسبت به كـسى باشم كه والى خـود قرار خواه*ـد داد؛ و من براى شما �اور باشم، بهـتر از آن

است كه ام*ر باشم (س*د رضى، ١٤١٤ق: خطبه�١٠١/٩١).
همچن*ن فرمود:

«من ن*ـازى بـه خـالفت بر شـمـا ندارم، پـس هر كس را انتـخـاب كن*ــد من به آن راضى
خواهم بود» (ابن'اث*ر، ١٣٨٥ق: ١٩١/٣؛ مجلسى، ١٤٠٣ق: ٧/٣٢).

امام(ع) در ا�ن فـرازها در پذ�رش درخواسـت مردم، به روشنى مـ*ان دو مبنـاى «كش,
حق*قت» و «حق تع**ن سـرنوشت» تفك*ك نموده است. او از حقان*ت راه خود و پا�دارى بر
آن �اد مى'كند و ا�ن'كـه او تحت تأث*ر خـواست مردم، از راه حق خـود دست برنمى'دارد. در
ع*ن حال، بر ا�ن نكته تأكـ*د دارد كه انتخاب حاكم بر عهـده� مردم است و آنان هستند كه با�د

حاكم خو�ش را تع**ن كنند.
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با توجه به تفـاوت ا�ن دو مبنا مى'توان به درك درستى درباره� بس*ـارى از روا�ات مربوط
به امامت اهل ب*ت(ع) دست �افت. در بس*ارى از ا�ن روا�ات، امر امامت، پد�ده'اى االهى
و نامرتبط با خـواست و انتخـاب مردم، معرفـى شده است. ا�ن دستـه روا�ات به مقام تعـ**ن
حق و باطل نظر دارند و گو�اى عـدم اعتبار رأى اكثـر�ت بنا بر مبناى كش, حقـ*قت هستند.
در مقـابل، دسـته� د�گرى از روا�ات وجـود دارند كه هر گـونه زورگو�ى و تحـم*ل خـالفت و
امامت بر مردم را نفى مى'كنند. ا�ن دسته، گو�اى اعتـبار رأى اكثر�ت بنا بر مبناى حق تع**ن
سرنـوشت است. پس سنت معـصومـان(ع) همانند قـرآن كر�م، به روشنى مـ*ان ا�ن دو مـبنا
فـرق نهاده است. درك درست نـسبت به تفـاوت ا�ن دو مـبنا درباره� رأى اكـثر�ت و خـواست
عمـومى مردم، كل*د فهم قـرآن و سنت در ا�ن موضوع است و مـوجب رفع توهم تعارض در

قرآن و سنت خواهد شد.
به هر روى، مـردم بر خـالفت او اصرار كـردند و او خطاب به جـمـعـ*تى كـه به خـانه� او

هجوم آورده بودند، گفت:
«به مـسـجـد مى'رو�م، ب*ـعت با من نبـا�د مـخـفـ*ـانه باشـد و جـز با رضـا�ت مـسلمـانان

نخواهد بود» (طبرى، ١٣٨٧ق: ٤٢٨/٤؛ ابن'اث*ر، ١٣٨٥ق: ١٩١/٣).
آن'گاه به مسجد رفت و خطاب به مردم گفت:

«اى مردم، آشكارا و با اجـازه� شما سخن مى'گـو�م. ا�ن امر خالفت، براى شـما است
و ه*چ كس حق خـالفت ندارد مگر شـمـا فرمـان ده*ـد. د�روز با هم اخـتالف داشـتـ*م و من
خالفت را نمى'پذ�ـرفتم؛ ولى شمـا ز�ر بار نرفت*ـد مگر من خل*فـه� شما باشم. من بدون شـما
چ*ـزى ندارم، جـز كل*ـدهاى ب*ت'المـال كـه براى شـمـاست و در دست من است و من بدون
رضـا�ت شمـا حتى حـق گرفـتن �ك درهم را هم ندارم. ا�نك ن*ـز اگر شـمـا بخواه*ـد، كنار
خــواهم كــشـ*ــد» (طبــرى، ١٣٨٧ق: ٤٣٥/٤؛ ابن'اث*ــر، ١٣٨٥ق: ١٩٣/٣؛ مـجـلسى، ١٤٠٣ق:

.(٨/٣٢
داللت ا�ن سـخنان امام على(ع) بر احـترام به حق تعـ**ن سرنوشـت براى مردم و آزادى

آنان در انتخاب حاكم براى خود، چنان روشن است كه به توض*ح ن*از ندارد.
پس از آن'كه عـموم مردم با او ب*ـعت كردند، به او خبـر دادند كه برخى مانند عـبدالله بن
عمر و سعد بن أبى'وقاص از ب*عت با او سر باز زده'اند. امام(ع) بر منبر رفت و ا�ن سخنان را

فرمود:
«همانا حق انتـخاب براى مردم است، قـبل از آن'كه ب*عت كنند؛ و چون ب*ـعت كردند،
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د�گر حـق انتــخـابـى ندارند. بر امــام است كــه بر حـق، پا�دارى ورزد و بر مــردم است كــه
فرمانـبردار باشند. ا�ن ب*عتى از عـموم مردم بود. هر كس از آن سرپ*ـچى كند، از د�ن اسالم

سرپ*چى كرده و راهى غ*ر از راه اهل اسالم را برگز�ده است» (مف*د، ١٤١٣ق: ٣٤٣/١).
امام(ع) پس از تشك*ل حكومت بر پا�ه� خواست مردم، پ*وسته بر ا�ن نكته تأك*د داشت
كه حكومت او به پشتـوانه� آراى عمومى شكل گرفته است. آن حـضرت(ع) هنگام حركت به

سوى بصره براى جنگ با اصحاب جمل، در نامه'اى خطاب به اهل كوفه فرمود:
مردم بـدون اكراه و اجبـار، و از روى اختـ*ار و رغـبت، با من ب*عت كـردند (س*ـد رضى،

١٤١٤ق: نامه�٣٠٩/١).
او در نامه'اى خطاب به طلحه و ز�بر نوشت:

«دانست*ـد، هرچند پوش*ده داشتـ*د، كه من پى مردم نرفـتم تا آنان روى به من نهادند؛ و
من با آنان ب*عت نكـردم تا آنان دست به ب*عت من گشـادند؛ و شما دو تن از آنان بود�د كـه مرا

خواستند و با من ب*عت كردند» (س*د رضى، ١٤١٤ق: نامه� ٣٠٩/٥٢).
همچن*ن پس از نافرمانى معاو�ه، در نامه'اى به او بر ا�ن نكته تأك*د كرد و فرمود:

«ب*ـعت مردم با من در مـد�نه تو را ن*ـز شـامل مى'شود، هرچنـد تو در شام هسـتى؛ ز�را
مردمى كه پ*ش از ا�ن با ابوبكر و عـمر و عثمان ب*عت كردند، با من ن*ـز بر سر هر آنچه با آنان
ب*ـعت كرده بـودند، ب*عت نـمودند. پس آن كس كـه شـاهد ب*ـعت بود، حق ندارد راه د�گرى
برگز�ـند؛ و آن كس كه در ب*عـت حاضر نبـود، نمى'تواند ب*عت را ردّ نـما�د» (نصر بـن مزاحم،

١٤٠٤ق: ٢٩؛ ابن'قت*بة، ١٤١٠ق: ١١٤/١)
امام(ع) به كسانى كه از سوى معاو�ه براى او پ*ام آورده بودند، فرمود:

«آنچـه در حكم خـدا و اســالم بر مـسلمـانان واجب است، ا�ـن است كـه بعـد از آن'كـه
پ*ـشواى آنـان مُرد �ا كـشـته شـد، خـواه گـمراه باشـد �ا هدا�ت �افـتـه، مظلوم باشـد �ا ظالم،
ر�خـتن خـونش حالل باشـد �ا حـرام، ه*چ كـارى نكنند و حـادثه'اى پد�د ن*ـاورند و دست به
ه*چ اقدامى نزنند و گام در راهى برندارند و كارى را آغاز نكنند، مگر آن'كه براى خود امامى
عف*,، دانشمند، باتقـوا و آگاه به قضاوت و سنت برگز�نند تا امور آنان را بر عـهده گ*رد…
مـردم پس از كشـتـه شـدن عثـمـان، با من ب*ـعت كردند و مـهـاجر�ن و انـصار پس از سـه روز
مشـورت، با من ب*عت نمـودند. مهـاجر�ن و انصـار قبل از ا�ن ن*ـز با ابوبكر، عمـر و عثـمان
ب*عت كـرده بودند و بر امامت آن'هـا پ*مان بسـتند. اهل بدر و پ*شگـامان در م*ـان مهـاجر�ن و
انصار در ا�ن ب*ـعت'ها حضور داشتند، امـا ب*عت آن'ها بدون مشورت با عـموم مردم بود، در
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حالى كه ب*عت با من با مـشورت با عموم مردم بود. پس اگر خداوند انتـخاب امام را به مردم
سـپــرده است و آن'ها با�د انـتـخـاب كـنند و در كـار خــو�ش نظر كنـند و انتـخــاب آن'ها براى
خودشان و نظر آن'ها درباره� خـودشان بهتر از انتخاب خـداوند و رسول او براى آن'ها باشد و
آن كس كه آن'ها او را برمى'گز�نند و با او ب*عت مى'كنند ب*عتش ب*عت هدا�ت باشد و پ*شوا�ى
باشد كه اطاعت و �ار�ش واجب اسـت، پس به تحق*ق درباره� من مشورت كـردند و با اجماع
من را برگز�دند؛ و اگر خداوند است كه با�د امام را برگز�ند، پس به تحق*ق من را براى امت
برگـز�ده است و من را خل*ـفه قـرار داده است و اطاعت و �ارى من را در كـتاب خـدا و سنت

پ*امبرش(ص) واجب كرده است» (مجلسى، ١٤١٤ق: ١٤٤/٣٣).

س�رهA امام حسن(ع)

ابن'اث*ـر مى'گو�د: پـس از شهـادت امام علـى(ع) گروه بى'شـمارى از مـردم كـه بالغ بر چهل
هزار نفر بودند، با امام حسن(ع) ب*عت كردند. آنان او را ب*ش از پدرش دوست مى'داشتند و
نسبت به او فرمانبردارتر بودند (ابن'اث*ر، ١٤٠٩ق: ٤٩١/١). اما چندى نگذشت كه مردم او را

در نبرد با معاو�ه تنها گذاشتند، پس آن حضرت، خطاب به مردم چن*ن فرمود:
آگاه باش*د كه ما همچـون گذشته با شما هست*م، ولى شما چون گذشـته با ما ن*ست*د…
مـعـاو�ه ما را به امـرى دعـوت مى'كند كـه در آن، عـزّت و انصـاف ن*ست. پس اگـر از مـرگ
استقـبال مى'كن*د، درخواستش را ردّ كن*م و بـا شمش*رها او را به مـحكمه� االهى بر�م؛ و اگر
طالب زندگى دن*ا هست*د، درخواسـتش را اجابت كرده، رضا�تش را براى شما جلب كن*م.
مردم از هر طرف فـر�اد زدند: باقى بمان*م، باقى بمان*م. پـس آن'گاه كه او را تنها گـذاشتند،
صلح را پذ�رفت (ابن'اث*ر، ١٤٠٩ق: ٤٩١/١؛ ابن'اثـ*ر، ١٣٨٥ق: ٤٠٦/٣؛ حلوانى، ١٤٠٨ق: ٧٧؛

ابن'طاووس، ١٤٠٠ق: ١٩٩/١؛ د�لمى، ١٤٠٨ق: ٩٣. ).
امـام(ع) در ا�ن فراز، اسـتمـرار حكومت خود را مـوكول به انتـخاب مـردم مى'كند و از
آنان در ا�ن باره نظر مى'خواهد. پس امام حسن(ع) به خواست مردم و بر اساس ب*عت آنان،
حكومـت را در دست گــرفت و چون مـــردم از حكومت او روى بـرگــرداندند، بار د�ـگر به
خواست مـردم حكومت را رها كرد و به كسى سپـرد كه مردم، خواسـتار حكومت او بودند.
بد�ن گـونه، صلح امـام حسن(ع) نـمونه'اى بسـ*ـار گو�ـا از احتـرام امـامان(ع) به حق تـع*ـ*ن

سرنوشت مردم است.
بر خـالف پندار برخى از ش*ـعـ*ان سـست'ا�مان آن روزگـار، صلح آن حـضرت، نشـانه�
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عـدم پا�دارى آن حضـرت در دفـاع از حق نبـود، بلكه ب*انـگر ا�ن بود كه حق را نـبا�د به مـردم
تحـم*ـل كرد و مـردم در عـمل به حق آزادند؛ و آن'گـاه كه مـردم خـواستـار حـاكمـ*ت ناحـقى

همچون خالفت معاو�ه هستند، نبا�د به اجبار آنان را از خواسته'شان باز داشت.
بس*ارى از پژوهشگران ش*ـعه كوش*ده'اند با كاوش در ابعاد مـختل, وقا�ع آن روزگار،
به فـوا�د و آثار ارزشمند صلح امـام حسن(ع) با مـعاو�ه پى برده، بد�ن گـونه از عملكـرد امام
خــو�ش، دفــاع كنند. بســ*ــارى از ا�ن پژوهـش'ها با اســتناد به شــواهد تار�ـخى و روا�ات
معـصوم*ن(ع)، به نـتا�ج واقعى و ارزشـمندى رس*ده است، امـا به نظر مى'رسد اصل واقـعه�
صلح و كنار كـش*ـدن آن حضـرت از حكومت، مبـتنى بر خواست مـردم بود و حتى اگـر ه*چ
فـا�ده'اى هم بر آن مـترتب نـمى'شد، ذرّه'اى خـدشـه بر عـملكرد امام(ع) و عـصـمت او وارد
نمى'كـرد؛ ز�را آنچـه واقع شـد، مـطابق خـواست آن حـضـرت نبـود و خـواسـتـه� مـردم بود.
امام(ع) خواستار جنگ با معاو�ه بود. رفتار شا�سته� امام(ع) در ا�ن بود كه خواسته� خو�ش را
به مردم تحم*ل نكرد. البته امام(ع) در نحوه� واگذارى حكومت به معاو�ه و ن*ز در تع**ن مواد
قـرارداد صـلح، تدب*ــر خـو�ش را به كــار گـرفت و تـا حـد مــمكن، اقـدامــات الزم را براى

پاسدارى از حق انجام داد.

س�رهA امام حس�ن(ع)

پس از شـهـادت امـام حـسن(ع)، برادرش امـام حـسـ*ن(ع) به امـامت رسـ*ـد. در ا�ن هنگام،
ش*ع*ان عراق به جنب و جوش افتادند و از امام حس*ن(ع) خواستند كه ب*عت با معاو�ه را ز�ر پا
گذارد و او را از خالفت عـزل كند. امام(ع) خواستـه� آن'ها را نپذ�رفت و �ادآور شد كـه م*ان او
و مـعـاو�ه، پ*ـمـانى است كـه نبـا�د آن را نقض كند و تا مـعـاو�ه زنده است، بر پ*ـمـان خـو�ش
خواهد بود؛ و هر گاه از دن*ا رفت، در ا�ن باره تصم*م خواهد گرفت (مف*د، ١٤١٣ق: ٣٢/٢).
خالفت مـعاو�ه سال'ها پس از شـهادت امام حسن(ع) ن*ـز ادامه �افت و امام حـس*ن(ع)
بنا بر مـفـاد قرارداد صلح بـرادرش ـ كه بر اسـاس خـواست مردم شكـل گرفـتـه بود ـ تا هنگام
مـرگ معـاو�ه، ه*چ اقدامى عل*ـه حكومت او انجـام نداد. معـاو�ه بر خالف قـرارداد صلح،
فـرزندش �ز�د را به خـالفت پس از خـود منصـوب كـرد. فـرمـانداران �ز�د در سـرزمـ*ن'هاى
اسـالمى، هر �ك به طرق مـختلـ, كوشـ*ـدند از مردم و به'خـصـوص بزرگان، بـراى خل*فـه�
جـد�د ب*ـعت بگ*ـرنـد. امـام حـسـ*ن(ع) كـه آن هنگام در مـد�نه مى'ز�ست، بـ*ـعت با �ز�د را
نپـذ�رفت. اصرار فـرمـاندار مد�نه و اطرافـ*ـان او براى گرفـتن ب*عـت از امام(ع) به نتـ*جـه'اى
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نرس*د؛ تا ا�ن'كه �ز�د فرمان به كشتن امام حس*ن(ع) در صورت سرپ*چى از ب*عت داد.
امـام(ع) چون از تصمـ*م حكومت آگـاه شد، همـراه خـانواده'اش به سوى مكه حـركت
كرد. از سوى د�گر، خبـر ب*عت نكردن امام(ع) در سرزم*ن'هاى مخـتل,، از جمله عراق،
شـا�ع شـد. مـردم عـراق و به'خصـوص اهل كـوفـه و قـبـا�ل اطراف كـه از حكومت بنى'امـ*ـه
ناراضى بودند، از سـرپـ*ـچى امـام(ع) از ب*ـعت با �ز�د، اسـتــقـبـال كـردند و از آن حـضـرت

خواستند كه به كوفه رود و حكومت بر آنان را بر عهده گ*رد.
اول*ن گروه از پ*ام'آوران كوفه، حدود �كصد و پنجاه نامه از مردم آن سرزم*ن براى امام
حس*ن(ع) آوردند. نامه'ها پـ*وسته به سوى آن حضرت، سـراز�ر بود. در �ك روز، ششصد
نامـه به دست او رسـ*ـد. تعـداد نامـه'هـا بالغ بر دوازده هزار نامـه شـد (ابن'طاووس، ١٣٤٦ش:
٢٤). ابن'نمـا مى'گـو�د حدود چهل هـزار نفر از اهل كـوفـه با امام(ع) بـ*عت كـردند (ابن'نمـا،
١٤٠٦ق: ١٦). آخـر�ن كــسـانى كـه براى آن حـضــرت از اهل كـوفـه نامـه آوردنـد، دو نفـر به
نام'هاى هانى و سع*د بودند. پس از آمدن آن دو، امام نامه'اى خطاب به اهل كوفه نوشت كه

در بخشى از آن آمده است:
«من برادر، پسـر عـمـو و فـرد مورد اعـتـمـاد خـود از مـ*ان خـانواده'ام را به سـوى شـمـا
مى'فرستم. اگـر براى من نوشت كه رأى بزرگان و صاحـبان فضل و خرد شمـا به مانند همان
چ*ـزى است كه فـرستـادگـان شمـا آورده'اند و در نامه'ها�تـان خـوانده'ام، به خواست خـدا به

سرعت به سوى شما خواهم آمد» (مف*د، ١٤١٣ق: ٣٩/٢).
امام(ع) در ا�ن نامـه، آشكار ساخت كه حكومت بر مـردم، عالوه بر پاى'بندى به حق،
ن*ـازمند خـواست عـمـومى هم مـى'باشـد، به گـونه'اى كـه حـتى وجـود ا�ن مـقـدار نامـه براى
اطم*نانش به رأى مـردم كفا�ت نمى'كند و تا هنگامى كـه نما�نده'اش او را از خواسـته� همگانى

مردم براى پ*شوا�ى او مطمئن نكند، به سوى آنان نخواهد آمد.
سپس امام(ع) مسلم بن عق*ل را روانه� كـوفه كرد و به او فرمود: «اگر مردم را هم'رأى و
آماده �افتى، هر چه زودتر مرا آگاه كن. » او ن*ز به كـوفه رفت و در آن شهر ه*جده هزار نفر،
مخـف*انه با او ب*ـعت كردند. از ا�ن رو، نامـه'اى به امام(ع) نوشت و او را از ب*عت مـردم آگاه
كرد (مـف*ـد، ١٤١٣ق: ٣٩/٢). از سـوى د�گر، امـام(ع) پس از آگـاهى از ب*ـعت اهل كـوفـه،
نامه'اى به جـمعى از بزرگان اهل بصـره نوشت و آنان را به ق*ـام خو�ش دعوت كـرد. آنان ن*ز
پس از مـشورت، آمـادگى خود و قـبا�ل خـو�ش را براى هر گونه �ارى امـام(ع) اعالم كـردند

(ابن'طاووس، ١٣٤٦ش: ٢٩).
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پس امام(ع) بر پا�ه� خواست مـردم عراق، به سوى كوفه حركت كرد؛ امـا هنوز به كوفه
نرس*ـده بود كه خبـر شهادت مـسلم و ب*عت'شكنى اهل كـوفه به او رسـ*د. پس از ا�ن، هدف
ظاهرى قـ*ام امـام حسـ*ن(ع) دگـرگون شـد. پ*ش از آن، قـصد امـام(ع) از حركت به سـوى
كوفـه، پاسخ به درخواست مـردم آن سرزم*ن براى تشـك*ل حكومت حق بود؛ اما با شكسـته
شدن ب*عت مردم، امام(ع) از ق*ام براى تشك*ل حكومت در كوفه منصرف شد و در پى همان
انگ*زه� نخـستـ*ن كه به جهت آن از مـد�نه خارج شـده بود، برآمد؛ و آن، عدم تأ�ـ*د حكومت

�ز�د و نپذ�رفتن ب*عت با او بود.
به هم*ن جـهت، ش*وه� امـام(ع) در برخورد با ش*ـع*ان و �ارانش ن*ـز تغ**ـر كرد. پ*ش از
آن، بس*ـارى را در مكه و در راه مكه به سوى كـوفه، همـچون زه*ـر بن ق*ن به �ارى خـود فرا
مى'خواند. او حتـى اهل بصره را ن*ز به ق*ام دعـوت كرد. اما پس از ب*عت'شكـنى اهل كوفه،
چهره� ق*ـام از �ك ق*ام عمـومى براى تشك*ل حكومت ـ كه به جمع عِدّه و عُـدّه ن*از داشت ـ به
�ك ق*ام شـخصى و مقاومت دل*رانه� �ك انسـان آرمان'خواه براى رس*دن به هدف مـتعالى'اش
تبد�ل شـد. از ا�ن رو، ب*عت و پ*مـانى را كه م*ان او و هـمراهانش بود، برداشت و آنان را نه
تنها در بازگشت از ادامـه� راه آزاد گذاشت، بلكه گاهى د�گران را به عدم همـراهى با خود كه
راه پر مـخاطره'اى را در پ*ش داشـت، تشو�ق كـرد. او پس از شن*ـدن خبـر شـهادت مـسلم،

خطاب به مردم فرمود:
شـ*عـ*ان مـا را خوار كـردند. پس هر كس دوست دارد بازگـردد، بدون ه*چ محـذورى

برگردد كه د�گر پ*مان و عهدى بر او ن*ست (مف*د، ١٤١٣ق: ٧٥/٢).
پس از ا�ن، ب*ش'تر همراهانش از او جدا شدند و تنها كسانى كه با او از مد�نه آمده بودند
و ن*ـز گروه اندكى از كـسانى كـه در م*ـانه� راه به او پ*وسـته بودند، باقى مـاندند. آن حـضرت،
خطاب به فرزندان و خاندان عق*ل ن*ز فرمود: «اى پسران عـق*ل، كشته شدن مسلم براى شما

كافى است. برگرد�د كه به شما اجازه� بازگشت مى'دهم»(مف*د، ١٤١٣ق: ٩٢/٢).
هنوز از خـبر كـشتـه شدن مـسلم، �ك روز نگذشتـه بود كه سـپاه حـرّ بن �ز�د ر�احى در
مـقابل آن حـضـرت قرار گـرفت و مـانع بازگـشت آن حضـرت شـد. از ا�ن پس، وقـا�ع ق*ـام
امام(ع) به اجبـار سپاه*ان �ز�د شكل مى'گرفت و امـام(ع) با تغ**ر نظر مردم، د�گر خـواستار
قـ*ام علـ*ه حكومت و نـبرد با آنان نبـود. او نمى'خـواست با اقل*ـتى مـحدود و بدون پـشتـوانه�
مردمى، حـكومت باطل زمان خـو�ش را سرنگون كند و خـود تشك*ل حكومت دهد. از ا�ن
رو، در همـان روز نخـست برخـورد با سـپـاه حـرّ و در هنگـام نمـاز ظهـر، خطاب به آنان كـه
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همگى از مـردم كـوفه بودند، آشـكار ساخت كـه ا�شـان به خـواست مردم بـه سوى آنان آمـده
است و در صورت مخالفت آنان، باز خواهد گشت. ا�شان فرمود:

اى مـردم، من به سـوى شمـا ن*ـامدم مگـر هنگامى كـه نامه'هاى شـمـا به دسـتم رس*ـد و
فرسـتادگانتـان به نزدم آمدند كه «به سـوى ما ب*ا كـه ما را پ*شـوا�ى ن*ست؛ شا�د خـداوند ما و
شما را بر راه حق و هدا�ت گرد هم آورد». اگر همچنان بر همان نظر خود هست*د، ا�نك من
به نزد شما آمده'ام، پس عهد و پ*مان خود را با من استوار كن*د تا به شما اطم*نان �ابم؛ و اگر
چن*ن نمى'كن*ـد و از آمدن من ناخرسند�د، بازمى'گـردم به سوى همـان سرزم*نى كـه از آن'جا

آمده بودم.
اهل كوفه سكوت كردند و ه*چ پاسخى ندادند. آن حـضرت بار د�گر پس از اقامه� نماز

عصر، خطاب به لشكر حرّ فرمود:
… اگر از مـا ناخشنود�د و حـقى براى ما نمى'شناس*ـد و نظرتان غ*ـر از آن چ*زى است
كـه در نامـه'ها�تان بـود و فرسـتـادگـانتان مـى'گفـتند، من باز خـواهم گـشت (مـف*ـد، ١٤١٣ق:

.(٧٩/٢
آن'گاه امام(ع) به همراهانش فرمان داد كـه آماده� بازگشت شوند و چون آنان آماده شدند
و امام(ع) فـرمان بازگشت داد، حرّ مـانع شد و امام(ع) و همـراهانش را به اجبار به سـرزم*ن
كربال برد. سپس گروه گروه بر لشكر�ان عب*ـدالله بن ز�اد، فرماندار كوفه، افزوده مى'شد و

پ*ام همه� آنان از سوى عب*دالله، تسل*م امام(ع) و پذ�رش ب*عت با �ز�د بود.
امام(ع) ب*ـعت با �ز�د را نمى'پذ�رفت و آمـاده� پذ�رش همه� عـواقب ا�ن رفتـار خود بود،
امـا ا�ن شـ*ــوه را بر د�گران، حـتى خـانواده� خــود تحـمـ*ل نكرد. از ا�ـن رو، بار د�گر شب

عاشورا خطاب به همراهانش فرمود:
آگاه باشـ*د، من به شمـا اجازه مى'دهم، همه� شـما آزاد�د كه برو�د، ه*چ پ*ـمانى از من
بر شما ن*ست. شب شـما را مخفى كرده است، پس از تار�كى شب براى رفتن اسـتفاده كن*د

(مف*د، ١٤١٣ق: ٩١/٢).
همـچن*ن او به محـمد بن بشـر حضـرمى كه پسـرش در رى به اسارت گـرفته شـده بود،
فــرمــود: «تو از ب*ــعت مـن آزادى؛ پس برو و براى رها�ى فــرزنـدت تالش كن» (مــجلسى،

١٤١٤ق: ٣٩٤/٤٤).
امـام(ع) در ا�ن فـرازها، به روشنى بر هر دو شـرط تشك*ل حكومت، �عنى صـالحـ*ت
عـقلى و شـرعى حـاكـمـان و پشـتوانـه� رضا�ـت عمـومى، تأكـ*ـد مى'كند و بـا تفك*ك آن'ها از
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�كد�گر و تب**ن عدم تالزم م*ان آن'ها، اعتبار رأى اكثر�ت بنا بر مبناى حق تع**ن سرنوشت و
عدم اعتبار آن بنا بر مبناى كش, حق*قت را آشكار مى'سازد.

س�رهA سا�ر امامان(ع)

امامان پس از امام حس*ن(ع) ه*چ'�ك به حكومت نرس*دند و اقدام مستق*مى ن*ز براى تشك*ل
حكومت انجـام ندادند، در حـالى كـه آنان خـود را سـزاوار حكومت و آن را حق االهى براى
خو�ش مى'دانسـتند. شا�د مهم'تر�ن علت عدم اقـدام آنان براى دست*ابى به حكـومت، فقدان
پذ�رش عمومى و عدم استقبال مردم از حكومت آنان بوده است. البته ائمه(ع) تنها در انتظار
اعــالم رضـا�ت ظاهـرى و زبانى مـردم نـبـودند و آن را براى تـشك*ل حكومـت خـود ناكــافى
مى'دانستند، بلكه ا�شان در پى رضا�ت زبانى و قلبى آن'ها و ن*ـز پا�دارى آنان بر خواسته'شان
ن*ـز بودند. ا�ن نكـته �ـكى از تفـاوت'هاى اصلى مـ*ـان دمـوكـراسى'هاى را�ج در عـصـر مـا با
حكومت د�ـنى از د�دگـاه مـعــصـومـان(ع) است. امــروزه در بهـتــر�ن شـ*ـوه'هاى مــرسـوم
دموكـراسى در جهان، رأى ظاهـرى مردم براى برقرارى حكومت، كـافى است؛ هرچند ا�ن
رأى با تبل*ـغات عـوام'پسند و گـاه فر�بنده به دست آمـده باشـد؛ در حالى كـه امامـان(ع) براى

تشك*ل حكومت خود، اعالم رضا�ت ظاهرى را كافى نمى'دانستند.
ترد�دى ن*ست كه چن*ن نگاهى به خواست مردم برخاسـته از تأك*د ب*ش'تر امامان(ع) بر
حق تعـ*ـ*ن سـرنـوشت مـردم است. در نظر آنان، اگـر رأى ظاهرى مـردم هـمـراه با شناخت
عـمـ*ق و ا�مـان اسـتوار بـه راهى كه بـرگز�ـده'اند نبـاشد، سـسـتى و پشـ*ـمـانى در پى خـواهد
داشت؛ و اسـتـمـرار حكومت آنان در چن*ن شـرا�طى، به برقـرارى حكومـتى بر خـالف مـ*ل
مردم مـى'انجامـد؛ و چن*ن حكومتى هرچند به ظـاهر استوار و مـقتـدر باشد، چون خـواست

عمومى را به همراه ندارد، نت*جه� آن، رشد و تعالى مردم نخواهد بود.
آنان براى دسـتـ*ابـى به حكومت و تالش قـهرآمـ*ـز براى براندازى حكومت'هاى عـصـر
خـو�ش، اقـدام عــملى انجـام ندادند؛ و �كى از مــهم'تر�ن شـواهد تار�خـى بر ا�ن امـر، ا�ن
واقـع*ت است كـه آنان ه*چ'گـاه به حكومت نرسـ*دند. شـا�د كسـى بگو�د كه ائمـه(ع) در پى
براندازى بودند امـا همه� آنان در رسـ*دن به ا�ن هدف ناكـام ماندند، امـا رقبـاى آن'ها همـچون
بنى'عبـاس، به ا�ن هدف دست �افتند. اگـر چن*ن سخنى را بپذ�ر�م، مى'بـا�ست ناكامى آنان
را بر ناتوانى آن'ها در ا�جاد �ك حركت براندازى موفّق و ضع, آنان در ا�جاد و مد�ر�ت �ك

ق*ام مسلحانه عل*ه حكومت، حمل كن*م.
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ممـكن است ادعا شـود كه آنان در صـدد حركت براندازى بوده'اند، امـا �اران استـوارى
براى رس*دن به ا�ـن هدف نمى'�افتند. برخى روا�ات مى'تواند مو�د ا�ن ادعا بـاشد؛ از جمله

ش*خ كل*نى روا�ت صح*حى از سد�ر ص*رفى در ا�ن باره نقل كرده است:
خدمت امـام صادق(ع) رس*دم و عـرض كردم: به خدا سوگـند نشستن براى شمـا جا�ز
ن*ست. امام(ع) فرمود: چرا اى سد�ر؟ گفتم: به جهت ز�ادى دوستان، ش*ع*ان و �ارانت.
به خـدا سوگند اگـر ام*رالـمؤمن*ن(ع) به اندازه� شـما، داراى شـ*عـ*ان، �اران و دوستـان بود،
ه*چ'گـاه قـبـ*له� ت*م و عـدى در او طمع نمى'كـردند. امـام(ع) فـرمـود: اى سـد�ر، ا�ن'ها چه
مقـدار هستند؟ گـفتم: صـد هزار نفر. فـرمود: صد هزار! گـفتم: صـد هزار، بلكه دو�ست
هزار. فرمـود: دو�ست هزار! گفتم: بله، بلكـه نص, دن*ا. امام(ع) سـخنى نگفت، سپس
فـرمـود: مى'توانى با مـا به �نبع بـ*ا�ـى؟ گفـتـم: بله، (سـد�ر به همـراه امـام(ع) به سـوى �نبع
حـركت كردند. او مى'گـو�د: )… تا به سـرزم*ـنى سرخ'رنگ رسـ*ـد�م. امام(ع) به كـودكى
نگاه كرد كـه در حال چراندن بزغاله'هـا بود. سپس فرمـود: اى سد�ر، به خدا سـوگند اگر به
تعداد ا�ن بزغاله'ها ش*عه داشتم، نشسـتن براى من جا�ز نبود. ما در آن سرزم*ن اتراق كرد�م
و نمـاز خواند�م و چون از نمـاز فارغ شـد�م، من به بزغاله'ها نگـاه كردم و آن'ها را شـمردم،

آن'ها هفده عدد بودند (كل*نى، ١٤٠٧ق: ٢٤٢/٢).
همـچن*ن صـاحب جواهـر روا�ت مرسلى نقـل مى'كند كه در مـنابع روا�ى شناخـته'شـده

�افت نمى'شود. او از امام صادق(ع) نقل كرده است كه فرمود:
(نجفى، اگـر به تعداد ا�ن گـوسفندان ـ كـه چهل عـدد بودند ـ �ار داشتم، قـ*ام مى'كـردم 

١٤٠٤ق: ٣٩٧/٢١).
در پاسخ به اسـتـدالل بـه ا�ن دو روا�ت و مـانند آن'ها مى'توان گــفت كـه اوالً ا�ن گـونه
روا�ات از نظر تعـداد با روا�ات قسم اول كـه حكا�ت از احتـرام معـصومـان(ع) به حق تع*ـ*ن
سـرنوشت مردم دارد، قـابل مـقا�سـه ن*سـت؛ ثان*اً ا�ن قـسم روا�ات مى'تواند ناظر به قـدرت
ف*ز�كى براى ق*ام و تشك*ل حكومت باشد، نه پذ�رش عمومى. روا�ت نخست، در ا�ن معنا
ظهور روشـنى دارد؛ ز�را در ا�ن روا�ت، پذ�رش و خواست عـمومى نسـبت به ق*ـام امام(ع)
در كالم راوى مفروض انگاشته شده و امام(ع) براى راوى تشر�ح كرده است كه براى برپا�ى
�ك قـ*ـام و تشكـ*ل حكومت فـقط خـواست و پـذ�رش عـمـومى كـافى ن*ـست، بلـكه ن*ـاز به
پا�دارى و اسـتــقـامت در راه است كـه در عـمــوم مـردم د�ده نمى'شـود؛ و اگـر مـن به تعـداد

محدودى، �اران واقعى و مقاوم داشتم، ق*ام مى'كردم.
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س�رهA امام مهدى(ع)

تشك*ل حكومت آخـر�ن امـام معـصـوم(ع) ن*ز كـه وعـده� برقرارى آن داده شـده، به پذ�رش و
اسـتـقـبـال عـمـومى منوط است. به عـبـارت د�گر، مـهم'تر�ن شـرط ظهـور امـام زمـان(ع)،
خـواست مردم است و ا�ن همـان حقـ*قـتى است كه به جـهت فقـدان آن، غ*ـبت آن حضـرت

تحقق �افت و ظهور به تأخ*ر افتاد.
از سـوى د�گر، چون حكومت آن حـضـرت جـهانى است و مـخـتص شـ*ـع*ـان و حـتى
مسلمـانان ن*ست، به همـ*ن جهت همه� مـردم جهان با�د خـواستار او باشنـد تا او ظهور كند.
مـقدمـه� ا�ن خـواست جـهانـى، شناخت جـهان*ـان نسـبت به او است. از ا�ن رو، بشـارت به
مـوعود غـ*ـبى كم'وب*ش در همـه� اد�ان و مذاهب وجـود دارد و ا�ن به مـثـابه اعالم نامـزدى او
براى حكومت جهانى است كه جز با خواست اكثر�ت جامعه� بشرى، شكل نخواهد گرفت.

نت�جه	گ�رى

مخالفان اعتبار رأى اكثـر�ت، به قرآن كر�م استدالل كرده'اند. مهم'تر�ن دال�ل قرآنى آن'ها،
آ�اتى است كه در آن'ها اكثر�ت مردم، مذمت شده'اند. با دقت در ا�ن آ�ات، روشن مى'شود
كه ا�ن آ�ات اعـتبار رأى اكـثر�ت بنا بر مـبناى كش, حـق*قت را انكار مى'كنند و بـه مبناى حق
تع*ـ*ن سرنوشت، ناظر ن*سـتند. در مقابل، براى اعـتبار رأى اكـثر�ت بنا بر مبناى حق تعـ**ن
سرنوشت، مى'توان به آ�ات فراوانى اسـتدالل كرد كه در آن'ها از هر گونه زور و اجـبار مردم
بر پذ�رش حق، نهى شـده است. ا�ن آ�ات، بر آزادى اراده� انسان'ها و حق تـع**ن سـرنوشت
آن'ها داللت التزامى دارنـد. پس قرآن كر�م، رأى اكـثر�ت را بر مبناى كـش, حقـ*قت، نفى
مى'كند؛ و رأى اكثـر�ت را بر مبناى حق تعـ**ن سـرنوشت مى'پذ�رد. امامان مـعصـوم(ع) ن*ز
هم*ن ش*وه را در پ*ش گرفتند. آنان از سو�ى در تـب**ن د�ن، تابع خواست اكثر�ت نشدند؛ و
ا�ن به مـعناى عدم اعـتبـار رأى اكثـر�ت بر مبناى كـش, حقـ*قت است؛ و از سـوى د�گر، تا
مردم آنان را نپـذ�رفتند، بر آنان حكم نراندند. ا�ن ن*ـز به معناى اعتـبار رأى اكثـر�ت بر مبناى
حق تعـ*ـ*ن سـرنوشت است. آمـوزه'هـا�ى در د�ن، مـانند هجـرت و ب*ـعت ن*ـز اعـتـبـار رأى

اكثر�ت بر مبناى حق تع**ن سرنوشت را تأ�*د مى'كنند.
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�ادداشتها:
١. ر. ك: «اعتبار عقلى رأى اكثر�ت بر مبناى حق تع**ن سرنوشت»، فصلنامه� فقه، ش٧٢؛ (اعتبار رأى

اكثر�ت بر مبناى كش, حق*قت و سا�ر مبانى»، فصلنامه� فقه، ش٧٥.
٢. ترجمه� آ�ات از آ�ت'الله ناصر مكارم ش*رازى است.

منابع:
١. ابن أبى'الحـد�د، عبدالـحم*ـد بن هبةالله (١٤٠٤ق)، شـرح نهج البالغـة، مكتبـة آ�ةالله

المرعشى النجفى، قم، چاپ اول.
٢. ابن شـهــر آشـوب مـازندرانى، مـحــمـد بن على (١٣٧٩ق)، منـاقب آل أبى'طالب(ع)،

انتشارات عالمه، قم، اول.
٣. ابن'األث*ـر، عزالـد�ن أبوالحسـن على بن ابى'الكرم (١٣٨٥ق)، الكامل فى التـار�خ، دار

صادر، ب*روت.
٤. (١٤٠٩ق)، أسد الغابة فى معرفة الصحابة، دار الفكر، ب*روت.

٥. ابن'طاووس، على بن موسى (١٣٤٨ش)، اللهوف على قتلى الطفوف، جهان، تهران،
اول.

٦. (١٣٧٥ش)، كش, المحجة لثمرة المهجة، قم، دوم.
٧. (١٤٠٠ق)، الطرائ, فى معرفة مذاهب الطوائ,، خ*ام، قم، اول.

٨. ابن'قت*بة الد�نورى، أبومـحمد عبدالله بن مسلم (١٤١٠ق)، اإلمامة و السـ*اسة، تحق*ق
على ش*رى، داراألضواء، ب*روت، اول.

٩. ابن'نمـا حلى، جعفـر بن محـمد (١٤٠٦ق)، مـث*ر األحـزان، مدرسـه� امام مـهدى، قم،
سوم.

١٠. آ�تى، مـحـمدابراه*م (١٣٦٦ش)، تـار�خ پ*امـبـر اسـالم، انتشـارات دانشگاه تهـران،
تهران، چهارم.

١١. تهـرانى، س*ـدمحـمدحـسـ*ن حسـ*نى (١٤١٨ق)، وال�ة الفـق*ـه فى حكومة اإلسـالم،
دارالحجة الب*ضاء، ب*روت، اول.

١٢. حائـرى، س*دكـاظم حسـ*نى (١٤٢٨ق)، وال�ة األمر فـى عصر الغـ*بـة، مجـمع الفكر
االسالمى، قم، سوم.
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١٣. حكمت'ن*ا، مـحمود (١٣٨٢ش)، آراى عـمومى (مبـانى اعتبـار و قلمرو)، پژوهشگاه
فرهنگ و اند�شه� اسالمى، تهران، اول.

١٤. حلوانى، حـس*ن بن محـمد بن نصـر (١٤٠٨ق)، نزهة الناظر و تنب*ـه الخاطر، مـدرسة
اإلمام المهدى عجل الله تعالى فرجه الشر�,، قم، اول.

١٥. خلخـالى، س*ـدمـحمـدمـهدى مـوسوى (١٤٢٥ق)، الحـاكـم*ـة فى اإلسـالم، مجـمع
اند�شه� اسالمى، قم، اول.

١٦. د�لمى، حـسن بن مـحـمـد (١٤٠٨ق)، أعـالم الد�ن فى صـفات المـؤمن*ـن، مؤسـسـة
آل'الب*ت(ع)، قم، اول.

١٧. سبحانى، جعفر (١٣٥١ش)، فروغ ابد�ت، دارالتبل*غ اسالمى، قم.
١٨. سـ*د رضى، مـحمـد بن حسـ*ن موسـوى (١٤١٤ق)، نهج البـالغة، تحـق*ق عـز�زالله

عطاردى، مؤسسه� نهج البالغه، قم، اول.
١٩. صفار، فاضل (١٤٢٦ق)، فقه الدولة و الحكومة االسالم*ة، دار االنصار، قم، اول.
٢٠. طباطبـا�ى، س*دمـحمدحـس*ن (١٤١٧ق)، الم*زان فى تـفس*ر القـرآن، دفتر انتـشارات

اسالمى، قم، پنجم.
٢١. طبـرسى، احـمد بـن على (١٤٠٣ق)، اإلحتـجـاج على أهل اللجـاج، نشـر مـرتضى،

مشهد، اول.
٢٢. طبرى، أبوجـعفر محـمد بن جر�ر (١٣٨٧ق)، تار�خ األمم و المـلوك، تحق*ق محـمد

أبوالفضل ابراه*م، دار التراث، ب*روت، دوم.
٢٣. طبرى آملى كـب*ر، محـمد بن جر�ر بن رستم (١٤١٥ق)، المـسترشد فى إمـامة على بن

أبى طالب(ع)، انتشارات كوشانپور، قم، اول.
٢٤. طبـرى آملى، عمـادالد�ن محـمد بن أبى'الـقاسم (١٣٨٣ق)، بشـارة المصطفى لشـ*عـة

المرتضى، المكتبة الح*در�ة، نج,، دوم.
٢٥. عاملى نباطى، علـى بن محمد بن �ونس (١٣٨٤ق)، الصراط المـستق*م إلى مسـتحقى

التقد�م، المكتبة الح*در�ة، نج,، اول.
٢٦. قرائتى، محـسن (١٣٨٣ش)، تفس*ر نور، مركز فـرهنگى درس'ها�ى از قرآن، تهران،

�ازدهم.
٢٧. كل*نى، مـحمـد بن �عـقوب بـن اسحـاق (١٤٠٧ق)، الكافى، دار الكتب اإلسـالم*ـه،

تهران، چهارم.
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٢٨. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى (١٤٠٣ق)، بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة
األطهار، دار إح*اء التراث العربى، ب*روت، دوم.

٢٩. مف*د، محـمد بن محمد (١٤١٣ق)، اإلرشاد فى معرفـة حجج الله على العباد، كنگره�
ش*خ مف*د، قم، اول.

٣٠. مكارم ش*ـرازى، ناصر؛ و د�گران (١٣٧٤ش)، تفسـ*ر نمونه، دارالكتب اإلسالمـ*ه،
تهران، اول، .

٣١. منتظرى، حسـ*ن'على (١٤٠٩ق)، دراسات فى وال�ة الفـق*ه و فـقه الدولة اإلسالمـ*ة،
نشر تفكر، قم، دوم.

٣٢. مؤمن، محـمد (١٤٢٥ق)، الوال�ة االله*ة االسالمـ*ة او الحكومة االسالم*ة، مـؤسسه�
نشر اسالمى، قم، اول.

٣٣. نجفى خـم*نى، مـحمـدجواد (١٣٩٨ق)، تفسـ*ر آسـان، انتشارات اسـالم*ـه، تهران،
اول.

٣٤. نجفى، مـحمدحـسن (١٤٠٤ق)، جواهر الكالم فى شـرح شرائع اإلسالم، دار إحـ*اء
التراث العربى، ب*روت، هفتم،

٣٥. نصر بن مزاحم (١٤٠٤ق)، وقعة صف*ن، مكتبة آ�ةالله المرعشى النجفى، قم، دوم.


