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ترین مفاهیم اسالم است که در عهد بیعت، در واقع پیش از اسالم وجود داشته و یکی از اساسی: چکیده

موافقت و اظهار رضایت به اسالم در درجه اول و پس از آن پذیرش حکومت  وسلموآلهعلیهاهللصلی اهللرسول

یکی از مسائل مهم در حکومت اسالمی، بیعت مردم با امام و رهبر است، این رفت. اهلل به شمار میرسول

 تواند از مشروعیت حاکم تا لزوم اطاعت و پیروی، ایفای نقش نماید.رد مفهومی آن میأله با توجه به بُمس

با توجه به  باشد ومیدو رکن مهم حکومت اسالمی، مشروعیت و مقبولیت  محرز است،طور که همان

، نقش مردم شدهشمردهمهم  رسد آنچه کهرویکردهای مختلفی که در بحث بیعت صورت گرفته، به نظر می

عیت حکومت، و از جهت مشرو گردیدهدر امر حکومت به عنوان یک نهاد مقبولیت عمومی مورد توجه واقع 

، به اسالم این مقاله قصد دارد تا ضمن ترسیم نقش بیعت در تاریخ د.نگونه دخالتی نداشته و ندارمردم هیچ

جدای از مسائل  -از لحاظ حقوقی مفاهیم حقوقی آن نیز بپردازد و در نهایت معنای دقیق بیعت را

   نماید. زیابیرا - تر شدههای دیگر پررنگدر مقاله ای که معموالًسیاسی

 مفاهیم حقوقی بیعت. ، مقبولیت،مشروعیت امام و رهبری، بیعت، :کلیدی ناژگوا

  

 

 مقدمه

ولی در مقابل برخی بدین امر اشاره  ،دادن به حکومت استاز مشروعیت ایاند که بیعت در واقع نشانهرسیده ای به این مطلبعده

آید، بلکه مقبولیت یا پذیرش مردمی مطرح است که بیعت هم نوعی مقبولیت دست نمیاساساً از طریق مردم به کنند که مشروعیت می

همواره  ،و یا نزاع به دلیل شکستن آن گرفتنتالش برای بیعت و یکی از مفاهیم شاخص در فرهنگ سیاسی اسالم، بیعت استاست. 

ساالری در اداره های مبتنی بر مردمال پیدایش اندیشهبخش مهمی از تاریخ سیاسی اسالم را رقم زده است. در دوران معاصر و به دنب
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های ترین شاخصهها و... به عنوان اساسیجامعه و تالش در جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم در اداره امور سیاسی، توسعه آزادی

سیاسی جامعه در نظام سیاسی گاه بخشی از مشارکت مردم در اداره دموکراسی، اهمیت این واژه مضاعف شده است، زیرا بیعت تجلی

همین ساالری در حکومت دینی شود، تواند مبنای مردماز جمله نظریات و الگوهایی که می (18 :8811 )دیلمی، م تلقی شده است.اسال

از ابتدای  وسلموآلهعلیهاهللصلیاهللص رسولهای تاریخی و مبانی اعتقادی پایداری در اسالم است. نه تنها شخنظریه بیعت است که دارای ریشه

های عقبه اول و دوم و بیعت رضوان و بیعت غدیرخم ترین آنها بیعتکردند که معروفدعوت تا زمان ارتحال بارها با مردم بیعت می

 و عباسی یو پس از آنها تمامی خلفای امو السالمعلیهمهستند، بلکه این شکل از مشارکت سیاسی توسط خلفای راشدین، امامان معصوم

که از گفتار بزرگان دین در خمیر مایه اصل بیعت مشهور است، این مطلب اساسی آنچه شد. یک اصل اولیه برای حاکمیت شناخته می

است که اصل بیعت و قرارداد، خارج از مرزهای ایدئولوژیکی مطرح شده و دارای مقبولیت همگانی است و تمامی جوامع آن را پذیرفته 

اند. براین اساس، این اصل در سطح اعالی خود در قالب قرارداد اجتماعی و بیعت با فرمانروا تبلور اهمیت قائل اند و برای آن احترام و

را ابتدا از دید تاریخی مورد  له بیعتمسأدر این مقاله  .(31-38 :8818حمدرحیم عیوضی، )م. شود بد، اما هرگز بدان محدود نمییامی

. به دنبال کشف موضوع حقیقی بیعت، سعی شده از نظرات دانشمندان خته شده استمورد نظر پردا پس به معانیو س ایمبحث قرار داده

همان مقبولیت مردمی است و یا اینکه مشروعیت  ،بیعتآیا مطلب برسیم که نقطه اصلی این شیعه و سنی استفاده کرده و در نهایت به 

شناسی بیعت پرداخته شده و در فصل در فصل اول، به مفهوم، باشدشامل چهار فصل می در این مقاله کهحکومت به دست مردم است. 

و در فصل  گردیده توجه به اهداف آن ذکربا انواع بیعت  هم شده، در فصل سوم دوم به ارکان، شرایط، کیفیت و مراتب بیعت اشاره

 ایم.پرداخته بیعت در اسالم از حقوقی هایو برداشت چهارم نیز به معانی

   و خلفا علویورت گرفته در اعصار نبوی، های صو تحلیل بیعتمختصر  تاریخچه

رئیس قبیله یا سرکرده خود و یا به هنگام تعهد  مهتری پیش از اسالم نیز متداول بوده است و آنان هنگام پذیرش در عربِ ،بیعت

پیش از  .(821-821 :8881 )شهیدی، داشته اند.م میانجام کاری برای وی، با نهادن دست خود در دست او وفاداری خویش را اعال

خود به مفاد آن، خریدار و  ساختن عقد بیع و تأکید بر التزاماسالم، در میان عرب رسم بود که هنگام خرید و فروش برای منجّز و قطعی

گفتند و با وقوع آن، معامله می« صَفْقه»یا « بَیْعَت»زد؛ این کار را فروشنده دست راستِ خود را با ضربه به دست راستِ طرف دیگر می

ز وی پیمان بندند، اای با حاکم یا رئیس قبیله جهت اطاعت و فرمانبری شد. همچنین برای اینکه جماعت یا قبیلهیافته تلقّی میانجام

 :8ج تا:بی )کتّانی، .( معمول بود و به سبب مشابهت آن با عملِ بیعت در عقد بیع، این کار نیز بیعت نام گرفته)مصافح دادنعمل دست

تصمیمِ وی به اخراج ، به هنگام وسلّموآلهعلیهاهللصلی، جدّ اعالی پیامبرالبکبنبا قصیّکنانه به بیعت قریش و بنی طبریمرحوم  (222ـ228

. نخستین بیعت در ین رسم و عادت اجتماعی را پذیرفتپیامبر اکرم اصل ا (8911 :8تا: جطبری، بی). خزاعه از مکه اشاره کرده است

با وجود  (818ـ 812 :81ج  ،8198 مجلسی،). با آن حضرت پس از قبول اسالم است االسالممعلیهو خدیجه حضرت علی ، بیعتسیرة نبوی

. صورت گرفت« یوم الدّار»بعثت در  دانسته که در سال سوم« بیعت عشیره»شهرآشوب نخستین بیعت را در تاریخ اسالم این، ابن

هاشم شد و به موجب احادیث در این روز، رسول اکرم به فرمان الهی خواستار پذیرش اسالم و بیعت از سوی بنی (21-28 :2ج ، 8831)

دو  (828ـ881 :2ج تا،بی )طبری،. خاندان بود، با پیامبر بیعت کرد ترین فردسنکه کم السالمعلیهتنها حضرت علیشیعه و اهل سنت، 

)بیعة العقبة الثانیة(  بعثت و بیعت دوم عقبه 82)بیعة العقبه االولی( در سال  دیگر که در مکه روی داد، بیعت نخستین عَقَبه بیعت مهم

ویژه بیعت دوم، ه )مکانی در میانة راه مکه و مِنی( صورت گرفت. این دو بیعت، ب در موسم حج در محل عقبهکه هر دو بعثت بود  88در 

هایی که در مدینه صورت گرفت، بیعت از جمله بیعت (888ـ888 :2ج تا،بی )طبری،. ساز هجرت حضرت رسول به مدینه شدزمینه

 ( بیعت رضوان811 :81ج ،8198 )مجلسی،. هنگام حرکت به سوی بدر در ابتدای هجرت بود وسلّمآلهوعلیهاهللصلیمسلمانان با رسول اکرم

( در آیات 888 ـ882 :2ج تا،بی ؛ طبری،833ـ883 :29ج ،8198 )مجلسی،. نیز در سال ششم هجرت در حدیبیه صورت گرفت (شجره)
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وانده شده و ضمن بیعت با خداوند خ ،وسلّموآلهعلیهاهللصلیبیعت با پیامبر 89در آیة  که سخنی گفته شدهسورة فتح، از این بیعت  81و  89

لهی از آن ، با اعالم رضایت ا81کنندگان به عهد و بیعت، پاداش اخروی مقرر شده است. در آیة )نَکْث(، برای وفا شکنینکوهش بیعت

. اندکه مراد از آن را بیشتر مفسران، فتح خیبر و برخی فتح مکه دانسته کننده وعدة پیروزی نزدیک داده شدهبیعت، به مؤمنانِ بیعت

کند. در این آیه از پیامبر سورة ممتحنه بدان اشاره می 82هجرت بود که آیة  1در سال ر فتح مکه دیگر بیعتِ مردان و زنان با پیامبر، د

عت زنان در کتب تفسیر و حدیث و تاریخ به بید، بیعت بگیرد. خواسته شده که از زنان مکه که ایمان آورده بودن وسلّموآلهعلیهاهللصلیاکرم

(. آخرین بیعت زمان پیامبر، بنابر برخی 82ـ88 :8ج تا،بی ؛ طبری،818ـ812 :81ج ،8198 )حرعاملی، .شهرت دارد «بیعة النساء»

موضوع این بیعت، والیت  .بود در روز هجدهم سال دهم هجرت در محلّی به نام غدیرخم السّالمعلیهبیعت مسلمانان با حضرت علی، منابع

از  ،کندهرچند ماهیت عقدی بیعت را تأیید می ،های زمان رسول اکرمتأمّل در بیعت (888 :83ج، 8198)مجلسی، . حضرت علی بود

صرفاً تعهّدی مانند التزام به اسالم، نصرت پیامبر اکرم و اطاعت از او، دهد که در تمام آنها به موجب عقد بیعت، سوی دیگر نشان می

ج  ،8198 )مجلسی، شده است.پیامبر واقع نمی هگرفته و هیچ تعهّد متقابلی برعهدکننده قرار میجهاد با کفّار و مانند آنها بر عهدة بیعت

خواستند با این زعامت و رهبری آن حضرت نبود، چراکه آنها نمی تردید برایگرفت، بیاکرم صورت میهایی که با نبیبیعت (28 :81

قصد نصب آن حضرت را به عنوان رهبر نداشتند؛ تنها نقشی که این  ،ها به ریاست و زعامت پیامبر اعتراف کنند و به طریق اولیبیعت

ید عملی به التزام به لوازم ایمان است. چراکه تواند داشته باشد، اظهار عالمت و نشانه اعتراف به زعامت آن حضرت و تأکها میبیعت

اطیعوااهلل »نبوت و همه مقامات ناشی از آن، از ناحیه ذات حضرت حق بدو افاضه شده بود و مردم موظف به اطاعت از آن حضرت بودند. 

شود و هیچ نیازی به معترف میها و مقامات وی نیز آورد به همه مسؤولیت؛ از این رو هرکسی که به وی ایمان می«سولو اطیعوا الرّ

بود  «سقیفه»مفهوم و رنگ سیاسی یافت و حتی به عقیدة برخی اهل سنّت پس از بیعت  ،واژة بیعت پس از رحلت پیامبربیعت ندارد. 

اما ویژگی  ،رسم بیعت پس از رحلت پیامبر نیز برقرار ماند (211ـ 213: 8ج  ،8191 )قاسمی،. که به اصطالحی سیاسی تبدیل شد

گزیدند و سپس گروهی خاص یا عموم بود که معموالً یک فرد را به عنوان خلیفة پیامبر و حاکم اسالمی، برمی اینها بیعت گونهاین

خطاب، ابوعبیده ای از جمله عمربندر روز رحلت پیامبر، ابتدا عده .، ماجرای سقیفه بودکردند. نقطة آغاز این تحولمردم با او بیعت می

ای از سپس عده ،و خالفت وی را تحکیم کردند ساعده با ابوبکر بیعتجراح و برخی از سران مهاجران و انصار در محلی به نام سقیفة بنی

خطاب و عثمان عمل بیعت با خلیفه دربارة خلفای بعدی، عمربن. مردم با او بیعت نمودند و از برخی دیگر نیز به اکراه بیعت گرفته شد

های عصر خلفا به حسب بیعت (.819-882 :2ج ق، 8811 )مسعودی،. رآمدروال انجام شد و به صورت رسم سیاسی د نیز به همین

گرفت، به زعم خود سند مشروعیت حکومت خود را نیز ای با بیعتی که از مردم میظاهر برای امامت و خالفت است، زیرا هر خلیفه

بایست در می ،تواند تنها دلیل تعیین و نصب رهبر و امام باشد، زیرا اگر چنین بودنمیکرد. اما حقیقت این است که بیعت دریافت می

بیعت کردند و خود  علیه السالمبعد از قتل عثمان، مردم با میل و رغبت با علی شد.احادیث نبوی بدان تصریح و یا دست کم بدان اشاره می

همان کسانی که با »د: ننویسبه معاویه می ایدر نامه کرد. ایشاناحتجاج می استناد وآن حضرت نیز در مقابل ناکثین و قاسطین بدان 

نه آنکه حاضر بود اختیار فسخ دارد و نه آنکه  ،ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط و کیفیت با من بیعت کردند. بنابراین

اگرچه  - دانیدشما خود می»د: ننویسو در جای دیگر خطاب به طلحه و زبیر می (8)نهج البالغه، نامه  «غایب بود اجازه رد کردن دارد.

که من به دنبال مردم نرفتم، آنها به سراغ من آمدند، من دست بیعت را به سوی آنها نگشودم، آنها با اصرار زیاد با من  - کنیدکتمان می

ن بیعت کردید، عموم مردم با من با زور به خاطر متاع دنیا بیعت بیعت کردند. شما دونفر از کسانی بودید که مرا خواستید و با م

 21 :1ج  ،8831 شهرآشوب،)ابن. بیعت نمودند السالمعلیه ، با امام حسنالسالمعلیهامام علیپس از شهادت  (11)نهج البالغه، نامه «ننمودند.

شمار بسیاری از مردم کوفه با  بیعتِتوان می، السالمعلیهمهای صورت گرفته با امامان شیعه( از دیگر بیعت811 :1ج تا،بی طبری،

نمود. ذکر  را مأمون عباسی عهدیبرای والیتالسالم علیه و نیز بیعت مردم خراسان با امام رضا السالمعلیهعقیل به نیابت از امام حسینبنمسلم

    (818 -811 :11ج ، 8198مجلسی، )
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  بیعت شناسیمفهومفصل اول: 

 از لحاظ لغوی:  -1.1

)با  السطانبیع، دادن کاال و گرفتن ثمن آن است و شراء، دادن ثمن و گرفتن کاالست. بایع»راغب اصفهانی در مفردات گفته است: 

 ؛دهد، پیروی و اطاعت از وی را پذیرفته و تضمین نموده استسلطان بیعت کرد(؛ یعنی اینکه فرد به ازای خدماتی که سلطان انجام می

دادن بر ایجاب بیع است. همچنین بیعت، دست»گفته است:  المنیرفیومی در مصباحمحمد  بن احمد «گویند.که بدان مبایعه و بیعت می

آیا با من بر اسالم بیعت »در حدیث آمده است که فرمود: » اثیر در النهایه گفته است:ابن «شود.بر مبایعه و فرمانبرداری هم اطالق می

بستن بر اسالم است. هریک از طرفین، گویا آنچه را داشته به دیگری فروخته است و وجود از معاهده و پیمان که عبارت «کنید؟نمی

دادن بر ایجاب بیع و بیعت، دست»العرب گفته است: منظور مصری در لسانابن «خود و اطاعت و فرمانبرداریش را به او عطا کرده است.

بستن پیمان  بیعت، «بندند.هی بر یک امر پیمان میاست. بیعت، اطاعت و مبایعه است و گاهی گرو بستن و فرمانبرداریبر پیمان

فشردن، دست دادن، دستمعنای دست  به ؛است «ب ی ع»امام، حاکم یا خلیفه. این واژة عربی از ریشة  وفاداری و اطاعت با پیامبر،

 (821 :8881 شهیدی،) .بیعراست خود را به دست راست دیگری زدن برای ایجاب عقد 

  از لحاظ اصطالحی  -1.1

بسیاری از محقّقان معنای اصطالحی بیعت را در متون و منابع اسالمی، نهادن دست راست در دست راست کسی به نشانة پذیرش  -

نفر در به معنی قرارداد میان گروهی از مردم با یک  ؛بیعت در اسالم (811ص :تابی )شهرستانی،. انداطاعت یا ریاست وی دانسته

شود، محسوب طور مطلق واگذار میگیری در آن امور از سوی آن گروه به آن شخص تحت شرایطی یا بهخصوص امور معینی که تصمیم

یعت، یک اصطالح ب (89ص  :8831هرندی، یمات آن شخص اطاعت نمایند. )از تصم شوند کهکنندگان، متعهد میبیعت گردد ومی

اجماالً عبارت است از: یک  آید کهبر سیاسی آنها به وجود میحقوقی و تأسیسی است که توسط تمام یا گروهی از مردم و ره -سیاسی

رابطه اخالقی، حقوقی و سیاسی خاص بین مردم و رهبر سیاسی آنها و مفاد آن را تعهد بر اطاعت و پیروی مردم از رهبرشان تشکیل 

دهد و اصطالح مفهوم بیعت در عرف دینی، کارکرد مشارکتی مردم در سرنوشت خویش را نشان می (13 :8811 )دیلمی، می دهد.

شود. از این منظر بیعت یکی از ارکان مهم شناختی در توضیح مشارکت مردم در حق تبیین سرنوشت محسوب میمشخص جامعه

مسأله بیعت از  (31-38صص :8818)محمدرحیم عیوضی،  آید.شمار می اکمیت مردم بهح ساالری و جمهوریت به مفهوم حقّمردم

ترین محورها و بلکه محور اصلی در مباحث فقه سیاسی است؛ چراکه بیعت، همان شیوه شرعی است که ملت به وسیله آن سرنوشت مهم

له با موضوع حاکمیت در دولت اسالمی و گزیند. از طرف دیگر، این مسأکند و زمامدار دلخواه خود را برمیسیاسی خود را تعیین می

کنیم، از جنبه عرفانی، ر اسالم از کلمه بیعت استنباط میمفهومی را که ما د (33: 8813 )آصفی،. حیات سیاسی مسلمین ارتباط دارد

اهلل اشتری من  إنّ» مال و جان خویش برای خداوند است:مفهومی بسیار واالست. در حقیقت، بیعت، تجرد کامل انسان باایمان از 

عبارت از  ،. بیعت«ریده است که بهشت برای آنان باشدخداوند از مؤمنان مال و جانشان را خ؛ هلهم الجنّ المؤمنین أنفسهم و أموالهم بأنّ

عهد نماید و این همان حقیقت تاین است که انسان از مال و جان خود به خاطر خدا دست بردارد و تمام کارهای خود را به او واگذار 

 ( 88 :8881 آصفی،) شود.)بیعت( شامل آن می ت که کلمهکامل در مورد اطاعت و فرمانبرداری اس

 

 شیعه و سنیبیعت از دیدگاه   -1.1.2
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بستن برای بیعت، پیمان»گوید: خلدون میابن مسئلة اصلی مورد نزاع و اختالف میان شیعه و اهل سنّت است. ،موضوع عقد بیعت

بندد که در امور مربوط به خود و مسلمانان، تسلیم نظر وی باشد و در کننده با امیر خویش پیمان میاست. بیعتفرمانبری و اطاعت 

اطاعت کند؛  ،سازددادن آن مکلف میگذارد و وی را به انجامهیچ چیز از امور مزبور با او به ستیز برنخیزد و تکالیفی که برعهده وی می

رسد که بشاید چنین به نظر  در ابتدا (199 :8ج ق، 8818، مقدمه، خلدون)ابن «شد یا مخالف میلش.خواه تکالیف به دل خواه او با

های اسالمی، گرفتن بیعت تنها در میان اهل سنت رواج داشته و این امر در فرهنگ شیعه های موجود در میان فرقهباتوجه به بینش

شود که این مسأله نیز همانند بسیاری از امور دیگر، جزء مشترکات است و از میوضوح آشکار سی تاریخ بهجایگاهی ندارد، اما با برر

ویژگی مذهب خاصی نیست، اگرچه در حوزه اهل سنت به صورت چشمگیرتر خودنمایی کرده تا بدان حد که مورخان می نویسند: چون 

امر از بیعت با خلفای راشدین گرفته تا بیعت با خلفای  و این )خلیفه بعدی( بیعت کردند کساز دنیا رفت، با فالن )خلیفه قبلی( فالنی

بار عمل بیعت نسبت به موضوع مهم خالفت و پس از آنکه در ماجرای سقیفه برای نخستین اموی و عباسی همچنان ادامه داشته است.

رو، در منابع ینا زبور برآمدند. ازهای بعد، متکلّمان اهل سنّت درصدد تبیین مبانی کالمی رویداد مدوره رهبری امّت صورت گرفت، در

تواند با اختیار و گزینش مردم از طریق بیعت حاصل شود یا حتی بیعت تنها راه تحقق آنان این عقیده مطرح شد که امامت می کالمیِ

( بعدها مؤلفان فقه سیاسی اهل سنّت، مانند ماوردی و ابویعلی فرّاء، با تلقی امامت 231 ق: 8198 )بغدادی،. امامت برای یک فرد است

 )ماوردی،. این دیدگاه کالمی مورد بحث قرار دادند هپای شرایط و آثار حقوقی بیعت را بر، به عنوان یکی از فروع دین به جای اصول

)تعاهد( و  اند که با تحلیل بیعت به عنوان عقدی با تعهدات دوجانبهشیدهبسیاری از فقها و نویسندگان معاصر اهل سنّت کو (3 :8189

)دمکراتیک(  ساالرهای مردمروسو، که از مبانی حقوق اساسی در نظام« قرارداد اجتماعی»تطبیق آن بر عقد وکالت، آن را معادل نظریة 

( بر این اساس، بیعت اکثریت 898: 8111)عبدالمجید، . جلوه دهندگیری آن را مشابه فرآیند انتخابات و رأی ،رود، دانستهبه شمار می

ه شیخ محمد عبده این نظر را در فقه عامّ بار( ظاهراً نخستین238 :8ج  ،8191 )قاسمی،. آور خواهد بودمردم با حاکم برای اقلیّت الزام

ویژه در زمان ه اند، زیرا اوالً ماهیت بیعت، بانتقاد کردهسنّت نیز (. ولی از این نظریه، حتی اهل 288ص :8882)عنایت،. مطرح کرده است

کننده، هم از دیدگاه فقهی و هم به لحاظ عملی و واقعی، )مانند عقد وکالت(؛ ثانیاً بیعت نه دو تعهّدی ،پیامبر، عقدی یک تعهّدی بوده

 (181ـ  183 :8ج ق،  8188)مکارم شیرازی، . اردشونده را نداشته، در حالی که موکلّ در عقد وکالت چنین حقّی دتوانایی عزل بیعت

ساالر حقّ رأی برای آحاد مردم وجود یابد، ولی در نظام مردمثالثاً به نظر مشهور عامّه، حاکمیت با بیعتِ اهل حلّ و عقد استقرار می

 ق: 8811 )خطیب، برابر اهل حل و عقدبیعت تنها در رو، حاکم در این نظام در برابر عامة مردم مسئولیت دارد و در ینا دارد. از

(. 288ـ811ص :8181 )حائری،. وجود ندارد ،آوربودن بیعت اکثریت برای اقلیتی که بیعت نکرده است(؛ رابعاً دلیلی بر الزام212ـ218

که اصل مشروعیت له آنپذیرد؛ از جممیان آن دو میهایی را عبدالمجید هنگام مقایسة میان بیعت و نظریة قرارداد اجتماعی وجود تفاوت

گیرد، ، بلکه صرفاً روش ایجاد و فرآیند تشکیل دولت، که با بیعت صورت میی الهی بوده و ناشی از بیعت نیستدولت در نظام، امر

 بودنِ مشروعیت را در دولتی که از طریق، وی سبب الهیهمه( با این811ـ 813 :8111 عبدالحمید،). ساالر استهای مردممشابه نظام

 .شود، به روشنی بیان نکرده استبیعت تشکیل می

با در نظرگرفتن معنای لغوی آن و نیز با توجه به وجوب اطاعت از پیامبر به  به نظر دانشمندان شیعه، ماهیت بیعت در زمان پیامبر اکرم

و به  آن حضرت و تعهّد به لوازم ایمان ایمان بهمنظور تأکید عملیِ بلکه صرفاً جنبة تأکیدی داشته و به ،ی نبودهینقلی، انشا ادّلة عقلی و

گرفته است. پس اصل مشروعیت و ثبوت مقام والیت پیامبر صورت می« ای جدید برای نصرت و اطاعت پیامبرایجاد انگیزه»تعبیر برخی 

این دیدگاه ، قهای شیعهبه نظر ف (288ـ288، ص:8881)سبحانی، . تمستند به بیعت نبوده اس ،آن حضرت اکرم و حتی لزوم پیروی از

( و یا مبتنی بر ادّعای انتخاب تمام 81 :8111 )عبدالمجید، اهل سنّت یا برگرفته از رسم بیعت با شیخِ قبیله در عرب قبل از اسالم است

تأثیری با فرض بی -شیعه نیز مسأله بیعت در. یک از این دو قابل استناد نیستحال آنکه هیچ ،یا برخی جانشینان پیامبر به روش بیعت
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و نمایندگان آنها نقش قابل توجهی  السالمعلیهمو یا به صورت منفی بوده است و ائمه معصومین خواه به صورت مثبت -آن در نصب امام

   :شودمی هکه به مواردی از آن اشارکردند اند و روی آن تکیه میبرای آن قائل بوده

پیامبر برای خالفت علی به تعداد اصحاب موسی »....  روز غدیر فرمودند:در  :السالمعلیهبرای علی وسلّموآلهعلیهاهللصلیبیعت گرفتن پیامبر -8

)نقض( کردند... و نیز فرمود: بدانید من با خدا بیعت کردم و علی با من بیعت کرده و من از سوی  بیعت گرفت، ولی آنها آن را نکث

 «گیرم.بیعت میاز شما برای علی خدا 

 رغم میل باطنی آن حضرت. گانه: خواه به فوریت و یا کندی و خواه از روی میل و رغبت و یا علیبا خلفای سه السالمعلیهبیعت علی -2

 ید:: بعد از قتل عثمان مردم با میل خود با علی بیعت کردند و او نیز بیعت آنها را پذیرفت. خود می فرماالسالمعلیهبیعت مردم با علی -8

 « .با من هم بیعت کردند ،همان مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند»

« .کندمثله؛ چون منی با مثل او بیعت نمی بایعُمثلی ال یُ: »ندفرمودایشان : فاسق با یزید السالمعلیهنکردن امام حسینبیعت -1

 (22: 8819طاووس، )سیدبن

 کنیم: را ذکر می به عنوان نمونه نظرات چند دانشمند شیعه

عبارت است از وسیله انشای والیت بعد از تحقق مقاوله و رضایت  آنچه متبادر به ذهن است اینکه بیعت ماهیتاً» اهلل منتظری:مرحوم آیت

 8188دراسات فی والیه الفقیه، « )شود، در انشای والیت هم نیز چنین است.انشای بیع می ،هادر بیع، با تصافق دست گونه کهو همان

  (128 :8ق، ج

کند امور او را شونده سعی میدهد و بیعتشونده قرار میکننده خود را در اختیار بیعتبیعت این است که بیعت» :سبحانی جعفر اهللآیت

هرکدام از آنها در مقابل دیگری متعهد کنند، زیرا شونده به کاری تجاری اقدام میکننده و بیعتصورت صحیح تدبیر کند؛ گویا بیعتبه

 (289 :8881 معالم الحکومه االسالمیه،) «شود.بر کاری می

شونده اطاعت بر اینکه از بیعت ، ]مبنی[گیردکننده صورت میبیعت عبارت است از تعهدی که از ناحیه بیعت» :اهلل مکارم شیرازیآیت

    (183 :8ج ق، 8188 )انوار الفقاهه،« .فروخته استکند و مخالفت امر وی نکند و گویا چیزی به او 

   ارکان، شرایط، کیفیت و مراتب بیعت فصل دوم: 

است، ولی این  «برداریاطاعت و فرمان» ،بیعت نیز همانند هر نوع عمل حقوقی دیگر محتاج موضوع است. موضوع عمومی بیعت

داشته باشد. اوالً به مقتضای توحید ربوبی و والیت تشریعی خداوند و عدالت  برداری در نظام سیاسی باید قیود و شرایطیاطاعت و فرمان

و حکمت او، باید متعلق این پیروی امری در جهت خواست و رضایت خداوند و به عبارت دیگر مصالح اسالم و مسلمین بوده و به شکل 

کننده نیز این پیروی نباید مشروط به شروطی برخالف عتآهنگ با شریعت باشد. از جانب بیترتیبی انجام شود که مورد رضایت او و هم

باورهای دینی شود. ثانیاً همچنانکه همه تکالیف شرعی مشروط به قدرت مکلف است، امر تبعیت و پیروی نیز در بیعت، مشروط به 

کنندگان یم و تلقین این امر به بیعتآید که پیامبراکرم در هنگام بیعت تأکید بر تعلقدرت و توانایی افراد است و از بعضی روایات برمی

 (19 :8811 )دیلمی،داشتند. 

 

 ارکان بیعت سه چیز است:  -1.2
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 شود، همواره واحد بوده است(کنندگان معموالً متعددند، ولی کسی که با او بیعت می)بیعت کنندهبیعت -8

 شونده.بیعت -2

تکریمی است برای انسان که  ،دعوت، جنگ و امامت و والیت. بیعتگانه: اطاعت در عهد و میثاق بر اطاعت در یکی از امور سه -8

در دعوت و جنگ و امارت و والیت، سرنوشت خود را به دست خود و با اختیار  تاخواهد به وسیله آن اسالم از مسلمین می

 خود تعیین نمایند.

 شرایط بیعت امور ذیل است:   -2.2

ما با رسول خدا بر تسلیم و اطاعت بیعت می کردیم و می »روایت شده که گفت: « عمربنعبداهلل»استطاعت و توانایی؛ از  -2.2.8

 «گفتیم: تا آنجا که استطاعت و قدرت داشته باشیم.

من در کودکی دستانم را به سوی پیامبر دراز کردم تا بیعت کنم، ولی آن حضرت »کند که: روایت می« زیادبنهرماس» بلوغ؛ -2.2.2

و بعضی  لیهماالسالمعه گفته شده که پیامبراکرم با هیچ غیربالغی غیر از امام حسن و امام حسینیا چنانک« با من مبایعت نکرد.

     (831 تا:بی)القندوری،  افراد خاص دیگر، بیعت نکردند.

برای کسی که اطاعت از خدا نمی کند، » عمال روایت شده است که پیامبر فرمود:ألااعت در غیر معصیت خداوند؛ در کنزاط -2.2.8

   (88 :8881 )آصفی، «ست.اطاعتی نی

و ائمه  هایی که در زمان پیامبراکرمبودن بیعت؛ مراد از آزادی، آزادی حقوق است. مطالعه در چگونگی بیعتاختیاری و آزادانه -2.2.1

این امر صریحاً  السالمعلیهتلویحاً و یا تصریحاً گویای این مطلب است، مخصوصاً در سخنان حضرت امیر ،معصومین صورت گرفته

بودن بیعت از شرایط عمومی بیعت بوده و از خالل سیره پیامبر اکرم و سایر ائمه در مواقع متعدد بیان شده است. شرط آزادانه

اگرچه  -دانیدشما می»فرمایند: ای به طلحه و زبیر میدر نامه السالمعلیهعلیقابل استفاده است. به عنوان نمونه حضرت  نیز

من به دنبال مردم نرفتم، آنها به سراغ من آمدند. من دست بیعت را به سوی آنان نگشودم، آنها با اصرار  که -کنیدکتمان می

بیعت آزادانه صورت گرفت و حتی با وجود اصرار یاران حضرت، امام  علیتنها در زمان خالفت امام « زیاد با من بیعت کردند...

آنکه از حقوق اجتماعی محروم شوند یا  دونخی افرادی معدود بیعت نکردند، باخذ بیعت اجباری را نپذیرفت و بنابر منابع تاری

 (882ـ888 :2ج ق، 8811 ،)مسعودی .مورد تعرّض قرار گیرند

 ؛در بحث کیفیت بیعت -2.1 

 کردند کهیگر پذیرش مفاد بیعت را اعالم میدر بیعت و پیروی، دست نقش اساسی داشته است، چون با نهادن دست در دست یکد

 کرده است.به اشکال مختلفی بروز می

داد و یا اینکه دست خود را به : اینکه هرکسی دست خود را در دست پیامبر، خلیفه و یا امام قرار میبیعت مستقیم -8.2.8

 تتابع القوم. اهلل البراء بن معرور ثمّ ولِسُرَ دِلی یَعَ بَرَن ضَل مَگویند: اوّزد. چنانکه در جریان بیعت عقبه میدست او می

 ( 11 :2ج تا،بی )طبری،

طور مستقیم توانستند به: اگر مردم به دلیل بعد مسافت و یا دلیل دیگری نمیوساطت نماینده اعزامی به سوی مردم -8.2.2

 السالملیهعکردند، چنانکه با حضرت مسلم نماینده حضرت امام حسینبا فرد مورد نظر بیعت کنند، با فرستاده وی بیعت می

 در کوفه بیعت کردند. 
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گرفت که جمعیت منطقه یا : در برخی از موارد بیعت اهالی، اینگونه صورت میوساطت نماینده اعزامی از سوی مردم -8.2.8

کردند تا وفاداری مردم آن شهر را اعالم نمایند. این دو ای نماینده خود را به سوی پیامبر، خلیفه و امام اعزام میقبیله

های از گسترش اسالم و فزونی جمعیت مسلمانان و پراکندگی آنها رواج داشته است. هیئتبعد  شیوه، مخصوصاً

 نمایندگی از قبایل، بیانگر این نوع از بیعت است.

ها نیز اگر بنا باشد امروزه نیز بیعت گرفته شود، بدیهی است که تحت تأثیر زمان و تحول ابزار، این شیوه :کنونی ابزار -8.2.1

 ( 298-819 :8838 )فاکر میبدی، گردد.دست کم اخذ بیعت به صورت اخذ رأی انجام میمتحول خواهد شد و 

 شود: میمونه هایی به مراتب بیعت اشارتی با ذکر ن -1.2

با پیامبر اینگونه بیعت کردیم که هرچه بگوید بشنویم و اطاعت » گوید:در روایتی از عباده بن صامت می :بیعت تمام عیار -1.2.8

در حال نشاط و خوشی و چه در حال ناخوشی، و او را کمک مالی کنیم چه در سختی و چه در آسایش، امر به معروف و نهی چه ؛ کنیم

از منکر کنیم، تحت تأثیر تبلیغات و شماتت قرار نگیریم، به هنگام ورود پیامبر به مدینه او را یاری و حمایت کنیم؛ چنانکه زن و مرد 

 ( 183: 3ق، ج 8191 ،وطیسی) «کنیم.خود را حمایت می

در بیعت رضوان با پیامبر بیعت کردم. پرسیده شد بر چه چیز بیعت »گوید: اکوع میبندر روایتی سلمه تا پای جان: بیعت -1.2.2

 (122 :3ج ق، 8191 ،سیوطی) «.کردی؟ گفت: تا پای جان

 8191 ،سیوطی) «.امبر بیعت کردیم که فرار نکنیمبا پی»گوید: یسار میبن: در روایتی معقلفرارنکردن از جنگ در حدّ بیعت -1.2.8

 (122 :3ج ق،

 

  بیعت انواعفصل سوم: 

برد این واژه به خوبی ررسد که بیعت فقط یک نوع است، اما با مراجعه به قرآن کریم، روایات و تاریخ، و کانظر میگرچه ابتدائا چنین به 

 شود که بیعت خود تقسیماتی دارد.روشن می

  شود:بیعت از جهات اهداف و محتوا به سه نوع تقسیم می

شد.  و نیز بعد از فتح مکه و اعالن اسالم بر متابعت از خدا و رسول انجام ین همان بیعتی است که در عقبه منیا :بیعه االتباع -8.8

مفاد این بیعت،  (82)ممتحنه،  ؛«...شَیْئًا  بِاللَّهِ یُشْرِکْنَ لَا أَنْ عَلَى یُبَایِعْنَکَ الْمُؤْمِنَاتُ جَاءَكَ إِذَا النَّبِیُّ أَیُّهَا یَا»قرآن می فرماید: 

نورزیدن به اطاعت از خدا و رسول است که در قالب امور اعتقادی، اخالقی و حقوقی جلوه کرده است. این امور عبارت اند از: شرك

  پیامبر. ی نکردن ازنزدن و نافرماننکردن، مرتکب فحشا نشدن، نکشتن فرزندان خود، تهمتخدا، دزدی

گیرد تا در میدان جنگ تا آخرین قطره خون با وی بیعتی است که معموالً فرمانده سپاه از نیروهای تحت امر خود می :بیعه الجهاد -2.8

ما یدیهم فمن نکث فإنّفوق أا یبایعون اهلل یداهلل مذین یبایعونک إنّالّ إنّ»فرماید: وع بیعت اشاره کرده و میباشند. قرآن کریم به این ن

جهاد است و مفاد و اسم پیمان صلحی هم  شود که بیعتِ( این بیعت به قرینه آیات بعد، معلوم می89)فتح، آیه  «ینکث علی نفسه...

 بسته شد، خود مؤید این حقیقت است.
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زمان بوده است و در امروز نیز یفیت مخصوص آن و خلفا و ائمه با ک: بیعتی است که از عصر پیامبر بیعه الخالفه و االمامه      -8.8

انجام این بیعت به معنای  .بودن آن استممکن است به اشکال دیگر خودنمایی کند و ویژگی آن، مالك تشخیص موافق از مخالف

 (298-819 :8838)فاکرمیبدی، پذیرش والیت امر در تمام امور و به تمام معناست. 

 

   از بیعت در اسالم: ی حقوقیهامعانی و برداشت نواعافصل چهارم: 

در منابع متأخّر فقهی، چه فقه عامه چه شیعه، آرای مختلفی دربارة ماهیت حقوقی بیعت ابراز شده است. بسیاری از آنها با توجه به 

دانند که متضمّن تعهّد دوجانبه و به اصطالح فقهی و حقوقی معنای لغوی بیعت و با الهام از شباهت آن با عقد بیع، بیعت را عقدی می

شونده، التزام به اوامر وی، کننده در عقد بیعت، اموری مانند پیروی و اطاعت از بیعتاست. از دیدگاه آنان، تعهّد بیعتعقدی معوّض 

کننده و مانند مبایع و تدبیر صادقانة امور بیعتطبق کتاب و سنّت، حمایت از  شونده نسبت به حکمرانی بروفاداری به او و تعهّد بیعت

کننده، به استناد حدیث و آیات قرآنی، نصرت و ثواب الهی است که در واقع و مراد از حقوق بیعت (289: 8881 )سبحانی،  .اینهاست

  کنندگان به مفاد پیمان خویش است، نه عوضِ قراردادی در عقد بیعت. نتیجه و ثمرة عمل بیعت

یا عدم تأثیر  عدم ثبوت). ندارد علیهم السالمگونه شرطیتی نه در ثبوت منصب والیت و نه در وجوب اطاعت مردم از ائمههیچبیعت،   -8.1

نیز همین کنند، یم السالمعلیهمداللت بر وجوب اطاعت از ائمهمقتضای ظهور آیات و روایاتی که  مقام والیت( بیعت مردم در مشروعیت

، فقط «سول و أولی األمر منکمأطیعوا اهلل و أطیعوا الرّ» هیچ قید و شرطی واجب است. موضوع آیه شریفه بدوناست که اطاعت از آنان 

هستند. پس هنگامی که امر یا نهی از ایشان صادر شود و موضوع  السالمعلیهماألمر مسلمین؛ یعنی ائمه معصومینخداوند و رسول و اولی

 (  11 :8818 مؤمن قمی،) د.شوقید و شرطی حتی مثل بیعت با ایشان واجب می اطاعت محقق گردد، اطاعت بدون هیچ

)احمدنژاد،  (مقبولیت مردمیبه معنای ) است. حضور آنان برای امتثال اوامر ولی کنندگان وبیعت، الزمه و معنای آن، آمادگی بیعت  -2.1

8811 :812) 

اصر و ما ه بوجود النّسمه لوال حضور الحاضر و قیام الحجّة و برأ النّالحبّذی فلق أما و الّ»در خطبه شقشقیه: علی سخن حضرت  -2.1.8

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر ؛ (8البالغه، خطبه )نهج «ه ظالم و...وا علی کظّأخذاهلل علی العلماء أن ال یقارّ

کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر نمیحضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام 

ساختم و آخر خالفت را بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته، رهایش میشکم

از کالم این قسمت  ر است.تارزشای بیزغالهدیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بکردم. آنگاه میبه کاسه اول آن سیراب می

حضور  گردد و آن مهم این است:امر منجز و فعلی می بر ولیّ در مسأله والیت اسالمی، تکلیفکه  ی استمهم حضرت دربرگیرنده مطلب

امر به تنهایی قادر به اقامه اهداف الهی نیست، ولی  شود. گرچه ولیّامر تمام می صرت آنها، حجت بر ولیّافرادی که به سبب یاری و ن

از این معنا به حضور حاضر و  ،حضرت عبارتِ شود. درحصول قدرت بر ایجاد این اهداف میحضور مردم با آمادگی امتثال اوامر او، موجب 

بعد از حکایت چگونگی بیعت مردم با ایشان برای خالفت آمده است، ولی  السالمعلیهوجود ناصر تعبیر شده است. اگرچه این کالم امام

 ( 81تا، ص)محمد مؤمن قمی، بی اند.امر ذکر کرده مخصوصاً فایده حضور مردم را بعد از بیعت، اجرای اوامر ولیّ

نویسد: بر جامعه اسالمی والیت دارد، می طیالشرادر پاسخ به این پرسش که در چه صورت فقیه جامع علیهاهللهحمرامام خمینی -2.1.2

والیت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از 
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چنانچه مالحظه  در این پاسخ هم .(111 :8831خمینی، ) شده به بیعت با ولی مسلمین.آن یاد شده است و در صدر اسالم تعبیر می

   نظر قرار گرفته است. مقبولیت مردمی به معنای قبول آرای اکثریت مسلمین مدّ شود،می

و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت  رمشروعیت حکومت در نظام اسالمی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامب  -2.1.8

شود که نقش مردم در حکومت اسالمی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که حال این سؤال مطرح می .ناشی از اذن خداوند است

نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و  ،گیردمی أابسته به خداوند است و از او منشمشروعیت در نظام اسالمی و

چراکه حاکمیت دین حق و نظام اسالمی  ؛دارندبخشی و کارآمدی حکومت اسالمی نقشی اساسی در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت

و  ؛مردم با پذیرش دین اوالً .طلبدبلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می ،پذیردمانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی

 ،اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند .سازنددین خدا را در جامعه متحقق می ؛پذیرش والیت حاکم اسالمی ثانیاً

حکومت اسالمی  ،بود. بنابراین باشد، نظام اسالمی موفق نخواهد سالملاعلیهوجود مبارك حضرت امیرالمؤمنین حتی اگر رهبر آنان در حدّ

    (18: 8318جوادی آملی، ) .شودگاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمیهیچ

یا أیها النبی إذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی أن الیشرکن باهلل »؛ سپردن و اطاعت از رسول خداالتزام به گوش حقیقت بیعت؛ .8

تغفر شیئا والیسرقن و الیزنین و الیقتلن أوالدهن و الیأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن والیعصینک فی معروف فبایعهن واس

پیامبر، هنگامی که زنان با ایمان نزد تو آیند تا با تو پیمان بندند که چیزی را شریک خداوند قرار ندهند،  ای لهن اهلل إن اهلل غفور رحیم؛

ها نافرمانی دزدی نکنند، زنا نکنند، فرزندان خویش را نکشند، فرزندان نامشروع خود را به دروغ به شوهرانشان نسبت ندهند، در خوبی

ظاهر این آیه ( 82ممتحنه، آیه ) «ای آنان از خداوند آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.تو را نکنند، با آنان بیعت کن و بر

ایمان نزد رسول خدا آمدند تا با او بیعت کنند و خداوند متعال به پیامبر امر کرد تا با آنان بیعت کند؛ یعنی  شریفه آن است که زنان با

کردن آنها ملتزم شدند. به عبارت دیگر، آیه شریفه، ایمان به رعایت گیرنده اموری است که زنان بابرت آنان را بپذیرد. آیه مبارکه دربیع

دادن واجبات و ترك محرماتی است که در سپردن و اطاعت از رسول خدا در انجامحقیقت بیعت را تبیین کرده است و آن، التزام گوش

 آیه شریفه به آنها تصریح شده است. 

أیها الناس إنکم بایعتمونی علی ما بویع » :ستاشده بیان البالغه نهج 18در خطبه ؛ انتخاب مردم در پذیرش حکومتبیعت؛ حق  .1

ای مردم شما بر همان امری با من بیعت کردید که با اشخاص قبل از من ؛ «علیه من کان قبلی و أنما الخیار للناس قبل أن یباعوا،...

بر امام گر حق انتخاب و اختیاری ندارند و ردم قبل از اقدام به بیعت است. هنگامی که بیعت کردند، دیبیعت شد. اختیار و انتخاب برای م

بر مردم واجب است. این بیعت، بیعتی گسترده و فراگیر است که هرکس از آن بازگردد، از بودن تسلیماستقامت و پایداری در امور و 

پیموده است. بیعت شما با من کاری ناگهانی و شتاب زده نبوده است، شأن من و شما دین اسالم خارج شده است و راه غیر آن را 

جوب عمل و طور واضح، بر وبه این فراز،شما مرا برای خودتان می خواهید. در  یکسان نیست، من شما را برای خدا می خواهم، ولی

بدون شک عمل و  .م و تبعیت از راه غیر اسالم استاز دین اسال یگرداندن از بیعت، رویگردانکند و اینکه رویوفای به بیعت داللت می

اند. داللت این بودن و اطاعت از ولی امری که با او بیعت کردهوفای به بیعت الزم است و وفای به بیعت، عبارت دیگری است از تسلیم

   (1 :8818 مؤمنی قمی،) فقره بر وجوب وفای به بیعت واضح است.

 وظایف مردم در برابر حاکم اسالمی، وفای به بیعت است. یکی از  .1

 اند، فرمودند:ای که کمی قبل از شهادتشان ایراد کردهدر خطبه لیه السالمعامام علی -8.1

فإما حقکم علی فالنصیحه لکم ما صحبتکم و العدل و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کی التجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا و أما حقی 

اما حق ؛ (81)نهج البالغه، خطبه علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیب و اإلجابه حین أدعوکم و الطاعه حین آمرکم...
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شما بر من، آنکه از خیرخواهی نسبت به شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادالنه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا نادان 

ا را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید، درآشکار و نهان نباشید و شم

نیز عمل به  السالمعلیهدر سخنان امیر مؤمنانبرای من خیرخواهی کنید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت و هرگاه فرمان دادم اطاعت کنید. 

یا « طاعت برعهد »بیعت تنها در زمرة حقوق حاکم بر مردم ذکر شده است. ظاهراً برپایة همین تحلیل، بسیاری محقّقان مفهوم بیعت را 

 (. 288 :8881)سبحانی، . انددانسته« بذل طاعت»

کنند که اولین آن را وفاداری به ها اشاره مینمونهدر بخش وظایف مردم در برابر حاکم اسالمی به مهمترین  اهلل جوادی آملیآیت -2.1

  (118 :8818 )مفاتیح الحیاه، «از جمله حقوق حاکم عادل بر توده مردم است. ،یاری و وفاداری» نظام اسالمی برشمردند.

 

   گیرینتیجه

ناظر به مقبولیت مردمی بود و نه آنکه  به نوعی ، همگیای که از بیعت برداشت نمودیممعانیبا توجه به  بر اساس آنچه که مطرح شد و

واقع، حاکم اسالمی، قابلیت بالفعل  باید توجه داشت که اگر بیعتی وجود نداشته باشد، دربه مشروعیت حکومت توجهی داشته باشد. 

ابوطالب! والیت امت من برعهده تو پیامبر به من فرمود: ای پسر : فرمایدمی السالمعلیهمؤمنان امیر تواند بر مردم سلطه یابد.ندارد و نمی

 ،گیرببرعهده قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را  ،است. پس اگر به سالمت

، رهاکردن طبق این روایت (819 :8838 طاووس،سیدبن) «.ولی اگر در مورد تو رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن

نقش مقبولیت مردمی در امر  دهد و اینکه بهنسبت به حاکم اسالمی را تذکر می مردم به حال خود، درواقع، حق اختیار و انتخاب مردم

بخوانند، بلکه ای که ذکر شد، مردم در مشروعیت نقشی نداشتند تا بخواهند حاکم را نامشروع ک از ادلههر ی .پردازدمیری داومتحک

تواند با اختیار و گزینش مردم از طریق بیعت امامت می اند کهگونه مطرح کردهاین اهل تسنناند. مردم تنها در پذیرش حاکم مخیر شده

حاکمیت پذیرش بیعت را به عنوان یک عنصر  ،در صورتی که شیعه ؛حاصل شود یا حتی بیعت تنها راه تحقق امامت برای یک فرد است

بیعت، همان مقبولیت مردمی است که در حال حاضر، طبق  ،بنابراین داند.تعالی میو مشروعیت را از جانب حق اسالمی مدنظر قرار داده

هنگامی که بیعت کردند، دیگر حق انتخاب و اختیاری ندارند و بر امام استقامت و پایداری در »که فرمودند:  السالمعلیهفرمایش حضرت علی

امور و بر مردم تسلیم بودن واجب است. این بیعت، بیعتی گسترده و فراگیر است که هرکس از آن بازگردد، از دین اسالم خارج شده 

التزامی عملی دارند، گروه اندکی  در عصر حاضر رهبری نظام که به فرمان به دلیل وجود اکثریتی، «است و راه غیر آن را پیموده است

شود، آنها هم ملزم مصحلت نظام و اموری که به مسائل حکومتی مربوط می خاطر بهتفاوت هستند، هم که نسبت به فرامین رهبری بی

چراکه بنا به و این اطاعت، درواقع نوعی تعهد و تکلیفی در برابر حق انتخاب مردم در پذیرش حکومت اسالمی است.  باشندبه اطاعت می

 ، حفظ نظام از اوجب واجبات است.علیهاهللرحمهفرموده حضرت امام خمینی 
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