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Abstract: 

In the political system of Shia, popular participation in establishment and 
continuity of government is based on the concept of Bey'at, which - in its 
most prominent model- is concluded in the form of a social contract with 
political agents. In modern law, election is the most significant element in 
the realization of the representation system and national sovereignty is 
exercised through representation system and right to vote by electing ones.  
There is a disagreement regarding the likeness of Bey'at with vote and 
election the settlement of which is dependent upon the examination of the 
nature of Bey'at. From the viewpoint of Shia jurisprudence, Bey'at can be 
considered as a binding and independent contract which only implies 
emphasis and does not set up a duty for Muslims. In fact, the right of people 
to self-determination is exercised in the framework of referring to the 
Welayat and Ummat (Islamic community) is not allowed to accept the 
Welayat of another person other than Imam (the competent Islamic ruler).  
People are obliged to discover the Imam in accordance with the existing 
indicators and do Bey'at with him. It is unlike election in which people can 
rule anyone upon their destiny through the right to self-determination, and 
the vote of the people independently, intrinsically and perfectly is regarded 
to be legitimatizing, and the will of the people exclusively establishes the 
required criteria in the representative. 

  
Keywords: Bey'at, Vote, Welayat, Political Participation, Election.. 

                                 
1. Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom. 

2. MA Candidate in Public Law, Faculty of Law, University of Qom (Corresponding Author); 

Email: zarea1365@chmail.ir.  

Received: 23/12/2018; Accepted: 16/04/2019 



 

 

 

 

 



هش ه ژپو
نام

فصل
  

ب
غر م  و 

سال ق ا
حقو تطبیقی 

– 
        سال

ششم   
– 

شماره
  

ل   
او

– 
ار       

به
139

8
 

 

 

147 

 

 

 رد حقوق اساسی مدرن« أیر»ژیه و کارو ا ماهیتبماهی بیعت رد اندیشه سیاسی شیعه سنجی ردوننسبت 
 1کونهادیحامد ن

 2زارع یمهد

 

 

 چکیده
در نظام سیاسی تشیّع مشارکت مردم در تأسیس و استمرار حکومت بر مفهوم 

قالب یک قرارداد اجتماعی با  د درشود که در بارزترین کارکرد خوبیعت بنا می
ترین عنصر در تحقق منتخابات مهاشود. در حقوق مدرن کارگزاران سیاسی منعقد می

شود و حاکمیت ملی از طریق نظام نمایندگی و با حق رأی، نظام نمایندگی محسوب می
شود. در مورد همسانی مفهوم بیعت با رأی و انتخابات توسط منتخِبین اعمال می

. از گرددمی وجود دارد، و حل این اختالف به بررسی ماهیت بیعت باز نظراختالف
رفت که گ درنظر مستقلالزم و عقد  کیعنوان به توانیرا م عتیب فقه شیعی دگاهید

حق تعیین  واقع درنماید؛ تکلیف برای مسلمان نمی سیتأسی دارد و دیتأکفقط جنبه 
شود و امّت مجاز به قبول سرنوشت مردم در چارچوب رجوع به والیت اعمال می

ف ولّی بر اساس و مردم فقط وظیفه کش ستینوالیت فرد دیگری غیر از ولیّ 
های موجود و بیعت با او را دارا هستند. برخالف انتخابات که مردم با حق شاخصه

توانند بر سرنوشت خود حاکم یا عزل نمایند و رأی ی را میهرکستعیین سرنوشت، 
شود و بخش محسوب میکامل مشروعیت صورتبهو  نفسهیف، مستقالًمردم 

 .در نماینده است ازیموردنهای شاخصه جادکنندهیااراده مردمی،  منحصراً
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 مقدمهمقدمه

 که است آن هب منوط خارج عالم در امامت نظام تحقق و امام، و امت میان رابطه تکوین

 طریق زا رایندف این. شوند امت به تبدیل برحق و عادل امام والیت پذیرش با مسلمان مردم

 در بیعت عنصر تاهمی بارز نمونه. دارد ضوابطی خود که فرایندی. پذیردمی صورت بیعت

 وقوع لزوم یعت،ب بودن علنی. است السالمعلیهعلی امام رسیدن حکومت به امامت، نظام تکوین

 فراگیر و عمومی بیعت، نبودن اکراهی و تحمیلی و اجباری ،مألعام در و مسجد در آن

(. در 1394د، است )نیکونها ضوابط این شمار در بودن سنت و قرآن مبنای بر و بیعت بودن

امبر پی ازجملههایی با موضوعات متفاوت بین مردم و حاکمان اسالمی صدر اسالم بیعت

 سلمانانضوان ماست، مانند آنکه در بیعت ر منعقدشدهعلی )ع(  نیرالمؤمنیاماسالم )ص( و 

 یا طبق ایندد که در صورت جنگ از صحنه نبرد فرار ننمبا پیامبر اکرم )ص( بیعت نمودن

بر ین پیامساء که ببیعت کردند تا پای مرگ ایستادگی نمایند. در بیعت الن هانقلبعضی از 

رقت سند، )ص( با زنان مسلمان منعقد شد، توافق چنین صورت گرفت که زنان دروغ نگوی

 (.414-413 :9ج : 1379، انیمع البمجنکند، مرتکب زنا نشوند، فرزندان خود را نکشند )

و  که بیع، خرید گونههمانبیع و بیعت دارای ریشه و حقیقت واحدی هستند. زیرا 

. شودیمانجام  ی است که بین افراد جامعه با رهبرشانامعاملهفروش خاصی است بیعت نیز 

ی را تماعها نهاده، تدبیر مصالح مهم اجعهدی که حق متعال بر گردن آن واسطهبهمردم 

رات وی و مطیع احکام و دستو گذارندیمصاحب مقام والیت  ازطریق بیعت در اختیار

 اید.شوند، رهبر نیز وظیفه دارد که صالح امّت را تدبیر و عدالت را برقرار نممی

از طرف دیگر، یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد انتخابات است که 

یابد که در جهت گزینش فرمانروایان یا عملیاتی تجلّی میدر مجموعه  کاربست این نهاد،

انتخابات ابزاری است که  درواقعتعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است؛ 

گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان توان اراده شهروندان را در شکلآن می لهیوسبه
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 عنوانبه(. امروزه انتخابات 291: 1383پناهی، اعمال سیاسی مداخله داد )قاضی شریعت 

شود، کشورهای مدرن محسوب می-ابزار جهت مشارکت مردم در اداره دولت نیترمهم

دهند تا در قالب نظام نمایندگی در مردم با ابزار رأی به منتخبان خود وکالت می درواقع

محقق  جهتنیازاجهت تعیین سرنوشت مردم گام بردارد و فرآیند مشروعیت حکومت 

بران تشکیل و شود تا جایی که ادعا شده است دولت باید بر مبنای رضایت تمامی فرمان

(. بر این اساس انتخابات کارکردی است که با ابزار رأی 119: 1395، اینریدباستمرار یابد )

 فرآورده مشروعیت حکومت را به دنبال خواهد داشت.

 دیکارکر و مفهومی نسبت چه لذا این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که

 مدرن اسیاس حقوق در انتخابات و رأی نهاد و شیعه سیاسی اندیشه در بیعت نهاد میان

یه رونماداست. نیل به پاسخ مطلوب، البته خود در گرو اتخاذ موضع در خصوص  برقرار

 ی است.های اسالمی و همچنین تبیین رأی در نظام های سیاسی کنونبیعت در ساحت آموزه

هایی نامهاست که کتب و مقاالت و پایان ذکرقابلدر مورد پیشینه موضوع پژوهش 

مرتبط با این موضوع منتشر شده است که به لحاظ کانون بحث و شیوه استدالل و نحوه 

 از "قدرت و بیعت"توان به کتاب می ازجملهسنجی با نوشتار حاضر تفاوت دارند. نسبت

تطبیقی  صورتبهدر آن به ماهیت بیعت با رویکرد تاریخی و که  نمود اشاره پسندیده عباس

سنجی با مکاتب مختلف اسالمی، پرداخته است؛ لکن در این اثر رأی و بیعت نسبت

شده است.  فیتألشریعتی  اهللروحاند. کتاب دیگری به نام انتخابات از نگاه فقه توسط نشده

بات از دیدگاه فقه شیعه بوده است؛ بخشی به نهاد انتخاهدف اصلی این کتاب، مشروعیت

این اثر به دنبال مستندسازی فقهی برای نهاد انتخابات بوده که یکی از ادّله  گریدعبارتبه

 انتخابات با اسالم در بیعت نهاد مقایسه"ای با عنوان نامهمورد استناد، نهاد بیعت است. پایان

 نیز المللبین شیراز واحد انشگاهد در گراوندی امین توسط "معاصر حقوقی هاینظام در

سازی حاکمیت است؛ که هدف اصلی آن بررسی جایگاه مردم در مشروعیت شده فیتأل

ساز است. کانون این است و اینکه آیا بیعت در اندیشه شیعه مانند انتخابات مشروعیت

پژوهش، بررسی نهادهای انتخابات و بیعت با نگاه ایجاد مشروعیت است و ماهیت و 

جایگاه بیعت و انتخابات در نظام "اند. اثر دیگر مقاله رکردهای این دو نهاد مقایسه نشدهکا
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 پور است که در آن، بیعت و انتخابات از جهت حق یا از حسین احسان "سیاسی اسالم

تکلیف بودن بررسی شده و بر تکلیف بودن بیعت با حضور در انتخابات صحّه گذاشته شده 

توسط ابوالفضل موسویان نگارش یافته است؛  "بیعت و رأی"عنوان است. مقاله دیگری با 

نویسنده درصدد است که همسانی بیعت و رأی را از جهت مفهومی اثبات نماید و ادعا 

نماید که مفهوم رأی همان بیعت است که اسالم آن را تأیید و امضا نموده است. اما می

یعت را با رویکردی تلفیقی و نو به پژوهش جاری درصدد است که تغایر مفهومی رأی و ب

مبانی حقوق عمومی و فقه سیاسی و با نگاهی انتقادی به ادبیات موجود به بحث بگذارد. در 

 این راستا ساختار این مقاله در سه بخش طراحی شده است:

 عتیب ژهیو کارو یمفهوم و مبان -1

 و انتخابات یرأ ژهیمفهوم و مبنا و کارو -2

 یعت با رأی و انتخاباتب نهاد سهیمقا -3

 

 مفهوم ، مبانی و کارویژه بیعت. 1

ا به این بخش برای ترسیم دقیق چارچوب نظری و تعریف ادبیات مشترک، ابتد در

اهد ت تحلیل خوماهیت فقهی بیع ازآنپسبررسی ماهیت و انواع بیعت خواهیم پرداخت و 

 شد.

 مفهوم و انواع بیعت:. 1-1

باع هستند و به تعبیری بیعت از واژه بیع گرفته شده است و بیعت و بیع هر دو از مصدر 

بیعة،  یا بیعت. صاحب لسان العرب، استبه معنای قرارداد خرید و فروش یا هر نوع قرارداد 

 در مبایعت، بر ایجاب طاعتو  در ایجاب بیعبه هنگام فروش و دست بر دست زدن را 

نهادن دست  را قرار بیعت ،صطالح مسلماناناما در ا( 26:  1414منظور، کند )ابنترجمه می

: 1 : ج1411مکارم، ) نامندمی ریاست او راست در دست کسی به نشانه پذیرفتن امارت یا

(. و نیز دکتر شهیدی در مورد بیعت 155: 1996/ شهرستانی،  125: 1368/ شهیدی،  517

، رسم بیعت برای پذیرش مهتری اسالمپیش از کند که در زمان جاهلیت اعراب بیان می

 (.126:1368)شهیدی،  رئیس قبیله یا انتصاب یک فرد به منصبی مهم متداول بوده است

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 ی قام تولّمدر  در دیدگاه شیعه، جایگاه والیت، با تحقق تولّی تفاوت دارد. بیعت تنها

ساز است نه یارد، به بیانی تولّی در ایجاد والیت برای ولی ندریتأثشود و مطلقًا مطرح می

 پاسخ در 29/10/1366 تاریخ در خمینی امام. در این راستا (96: 1391ساز )پسندیده، والیت

 والیت اسالمی هجامع بر الشرایطجامع فقیه صورت چه در» که عبارت بدین استفتایی به

 در والیت ولی،» که: کردند بیان چنین تولی() اثبات و والیت() ثبوت مقام تفکیک اب «؟دارد

 ثریتاک آرای به دارد بستگی حکومت تشکیل و مسلمین امور تولی لکن دارد. صور جمیع

 بیعت به شدهمی تعبیر اسالم صدر در و است، شده یاد آن از هم اساسی قانون در که ،مسلمین

 (.459 :1378 الخمینی، سوی)مو «.مسلمین ولیّ با

:  1409داند )طوسی،ی و اطاعت کردن میشنوحرفشیخ طوسی بیعت را پیمانی بر 

مه کل»: دینمایم(. عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه دهم سوره فتح بیان 319

 موارههیرا زبیعت از بیع به معنای متعارف و معروف آن )خرید و فروش( گرفته شده است 

ا در رویش شیوه مردم بر این بوده است که برای تمامیت یافتن معامله فروشنده دست خ

اعت و است و به همین جهت دست دادن برای ارائه مراتب اط گذاشتهیمدست خریدار 

: ندیفرمایم( و در جای دیگر 270: 18 ، ج 1393« )شودیمپیروی از رهبر بیعت نامیده 

دست  کنندهعتیبکه در حقیقت بدین معنا است که  باشدیمنوعی میثاق پیروی  بیعت»

،  1393 طباطبایی،« )با او عمل کند خواهدیمکه او  هرگونهتا  دهدیمخود را به فرمانروا 

 عت کامل استبیعت، تعهد و التزام و اطا دهندهلیتشکعنصر  جهیدرنت(، 274: 18 ج

د و حقیقت تعه و رهبر بیعت کرد در(. بدین معنا که اگر فردی با امام 350:1384حاتمی، )

 عمید زنجانی اهللتیآپیمان نشکند.  گاهچیهالتزام داده است که از امام اطاعت نماید و 

هیأت  ص یابیعت را یک نوع قرارداد سیاسی و تفویض اختیارات و حاکمیت از فرد به شخ

 (.375:1389داند )عمید زنجانی حاکم می

حکومت است و نه موکول  لیامان معصوم نه منوط به تشکاطاعت از ام ه،یدر تفکر امام

دارد و اطاعت از آنان را خداوند بر  یدر اراده اله شهیها رآن تیامت. چه، وال عتیبه ب

ها و قرار گرفتن آن بسط یدامامان معصوم و  تیامت واجب ساخته است. اگرچه تحقق وال

آور  تیوال عتیب نیاست. اما ا آنان یامت و همراه عتیگاه حکومت، منوط به بیدر جا
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 مقام  کیبر تفک یمبتن عت،یدر مورد ب یعی. لذا تفکر شستیموجد حق اطاعت ن یعنی

به همین دلیل بیعت پس از نصب صورت گرفته  .(1394)نیکونهاد،  است یاز تول تیوال

ند است مانند زمانی که پیامبر اکرم )ص( در غدیر خم برای امامت امام علی )ع( بیعت گرفت

از سوی خداوند نصب صورت گرفته بود و بر پیامبر  قبالًو این امر در حالی اتفاق افتاد که 

 الزام شد تا آن را اعالم کند.

اعت ت اطبیعت به جه ازجملهبیعت با توجه به موضوع آن دارای انواع متفاوت است: 

و  خدا ازاست، مانند بیعتی که پس از فتح مکه با رسول اکرم )ص( مبنی بر متابعت 

بیعت "د؛ نوع دیگر آن نامی "بیعت دعوت یا اطاعت"توان آن را رسولش انجام شد که می

یعت بت در جهاد که سربازان با فرمانده خود بر تبعیت و استقام صورتنیبداست  "جهاد

عنای مدارد که به  وجود "بیعت امامت و والیت" عنوانبه؛ نوع دیگری از بیعت، کردندیم

 (.183: 1376ت امر در همه شئون و امور حکومتی است )فاکر میبدی، پذیرش والی

 تحلیل فقهی ماهیت بیعت:. 2-1

ار نماید و بسیاری از اختالف افکاساسی که نوع کارکرد بیعت را مشخص می سؤال

قد و یا ایقاع بیعت نوعی ع شود کهنا ختم میکند بر این مبکارکردی بیعت را برطرف می

 نی دوجانبهرباره بیعت دو دیدگاه وجود دارد: یکی بیعت را پیماد شود؟محسوب می

ن آپذیرند؛ دیگر آنکه داند که بر اساس آن، حاکم و مردم در برابر هم تعهداتی را میمی

شوند دانند که فقط مردم در برابر حاکم اموری را متعهد میمی جانبهکرا پیمانی ی

معرفت، ی نموده )یت بیعت را به عنوان إیقاع تلقّ (. شماری از فقها ماه33: 1388)پسندیده، 

مردم  واند، که میان حاکم یک قرارداد تعبیر نموده عنوانبه( و برخی بیعت را 282:1378

 (.517: 1369)مکارم،  شودیممنعقد 

از سوی مردم بدانیم باید بیعت را یک ایقاع دانست.  جانبهکاگر بیعت را یک تعهد ی

گیرد و شونده است که تعهد میاین عقیده است که در حقیقت این بیعتمعرفت بر  اهللتیآ

داند که از جانب دهند؛ و کاربرد بیعت را در مواردی میکنندگان تعهد میبیعت

گیرد تا کنندگان تعهد میشونده پیشنهاد مهمی شده باشد در این صورت ولیّ از بیعتبیعت

یعت در عهد رسالت چیزی جز پیمان وفاداری نبوده نسبت به این پیشنهاد وفادار باشند لذا ب
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  ،طیکرده و شرا یمعن کطرفهیتعهد  کیرا  عتیب شانیا نیبنابرا(، 282:1378است )معرفت 

، نکته دیگر در دیدگاه ایشان ماهیت تأکیدی بودن عقد حمل نموده اند نیرا بر ا قاعیا

ی بر عهده فرد به وجود که تکلیف جدید گونهنیابیعت است نه تأسیسی بودن آن، به 

 آید.نمی

ی اصطالح وغوی لی بامعنابه نظر ایشان این انتقاد وارد است که، این طرز تلقی از بیعت 

ر د عالوهبهبیعت سازگار نیست، زیرا در معنای لغوی آن، دو طرف متعهد مطرح است. 

 مواردی بر تعهد حاکم تصریح شده است.

میرزا  ازجملهاند که بیعت یک نوع عقد است، یدهای از فقها بر این عقدر مقابل عده

 که با طورهمانحسن بجنوردی بر این عقیده است که عقد عبارت است از دو تعهد و 

 بنابراین شودیمشود، با برداشتن یک طرف نیز برداشته برداشته شدن هر دو برداشته می

ت نه ایقاع خورد پس بیعت عقد اسشدن یک طرف به هم می برطرفچون بیعت با 

 (.170: 1377)موسوی بجنوردی، 

و  ه ایجابیل که نیاز ببیعت را به این دل کند ومی دیتأکامام خمینی نیز بر این نظریه 

د، عقد د بوقبول دارد و در صورت عدم این دو مورد، وفاداری به نتایج آن واجب نخواه

نه در ذیل آیه اوفوا بالعقود در تفسیر نمو نیچنهم(. 16:13،ج  1381داند )امام خمینی، می

ن آمل بر طبق عاست که  کنندهعتیباشاره شده است که بیعت یک نوع عقد الزم از سوی 

با استناد به آیه  جوادی آملی نیز اهللتیآ(.  235: 4،ج1380واجب است )مکارم شیرازی، 

ند )جوادی کی(، بیعت را یک عقد طرفینی عنوان م40)بقره: « بعهدکمأُوف  بعهدیأوفوا »

م عقود الز (. مالعلی قزوینی نیز به جهت امکان فسخ بیعت آن را جزو407: 1389آملی، 

نی، ارد )قزویی در آن راه ندسیتأسعد ببر پیمان با ولیّ دارد و  دیتأکداند که فقط جنبه می

1414 :390.) 

ت را همچنین برخی از اندیشمندان عالم تشیّع، آیاتی که درباره بیعت نازل شده اس

سوره فتح به  10نمونه آیه  عنوانبهنمایند. بیانگر مفهوم متبادر از عقد بودن آن تلقی می

ان »: دیفرمایمکند که باید به آن وفا شود. خداوند در این آیه پیمان بودن بیعت تصریح می

نباید  شود وبیعت پیمانی است که منعقد می نیبنابرا...«. الذین یبایعونک انما یبایعون اهلل 
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  ،عنکیبای»سوره ممتحنه از تعبیر  12( و نیز در آیه 409: 18 ج ،1393نقض شود )طباطبایی 

قراردادی برای کسب تابعیت بوده است،  عنوانبهکه بیعت  دیآیبرم« ...شرکنیان ال یعل

خواست عضو جامعه اسالمی شود با رسول خدا )ص( بیعت که اگر کسی می صورتنیبد

 (.141: 1394بخشیدند )مصباح یزدی، ت به مسلمان شدن خود رسمیت میکرد و با بیعمی

شود که مطرح می سؤالپس از مشخص شدن و ترجیح قول عقد بودن بیعت، حال این 

شود شود؟ آیا از نوع وکالت شمرده میهندسه عقود چه نوع عقدی محسوب می دربیعت 

 شود؟ستقل شمرده مید مشود و یا خود یک عقو احکام وکالت بر آن جاری می

د ظریه قرارداناز  متأثروکالت بر مردم حاکمیت دارد. این اندیشه  واسطهبهحاکم 

(. 73: 1386اجتماعی در غرب است که برای اولین بار توسط گروسیوس بیان شد )طاهری، 

در  اند که اسالماند، بر این عقیدهی قرارداد اجتماعیهاشهیاندکسانی که متأثر از مبانی 

مر او ه بسنده کرد یاخالق یها هیو توص یحکومت فقط به ذکر قواعد کلعرصه سیاست و 

ع کشور، ها واگذار کرده است. شهروندان با مالکیت مشاحکومت را به اختیار خود انسان

ای بر این نظریه و نمایند. اما اشکاالت عمدهحکومت را به شخص یا اشخاصی واگذار می

ه ین نظریایابی در ذیل به ارز اجماالً مبانی بیعت وارد است که  تطبیق نگرش آن نظریه با

 اشاره خواهیم نمود:

عنای مبه  اول اینکه، بیعت از سنخ والیت و تولّی است نه از سنخ توکیل، و والیت

اند، ینیطرف وکالت یا نیابت نیامده است. درست است که تولّی و توکیل هر دو جزو عقود

 (.407: 1389فین، همواره یکسان نیست )جوادی آملی، اما عقد بودن و وجود طر

در  کهیدرحالی در والیت، تشخیص ولی و سرپرست است ریگمیتصمدوم اینکه معیار 

وکالت تشخیص موکل معتبر است، پس جمع والیت و وکالت در مورد واحد ممکن 

 (.207: 1389نیست )جوادی آملی، 

وکالت، حقی جهت اتخاذ وکالت بر  سومین مورد اینکه شخص وکیل، پیش از تصدی

موکل ندارد و موکل در وکیل گرفتن هر فردی مختار است؛ اما در والیت، شخص ولّی 

، از سوی خداوند دارای حق والیت است و حق رندیبپذپیش از آنکه مردم والیت او را 
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 نماید )جوادی مجعول از طرف خداوند، وظیفه پذیرش والیت بر دیگران را ایجاب می

 (210: 1389ملی، آ

کالت ثل ومچهارم اینکه بیعت نوعی قرارداد است که این پیمان مانند یک عقد جایز 

انند هر سوره فتح م 10نیست که در صورت تمایل بتوان آن را فسخ کرد؛ لذا در آیه 

ه ر بیعت بشود. بنابراین اگی تلقی میشکنمانیپقرارداد الزمی، متعهد نبودن به مفاد آن 

واجب  الزمی قرارداداست و همانند هر  فسخرقابلیغاص خود منعقد شود شرایط خ

اری ردن اختیفرماید: مردم پس از بیعت ک( میالسالمهیعلالوفاست. بر این اساس امام علی )

 (.243: 1413ید، ندارند، بر امام است که استقامت کند و بر مردم است که تسلیم باشند )مف

د اعم عقو ، بیعت یک عقد مستقل است که نباید با سایربر اساس این نوع نگرش فقهی

ی یک بارتاز اجاره و صلح یکسان فرض شود بلکه مقصود عقد به معنای اعم آن یا به ع

و  و ضوابط خاص خود را دارد هایژگیو( که 408: 1389جوادی آملی، ) عهد است

 (.391: 1414یک عقد الزم در نظر گرفت )قزوینی،  عنوانبهآن را  توانیم

ه این ببود  ی بودن این عقددیتأکاز قیود دیگری که در مورد ماهیت بیعت عنوان شد، 

کلیف تنماید، بلکه مردم با بیعت شروع به ادای تکلیف جدید نمی سیتأسمعنی که بیعت 

سط بیعت یه انتصاب ولیّ، توطرفداران نظر دیّمؤی بودن بیعت، دیتأکنمایند. قید خود می

 عت مردمو بی و تقویت حاکم اسالمی و ابراز وفاداری است دیتائاملی برای است که فقط ع

یت شود، بلکه این والبر مردم نمی هاآنسبب والیت  طیالشراجامعبا پیامبر و ائمه و فقیه 

 سابق از بیعت نیز وجود داشته است.

صدی تو  ه اعمال والیتمجاز ب طیالشراجامعمکارم شیرازی، فقیه  اهللتیآاز دیدگاه 

ر به دچ نقشی و هیامر رهبری است، حتی اگر مردم با او بیعت نکرده باشند و بیعت مردم با ا

 (.518:1369فعلیت رساندن والیت وی ندارد )مکارم شیرازی، 

ی بودن عقد بیعت استدالل شده است که اگر بیعت موجب تحقق یافتن دیتأکدر رد 

 گاهچیه باهم ارتباطیبد زیرا دو شیء بیگانه و آن نیز نخواهد بو دیتأکامامت نباشد باعث 

که بر سبب دیگر  شودیمبر سببی اطالق  مؤکدنام  اصوالًنخواهند کرد و  دیتأکیکدیگر را 

( و نیز با تمسک به آیات قرآن و روایات موجود در 504: 1366وارد شده باشد )منتظری، 
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  ر عقبه اول و عقبه دوم و بیعت با ی از مسلمانان در سال دوازده بعثت داعدهخصوص بیعت

و منبع  اشمنبه این نتیجه رسید که بیعت و آراء عمومی  توانیمامام علی و امام حسن )ع( 

ی حاکمیت را دارا سیتأس( پس بیعت جنبه 505:1366مشروعیت حکومت هستند )منتظری، 

 باشد.می

عت ط به بیربومول آیات در نقد این نظریه ذکر این نکته الزم است که پیامبر قبل از نز

مردم  لهی،منصب حکومت و والیت را از طرف خدا دریافت کرده بود و با توجه به نصب ا

 وجامعه  دارهاوظیفه داشتند که حکومت وی را بپذیرند اما به این دلیل که پیامبر برای 

یعت از ن بگرفت های احتمالی با دشمنان اسالم نیاز به حمایت مردم داشتند، بامقابله با جنگ

جهت  وی در کنندهیهمراهمردم اطاعت و التزام مردمی را جلب کردند تا عنصر مقبولیت 

 تشکیل حکومت اسالمی باشد.

امبر بین پی منعقدشدههای در نظام  سیاسی تشیّع بیعت توان گفت کهبه این دلیل می

فقط  ست واه سایرین هیچ نقشی در اعطا والیت به پیامبر اکرم )ص( نداشت اسالم )ص( و

ئمه و ا عنصر مقبولیت در جهت تشکیل حکومت را متحقق کرده است. والیت پیامبر )ص(

 از آنان شود و بیعت مردم اعالم وفاداری و تعهد بر اطاعتمی اعطا)ع( از جانب خداوند 

شرایط  جرایبوده است و مردم پس از بیعت با پیامبر )ص( و ائمه )ع( متعهد و مسئول ا

 و حق نقض آن را نخواهند داشت. ندشویمبیعت 

 و رضوان بیعت وم،د و اول عقبه بیعت مانند اسالم صدر یهاعتیب به مراجعه با نیبنابرا

به شخصی که  برای اعطای والیت هاعتیباز این  کیچیهکه  شودیمالنساء مشخص  بیعت

 ست.ا نبوده است بلکه به معنای پیمانی برای حمایت بوده کردندیمبا وی بیعت 

 

 انتخابات و یرأ ژهیکارو و مبنا و مفهوم. 2

 تیجمع کی ،است که توسط آن یرسم یگروه یریگ میتصم ندیفرآ کیانتخابات 

. در (Encyclopedia Britanica, 2009) کند یاداره امور انتخاب م یفرد را برا کی

ان یا که در جهت گزینش فرمانروای شوداطالق میمجموعه عملیاتی  حقوق عمومی به

آن  وسیلهبهتعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. ابزاری است که 
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 سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار  ینهادها یریگشهروندان را در شکل اراده توانیم

در مقابل انتخاب، مفهوم انتصاب   (.679: 1377)قاضی شریعت پناهی،  سیاسی مداخله داد

ی که اگر بدون رأی دادن شخصی را به مقامی گمارند، به آن انتصاب اگونهبهقرار دارد، 

 (.636: 1387گویند )جعفری لنگرودی، 

-قدرت مردم از مفاهیم اساسی دموکراسی است که آن را از طریق اعمال رأی ابراز می

 ها ایجادگیرند که چه کسی باید انتخاب شود تا برای آننمایند، مردم خودشان تصمیم می

تصمیم کند، به طوریکه اگر درصد کمی از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کنند، از 

 ,Riker and ordeshook)نماید پذیر میاعتبار نهاد دموکراتیک کاسته شده و آن را آسیب

اند و دلیل های اساسی عنوان کردهای حق رأی را ترکیبی از تمام حقعده  (.25 :1968

کنند بلکه از لحاظ کیفیت، منافع ت کسب منافع مختلف تلقی نمیرا فقط ابزاری جهآن

 .(Pildes, 2007: 45)کنند شخصی را متمایز از حق رأی قلمداد می

مردم ظهور  اعمال حاکمیت بر نهادی در جهت صورتبهاز آن زمان که قدرت سیاسی 

ظریات و ن فتأ این حق مورد بررسی قرار گرمنشکرد، حق اعمال حاکمیت نیز با توجه به 

میت های حق حاکمیت الهی و حاکمتعددی در جهت تحلیل این نوع حق عنوان شد، نظریه

 عمید)فردی، حاکمیت گروهی، حاکمیت مردم و حاکمیت ملی بر این اساس ظاهر شدند 

کی از خود، از ی (. در گستره تاریخ، هر مردمی با توجه به مبنای اندیشه58: 1366زنجانی، 

 .این مکاتب پیروی کرده است

برای انتخاب رهبرانی  یوسطو در طول قرون روم باستان، یونان باستانانتخابات از زمان 

، اما ظهور انتخابات به معنای امروزی شده استبرگزار می پاپو  امپراتور روم مقدسچون 

در اروپا و امریکای شمالی جهت انتخاب نماینده دولت آغاز شد، در  آن از قرن هفدهم

شد تا ی اندیشه کلی در مورد نمایندگی فقط به انتخاب یک شخص ختم میسطوقرون

ی، پارلمان انگلیس دیگر وسطقروننمونه پس از  عنوانبهمجری امور زمامداری گردد؛ 

جایگاه واقعی  عنوانبهنماینده طبقه خاص، صنعت و یا منافع مشخصی نبود، بلکه  عنوانبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE
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  برای مردم به کار گرفته شد(Lowery, 2015: 110.)  اصل عمومی بودن انتخابات امروزه

و از شرایط بدیهی پذیرش حاکمیت دخالت عموم مردم در  بنیان حقانیت قدرت است

 (شودی ابراز میرأجهت ایفای حق سرنوشت خود است که با عناصری همچون 

Duverger, 1978: 17   ،1391به نقل از تقی زاده.) 

ن طبق که شهروندان با انجام آ تعریف شدهحقوقی  عملی تشریفاتی ونیز به رأی 

(. اما 295: 1383)قاضی،  پردازندینماینده یا نمایندگان م نشیگزضوابط و شرایط قانونی به

برای  اییلهوسکاربرد رأی فقط برای گزینش نماینده یا نمایندگان مردم نیست بلکه رأی 

ط آن رأی عملی است که توس است. لذا یریگمیاظهارنظر در یک فرایند جمعی تصم

 رباره یک متنیا نظر خویش را د نماید،میدر تعیین نمایندگانش شرکت  دهندهیرأ

 (.95: 1391 زاده، قیبه نقل از ت de Villiers,1999نماید )میابراز  یپرسمشخص در همه

مختص به طبقات خاص اجتماعی بوده است و فقط  حق رأی های سیاسینظام اریخدر ت

با معیارهایی چون خون، نژاد، طبقه  هااند، این حقی داشتهرأیدگان، حق ابراز برگز

اند اما با رشد خودباوری گرفتهاجتماعی و ترازهای مالی مورد کسب یا اکتساب قرار می

رأی عمومی حکایت  یسواز تحول رأی محدود بهانسانی در محیط اجتماعی، تاریخ 

رأی با  ، حق یا تکلیف بودند یا عمومی بودن(. محدوArdant, 2003:191)کند می

، . مطابق نظریه حاکمیت ملیارتباط مستقیمی داردنظریات حاکمیت ملی و حاکمیت مردم 

جامعه مانند بدن انسان یک نظام منسجم و وابسته به یکدیگر است که فقط در صورت 

ین اساس بر ا(؛ Durkheim,1893: 56)کند حفظ یکپارچگی ایستایی خود را حفظ می

توان برای هر یکپارچه اعمال شود و نمی صورتبهحاکمیت متعلق به ملت است که باید 

از نتیجه منطقی  .کند، سهم مجزایی از حاکمیت را قائل شدفردی که در جامعه زندگی می

ی شهروندان و نوعی تکلیف در ادای این حق رأتوان به عدم اصالت حق این طرز تلقی می

ی به ملّت، ملّت مختار است که قدرت انجام این رأینکه به خاطر تعّلق حق اشاره نمود و ا

(. در 297: 1383عمل حقوقی را بنا به اراده خود به هر فردی اعطا یا سلب نماید )قاضی، 
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  حاکمیت ملی قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی )دموکراسی

 ،یاجبار یرأرو ازاین (.4: 1383یابد )هاشمی، غیرمستقیم( بر سرنوشت افراد فعلیت می

عنوان شده است  ترمو منسج ترقیدق یندگیو الزم جهت تحقق نظام نما یاساس یابزار

(Moreau, 1898: 45.) 

از حاکمیت  یامطابق نظریه حاکمیت مردم تمام اعضای جامعه سیاسی دارای تکه

و  شودیمقسیم تاد افراد آن کشور که حاکمیت هر کشوری به تعد گونهنیابه  باشندیم

 طبعبال هرکسی حق اعمال سهم حاکمیتی خود را دارد و هرچه جمعیت کشور بیشتر باشد

این نظریه  بر اساس. (131: 1341)روسو،  شودیمسهم هر فرد کمتر و آزادی افراد کمتر 

ت. در اسار در اعمال و یا اهمال آن مخت کامالً ی مالک سهمی از حاکمیت است و هر فرد

راده اقات شود اما اراده عموم فقط مالاین رویکرد، قانون توسط اراده عمومی وضع می

باشند  م داشتهن سهافراد اجتتماع است، بنابراین الزم است که همه افراد جامعه در وضع قانو

( 77:Benessiano, 2005). 

حاکمیت ملی ی، نظریه رانحکومتتجربیات گوناگون بشری در شیوه  تبعبهامروزه 

ه نیز در های انجام شد(، پژوهش241: 1380مقبولیت جهانی یافته است )هریسی نژاد، 

نوان عا به دهد که عمده افکار عمومی، رأی فردی ربعضی کشورها هچون آمریکا نشان می

ر پی دخود،  ها بواسطه إعمال رأینمایند، اگرچه آنیک تعهد و تکلیف مدنی قلمداد می

ی سوم، هادر فرانسه نیز در جمهوری (.Kropf, 2016: 24)دی نیز هستند کسب منافع فر

یت این ز اهماگذار بوده است، که چهارم و پنجم، تکلیف نمودن رأی از پیشنهادات قانون

هت جای ارهثابه چنماید، آنان رأی اجباری را به مبرداری میامر در میان انقالبیون پرده

أی در ه حق رکردند، با وجود اینکدر انتخابات عنوان میجلوگیری از عدم مشارکت مردم 

ت اکمیحفرانسه هنوز اجباری نشده است و تکلیف شمردن رأی نیز با مبانی لیبرالی 

ردم جبار مامندی در فرانسه شکل گرفته و سعی بر های نظامهمخوانی ندارد، اما تالش

 (. Benessiano, 2005: 91)جهت حضور در انتخابات دارند 
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 ینوع ادند یرأ که نمود ادعا توانیماست که در فرهنگ سیاسی اسالم،  ذکرقابل 

و صالح  کند شرکت تیحاکم در تا شده داده شخص به که است ازیامت و تکلیف

-یف شرعیی مشارکت سیاسی وی، یک تکلاگونهبهحکومت اسالمی را رقم زند و 

در  بساچهارد و ه اعمال آن را ندی نسبت بکاراهمالکه اختیار  شودیماجتماعی شمرده 

 (.1392)رجوع شود به محمدی،  صورت اهمال، مستوجب عقاب اخروی باشد

 

 مقایسه نهاد بیعت با رأی و انتخابات. 3

مکن مگرچه اتفاوت دارد  ذاتاً در منظومه فکری تشیّع، بیعت با انتخابات در مفهوم 

بر  التزام وعهد تیعت اعالم وفاداری و است که اشتراکاتی در واقعیت خارجی داشته باشند؛ ب

ی از بررمانفاطاعت در برابر بیعت شونده است و بیعت در امر حکومت به معنای اطاعت و 

یض تفو دستورات امام و رهبر است؛ اما انتخابات گزینش یک فرد برای منصب مشخص و

ارات و اختی مام، زاختیار و یا وکالت به او در اداره امور حکومتی است در این حالت مردم

د و کنند، تا مدبر امور حاکمیتی آنان شوواگذار می و حکومت را به یک شخص حکمرانی

 شود.کامل از طرف مردم مشخص می صورتبههای فردی والی میزان صالحیت و ویژگی

انتخابات در کشورهای مدرن برگرفته از اندیشه لیبرالی است که انسان را تنها مرجعی 

تواند ها و حقیقت را دارد و خود اوست که میخود توانایی فهم ارزش اراده با داند کهمی

داور اهداف خویش است  نیتریینهامنافع و مصالح خود را تعیین و احراز نماید و انسان 

خواهد بر سرنوشت را که می کسآن(، پس انسان حق دارد که هر 93:1378)بوردو، 

متغایر است را برگزیند. در  کامالً، فرد دیگری که خویش حاکم کند و هرگاه اراده کرد

نظریه انتخاب هیچ معیار آرمانی که مطابق حقیقت واحدی باشد وجود ندارد، بلکه تنها 

پذیرد )لوین، ها و امیال آنان تحویل و تقلیل میهم به خواستهمنافع افراد مطرح است که آن

، مستقالًمردمی است و رأی مردم  ذاتاًو  کامالًنظریه، مشروعیت سیاسی  نیبنابرا(. 52:1380

 کهیدرحال(. 92:1376شود )ارمه، کامل مشروعیت بخش محسوب می صورتبهو  نفسهیف

امر حق متعال، به سمت پذیرش والیت امامان معصوم و یا منصوبین  واسطهبهدر بیعت مردم 
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 اند و عدم ب خداوند گرفتهروند، پس این افراد والیت بر جامعه را از جانها میاز طرف آن

( مردم نیز 210: 1389باشد )جوادی آملی، ها نمیپذیرش مردم مانع وجود والیت آن

 توانند به غیر صاحبان والیت که حکومت طاغوت است رجوع نمایند.نمی

را  حق فسخ آن کنندهعتیببیعت عقد الزمی است که عمل به مفاد آن الزام دارد، و 

بیعت درست عکس  جهتنیازافسخ نماید،  آن راتواند ذیر میندارد اگرچه بیعت پ

ب انتخا یبرایک نوع ایجاد مسؤولیت و وظیفه،  انتخاباتماهیت  چراکهانتخابات است، 

 هدتع» بیعت کهیاست، درحال کاریتوکیل در انجام  نوعیشونده، و یا به تعبیر دیگر 

مبنا  انتخابات، بر این در کهیدرحال ستینقرارداد قادر بر فسخ  کنندهعتیباست؛  «اطاعت

 ،یرازیش مکارم) باشندو عزل منتخَب را دارا میحق فسخ  منتِخبان که نوعی توکیل است،

 (.216: 1389/ جوادی آملی،  71:22 ج،1380

ر تفاوت مهمی که میان بیعت و رأی وجود دارد، مسئله مشروعیت سازی رأی د

یت به قابلیت واگذاری والشیعه،توسط بیعت  اسیهای حقوقی مدرن است. در نظام سینظام

ان منتخب ی که منشاء مشروعیت حکومت یارأ برخالفافراد فاقد صالحیت، وجود ندارد، 

 توانندیمادل را عحق رأی، هر فردی ولو غیر  واسطهبه( و مردم 282:1378است )معرفت، 

 نی یک امت نسبتدی تعلق بر اساسبیعت  گریدعبارتبهبر سرنوشت خویش حاکم کنند. 

است  انتخاب کردن رأی صرفاًی است اما واگذارقابلبه رهبر اسالمی واجد شرایط دینی، 

(، 489:17،ج 1389)مطهری،  تر استبیعت از رأی دادن پررنگ ونه تسلیم اطاعت شدن 

و هر  ردیگینمی دادن، قرار رأی شرایط هنجاری خاصی مالک عمل رأدر  چراکه

 ه آن وکالت دهند، اختیار حکمرانی را دارد.که مردم ب کسآن

کنند بر این هنجار پذیرفته شده تاکید دارند اندیشمندانی که ماهیت رأِی را تحلیل می

 Riker and) که رأی یک تکلیف شهروندی است که بر عهده افراد گذاشته شده است

ordeshook, 1968: 34)و تکلیفتزام با ال عتیب ، بر این اساس به سبب اقتران مفهوم 

قائلین به تکلیف،  دگاهیبا د تکلیف رانوع  نیا توان می یّبا ول عتیب جهتمسلمانان 
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  است تا  فیتکل یدادن نوع ی، رأشیعه یاسیس گونه که در نظام نی. بددانستهمخوان

 .را رقم زند یکند و صالح حکومت اسالم کتشر تیشخص در حاکم

 تعیب با توجه به موضوع آن به عتید، بش انیهمانطور که در بخش نخست مقاله ب

و  وریجمهستایاعمّ از ر یو انتخابات متفاوت شودیم میتقس تیوال ایجهاد و  ایاطاعت 

ال ح. گرددیدر کشور برگزار م زین یاسالم یو شورا یمجلس شورا و خبرگان رهبر

باهت بب شسوجود دارد اما به  یماهو ریتغا اباتو انتخ عتیب انیاگرچه ثابت شد که م

را با  تفاوتم هایانتخابات توانیم یتا حدود ،یبا انتخابات از جهت مشارکت مردم عتیب

 تیلسئوانجام م یآنکه در حکومت اسالم حیقرار داد. توض یقیتطب سهیمورد مقا عتیب

 سنخ از یرهبر گانمجلس و خبر ندگانیو نما جمهوریاستیو ر یمانند رهبر یمناصب

د، خو اتاریکه کارگزاران فوق به واسطه اخت نگونهیبد شوند،یمشمرده  تیإعمال وال

 تیوال رشیپذ یامردم به واسطه انتخابات به معن عتیو ب ندنماییرا إعمال م یاله تیحاکم

وراها ش گاهی. در مورد جاانددهینام تیوال عتیخواهد بود که آن را ب یدر امور حکومت

 از هانآ تارایاخت ایکه آ نگونهید دارد، بدوجو تینظر در جهت صدق عنوان وال تالفاخ

رعهده برا  یرانجام امور شه فهیصرفا به وکالت از مردم، وظ ایمحسوب شده و  توالی سنخ

ردم م تعیفرض شود، بدون شک، ب تیدارند؟ اگر سنخ أعمال شوراها از جنس إعمال وال

 ییامور اجرم ادر انجا تابیخواهد بود؛ اما اگر صرف ن تیوال عتیآن،  از نوع ب یبا اعضا

 د.شخواهد  یمردم تلق یدر امورشهر لیشهر درنظر گرفته شود، از باب وکالت، وک

 

 گیرینتیجه

ی در دوران ریگیرأدر نظام سیاسی شیعی اگرچه بیعت نوعی مشارکت سیاسی و شبیه 

یت ی و انتخابات دارد؛ در مورد ماهریگیرأکنونی است، اما در ماهیت تفاوت اساسی با 

بیعت در فقه شیعه  باید گفت که بیعت نوعی عقد الزم است، ضمن اینکه نباید با سایر 

عقود اعم از اجاره و صلح یکسان فرض شود بلکه مقصود عقد به معنای اعم آن یا به 
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  عبارتی یک عهد باید فرض شود. قید دیگری که دخیل در ماهیت بیعت است جنبه

 سیتأستوسط عقد بیعت، تکلیف جدیدی بر فرد که  گونهنیای بودن است به دیتأک

 سازی حکومت را دارا نیست.شود و بیعت در نظام سیاسی تشیّع، قدرت مشروعیتنمی

روع ای شبیعت با رأی و انتخابات تغایر ماهوی دارد. بیعت در امر حکومت به معن

نش یک گزی جهت ی از دستورات امام و رهبر است، اما انتخابات ابزاریبرفرماناطاعت و 

ن عنوا چه بهرأی فرد برای منصب مشخص و تفویض اختیارات به وی است. توضیح اینکه 

رد در ف تسلیم بیعت شود، اماقلمداد میصرفاً انتخاب کردن حق یا تکلیف پذیرفته شود، 

 ت.جلوه بیشتری از حاکمیت الهی را نمودار اسبیعت پس  حاکم است،امر برابر 

لّی ویعت با به ب اقتران یافته است؛ بدین معنا که مسلمانان ملزممفهوم بیعت با التزام 

 ک دارد.شتراهستند. این نوع الزام با دیدگاه طرفداران تکلیف بودن رأی، همخوانی و ا

 ستا تکلیف نوعی دادن یرأه در فرهنگ سیاسی اسالم، کتوان ادعا نمود بدین جهت می

مشارکت  سالمی را رقم زند وکند و صالح حکومت ا شرکت حاکمیت در شخص تا

 شود.جتماعی شمرده میا-سیاسی وی، یک تکلیف شرعی

ردی با فعنا که اگر بیعت، تعهد و التزام و اطاعت کامل است بدین م دهندهلیتشکعنصر 

وظیفه  رابربامام و رهبر بیعت کرد در حقیقت متعهد به اطاعت از امام شده و امام در 

و  ن حاکمشود. بنابراین بیعت یک عقد مستقل است که بیعدالت را متعهد می برقراری

بنای مانتخابات که  برخالفشود. سوب نمیشود و جزء ایقاعات محمردم منعقد می

ود را سازی آن نوعی عقد وکالت)به معنای عام نمایندگی( است و مردم نماینده خموجه

ر ه مردم)دکیطه اختیاراتی نمایند و نماینده نیز در حبرای رقم زدن سرنوشت خود وکیل می

 یعینماید. در نظام حقوقی شاند، انجام وظیفه میقالب قانون اساسی( به وی واگذار نموده

لکه زل شود، بعمردم منتخب  اراده باکه  ستینعقود جایز  جمله ازبیعت برخالف انتخابات 

 شود.از عقود الزم محسوب می
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 ای تعهدی بره است بلکه به معنای پیمانهیچ بیعتی در اسالم برای اعطای والیت نبود 

ظام ن. برخالف آوردینم به دستبوده است و حاکم مشروعیت خود را از طریق بیعت 

ندگی ظام نمایدهند تا در قالب نانتخابات که مردم با ابزار رأی به منتخبان خود وکالت می

أی، رزار با اب انتخابات کارکردی است که در جهت تعیین سرنوشت مردم گام بردارند و

 فرآورده مشروعیت حکومت را به دنبال خواهد داشت.

 جهت همچون ابزاری انتخابات، حداکثری مردم در های مدرن، مشارکتدر نظام

ر عنصر شود؛ بیعت نیز نشانگسنجش میزان پایبندی مردم به اساس نظام سیاسی شمرده می

 توان چنیناشتراک فوق می به وجه شود؛ با توجهپایبندی مردم به نظام اسالمی محسوب می

 لاص با بیعت ینوع رأی، برگه محتوای از نظرادعا کرد که مشارکت در انتخابات با صرف

وام شود؛ چراکه قامّت و امامت محسوب می نظام و تأکید بر عنصر مقبولیّت اسالمی نظام

نماید؛ پس اسالمی را متحقق می دولت حقوقی وی شخصیت امام است و به نظام اسالمی

 م دارد.اما ومشارکت سیاسی مردم در انتخابات، نشان از پایبندی مردم به نظام اسالمی 
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