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Abstract  
Using a genealogical and Ijtehādi method, the present study explores the ethics of candidacy -Tarshih- and 

its decency or indecency impact on the elections as a whole. The main purpose of raising this idea is to give 

awareness to some candidates who are obsessed with the illusion of deontology about the indecency of their 

candidacy in the election process. The results of the study shows that candidacy as a part of the election 

process in the religious ideology is not free from jurisprudential and ethical norms so every person who has 

an indecent motivation is not permitted to be nominated for a position. There are many traditions that forbid 

a human from seeking governance and it is interpreted as greed and acquisitiveness for this world. On the 

other hand, some other traditions that confirm this request are so cautious about the degradation of ethical 

values. Reflection on the arguments for Tarshih can make those candidates participating in the election 

process due to worldly incentives or lack of qualification withdraw and thereby prevent the presence of 

disqualified people in this civil issue. 
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 چکیده
را مورد بررسی قرار  -ترشیح -اخالقی بودن کاندیداتوری، مندی از روش اجتهادی پژوهش حاضر با روشی تبارشناسانه و نیز با بهره

آگاه نمودن برخی ، داده و تاثیر ممدوح یا مذموم بودن ترشیح در کلّیت انتخابات را تبیین کرده است. هدف اصلی از طرح این ایده
از مذموم بودن اصل نامزدی آنان در فرایند انتخابات است. نتایج  -شوند گرایی می که دچار توهّم تکلیف -از نامزدهای انتخاباتی

دهد که کاندیداتوری به عنوان جزئی از فرآیند انتخابات در اندیشه دینی فارغ از هنجارهای فقهی و اخالقی  پژوهش نشان می
ویژه آنکه روایات زیادی وجود دارد که آدمی را از طلب  ای خود را نامزد منصبی نماید. به تواند به هر انگیزه نیست و هر کس نمی

ای  روایاتی که بر چنین مطالبه، نمایند. در مقابل ای را حاکی از حرص و ولع به دنیا تفسیر می مطالبهکنند و چنین  امارت نهی می
تواند برخی از  های اخالقی هستند. تأمل در ادلّه ترشیح می آمیز و نگران فروکاستن ارزش نهند نیز به شدت احتیاط صحّه می

و بدین گونه مانع حضور ، اند را منصرف در فرایند انتخابات شرکت نموده، گینامزدها را که بنا به دالیل دنیوی یا ضعف در شایست
 افراد صالح در این امر مدنی نشوند. 

 

 ترشیح.، کاندیداتوری، اخالق انتخابات، نامزد انتخابات، سقیفه های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

قانونی حق ترشیح یا کاندیدا ترین حقوق سیاسی شهروندان همان است که در اصطالح  یکی از مهم
نامند و بدین معنی است که هر فرد عضو جامعه حق دارد خود را برای تولیت منصب اداره کشور یا  شدن می

، البته بدان شرط که واجد شرایط وارده در قانون اساسی باشد، گذاری نامزد کند عضویت در مجلس قانون
چنین حّقی محروم کرد. درباره تعریف حق قانونی نامزد توان کسی را  بدون دلیل نمی، در چنین شرایطی

زیرا اهتمام بیشتر آنان روی شرایط ، شدن در آثار سیاسی و حقوقی معاصر تعریف روشنی به دست نیامد
اند. در منابع و  نامزد شدن بوده تا تعریف آن؛ چنین پیداست که بنا را بر وضوح بدون نیاز به تعریف آن نهاده

مثابه یک حق سیاسی شهروندان بسیار اندک است و آن را  یز سخنی از حق کاندیدا شدن بهآثار اسالمی ن
ان یافت. با این  تو الی سخنان فقهاء از منصب خالفت و امامت و چگونگی ایجاد آن نمی جز در البه

چنین حقی دو باید بر این نکته تاکید کرد که درباره ، بدون اینکه نیازی به چنین تالشی داشته باشیم، وجود
 نگاه وجود دارد: 

مبنی بر اینکه آیا شریعت اسالمی چنین حقی را برای افراد جامعه ، رویکرد حقوقی است ،نخست
 شناسد یا نه؟  اسالمی به رسمّیت می

مبنی بر اینکه اساسًا داوطلب شدن برای تصّدی منصبی از مناصب ، رویکرد اخالقی است ،دوم
 ذموم؟ امری ممدوح است یا م، حکومتی

کوشد تا از منظری  بیشتر می، پژوهش حاضر بدون اینکه رسالتی در تحلیل رویکرد اول داشته باشد
 چنین حقی را مورد ارزیابی قرار دهد.  -و به نوعی تبارشناسانه -اخالقی

 آغازی بر نامزدی، . سقیفه2
ندارد و بیشتر در مجادالت تباری در آثار فقهی ، مثابه حقی از حقوق شهروندی گفته شد نامزد شدن به

تاریخی شیعیان و اهل تسنن درباره مسأله جانشینی پیامبر اسالم)ص( رخ نمایانده است. از آنجا که اهل 
به نوعی ، باشد معتقد به انتخابی بودن خلیفه می، اعتناء به وصایت نبی گرامی)ص( در غدیرخم سّنت بی

ری ممدوح و معروف دانسته است. ظاهرًا برای نخستین نامزد شدن افراد جهت تصّدی این منصب را نیز ام
آنگاه که ، مسلمانان کاندیدا شدن را در داستان جانشینی پیامبر)ص( در اجتماع سقیفه تجربه کردند، بار

سعد بن عباده خود را برای پست جانشینی کاندیدا کرد و انصار نیز کوشیدند دالیلی برای صالحیت او 
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عمر ، عمر و ابوعبیده عامر بن الجراح را نامزد کردند و در همان حال، نیز ابوبکر دست و پا کنند. مهاجرین
تالش دیگری از سویی ، ابوبکر را به عنوان نامزد مهاجرین پیشنهاد نمودند. قبل از آن رویداد، و ابوعبیده

ندیدای طالب)ع( را کا دیگر صورت گرفته بود. روایت شده است که عباس بن عبدالمطلب علی ابن ابی
 (. 110ص، .تا: ج بی، چنین منصبی کرد )ابن هشام

اند که روایت ابن اسحاق در میان این روایات مختصرتر  بیشتر کتب تاریخی حادثه سقیفه را آورده
ابن سعد و ابن قتیبه آنها را آورده و ، است. البته روایات دیگر نیز هستند که مورخان مشهوری چون طبری

تر شدن  ترین تجارب سیاسی در این مرحله نام برد. جهت روشن توان از قدیمی می اشارت بدین دیالوگ را
 آید:  فرازهایی از این دیالوگ در ادامه می، مسأله

ن اسالم یلتی که شما در دیآن سابقه و فض، نه گفت: ای گروه انصاریس انصار مدیرئ، سعد بن عباده»
ان قوم یش از ده سال در میغمبر خدا)ص( بیستند. پیلتی نین سابقه و فضیل دارای چنیك از قبایچ یه، دیدار

اوردند و یمان نیخود ماند و آنها را به پرستش خدای رحمان و دوری از بتان دعوت نمود و جز اندکی به وی ا
ن او را قدرت بخشند و دشمنان او را ییبه خدا سوگند قدرت نداشتند که از رسول خدا)ص( دفاع کنند و آ

ن بزرگواری و کرامت را به سوی شما یلت را اراده فرمود و این فضیوقتی که خدا درباره شما بهتردفع کنند. تا 
رومند ید و نیمان به او و رسولش را روزی شما گردانید و این خود گردانییسوق داد و شما را مخصوص به آ

د و در ین بودیبرابر متخلفن مردمان در یتر  شما سپرد و شما سخت  ن و جهاد با دشمنانش را بدستیکردن د
م شده و گردن یناخواه در برابر فرمان خدا تسل د تا سرانجام خواهیگران بودین کوشاتر از دیبرابر دشمنان د

ر شما یعملی کرد و عرب در برابر شمش، غمبرش داده بودیای را که به پ شما وعده  نهادند و خدا بدست
در حالی که او از شما خشنود بود و کمال ، ان شما بردیغمبر)ص( را از میخاضع شد. آنگاه خداوند پ

د و سستی در یرید که خالفت او حق مسلم شماست و کار را بدست گیپس متوجه باش، ت را داشتیرضا
د! سخن سعد بن عباده به یتر هست  ستهید که شما از هر کسی بدان سزاوارتر و شاین باره به خود راه ندهیا

ن است و ما از دستور یح و سخن حق همیرفته و گفتند: رأی صحیسخن او را پذ د و انصار همگییان رسیپا
سته و یت نموده و مورد قبول مردمان شایم سپرد و تو را کفایم کرد و رهبری را به تو خواهیچی نخواهیتو سرپ

اح شتابان به همراه ابوعبیده جر، ز خواهی بود. چون خبر این اجتماع به گوش ابوبکر و عمر رسیدیمان نیباا
ولی ، خواست کار را برای ابوبکر آماده سازد  د و مییرو به سقیفه نهادند. عمر خواست لب به سخن بگشا
ز هرچه خواستی بعد از من بگوی. ابوبکر یم و تو نیابوبکر جلوی او را گرفته و گفت: بگذار من سخن گو
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ن حق یت و دی)ص( را به هدامحمد، لب به سخن گشوده و پس از ذکر شهادتین گفت: خدای عّزوّجل
م و یرفتیآن را پذ، ی نمودیها و افکار ما را بدو راهنما مبعوث فرمود و مردم را به اسالم دعوت کرد و خدا دل

م. از نظر نسب و نژاد یل رسول خدا)ص( هستیره و فامیگر به دنبال ما مسلمان شدند و ما عشیمردم د
اران یز انصار و یش دارد. شما نیوندی از خویل عرب پیله از قبایش در هر قبیم و قریها را دار ن نسبیبهتر

ن و در ید و برادران ما در کتاب خدا و در دیسر او بود  اری کرده و پشتیغمبر خدا)ص( را ید که پیخدا هست
ن آنها یتر  ن مردم در نزد ما و گرامییتر د و شما محبوبیما هست  كیشر، میگری که ما در آن هستیر دیهر خ

د تا در برابر مقدرات الهی راضی بوده و در مقابل مقامی را که یتر هست  ستهید و از هر کس شایر ما هستب
د که به برادران مهاجر یاز هر کس سزاوارتر، دیم باشیتسل، خداوند برای برادران مهاجر شما مقرر فرموده

د و مهاجران را بر ینظر کرد صرفی خود ید که در هنگام سختی از دارایها هست شما همان، دیخود رشك نبر
د و کسی مقام و منزلت شما انصار را نزد ما نخواهد داشت. یثار نمودیبه آنها ا  خود مقدم داشته و نسبت
و مقام و منزلت وزارت از آن شما باشد. آنگاه ُحباب بن ُمنذر از جای برخاست ، فرمان و حکومت از آن ما

زمام امور حکومت را خود به دست بگیرید که این مهاجران در ، و خطاب به انصار گفت: ای گروه انصار
کنند و هیچ گردنکشی را زهره آن نیست که سر از فرمان شما بتابد.  شهر شما و زیر سایه شما زندگی می

کارتان را به تباهی و فساد خواهد کشید و شکست ، از دو دستگی و اختالف بپرهیزید که اختالف، پس
جز آنچه که از  در خواهد شد. اگر اینان زیربار نرفتند و به ست و حکومت از چنگتان بهخواهید خورد و ریا

گزینیم و آنها هم  در آن صورت ما از میان خودمان فرمانروایی برمی، چیزی دیگر نگفتند، ایشان شنیدند
شود و دو  نمیبرای خودشان امیر انتخاب کنند. در اینجا عمر از جای برخاست و گفت: هرگز چنین کاری 

گنجد. به خدا سوگند که عرب به حکومت و فرمانروایی شما سر فرود نخواهد  شمشیر در یک غالف نمی
در حالی که پیامبرشان از غیر شماست. اّما عرب با حکومت و زمامداری کسی که از خاندان نبوت و ، آورد

دلیل و برهانی قاطع ، با ما برخیزد مخالفت نخواهد کرد. ما در برابر کسی که به مخالفت، پیامبری باشد
کند و با ما بر سر آن  داریم و آن اینکه چه کسی حکومت و فرمانروایی محّمد)ص( را از چنگ ما بیرون می

در صورتی که ما از بستگان و خاندان او هستیم؟ مگر آن کس که به ، خیزد به ستیزه و مخالفت برمی
به سخن آمده ، دندیبه گرداب هالکت افتاده باشد. انصار که چنان د یا به گناه آلوده شده یا، گمراهی افتاده

چ کس یم برد و هیبر شما رشك نخواه، ری که خداوند به سوی شما سوق دادهیبه خ  گفتند: به خدا ما نسبت
ی نده کسیم که در آیم آن را داریم و بینده را داریولی ما ترس آ، ستیتر از شما ن دهیتر و پسند نزد ما محبوب
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کی از یم با یرو ما حاضر نیمتصّدی خالفت گردد و مسّلط بر کار شود که نه از ما و نه از شما باشد و از ا
م و چون وی از یکی از انصار را به خالفت انتخاب کنینکه پس از مرگ او یمشروط بر ا، میعت کنیشما ب

کی از انصار یی از مهاجر و کی شه روی نوبت یب برای همین ترتین و به همیکی از مهاجری، ا رفتیدن
را اگر قرشی )و مهاجر( خواست یز، ز خواهد شدیفه نیل خلیباشد و ضمنًا موجب تعد  متصّدی امر خالفت

، رد و بالعکس. ُحباب بار دیگر برخاست و گفت: ای گروه انصاریگ  انصاری جلوی او را می، شود  منحرف
گوش ندهید که حق خود را در حکومت و زمامداری  دست به دست هم بدهید و به سخن این مرد و یارانش

ایشان را از سرزمین خود بیرون کنید و حرف ، از دست خواهید داد. اگر اینان زیربار خواسته شما نرفتند
شما از آنان به فرمانروایی ، به خدا قسم، خود را به کرسی بنشانید و زمام امور را به دست بگیرید که

به ضرب شمشیر شما سر فرود آوردند و به این آیین گرویدند. به خدا قسم چناچه کافران ، سزاوارترید؛ چه
شما ، گیریم. ابوعبیده خطاب به انصار گفت: ای گروه انصار بخواهید جنگ و خونریزی را از سر می

نخستین کسانی بودید که به یاری رسول خدا)ص( و دفاع از دین برخاستید. اکنون در تبدیل و تغییر دین و 
به خدا ، نخستین کس نباشید! سپس بشیر بن سعد خزرجی گفت: ای گروه انصار، ساس وحدت مسلمانانا

ایم و در این  قسم که ما در جهاد با مشرکان و پیشگامی در پذیرش اسالم دارای موقعیت و مقامی واال شده
ایم.  چیزی نخواسته، نجز خشنودی خدا و فرمانبرداری از پیامبر)ص( و بردباری و خودسازی نفسما به، امر

بر مردم گردنکشی کنیم و بر آنان مّنت بگذاریم و آن را ، پس شایسته نیست که ما با داشتن آن همه فضایل
او در این مورد بر ما مّنت نهاده ، نعمت ماست وسیله کسب مال و منال دنیای خود سازیم. خداوند ولی

دست گرفتن  ترند و در به اش به او نزدیک فراد قبیلهبدانید که محمد)ص( از قریش است و ا، است. ای مردم
با ، خواهم که هرگز مرا نبیند که در امر حکومت ریاست و حکومتش از دیگران سزاوارتر؛ و من از خدا می

آنان به نزاع برخاسته باشم. پس شما هم از خدا بترسید و با آنان مخالفت نکنید و در امر حکومت با ایشان 
ده هستند ین عمر و ابوعبین وقت ابوبکر از جا برخاست و گفت: ایید و دشمنی نکنید. در ابه ستیزه برنخیز
ن ییم و تو بهترید؟ آن دو گفتند: به خدا سوگند ما بر تو سبقت نجویعت کنید بیخواه  می  با هر کدام که

، ن استیرنامه دن بیای و نماز بهتر  غمبر)ص( نماز خواندهیهستی و به جای پ«  نیثانی اثن»مهاجران و 
ده خواستند با ین که ابوبکر دستش را جلو برد و عمر و ابوعبیم؟ همیعت کنیش آر تا با تو بیخود را پ  دست

عت نمود. حباب بن منذر که یش از آنها با ابوبکر بیدستی کرد و پ شیر بن سعد برآمد و پیبش، عت کنندیاو ب
ن کار یزی تو را بر این بر تو که به خدا سوگند چینفر، ریاد زد: ای بشیفر، او را مخاطب ساخته، دیچنان د
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ن ماجرا وقتی یعنی سعد بن عباده( بردی. به دنبال ایات ) لهیجز حسد و رشکی که بر هم قب، وادار نکرد
یِر ْبن ِسماک، عت نمودیکی از رؤسای خزرج با ابوبکر بیفه اوس مشاهده نمودند که یطا ید ْبن ُحض  ز ین ُاس 

ل نبود که یبا وی ما  اوس بود و به خاطر همان حسدی که با سعد بن عباده داشت و روی رقابتس یکه رئ
« عت کردندیله اوس با او بیعت وی همه قبیبا ب، عت کردیبرخاست و با ابوبکر ب، سعد بر آنها امارت کند

 (.110ص، .تا: ج بی، )ابن هشام
از فرایند انتخاب خلیفه اول در سقیفه بود که در گزارشی ، آنچه از زبان ابن اسحاق درباره سقیفه آمد

، ای در سقیفه گیری چنین مباحثه غیاب علی)ع( و حامیان او در مدینه به وقوع پیوست. از نظر تشیع شکل
برخالف توصیه پیامبر)ص( در مسأله جانشینی در داستان غدیر بود. بنایی در این اجتماع نهاده شد که 

های بعدی  اما خالفت، سیاسی خلیفه در اندیشه سیاسی تسنن را بنیان نهدتوانست نظریه مشروعیت  می
های خلیفه کوتاه آمد. با این  ای عدول کردند و هم از شرایط و ویژگی نشان داد که آنان هم از چنین شیوه

 هدف از بازگویی حادثه سقیفه بیان چندین امر است: ، همه
مسلمانان درباره  از رحلت پیامبر)ص( است که در آن ترین حادثه سیاسی پس ( سقیفه اولین و مهم5
  ترین مسایل خالفت یعنی نامزد شدن و نیز انتخابی یا انتصابی بودن خالفت به مجادله علنی پرداختند. مهم

اما توانست مسأله ، ( گرچه این اجتماع بدون حضور امام علی)ع( برپا گردید و مسیری متفاوت یافت.
 تبعًا انتخابی کردن منصب خالفت در میان اهل سّنت را قانونی و شرعی نماید. کاندیداتوری افراد و 

اما توانست برای اولین بار مسأله کاندیدا شدن ، رغم مناقشاتی که بر محتوی سقیفه وجود داشت ( به3
 را در میان دو گروه انصار و مهاجرین به بحث گذارد و بر آن استداللی دست و پا نماید. 

 اخالقی بودن کاندیداتوری. شرعی و 3

رغم اتفاقی که در سقیفه افتاد و برای تعدادی از مسلمانان قانونی بودن کاندیداتوری و انتخابی بودن  به
اما همواره این پرسش در میان فقیهان و نیز عالمان علم اخالق مطرح گردید که آیا ، خالفت را مدلل کرد

رای منصبی نامزد کنند؟ از ظاهر آنچه در سقیفه رخ داد چنین دهد که خود را ب دین به شهروندان اجازه می
بلکه این کار از سوی کسان دیگری ، متداول نبوده است، آید که خود را نامزد کردن از سوی فرد برمی

 در فرضی که خود، رو مانند کاندید شدن سعد بن عباده از سوی انصار. از این، صورت گرفته است
فعلی ، قضاوت و ریاست جمهوری نامزد کند، منصبی مثل نمایندگی مجلس خویش را برای احراز، فرد
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 انجام داده است یا نه؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه وجود دارد: -و تبعًا شرعی -اخالقی

 . مخالفان ترشیح )نامزدی(3-0
وناگون های گ مخالف کاندیداتوری افراد برای پست، بنا به دالیل اخالقی، برخی از عالمان دینی

باشد و جلو انداختن خویشتن بر منصبی به  از نظر آنان چنین کاری نشان از عدم تزکیه فرد می، اند شده
روایات زیادی وجود دارد که جملگی بر ، نوعی حرص ورزیدن به مناصب دنیوی است. در منابع اهل سّنت

 :.531، نجفی) رجواهمذمت تقالی فرد جهت بدست آوردن مناصب حکومتی تاکید دارند. صاحب 
 کند: ها را نقل می کی از آنی( در بحث قضا نیز .0 ص، 02 ج

ال تسأل االماره فانك »صحیح بخاری از عبدالرحمن بن سمره آورده که رسول خدا)ص( به من فرمود: »
عنی رسول خدا)ص( به ی»، «هایر مسأله اعنت علیتها عن غیو ان اعط، هایتها عن مسألة وکلت الیان اعط

، را اگر مقامی را با داوطلبی دارا شوییز، امارت و منصب را خواهان مباش»فرمود: ، رحمان بن بکرهعبدال
، ولی اگر بدون خواهش به مقامی برسی، ی متوجه خودت خواهد بودیها به تنها تیتحمل تبعات و مسئول

 (..0.ص، 5ج :ق50.0، )ابن حجر عسقالنی« ت خواهییبذل عنا، درباره آن

کند.  روشنی از درخواست دریافت پست امارت و سعی برای رسیدن به آن نهی می این حدیث به
امبر)ص( وارد شدیم. یابوموسی اشعری در روایت دیگری آورده که من به همراه دو نفر از پسرعموهایم بر پ

، ت و حکومت دادهیکی از آن دو گفت: ای رسول خدا! ما را بر قسمتی از آنچه خداوند تو را بر آن والی
ه ال نولی علی هذا العمل احدًا »ن را گفت. حضرت فرمود: یر ایز سخنی نظیگری نیزمامداری ده. د انا و اللا

 ، میکن ها کسی را متصدی و متولی نمی تین مسئولیبه خدا سوگند! ما بر ا»، «هیسأله وال احدًا احرص عل
 :ق50.0، د )ابن حجر عسقالنیاگر خواستار و داوطلب آن باشد و اگر بر آن حرص و طمع داشته باش

(. این حدیث بنیانگذار یک قاعده اسالمی در محروم نمودن کسی است که متقاضی .0.ص، 52ج
 :م5130، شود که خواهان آن باشد )اسد واگذار نمی شود: والیت به کسی رو گفته می منصبی باشد. از این

 کند:  (. ابوموسی اشعری نیز نقل می.1-15ص
یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپم قرار ، خدمت رسول)ص( آمدم، اشعری همراه با دو تن»

گرفته بودند. هر دو از پیامبر)ص( درخواست کردند کار و مسئولیتی به آنان واگذار کند. پیامبر)ص( در 
فرمود: ابوموسی! تو چه گویی؟ عرض کردم: سوگند به آنکه تو را به حق روانه ، زد همان حال که مسواک می
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اند و من احساس نکردم که آنان خواهان مسئولیت باشند.  مرا از نّیت خویش باخبر نکرده، کرده است
وانگهی ، اما تو برو ای ابوموسی، کنیم که خود خواهان آن باشند فرمود: ما کار خود را به کسانی واگذار نمی

، .5ج :م5105، )نووی« ا گماردمعاذ بن جبل را بر آنج، سپس به دنبال او، یمن روانه کرد او را به سوی
 (. 20.ص

« ه ال تطلبیالوال»فصلی تحت عنوان ، برخی از عالمان اهل سّنت در منابع خود، ملهم از اخبار فوق
ه فی اصالح یاسه الشرعیالس»ه در کتاب معروف خود یعنی یمیابن ت، رسد مبتکر آن اند که به نظر می گشوده

باب النهی عن ، کتاب االماره»تحت عنوان ، ات مذکوریروا، ح مسلمیباشد. البته در صح« الراعی و الرعیه
 آمده است. « طلب االماره

 . موافقان ترشیح )کاندیداتوری(3-2
اما بدان شرط که از باب حرص بر ، بینند برخی دیگر مشکلی در امر کاندیداتوری نمی، در مقابل

(. آنان 3.5ص :تا بی، د نظر بیابد )انصاریمصلحت عمومی باشد و فرد نامزدی خود را شایسته منصب مور
راه نینداختن دعوا و منافسه بر سر آن و ّحب جاه است. از ، معتقدند مقصود از نهی درخواست منصب

، رو هر کس قصدی جز مصلحت عمومی و حرص بر خدمت به مردم قصد دیگری نداشته باشد این
ز سهل بن سعد نیز آمده است که رسول خدا)ص( شود. در روایتی ا مشمول نهی وارد در این احادیث نمی

 در روز خیبر فرمود:
کند و خدا و پیامبرش  دهم که خداوند پیروزی را روی دست او نصیب می پرچم را به دست کسی می»

خدا و پیامبر نیز او را دوست دارد. مردم در انتظار بودند شب زود تمام شود تا ببینند پرچم را ، را دوست دارد
دهد؟ همگی آرزو داشتند پرچم به دست آنان داده شود. پیامبر)ص( فرمود: علی بن  چه کسی میبه دست 

نالد. گفت: به دنبالش بفرستید. او را به خدمت  از درد چشم می، ابیطالب کجاست؟ عرض شد: یا رسوالله
درد نکرده  چنان شد گویی هرگز، رسول خدا)ص( آوردند. آب دهان را در چشمش کرده و بر آن دعا خواند

 (.031ص، 3ج :ق50.0، )ابن حجر عسقالنی« وانگهی پرچم را بدست او داد، است

کردند امیر برگزیده فردای آن شب توسط  این حدیث تصریح دارد که همه مسلمانان در آن شب آرزو می
من عمر گفت: ، آمده است، رسول الله)ص( باشند. در حدیث دیگری نیز که مسلم از ابوهریره نقل کرده

عمر و ، اگر در طلب امارت کاستی وجود داشت، تردید جز آن روز هیچ وقت آرزوی امارت نکردم. بی
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(. طبری نیز در تاریخش 033ص :همان (دادند سایرین از صحابه برای آن از خود تمایل و حرص نشان نمی
، دیگری انصراف دهدخواست که یکی از آنان به نفع  آورده که عبدالرحمن بن عوف از علی)ع( و عثمان می

، 1ق: ج5303، کرد )طبری ولی هر دو سکوت اختیار کردند که بر تمایل آنان به خالفت داللت می
 کند:  در این باره اضافه می، (. ماوردی که خود از طرفداران این نظریه است33ص

خواست امامت نیز در ، آید جمهور علما و فقها بر این رأی هستند که تنازع عیب و مانع به شمار نمی»
نه خواهانی از آن باز داشته شد و نه راغبی در آن ، زیرا اهل شوری بر سر آن با هم نزاع کردند، مکروه نیست

 (.3ص م:5121، )ماوردی« از آن منع گشت
عت همگانی یر پس از بیاست خود آورده است که طلحه و زبینوری نیز در کتاب امامت و سیبه دیابن قت

ك یکه در زمامداری با تو شر نیم بر ایا عت کردهینزد آن حضرت آمده و گفتند: با تو ب با حضرت علی)ع(
وگو نشست و از وی نظر خواست.  آن حضرت با ابن عباس به گفت، وگوی آنان با امام م. پس از گفتیباش

به ر را به حکومت بصره و طلحه را یابن عباس گفت: به نظر من آن دو خواهان حکومت هستند. پس زب
اگر حرص ، ار استیوای بر تو! در کوفه اموال و مردان بس»د و فرمود: یحکومت کوفه بگمار. حضرت خند

، به غیر از این روایات 5«.ممکن بود به آنان نظری داشته باشم، بر من آشکار نشده بود، ن دو بر زمامدارییا
 آیات شریفه قرآن وجود دارد که بر همین مفاد داللت دارند: 

ق  » ل  ا ُسل  و  نا ت  ْلق  یْد ف  أ  ان  و  ی ُکْرِس یم  ل  ا ع  ب  اْغِفْر لِ ین  ال  ر  اب.ق  ن  دًا ُثما أ  س  ْب لِ  یِه ج  ه  ِغ یُمْلکًا الا  یو  ْن  ینب  ٍد م  ح 
 
ِْل

ْعِد  اب.ُ  یب  ها نت  اْلو  ك  أ  ُه الر   ِإنا ا ل  ْرن  خا س  ْجرِ یف  اء ح   یح  ت  ْمِرِه ُرخ  الشا یِبأ  اب  و  ص  اص.یاِط یُث أ  وا غ  اء و  نا رِ  ن  ُکلا ب  آخ  ن  یو 
نِ  را ْمِسْك ِبغ   ین  فِ یُمق  ْو أ  اْمُنْن أ  ا ف  اُؤن  ط  ا ع  ذ  اِد .ه  ْصف 

 
آٍب یاْْل ُحْسن  م  ی و  ُزْلف  ا ل  ن  ُه ِعند  اٍب و  ِإنا ل  مان را یما سل»، «ِر ِحس 

کرد. گفت: پروردگارا! مرا ببخش و  م. سپس او به درگاه خداوند توبهیم و بر تخت او جسدی افکندیآزمود
ای. پس ما باد را مسّخر  ار بخشندهیچ کس نباشد که تو بسیحکومتی به من عطاء کن که پس از من سزاوار ه

، مین را مسّخر او کردیاطیبرود. ش، خواهد م تا به فرمانش به نرمی حرکت کند و به هر جا که او مییاو ساخت
ن عطای یم. ایر تحت سلطه او قرار دادین( را در غل و زنجیاطیگری )از شیروه دهر بّنا و غواصی از آنها را. گ

امساك کن و ، خواهی ببخش و از هر کس که می، نییب خواهی و صالح می به هر کس که می، ما است
« کو استیمان نزد ما مقامی است ارجمند و سرانجامی نین هستی(. برای سلیست )تو امیحسابی بر تو ن

                                                           

 .53 ص، 3 ج، ره نبوییس، مصطفی دلشاد تهرانی :؛ به نقل از .1 ص، 5 ج، اسهیاالمامة و الس، نورییبه دیقت .5
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 (.02-30، )ص
ِلُك اْئُتونِ  و  » یا اینکه در آیه دیگر آمده است که: ال  اْلم  ْفِس  یق  ْخِلْصُه ِلن  ْست  ك  الْ  یِبِه أ  ال  ِإنا ُه ق  م  لا ا ک  ما ل  د  یف  ا یْوم  ل  ن 

مِ یِمِک  ْلنِ یٌن أ  ال  اْجع  ْرِض ِإن   یٌن. ق 
 
آِئِن اْل ز  ی خ  ل  فِ  یع  لِ یح  ا لِ یٌظ ع  ن  کا ِلك  م  ذ  ک  ْرِض  یوُسف  فِ یٌم و 

 
ا ح  یاْل ُأ ِمْنه  وا ب  ُث یت 

اُء ُنِص ی ال  ُنِض یش  اء و  ش  ن نا ا م  ِتن  ْحم  ْجر  اْلُمْحِسنِ یُب ِبر  د تا وی را یاوریوسف را نزد من بیپادشاه گفت: »، «ن  یُع أ 
مورد گاهی واال داری و یگفت: تو امروز نزد ما جا، وگو کرد مخصوص خود گردانم. هنگامی که با او گفت

گاهم.  که من نگاه، ن )مصر( قرار دهین سرزمیوسف گفت: مرا سرپرست خزایاعتماد هستی.  دارنده و آ
د )و تصرف یگز در آن منزل می، خواست م که هر جا میین مصر قدرت دادیوسف در سرزمینگونه ما به یا

ع یکوکاران را ضایتالش نم و یبخش می، م(یسته بدانیم )و شایکرد(. ما رحمت خود را به هر کس بخواه  می
)ع( داوطلب  وسفیمان)ع( و یحضرت سل، ی که نقل شدیها هی(. براساس آ11 – 10، وسفی« )میکن نمی

که داوطلب  نیلی باشد بر ایتواند دل ن مییز به آنان عطاء فرمود. ایحکومت و وزارت شدند و خداوند ن
 دارد.ز است و منعی نیجا، ستگییاقت و شایدر صورت داشتن ل، شدن

مقاومتی داشته ، اتیح آیدر برابر مدلول صر، رسد ادّله روایی مخالفان ترشیح رو به نظر می از این
دهد که  ای شرح می به گونه، ای را از شرائع االسالم مسأله، ز در بحث قضاوتیباشند. صاحب جواهر ن

ط را یالشرا ( قاضی جامعد: اگر امام)عیگو د. صاحب شرائع مییآ ات درمییتًا موافق با مضمون آینها
را قضاوت از باب امر به معروف و نهی از یز، آن قاضی واجب است خود را به امام معرفی کند، شناسد نمی

ل مقدمه امر به معروف و نهی از منکر واجب بوده و یرا تحصیز، دیگو منکر است. صاحب جواهر می
در صورت انحصار قاضی در ، معرفین وجوب یل است. البته ایالتحص ز مقدمه واجبیمعرفی شخص ن

نجا صاحب جواهر به یوگرنه حتی در استحباب معرفی هم اشکال است. در ا، باشد ن شخص مییوجود ا
ه بن بکره اشاره مییهمان حد کند که اگر کسی به  ان استدراك مییولی در پا، کند ث نبوی خطاب به عبداللا

ست معرفی خود و داوطلبی برای قضاء استحباب و ید نیعب، خود وثوق داشته و هدفش اقامه کلمه حق باشد
: .531، ن قاضی جور شود )نجفییا جانشیحتی اگر بنا باشد پول بدهد تا قاضی شود ، رجحان داشته باشد

 (. 05 ص، 02 ج
ن داوطلبی یبرای خدمت و اعالی کلمه حق و ب، ن داوطلبی منصبید بیرسد که با به نظر می، رو از این

ات و اخبار جمع کرد. در کتاب ین آیل قائل شد و بدین گونه بیتفص، طلبی و حرص بر مقام تبا هدف قدر
ف ابوبکر الطرطوشی بابی گشوده شده است ی( تأل1. ق: ص5051، طرطوشی مالکی فهری)الملوك سراج 
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و  مانیامبرانی مانند حضرت سلیرا پیز، مان پرداخته استیه طلب ملك توسط حضرت سلیکه در آن به توج
ن و منحصر ین منصب در او متعیوسف که تصّدی ایژه حضرت یو اند؛ به هدفی جز خدمت نداشته، وسفی

وسف قصد داشت تا احکام الهی را اجرا کند و اقامه حق و بسط ی، ر کشافیبوده و به قول زمخشری در تفس
ت و مقام را با هدف یتولد. پس یآ ن کار برنمییر از او از عهده ایچ کس غیدانست که ه د و مییعدل نما

، . ق: ج5023، ا )زمخشریینه به علت دوست داشتن سلطنت و دن، کرد جلب رضای خدا طلب می
، )طباطبائی کند تی از امام رضا)ع( اشاره مییبه روا، ه فوقیل آی(. عالمه طباطبائی نیز در ذ013 ص

ه یوسف تشبیرت توسط حضرت رش وزایعهدی مأمون را به پذ تیرش والی( که پذ23. ص، 53 م: ج5133
ر خداوند در آیات یتقر، تر شود. از همه مهم وسف محسوب مییری بر روش حضرت ید که تقریفرما می

چه را  درنگ آن بلکه بی، وسف را مذموم نشمردیمان و یمذکور است که نه تنها داوطلب شدن حضرت سل
در کشاف از قول رسول خدا)ص( نقل  ش از آن به آنان عطاء فرمود. هرچند زمخشرییبلکه ب، خواستند

ك ی، ولی چون داوطلب شد، گرفت فورًا منصب را می، شد وسف داوطلب نمییکرده است که اگر حضرت 
ا انسان یان آمده است که به امام صادق)ع( عرض کرد: آیاشی از قول سفیر عیر افتاد. در تفسیسال به تأخ

ف یازمند به تعریاگر مضطر و ن، بله»حضرت فرمودند: ه نفس کند(؟ یف کند )تزکیتواند از خود تعر می
و قول عبد صالح « میظ علیاجعلنی علی خزائن االرض انی حف»وسف را که یای قول  دهیشد. مگر نشن
وسف و یط حضرت یش حاکی از اضطراری بودن شراین فرمایا«. نیانی لکم ناصح ام»)هود( را که 

 وده است.در شخص او ب، انحصاری بودن خدمت به مردم

 . قول مختار 0
داوطلب ، تر آن است که فرد كینزد، اطیجه گرفت که بهتر و به احتیتوان نت می، از مجموعه مطالب فوق

رد و از عوارض آن مصون باشد و یطلبی قرار نگ طلبی و قدرت استیمنصب نشود تا در معرض تهمت ر
ی باشد که احساس کند جز او کسی توان ا ط به گونهیکه شرا نیمگر ا، ت او محفوظ بماندیعّزت و شخص

ط الزم برای تصّدی یدارای شرا، در صورتی درست است که فرد، ن مطالبیالبته همه ا ن کار را ندارد.یا
ق اولی کار ناپسندی یبه طر، ط مذکور نبودیمنصب مورد نظر باشد. حال اگر کسی داوطلب شد و دارای شرا

ثی از یحد، نهین زمیتقنینی و قضائی گزینش شود. در ا، مور اجرائید برای تصّدی ایانجام داده است و نبا
زمانی ابوذر از رسول خدا)ص( خواهش کرد که امارت و ، عه نقل شده که براساس آنیق اهل سّنت و شیطر
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امت خزی و ندامت؛ و برای ین امانت است و در قیفی و ایمنصبی را به او بدهد. حضرت فرمود: تو ضع
، چه را برای خود دوست دارم من آن»، «انی احب لك ما احب لنفسی»فرمود: ، ناراحت نشودکه ابوذر  نیا

ق: 5351، ؛ مجلسی503 ص، 3 م: ج5105، )نووی« دهم ت نمییز دوست دارم؛ ولی به تو مسئولیبرای تو ن
 سد:ینو ث میین حدیل ایدر ذ، ح مسلمیمحقق صح، (. محمد فؤاد الباقی021 ص، .. ج

ژه درباره کسی یو به، است ز از داوطلبی برای مناصبیك اصل برجسته درباره پرهیانگر یب، ثین حدیا»
 «.ف باشدیف واگذار شده به او ناتوان و ضعیکه در تحمل وظا

مانی یی و پشیآبرو بی، ان آنیتی قرار دهد که پایمؤمن حق ندارد خود را در معرض مسئول، رو از این
ل کردن خود را یکه مؤمن حق ذل نیعی وارد شده است مبنی بر ایی شیاری در جوامع روایث بسیاست. احاد

ذّل ینبغی للمؤمن ان یال »د: یفرما ثی از رسول خدا)ص( است که مییحد، اتین روایاز جمله ا، ندارد
، (0.0 ص، 55 : جق5050، )حر عاملی «قیطیتعرض بما ال یذّل نفسه؟ قال: یف یل له: و کینفسه. ق

افتد؟ فرمود: خود را داوطلب  ده شد: چگونه به ذلت مییندازد. پرسید را به ذلت بحق ندارد خو مؤمن»
است ید به ریتجربه خودرأی نبا فرد کم»د: یفرما ش از توان او است. امام صادق)ع( نیز مییکاری کند که ب

شنهاد یو پبلکه اگر به ا، د داوطلب شودیانسان نبا، در صورت ناتوانی، ن اساسی)همان(. بر ا« طمع بندد
، در صورت ناتوانی، را خزی و ندامتیز، ردید آن را بپذینبا، رت و شناختی که از خود داردیبا بص، هم شد

جا  نیشود. پرسشی که در ا د مییهرچند در صورت داوطلب بودن تشد، ستیر مدار داوطلبی و عدم آن نیدا
العملی  چه عکس، شنهاد شدیاو منصبی پط الزم بود و به ین است که اگر کسی دارای شرایا، شود طرح می

ن است که مسأله دارای دو صورت است: گاهی منصب با شأن فرد سازگار بوده و ید انجام دهد؟ پاسخ ایبا
توان و ، توان با شأن تفاوت دارد. گاهی منصب با شأن او تناسبی ندارد. روشن است که، ای از موارد در پاره

 باشد. باالتر می، دولی شأن فر، ط کار محرز استیشرا
، دگاه شرع و عقلیدر د، ن منصبیرش ایپذ، در فرضی که منصب با شأن او سازگار است، رو از این

اتی است که از فضل یره نبوی)ص( مشحون از روایی و سیهای روا باشد. کتاب ده مییامری مطلوب و پسند
 ،52ج :ق5351، مجلسی)اند  گفتهخن منصبان توانا و خدوم و عادل س ان امور و صاحبیفراوان برای متصد

ه الهیئًا فحسنت سیمن وّلی من امور اّمتی ش»د: یفرما (. رسول خدا)ص( می.3- 35ص به فی یرته رزقه اللا
اگر کسی متصدی امری از امور اّمت من شود و خوب از عهده »، (31 ح، 311 ص، .3 )همان: ج «قلوبهم

من توّلی امرًا من امور الناس کان حقا »د: یفرما صادق)ع( نیز میابد. امام ی بت مییدر دل مؤمنان ه، دیبرآ
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ه عزوجل ان  هر کس متولی و »، (50 ح، 302 )همان: ص «دخله الجنهیامه و یوم القیؤمن روعته یعلی اللا
من دارد و وارد بهشت یاو را از ترس ا، امتیبر خدا حق است که روز ق، متصدی خدمتی از مردم شود

ی دیگر امام صادق)ع( به نّجاشی که فرماندار اهواز شده و از آن حضرت درخواست در حدیث«. کند
خوشحال شدم که منصب گرفتی و به خدمت مشغول » سد:ینو می، ت خود کرده بودیریی برای مدیراهنما

ها را  برهنه، به آنان عزت بدهی، اد محرومان برسیین علت است که به فریشدی. خوشحالی من بد
، از مؤمنی را برآورده کندیجاد کنی ... هر کسی نیت ایت کنی و برای آنان امنیفان را تقویضع، بپوشانی

گزاری  ازهای او بهشت است. هر کس خدمتیکی از نیکند که  اری از او برآورده مییازهای بسیخداوند ن
لا »خداوند ، ردیمؤمنی را برعهده بگ  «.دارد را به خدمت او وامی «ُدون  ِوْلداٌن ُمخ 

د و ینگونه مورد تمجیا، رش منصب توسط نجاشی در دستگاه باطل با هدف خدمت به مردمیقتی پذو
رش منصب در صورت وجود حکومت حق و تناسب با شأن نیز یپس پذ، ردیگ د امام صادق)ع( قرار میییتأ

شأن شنهاد تصدی شغلی در خور یط منصبی است و به او پیموجب اجر و پاداش است. اگر فردی واجد شرا
شمار  امری ممدوح به، تیرش مسئولیز از پذیپره، ز وجود داردیتر و اصلح از او ن ستهیولی شخص شا، شده
وم یزل امرهم فی سقاٍل الی یهم اعلم منه او افقه منه لم یمن اّم قومًا و ف»د: یفرما آید. رسول خدا)ص( می می
ان آنان اصلح از او یکه م در حالی ، ردیرا بپذاست گروهی یهر کس ر»، (3. ص، 5 تا: ج بی، )برقی« امهیالق

 . «وسته کارشان در پستی و سقوط استیپ، وجود دارد
گاهانه و فعال درصدد ، ناگفته پیداست همه آنچه در تبیین قول مختار آمد اشاره به شرایطی دارد که فرد آ

ن را ممدوح یا مذموم توان آ است که می -اعم از دولت دینی و غیردینی -پذیرش مسئولیتی در حکومت
انفعال برگزیند و در غیاب  -که شایستگی پذیرش منصبی دارد -تقلی کرد. این بدین معناست که اگر فردی

ح  ال »روایت تردید مبتالء به امری غیر اخالقی شده و مشمول مذمت  بی، سیاست زندگی کند ْصب  ْن ا  مُّ یم  ْهت 
ل  یِبُاموِر اْلُمْسِلم ْنُهْم و  ین  ف  ُجاًل  س  م  ِمع  ر  ْن س  ْلُمْسِلمینادی یم  ْم یا ل  ل  ل  ین  ف  ق: 5351، )مجلسی «س  ِبُمْسِلٍم یِجْبُه ف 

رو سخن کنونی اشاره به مواردی است که فرد فعاالنه قصد مشارکت در  شود. از این می( 331، ص35ج
  اما توانایی و قصد او در تحلیل صحت اقدامش دخالت زیادی دارد.، قدرت دارد

 گیری . نتیجه5
مروری بر آنچه آمد نشان داد که کاندیداتوری به عنوان جزئی از فرآیند انتخابات در اندیشه دینی فارغ از 
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ای خود را نامزد منصبی نماید. بویژه  تواند به هر انگیزه هنجارهای فقهی و اخالقی نیست و هر کس نمی
ای را حاکی از حرص  کنند و چنین مطالبه ت نهی میآنکه روایات زیادی وجود دارد که آدمی را از طلب امار

نهند نیز به شدت  ای صّحه می روایاتی که بر چنین مطالبه، نمایند. در مقابل و ولع به دنیا تفسیر می
 رسد:  های اخالقی هستند. در جمع بین این دو دسته روایات به نظر می آمیز و نگران فروکاستن ارزش احتیاط

ط مثل تخصص یدر صورت ناتوانی و عدم احراز شرا، و داوطلب شدن برای منصبز از تصّدی ی. پره5
 الزم.

 ی.یدر صورت توانا، ز از تصدیی. عدم پره.
 در صورت عدم تناسب آن با شأن.، ز از تصدی منصبی. پره3
 .اصلح از او وجود دارد.، ز از تصدی منصبی که برای آنی. پره0

های پیشینی است که توجه به آنها در برگزاری یک  ی بر ارزشتوان گفت انتخابات مبتن در مجموع می
کنده از مسئولیت ضرورت دارد. طبق چنین مبانی دین تواند به صرف  ای هر کس نمی شناسانه انتخابات آ

خواهان دارد و یا از نفوذ اجتماعی برخوردار است و یا توان مالی ، اینکه در منطقه و محل سکونت خویش
وارد عرصه انتخابات شود و بدین گونه جای دیگران را در ، دهد ات را تغییر میاو سرنوشت انتخاب

ای است که باید با ابتناء بر  رسانی به مومنان اشغال نماید. انتخابات از منظر اسالمی پدیده خدمت
 ها تداوم یابد. های اخالقی شروع شود و با همراه شدن به همان ارزش ارزش
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