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 اسالم و انتخابات

 قسمت اول
 

ات عالی انتخابات، يکی از رايج ترين مفاهيم  و اصطالحات در علم سياست، روشی است که امروز برای تعيين مقام
در ... اجرائی، قضائی و تقنينی کشور ها، از جمله انتخاب رئيس جمهور، صدراعظم، نمايندگان مجلس، شهردار و 

.بسـياری از کشورهای جهان ـ البته با تفاوت های مطابق قوانين هرکشور ـ  به کار گرفته ميشود  
به طور مثال در امريکا، از . نوع برگذار ميشودهمان طوری که گفتيم، انتخابات در کشورهای مختلف به شيوه های مت

در اين کشور از رئيس جمهور گرفته .  آنجائی که تقريباًً تمام مقامات انتخابی هستند، گستره انتخابات بسـيار وسيع است
ز تا نمايندگان مجلس، والی ها، شهرداران، مقامات قضائی  ـ  حتی مقامات قضائی محلی ـ ، رؤسای پوليس، همه ، ا

. طريق انتخابات آزاد تعيين ميگردند  
دربعضی ازکشورها انتخابات  منحصر به انتخاب يا تعيين رئيس جمهور، صدراعظم، نمايندگان مجلس و شهرداران يا 

از جمله کارهای هستند که به ... انتخاب ساير مقامات مانند واليان، مسئولين پوليس، قاضيان  و  . رؤسای بلديه ميباشد
. مت منتخب ميباشدعهدۀ حکو  

گذشته از گستره محدود يا گسترده انتخابات در کشورهای مختلف، انتخابات در هر کشور مطابق قوانين آن کشور، در 
.يک  يا دو مرحله، يا به شکل مستقيم يا غير مستقيم داير ميگردد  

دموکراسی ليبرال اداره ميشوند معمول انتخابات برای انتخاب يا تعيين مقامات عاليه کشورتنها درکشورهائيـکه به شيوۀ 
نيست، بلکه در کشورهائی که به شيوه های دموکراتيک توده ای يا کشـور های توتاليتير اسالمی، که به شيوه 

غيردموکراتيک اداره می شوند، ولی خود را کشوری با دموکراسی دينی می نامند ـ  مانند کشورايران ـ  نيز رواج دارد؛ 
 انتخاباتی که در کشورهائيکه به شيوۀ دموکراسی غربی برگذار می گردند در اين است که در کشور منتها فرق آن با

های به اصطالح دموکراتيک توده ای يا کشـور های توتاليتيراسالمی که به شـکل غير دموکراتيک اداره ميشوند، 
اسی و تعيين کننده ندارند و يا اينـکه نامزد ها انتخابات تا حدی زيادی جنبه نمايشی دارد؛ که يا عامه مردم در آن نقش اس

.تنها بعد از اجازه نظام می توانند در انتخابات سهم بگيرند  
در اينکشورها که خود کامگان با زور زبان ها را ميبندند و لب ها را ميدوزند و از اپوزسيون و فعاليت آزاد اپوزسيون 

انتخابات در . به نامزدانی اعطا می کنند که از جمله خودی ها باشندخبری نيسـت، مجوز نامزدی در انتخابات را تنها 
اين کشور ها وسيلۀ است برای فريب جهان و قانونی نشان دادن موجوديت غيرقانونی نظام و حاکمان غالباًً منفور، 

ن افرادی که درهمچو کشورها مردم ناگزيرند کـه نامزد های مشخص ـ انتصابی ـ را از ميا.  غاصب، زورگو و مستبد
شالـودۀ چنين .  از طرف نظام يا احزاب دولتی، يا آن هائی که به نوعی خود را در نظام مطرح نموده انـد، انتخاب کنند

انتخابات هميشـه بر بنياد فـرمان و اطاعت، عرضه و قبول، حاکميت و محکوميت و باالخره حضورفعال تشکيـالت 
مردم در چنين  .    پوليس کشور، و ترس از اين  تشکيالت استوار استوسيع و خشن سرويس استخبارات و تشکيالت

از اراده و اختيار و حق انتخاب و آزادی . کشورها راه ديگری ندارند به غير از تبعيت از تصاميم و خواست و اراده نظام
 حکومت های فاسد و  و اعتراض و احتراز و انتقاد و ترديد  و خوشی و بحث و بکن و مکن  و حق به پائين کشـيدن

ـ  گرچه در کشورهای دموکراسی ليبرال نيز چنين چيزی تا کنون بسيار، بسيار به ندرت اتفاق ... ناتوان از قدرت و 
افتاده است؛  و اگر گاهی هم  اتفاق افتاده است، در اثر رقابت و زور آزمائی احزاب سياسيی بوده که غالباًً برای ميسر 

ت ازيک حزب به حزب ديگر بوده است تارفع مشکالت واقعی مردم ـ دراين کشورها خبری، ساختن زمينه انتقال قدر
در يک کـالم در اين کشورها انتخاب است، ولی انتخاب مردمی، انتخاب معتبری که اعتبارش . بمعنای دقيق کلمه، نيست

ام های دموکراتيک توده ای منبع مشروعيـت نظ! را از اراده  و خواست واقعی مردم بگيرد، انتخاب آزاد، نيست
ائديـولـوژی و حزب، و منبع مشروعيت نظام های توتاليتير اسالمی، در کشور های اسـالمی، خـدا، خليفه يا اميـر کــه 

.مخفف اميرالمومنين ميباشد، و گويا از خدا و پيامبر نمايندگی ميکنند، است  
ئی که کشور ما يک کشور اسالمی و قانون اساسی آن نيزـ  چون هدف بررسی رابطه انتخابات با اسالم است؛ و از آنجا

گرچه در واقعيت يک قانون شتر مرغی است ـ  تا حدی بر مبنای احکام دين اسالم تهيه وتدوين گرديده است، ميپردازيم 
م می تواند به تحليل اين امر که بر حسب تعاليم دين اسالم، که پايه آن قران و سنت پيامبر اسالم است انتخابات دراسال

وجود داشته باشد يا نه؟ يا انتخابات در صدر اسـالم وجود داشته يا خير؟ و اگر وجود داشته، آيا ميتوانيم آنرا با در 
 نظرداشت قوانين انتخابات اين عصر، انتخابات بناميم؛ يا چطور؟
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:داشته باشد؛ زيراجواب همۀ اين سواالت در يک کالم  اين است که در اسالم نميتواند انتخابات وجود   
دليل اول اين است که انتخابات در مجموع، و انتخاباتی که امروز از آن حرف می زنيم و آن را در عمل برای تعيين )  1

مقامات اجرائی، تقنينی و قضائی بر گذار می کنيم، به طور اخص، نمی توانـد اسالمی يا دينی باشد، زيرا در اسالم که 
ـ قران و سنت پيامبرـ  قرار دارد، اصالًً  اين مفهوم، وبا مضمونی که اين مفهوم دارد، وجود بر بنياد دو اصل مشـخص 

هرمفهوم ـ با مضمون آن ـ که در قران آمده است ـ  امر يا نهی  ـ ، به اعتبار وحی بودن قران، به معنی ديگر، به . ندارد
سنت يعنی همه آن کار .  ت پيامبر تطابق داشته باشدهمين طورهر آن چه با سن. اعتبار الهی بودن قران، اسالمی است

هائی که پيامبر به آن ها مبادرت ورزيده يا آنرا توصيه نموده يا به انجام آن ميل داشـته و عالقـه نشان داده است يا مانع 
. انجام آن نشده و يا اينکه به شکلی خواسته آن کار انجام شود، به شمول تمام اقوال وی  

روانيکه انتخابات دراسالم را قبول ندارند، به استناد همين داليل ـ آيات متعددی که در قران در رابطه با حق برخی از تند
حاکميت الـهی موجود اسـت، و نبـود هدايات روشن و صريح  در اين مورد  از  جانب پيامبر ـ  انتخابات را اسالمی نمی 

.دانند  
يثی هم در اين زمينه وجود ميداشت، ـ اگر چه دراين زمينه تا نوشتن همين يک نکته را بايد توضيح کنم که حتی اگر حد

مقاله تا جائی که من ميدانم، حديثی وجود ندارد ـ چـون مفهوم سنت با جعل تاريخ و جعل هزاران حديث، ديگر تا حدودی 
م، با مدرک قرار دادن سنت، زيادی مفهوم روشن و معينی نيست، نميتوانيم با اطمينان کامل از وجود انتخابات در اسال

. حرفی بميان بيآوريم  
در طول تاريخ اسالم، همان طوری که همه می دانيم، هر شيخ و شاه و سيد ومال، به هر شکلی و درهر زمانی که منافع 

ه تبع آن شان ايجاب می نمود، چيزی گفته و آن را به عنوان تاريخ اسالم يا حديث يا سنت پيامبر به اسالم نسـبت داده و ب
چون موثق بودن تاريخ و احاديث، به . کارخويش را چاق نموده و به پيش برد اهداف و مقاصد خويش پرداخته است

خاطر جعل کاری ها به مشکل قابل تائيد هسـتند، بنااًً اين دو پديده نميتوانند آنگونه که الزم است در اين رابطه مدار 
.اعتبار قرار گيرند  
. در حاکميت الهی حدود و ثغور همه چيز را تنها خــدا تعيين می کند. عی دين، حاکميت حق خداستبر اساس تعاليم واق

قوانين وضع شده ازجانب خدا . به مردم حق قانون گــذاری داده نشده است.  مردم حق سرکشی از قوانين الهی را ندارند
 و مجری فرمان و اوامرالهی هستند و به نمايندگی از حاکمان، همه، حاکم بامـراهللا. ازلی و ابدی اند؛ و تغييرنميپذيرند

چون اوامر الهی ازلی و ابـدی . خدا حق هرگونه نظارت و دخالت و امر و نهی را در امور و حاالت و رفتارمردم دارند
، هسـتند، بنابراين هر نوع تشبث و بدعـت و ديناميزم و تحرک در امر دين ازجمله گناهان کبيره به حساب مييآيد

 .   ومستوجب ِعقاب سخت و مجازات شديد ميباشد
به حساب آنانيکه ازاين زاويه وبا اين ديدگاه به اسالم نظردارند، انتخابات چه که حتی دست شستن و نان خوردن و راه 

رفتن وخوابيدن و برخاسـتن و ريش ماندن و ريش نماندن و لباس پوشيدن و حرف زدن و زن گرفتن وشوهر کردن 
 . موضوع کامالًً شخصی وخصوصی انسان بايد برپايـه و مبنای کتاب و سنت قرار داشته باشد و انجام بپذيردوهزاران

طالبی که در حريم خصوصی يک انسان بدون مجوز و بدون کـدام دليل داخل ميشود و دختر يازده ساله آن فاميل را با 
 و بايد به شوهر داده شود، به شوهر ميدهد، نمونه آشکاری ذکر اين دليل که بر اساس تعاليم اسـالم اين دختر جوان شده

ما نياز به تدوين قانون نداريم، زيرا : " طالب و افراد قشری و افراطی ديگر همواره می گويند.  از اين گونه افراد است
 ."قران برای ما همان نقش را بازی ميکند و همان اعتبار را داراست

 و مفاهيم ديگری از اين قبيل همه ازلحاط تاريخی ابزارهـای مفهومی غرب هستند که  انتخابات، حقوق بشر، دموکراسی
شرق و از آن جمله کشور ما امروز از روی ناچاری، و برای اينکه ازفرهنگ سياسی، يا دستگاه مفاهيم انديشه مروج 

صی که خود شان ازتاريخ سياسی برخی از مردم با تعبير خا. درجهان عقب نماند، به اسـتفاده ازآنها رجوع نموده است
اسالم دارند ميگويند که با توجه به تاريخ سيـاسی اسالم در اسالم هم ميتواند انتـخابات وجود داشته باشد؛ ولی اين 

موضوع هم بحث خودش را دارد که اگردر اينجا بدان پرداخته شود، نوشته به درازا خواهد کشيد در اين مورد بازهم 
ه با توجه به حق حاکميت الهی، داشتن حق انتخاب، يا حق حاکميت انسان بر امور و بر زندگی همين قدر ميگويم ک

.خودش، ادعای بی ربطی بيش نيست  
مسئله انتصاب جانشين پيـامبر به وسيـله خود  پيامبر، که  تسنن و تشيع به طور مستدام  بر آن پا می فشارند، مبنا )   2.1

. تناد به آن ميگويم که دراسالم انتخابات وجود نداردو دليل ديگری است که من با اس  
:آنانيکه طرفدار نصب ابوبکر به خالفت پيامبر از سوی پيامبر بودند به اين باور هستند که  

ـ  ابوبکر اولين کسی بود که رسالت پيامبر را تصديق نموده به ياری پيامبر و دين خدا در شرايط بسيار خطرناک 
.پرداخته است  
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کار دعوت دين هميـشه کوشـا بوده از هيچ گونـه معاونت مادی و مالی به مسلمانان دريغ نکـرده و همه دارائی و ـ  در 
.منافع حاصله از آنرا در راه دعوت به دين و دعوت به سوی خدا بذل و ايثار نموده است  

 نيک و خصايل و سجايای پسنديده مالک حکمـت و موعظۀ. ـ  دارای پسنديده ترين اخالق بوده و طبع بسيار رقيق داشت
. بوده و صديق ترين و درست کارترين شخص در ميان ياران پيامبر بود  

وقتی عمر نماز می داد پيامبـر که در حجره کنار مسجد بود . ـ   پيامبر روزی در غيابت ابوبکر به عمر حق امامت داد
: آواز عمررا شنيده گفت  

کجاست ابوبکر؟ خداوند و مسلمين از اين که او امام نباشد ابا می : يعنی." لمسلمونفاين ابوبکر؟ يأبی اهللا ذالک و ا" 
."آورند  
...ـ  و   

.اگر ادعای اينها در زمينه صحت داشته باشد، قبول داليل حقانيت انتخابات خالی از اشکال نخواهد بود  
  

امامان از دودمان آنحضرت هستند نيز در آنانيکه طرفدار خالفت حضرت علی، و به ادامه آن معتقد به خالفت )  2.2
واقعيت امر با اين ادعای شان ثابت می کنند که در اسالم در واقع انتخابات، به عنوان امر الهی يا سنت پيامبر وجود 

نداشته است؛ درغيرآن ـ و درصورت وجود چنين امری ـ چرا پيامبر علی را به جای اينکه مسلمانان را  به انتخابات امر 
توصيه و يا تشويق کند، به خالفت نصب ميکند ؟   يا   

:استنباط يـا تصـور طرفداران خالفـت علی در رابطه با حق خالفـت علی بر منطق يا اسـتدالل هـای ذيل استقرار دارند  
رخم غدي" ـ  پيامبر درسال دهم هجری، آنگاه که مراسم حج را انجام داده و به سوی مدينه درحرکت بود، درمحلی بنام 

: ، بعد از نمازو درحاليکه بيشتر ازصد هزارنفر حاضر بودند، پس از حمد و ثنا و اقرار به وحدانيت خدا، گفت"  
من مسئولم و شما . مرگ در کار است و نزديک است که من خوانـده شـوم و من هـم دعـوت حق را لبيـک می گويـم" 

: لت و معاد گرفت و سپس فرمودپس از آن ازمردم اقراربه توحيد و رسا."  هم مسئوليد  
من دو چيزی گرانمايه را در ميان شما می گذارم، يکی قران و يکی اهل بيت را که اين هردو هيچگاه از هم جدا نمی " 

سپس پيامبر به اطراف نگاه و علی را پيدا و او را به ." شوند و شما مؤظف هستيد که نه از آن ها جلو و نه عقب بمانيد
چه کسی ازهمه : "رد و دست او را بلند کرد؛  به طوری که همه او را شناخند و با صدای بلند تری گفتباالی منبر ب

خدا ولی و : "گفت." خدا و پيامبر بهتر ميدانند: " همه گفتند" مردم نسبت به مسلمانان از خود آن ها سزاوارتراست؟
بعد ."   مؤمنان از خود شان اولی و سزاوار ترمو من نسبت به. سرپرست من و نسبت به من سزاوار تر از خودم است

: از آن لحظۀ مکث نموده  افزود  
و اين سخن را تکرار نمود؛ و به کسی که علی را دوست دارد ." هرکه من رهبر اوهستم علی هم موال و رهبر اوست" 

. دعا، و در باره  کسانی که او را دشمن بدارند، نفرين کرد  
.ی قران نقل از مجموعۀ از درس ها  

ـ  علی دارای ادب و اخالق و زهد و شجاعت وعبادت و تقوی، و باالتراز همه دارای عرفان و خلوص خاصی بود که 
.بر هيچ کس پنهان نبود  

...ـ   و   
برحسب اين داليل، و داليل ديگری که به خاطر اجتناب از تطويل کالم هم در اين جا وهم در خصوص حق خالفت 

... ها اجتناب شد، اگر واقعاًً پيامبر علی را به خالفت برداشته باشد، سخن از انتخابات و رأی مردم و ابوبکر از ذکر آن 
! در اسالم بی پايه و بيهوده نخواهد بود؟  

در يکی از کتاب هايش از آن ياد می کـند در نظر بگيريم، اصالًً و "  محسن نراقی " و اگر تداوم خط امامت را که آقای 
 از وجود انتخابات در اسالم موردی پيدا ميکنـد؟ موصوف در يکی از کتاب هايش ـ  نام اين کتاب را به ياد قطعاًً بحث

الواالمربايد همان امامان معصوم باشند که اطاعت از آن ها همان اطاعت از خدا و رسول : " ندارم ـ مينويسد که
."ميباشد  

ياسی بودند، به آرامی ومطابق نظرآن عده از مسلمانانی که معتقد به اگراين تداوم بدون برخورد با موانع، که غالباًً س
هستند به پيش ميرفت، ميتوانسـتيم حرفی ازانتخابات ... خالفت، يا جانشينی بال فصل علی و به تعقيب وی حس و حسين و

 اين روش، روش تفويض بميان بيآوريم و شيوۀ رسيدن بقدرت مستدام و بالفصل يکی از پی ديگری را  انتخابات بناميم؟ 
بعد ازعلی هم سلسله پادشاهی های ! و حق وراثت است، نه انتخاب توده مردم، يا انتخابات به مفهوم آئين و انديشه جديد

تا همين چند سال پيش، يا سلسله غصب قدرت ها ازطريق کودتا ها يا غلبه يک ... موروثی از بنی اميه و عباسی ها و 
!ان اسالم، از جمله در کشورما، جريان داشته است؛ و نه انتخاباتطرف بر طرف ديگر، در جه  



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
 6از  4 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

توسل به انتخابات، در برخی از کشور های اسـالميی که مدعی وجود انتخابات دراسالم هستند ـ حال به شکل 
ه به دموکراتيک و درست يا به شکل غير دموکراتيک ونادرست ـ  و دفاع از آن، ابهامی بيش نيسـت، که مسلـمانانی ک

هدف مدافعين اين نظـر اين است که آن را با الزامات و . اسـالم حسن نيت دارند، از آن دم ميزنند و به آن ميپردازند
.نظريات دنيای جديد که غالباًً اسالم را به داليل گوناگون نقد می کنند،هم ساز سازند  

 های آخری ميتوان با اطمينان تمام و کامل گفت که غيراز داليل فوق، داليلی ديگـری نيز وجود دارند، که در استنتاج)3
:دراسالم نميتواند انتخابات وجود داشته باشد؛ از آن جمله  

اگر . ـ  درتقرر خلفای راشدين به صفت پيشوای مسلمين درصدراسالم شيوۀ مختص و يک سان به کار گرفته نشده است
 يا از انتخابات در قران حرفی بميان می آمد يا پيامبر به آن رابطه انتخابات با اسالم يک رابطۀ درونی يا ذاتی ميبود،

اشاره يا استناد ميکرد و يا خود به آن توسل می جست، در آن صـورت بايد تعيين يا تقرر خلفای راشدين به مسند خالفت 
.بگونه های متفاوت صورت نميگرفت  

يامبر ـ به قول نويسندگان تاريخ اسالم جاپ دانشگاه دست يافتن ابوبکر به خالفت، در حالی که علی ـ و ساير بستگان پ
کامبريج شب را تا صبح درکنار پيکر پيامبربسربرده ومقدمات تدفين وی را فراهم مينمود و پس از رحلت پيامبر خود را 

و مستحق خالفت ميدانست، و مسـلماًً خواسـتار رسيدن به مقام خالفت بود، صرف نظر از اين که پيامبر حق واليت 
اولويت علی را تصـريح و تعيين نموده بـود يا نه، اگر چه به موافقۀ  دو نفر از بزرگان  مهاجرين ـ  بزرگان متنفذ و 

زورآورـ  که انصار را درمقابل يک عمل انجام شـده قرار داد، و برخی از انصار صورت گرفت، با موازين و قوانين و 
:توان آن را انتخابات خواند؛ زيراشــيوه های انتخابات وفـق نمی کند؛ و نمی   

ـ  بزرگان انصار ـ نه همۀ آن ها ـ  به مجرد آگاهی از ارتحـال پيامبر بدون اين که کسی از مهاجرين در سقيفه بنی ساعده 
در ! اولين قدم برای نقض انتخابات همگانی. موجود بوده باشـد،بزرگ طايفۀ خزرج، سعد بن عباده را بخالفـت برداشـتند

.  وقت و در اين مکان، نه از انصار همــه آنجا موجود بود، و نه از مهاجرين؛ غير از يک نفر ابوعبيده نامیاين  
ـ  وقتی ابوبکر از مسئله توسط  ابو عبيده آگاهی مييابد، خود را همراه  با عمر و ابوعبيده بـه سقيفه بنی ساعده رسانيده و 

الفت را حق قريش اعالم ميکنـد، خود را مستحق ترين شـخص برای مقام در برابر انصار قرار گرفته  ضمن اين که خ
. خالفت معرفی مينمايد  

موضوع تعيين خليفه چنان هيجان ايجاد می کند، که نزديک بود بر سر رسيدن بـه مسـند و مقام خالفــت اختالف و 
 اگر جلو آن گرفته نمی شد، آينده و درگيری سختی بين مهاجرين و انصار بوقوع  بپيوندد؛ درگيريی که به زعم عمر

. بقای اسالم را ميتوانست به خطر بيياندازد  
ابوبکر، در حالی که بزرگـان انصار رضايت کامل به خالفت وی نداشـتند، و در حالی کـه علی و ساير کسانی که تمايل 

 نفر ازبزرگان مهاجرين ـ عمر و به کانديد شدن و خليفه شدن علی داشتند در جمع آن ها موجود نبودنـد، از طرف دو
عمر و ابوعبيده با اين عمل خويش . ابوعبيده ـ که با فشردن دست ابوبکر بوی بعيت کردند، به خالفت برداشته شـد

. ديگران را در مقابل کار انجام شده و قبول خالفت ابوبکر قرار دادند  
ميدهد، ما را به ياد تالش های ـ  بايـد توجه نمود کـه روند روی کار آمدن خليفه اول آن طوری که تاريخ کشورما نشان 

شخصيت ها را با هم مقايسه نکرده ائيـم، بلکه تالش ها برای رسيـدن به قدرت را با هــم مقايسه کرده ائيم ـ همانند 
 ملی و درسقيفۀ بنی ساعد مياندازد که درکشورما، و از جانب يکی از ارتجاعی ترين افرادی يک خانواده مذهبی غير

بحران ساز در يک برش حساس و بحرانی کشـور بدون اين کــه منافع عليای کشور را در نظرداشته باشد، بغرض دست 
:واقعه از اين قرار بود.  يافتن به قدرت صورت پذيرفته است  

ن نزد حبيب محمد صادق مجددی و سردار محمد عثمان خان با هيئتی از روحانيـون و سرداران از جانب عنايت اهللا خا
اهللا اعـزام می گـردد تا ضمن ابالغ اسـتعفای شاه امان اهللا خان، از جلـوس خود بـه تخت شاهی بوی اطالع بدهد، و از 

وقتيکه مجددی وضعيت جنگ و عساکر را در جبهات از . وی خواهش انقطاع جنگ و قبول پادشاهی خويشرا بنمايد
کپک و پيشتر ازآن مشاهده ميکند و به پيروزی حبيب اهللا متيقن می گردد و از شهرآرا تا باغ باال و گردنه خيرخانه و ده 

جانبی از آنجائی که مجددی ها از زمان های دورهوای پادشاهی در اينکشـور را درسر داشتند، به حبيب اهللا پيشنهاد 
يک نفر سردار را که درميان ميکند که برای آرام ساختن مردم دين دار افغانستان بهتر است تا يک نفر روحانی، و يا 

مقصد وی، همان گونه که مرحوم صـديق فرهنک مينويسد، . مردم قرب ومنزلت خاص داشته باشد به پادشاهی قبول کنند
اما،شيرجان . از روحانيون خودش و از سرداران شخصيکه وی را همرائی مينمود، يعنی سردارمحمد عثمان خان، بود

صاحب زاده، ياعطا اهللا خان ـ يکی ازهمين چهار برادرـ که شخصی هوشيار و رموز خان صاحب زاده ـ يا صديق خان 
حال که موضوع  پادشاه جديد در ميان : فهمی بود، بدون اين که مجددی را موقع بدهـد کـه سخنش را تمام کند، می گويد

با گفتن اينجمله پا پيش گذاشته و است،  چرا به خود  حبيب اهللا  خان بعيت نکنيم که مستحق تر از همه است؟ نامبرده 
ازهمه اولتر خودش دستان حبيب اهللا را گرفته به او بعيت نمود؛ و دو نفر فوق الذکر را همراه با ساير افراد شـامل هيئت 
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آن ها نيز به تأسی ازشيرجان . در برابر کـاری قرار داد، که خصوصاًً در آنجا و آن زمان نميتوانستند با آن مخالفت کنند
...خان به حبيب اهللا بعيت ميکنند و   

:داکترحسن ابراهيم حسن درمورد جريان به خالفت رسيدن ابوبکرچنين ميگويد  
ابوبکرپيشنهاد کرد که به عمريا به ابوعبيده بعيت کنند، اماعمرترسيد که اگرمردم را واگذارد اختالف پيدا ميکنند و " 

..."ست و به ابوبکر بعيت کرد، ابوعبيـده نيز از او پيروی نمود و تأثير کالم ابوبکر ازميان ميرود، هماندم برخا  
بحث در اينجا سخت باال گرفت و گه گاه نيز به خشونت ميان : " برنارد لوئيس در تاريخ اسالم در اين باره می نويسد که

. ر از مکه انتخاب شودباالخره اين فکرمطرح شد که يک نفر از مدينه و يک نف. انصارازمدينه و مهاجرين مکه گراييد
به هر صورت در ميان وقفۀ کوتاهی که پيش آمد، عمربا تعظيم در . اين فکر پيامد فاجعه آميزی برای اسالم درپی داشت

...دست او را فشرد و ) ص( برابر ابوبکر، دوست و يار نزديک محمد   
دست دادن بعنوان عهد و پيمان؛ يا عهد :" کندداکترمعين بعيت را چنين تعريف مي. بايد ياد آورشد که بعيت انتخاب نيست

."بستن  
به قول داکتر حسن ابراهيم حسن مؤرخ و اسالم شـناس، بعيت آن اسـت که شخصی از باال تعيين شود و عامۀ مردم به 

.وی ابراز وفا داری کنند  
است که در کشــور بعيت اصطالحی : " بعيت را چنين تعريف ميکند"  فرهنگ جامع سيـاسی" محمود طلوعی مؤلف 

."های عربی و اســالمی رايج شده و معنی پيمان بستن و تعهد فرمانبرداری  و وفاداری را دارد  
پيروی مسلمانان از . اگربه تاريخ اسالم دقيقاًً توجه شود، خواهيم ديد که در اسالم همواره بعيت بوده است، نه انتخاب

ن به پيامبـر نموده بودند؛ و نه انتخاب پيامبر از جانب عامۀ مردم  بعنوان پيامبر نيز به تأسی از بعيتی بود که مسلمانا
پايۀ حقوقی يـا قانونی بعيت مسلمانان به پيامبـر وحی، و انتخـاب الهی بود، نه انتخاب و تصميم و ميل و ارادۀ .  پيشوا
ـر را به عنوان رهبر و رهنما و پيشوای مسلمانان دربرابرپيامبرراه ديگری غير از بعيت نداشتند، زيرا خدا پيامب! مردم

مسلمين انتخاب و معرفی نموده بود؛ و مـردم، با قبول اسالم، ناگزير بودند که پيامبر را به عنوان رهبر و پيشوای خويش 
.قبول کنند؛ و از وی  پيـروی و اطاعت نمايند  

بعيت خاص در سقيفه ( ائين ـ بود که در دو مرحله پروسه رسيدن ابوبکر به خالفت، بعيتی ـ  پيشنهاد از باال و قبول از پ
انجام ) بنی ساعده و بعيت عام که فردای روز بعيت خاص به دعوت عمر قبل از نماز شام  در مسجد صورت گرفت 

. پذيرفت  
 هر کس حق دارد در: " طوريکه ديده ميشود دست يافتن به خالفت بر اساس انتخابات عموم مردم و بر طبق اين اصل که

اداره امورعمومی کشورخود، خواه مستقيم و خواه با وساطت نمايندگانی که آزادانه از جانب آن ها انتخاب شده باشند، 
.، صورت نگرفت"شرکت جويند   

استناد به حق، يا اولويت قريش برای رسيدن به خالفت نيزبا تعاليم، موازين وضوابط اسالمی همخوانی ندارد؛ زيرا 
. را بين مسلمانان قايل نيست...  گفته ميشود ـ هيچ نوع درجه بندی نژادی، قومی، سمتی، زبانی و اسالم ـ آنگونه که 

دراسالم تمام مردم از لحاظ  پيدايش . امتيازات طبقاتی و گروهی و قومی و قبيلوی نيز در اسـالم مذموم شناخته شده است
ولويت قريش برای اخذ مقام خالفت که ابوبکر مدعی و سرشت و پدر و مادر يکی و برابر اعالم شده اند؛ پس حق و ا

آنست، ازکجا منشأ ميگيرد؟ پيامبرهم در مورد حق خالفت قريش مستقيم و مشخص چيزی نگفته بود که ابوبکر بتواند در 
عرب برغير عرب جز بوسيله پرهيزگاری امتيازی :" پيامبر ميگفت.  موقع دعوا بر سر خالفت بـه آن تمسـک بجويد

." ندارد  
نژاد ها، قومها، سياه، سفيد، شهری، روستائی، باديه نشين، دارا، نادار، عرب، غيرعرب، قوی، . اســالم دين برابری بود

. ، همه، از نظر اسالم با هم برابر هستند...ضعيف و   
ش که ابوبکر با قبول حق مساوی ميان مسلمانان که پيامبراز آن سخن ميگفت، حق وامتياز، به خصوص حق و امتياز قري

 به آن توسل ميجست، از کجا سر چشمه ميگرفت؟
داکتر حسن ابراهيم حسن که خود يک عرب بود و نه شيعه و نه غير عرب و نه مخالف اسالم، درتاريخ سياسی اسالم، 

 اما ابوبکر در ميان مردم خطبه خواند و به انصار گفت که خالفت مخصوص قريش: "... اثر گرانمايۀ خود می نويسد
..." است  

اگر براساس گفته پيامبر ميان هيچ فرد در جامعۀ اسالمی امتياز و تفاوت وجود نداشت،  پس ايـن امتياز قريش از کجا 
برخاسته بود؟  بر بنياد گفته پيامبر، حتی پيروان اديان ديگر، در صورتی که با مسـلمانان درصلح زندگی می نمودند، در 

اين برابری درحدی بود ه که پيامبر به بالل، که هم سـياه بود و هم برده و هم غير . درديف پيروان اسالم شمرده ميشدن
. قريش فرمان داد که باالی کعبه برود و آذان بدهد، نه به عمر و ابوبکر و علی و حارث و عتاب و امثال آن ها  
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

نميخواستند از روی کبر و نخوت و  سورۀ بقره را دراين ميدانند که جماعتی ازقريش 198مفسرين قران دليل نزول آيه 
جماعت قريش همواره می . خود برتربينی، يک جا و همراه با ساير مسلمانان به طرف عرفات و مشعرحرکت کنند

. به همين دليل خداوند عمل آنها را تقبيح و محکوم نمود. کوشيد که يا قبل از ساير مسلمانان حرکت کنند يا بعد از آن ها
ود برتربينی قريش نسبت به ساير مسلمين تقبيح می شود و مورد تائيد خدا قرار نميگيرد،   در اين جا اگر در آنجا عمل خ

 چرا بايد برتری قريش قابل تائيد باشد، و بـه آن برای دست يافتن به خالفت استناد و اتکـا کرد؟
 بود، بعد از کســب توافقی از روی سخن کوتاه که بهت و نگرانيی که با رحلت پيامبر و مشکل جانشينی وی بوجود آمده

 13 هجـری به خالفت رسيد و تا سال 11 ربيع االول سـال 13ناگزيری و ضرورت به پايان رسيد و ابوبکر به تاريخ 
. هجری به عنوان اولين رهبر مسلمين بعد از پيامبر شناخته شد  

 
 ادامه دارد

 


