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   26/ 08/ 2008   تاريخ                                                                                                    سيدهاشم سـديد
  

  اسالم و انتخابات
  قسمت دوم

 

 و ناآرامی صورت پذيرفت، تنها نتيجه پيش انتخاب ابوبکر، همان طوری که آمد و خوانديد، که در فضای بسيار متشنج
دستی يک نفر بود که آنانيرا که در محل تجمع، يک بخش کوچکی از مردم مدينه، و در حالی که علی و ساير دوستان و 
بستـگان پيامبر در آنجا موجود نبودند، مراســم تکفين و تدفين پيامبر هم هنوز تمام نشده بود، بدون بجا آوردن احترام 

  . زم به پيامبـر و بدون بزرگ داشت بايســتۀ وی ، در يک محيط  انباشـته از نارضايتی  کامل عملی شدال
انتخاب عمر، اما، در فضای کامالًً آرام صورت گرفت؛ زيرا عمر قبل از اين که  ابوبکــر پدرود حيات بگويد، بوسيله 

نيست که عمرـ  اگرچه کمی تند بود ـ ازخصايل خوب، شکی . ابوبکر بعنوان خليفه تعيين و به مردم معرفی شده بود
  هوش، توان و استعداد باالی بهرمند بود و ازعهده کاری که به او سپرده شده 

اما، با همه اين ها گزينش او را نمی توان مطابق اصول . بود به خوبی برآمد، و نشان داد که انتخاب ابوبکربی جا نبود
      .ردم در نظر گرفته شده باشد، انتخاب عمومی و اصولی، خواندانتخاباتی که درآن حق انتخاب م

مؤرخين اسالم، جمله به اين باور اند که ابوبکر درهنگام مرگش عثمان را نزد خويش خوانــده بدو گفت که نامۀ بنويس 
  .که به موجب آن  بعد از من کار خالفت به عهده عمر گذاشته شود

  :نامه چنين آغاز مييافت 
خداوند بخشنده و مهربان، اين نامه ايست که ابوبکر خليفه پيامبــر به هنگام مرگ، موقعی که کافر ايمان ميآورد و بنام "

  ..."   من عمر بن خطاب را امير  شما کردم . فاجر ميل بقأ دارد به جای نهاد
  .نوشته داکتر حسن ابراهيم حسن"  تاريخ سياسی اسالم" نقل از 

در بعضی روايات چنين است که : " مينويسد" زندگانی خليفه اول حضرت ابوبکر صديق " محمد حسنين هيکل مؤلف
عثمان بعد از آن که وصيت ابوبکر را نوشت و ابوبکر آن را مهر کرد نزد مردم  برآمد، به مردم کاغذ مهر شده را نشان 

  ." بلی، و به ابن خطاب بعيت کردند: آيا به شخصی که در اين نوشته است بعيت می کنيــد؟ مردم کفتند: داد و گفت
قابل تذکر است که غالب مردم که دور تر از عثمان قرار داشتند، بدون اين کــه بدانند و ببينند که نام که درآن نامه نوشته 
شده است، و که را ابوبکر به عنوان  جانشين خويش تعيين نموده است، به شخصی که ابوبکـر تعيين نموده بود بعيت 

  . دنمودن
  :لوراوسيا وگليری نويسنده فصل سوم بخش اول تاريخ اسالم در اين مورد می نويسد

  ..."   هجری صحابه را بر آن داشت تا عمر را به عنوان جانشــين وی برگزينند13ابوبکر، قبل از مرگش در سال "  
کلمه برآن داشتن دارای دو معنی ! اندشده " صحابه " و " برآن داشتن " خوانندگان گرامی اينسطور حتماًً متوجه کلمات 

  .است
  .برانگيختن و تشويق و ترغيب نمودن)   1
  ! وادار ساختن، بر کسی قبوالندن يا  تحميل نمودن)  2

درهر دو صورت و در هر دو معنی اين جمله نشان می دهد که ابوبکر در امر انتخاب خليفه جديــد، در امری که به 
  !يا آن ها را تشويق به انتخاب عمر نموده است و يا وادار. دهمردم تعلق داشت، دخالت نمو

و صحابه تنها به ياران پيامبرمی گويند که همواره  درمحضر او بوده و محضر او را درک می نمودند، دوستان يا 
ند يا با وی منظور از صحابه تمام مسلمانانی که در زمان پيامبر ميزيستند و وی را ميديد.  مصاحبان پيامبررا ميگفتند

با وی بودند و يا چند باری با پيامبر همکالم شده يا صحبت نموده ... دريک مسجد نماز ميخواندند يا درجنگ و سفر و 
  . اند، آنطوری که بعضی ها گمان برده اند، نيست

صحابه  ـ  يک گزينش خليفه جديد، که به خواست ابوبکر صورت پذيرفت، در اثر ترغيـب وی در ابتدا تنها مورد تأئيد 
  ! از عموم مردم در نوشـتۀ لوراوسيا و گليری چيزی گفته نشده است. گروپ از متشخصين  ـ  قرارگرفت

  :از تمام اين نوشته های غير قابل انکار و معتبر، و صد ها نوشته ديگر، می توان چنين نتيجه گرفت که
  .ـ  عمر به امارت نصب شد

  .پائينـ   انتصاب عمر از باال بود؛ نه از 
  . ـ   در انتخاب عمر بعد از انتصاب وی بوسيله ابوبکر، نخبه ها نقش داشتند و نه همۀ مردم

  .ـ   انتصاب عمر با انتخاب ابوبکر يک سان نبود
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ـ   عامۀ مردم که در انتخـاب ابن خطاب نقشی نداشـتند، فقط به او بعيت نمودند؛ يعنی ابراز وفـاداری و فرمانبری 

  .نمودند
بگويند درست نمی دانستند که ابوبکر که را به " بلی" سياری از مردمی که دورعثمان جمع شده بودند، قبل از اينکه ـ   ب

  . جانشينی خويش تعيين نموده بود
  .ـ   ابوبکر بر خالف اصل انتخابات آزاد، در کار انتخاب عمر دخالت نمود

اين ها به . همه مردم شهر يا همه مردم کشور نبودندـ   يک گروپ از مردميکه در اطراف عثمان جمع شده بودند 
انتخاب عمرانتخاب امير يا انتخاب خليفه تمام مسـلمين . هيچوجه نمی توانستند از تمام جمعيت شهريا کشور نمايندگی کنند

  بود که درسرزمينی وسيعی که شامل يمامه و صنعا و نجران وطائف و مکه 
يت المقدس و دمشق و شهرهای نزديک دجله و فرات تا خليج فارس ميشد ـ سرزمين و مدينه وحجاز وکوفه و قادسيه و ب

: انسـان در سيستم تفکراسالمی مينويسد که" غالم رضا پرتوی درکتاب. اسالمی زمان خالفت ابوبکرـ ، زندگی ميکردند
   جمعيت شبه جزيره عربستان50%تنها در يمن کمی پيشتر از اسالم " 

  ." زندگی ميکردند
  : باالخره اينکه و

  .ـ   انتخابات به معنای سياسی ـ حقوقی آن در کار نبوده است
انتخاب خليفه سوم ـ عثمان ـ  شکلی ديگری داشت که نه با آن چه انتخاب ابوبکر ناميده ميشد، يکی بود، و نه با انتصاب ـ 

  .  انتخاب عمر
نفرهفتم، .  امروز شش نفر نخبه را تعين می کندبرای انتخاب عثمان، عمر يک هيئت شش نفری از بزرگان يا بحساب

عبداهللا بن عمر، پسرخليفه، فقط  در صورتی حق ابرازنظر دارد که شش نفرعضو اصلی هيئت نتوانند يکی راازميان 
 دراين انتخاب که نه با انتخاب ابوبکر همانند است و نه با انتصاب ـ انتخاب عمر، بازهم. شان بعنوان خليفه انتخاب کنند

تفاهم ونقش مردم که در برگزاری انتخابات زمان ما تضمين کننده طبعيت دموکراتيک نظام سياسی ميباشد و 
  .نمايانگرحقوق سياسی برابرمردم است، نفی ميشود

در اينجـا از قانون اساسی و نهاد ! شش نفرعضو هيئت، با يک نفر ناظربا اختيارات فوق العاده، نمايندگان مردم نيستند
صالح کشوررا : " بر طبق اين گفته که .  هنوز اثری نيست...   جود در يک نظام دموکراتيک مانند مجلس و های مو

به مردم حق مشارکت و همکاری در امور داده نمی شود؛ خليفه تصميم می گيرد، زيرا اوست که " فقط خسروان ميدانند 
و تنها يک نفر، پسر خليفه، در صورت عدم ! و بسصالح اسالم و صالح قلمروی وسيع و گسترده اسالمی را ميداند 

تعيين عبداهللا بن عمر بعنوان يگانه کس ! توافق شش عضو انتصابی، در سرتا سر سر زمين اسالمی، حق تعيين دارد
برای انتخاب رهبری باشد، برحسب ... برای تشخيص شـخصی که اعلم به احکام و موضوعات دينی و مسئايل سياسی و

  ! د، نه بر پايۀ انتخاب مردم؛ همينگونه تعيين اعضای هيئتحکم خليفه بو
بر اساس رواياتی عمر به پسرش هدايت داده بود که در صورتيکه هيئتی مذکور به توافق نرسد و نتواند يکی را از ميان 

  . شان انتخاب کند، همۀ آنها را از دم تيغ بکشند
 بهتراسـت عالقمندان برای آشنائی بيشتربه دقايق  آن، به کتب جريان انتخاب عثمان به صفت خليفه،داسـتانی دارد که

  .تاريخ مراجعه کنند
باالخره عبداهللا ... به هر حال درختم يک مجلس پر از شور و غلغه و من و تو و آره و نه و اتهام بستن ها و خشونت و 

می آيد؛ وعلی که اين بار نيز مأمولش پله ترازوی عثمان را با رأی اش سنگين ميسازد و عثمان پيروز ازميدان بيرون 
  . محصول نمی گردد، با اندوه و نارضايتی نشست را ترک ميکند

طريق رسيدن علی به مقام خـالفت  نيز با طرق که ديگران به . تفاوت، تنها در انتخاب ابوبکر و عمر وعثمان نبود
  . خالفت رسيدند، فرق داشت

ن پيامبر ـ  منظور ياران غير از چهار يار خاص وی می باشـد ـ درشهرها بعد از اين که عثمان به قتل رسيد، يارا
برخی نيز چون سعد بن ابی وقاص و عبداهللا بن عمر،که درانتخاب عثمان نقش بسزای بازی نموده بود، . پراکنده بودند

چون علی را مسبب قتل بعضی از انصارهم که به عثمان وفادار بودند به علی بعيت نکردند، . دربعيت او ترديد داشتند
طلحه و زبير که در اول با علی بودند، با وی بريدند وبه مکه رفته با عايشه پيوسته وتصميم به . عثمان می دانستند

جنگ صفين، حکميت ابوموسی اشعری وعمربن عاص و ُحکم . خروج عليه علی گرفتند، که جنگ جمل نتيجه آن بود
امکان انتخاب آرام ... فداران علی وخوارج، پيدايش دوحکومت، قتل علی وصادره به ضدعلی، جنگ نهروان ميـان طر
بعد از مرگ پيامبر مردم مدينه و مکه و شهر های اطراف آن، ديگر آن .  علی را با توافق اکثريت غيرعملی می ساخت
، مسلمانان در درزمان قتل عثمان، خصوصاًً درروزهای بعد از قتل وی. صِف تا حدودی واحد ومستحکم را نداشتند

يکی  پيرو  بيوه پيامبر، يکی به عثمان وفادارمانده، يکی .  دسته ها بوجود آمـده بـود.  وضعيت بسـيار بدی قرارداشتند
در چنين وضعيت بحرانی و از دل چنين طوفانی علی از جانب چند نفر از .  بدنبال علی و يکی بدنبال ديگری روان بود
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 نموده بودند، بعنوان خليفه برگزيده شد، و نه ازجانب تمام مردم و از طريق يک انتخابات بزرگان مدينه که به وی بعيت
  .سرتا سری يا عمومی و آزاد

جريان بسيار جالب حکميت ابوموسی اشعری وعمر بن عاص بعد ازتقريبًا نود جنگ يا نود برخورد در  صفين برای 
 بسـيار ويژۀ  و معتبری اسـت که نظر هواخوان انتخابات در حل مسئلۀ زعامت يا خالفت مسلمين يکی از رويداد های

  از ميان دو صد و ده هزار مسلمان فقط دو نفر.  اسالم را کًال بايد تخطئه کند
  . صالحيت تعيين خليفه را دارند

که دراين جنگ . جنگ صفين يکی ازخونبارترين جنگ ها بين مسلمانان بود که بر سر رسيدن به خالفت بوقوع پيوسـت
  !شايد هميـن بهترين نمونه انتخابات در اسالم باشد.  صد و ده روز دوام نمود، بيشتر از هفتاد هزار نفر کشته شد

يقيناًً خداوند بشما امر : "  سـوره النسأ را که ميگويد57برخی از مسلمانانی که معتقد به انتخابات دراسالم هستند، آيۀ )  4
پشتوانه ادعای خويش ..." اريد وچون ميان مردم حکميت کنيد بايد به عدل حکم کنيدميکند که امانت ها رابه اهلش بسپ
  :قرار داده، به اعتبار آن ميگويند

الفاظ اين آيه و معنی آن در رابطه با  انتخاب حاکم به حدی واضح  و روشن اسـت کـه مجال هيچ نوع مناقشه، تأويل، " 
  . " شک و شبهه را باقی نمی گذارد

  :ای اين ها، برای مشروعيت دادن ادعای شان، اين است کهبرداشت ه
  .زعامت مردم امانتی است متعلق به مردم که احدی حق ندارد آنرا مختص به خود بشمارد) 1
  .تشخيص اهل اين امانت هم کار مردم است) 2
داد را از آنان سلب انتخاب حاکم، چون واجب شرعی مردم است، حق مردم است، کسی نمی تواند اين حق مسلم خدا ) 3

  .کند و به شخص يا گروه خاصی اختصاص بدهد
خليفه را " عامـة الناس" وبرگزيده ها بدون مراجعه به آرای " نخبه ها " در کجای تاريخ صدراسالم سراغ داريد که ) 4 

  . تخاب ميگرديدندانتخاب کرده اند؟ اگر انتخاب امير کار نخبه ها می بود، نبايد چهار خليفه در جلسۀ عام مسجد ان
در اين مورد بايد با صراحت گفت که مؤرخين آگاه و اسـالم شناسانی که احاطه کافی به مسـايل و تاريخ دين اسالم دارند 

  :زيرا. با اين تصورات موافق نيستند
طه انتخابات يا ، انتخاب، نخبه ها، مردم، و يا در راب" عامة الناس " اين آيه اصًال در رابطه با حاکميت؛ آرای )   1

  .  تعيين حاکم يا خليفه و زعامت و از اين قبيل حرف ها نازل نشده است
مردم، در سطح يک کشـور، مجموعۀ از انسـان هائی است که در يک کشـور زندگی می کنند، نـه سرداران يا سيد )   2

مين وسيع اسالمی که درزمان مرگ عمر، در انتخابات خلفا چند فيصد از مردم از ساير بالد سر ز...  ها يا قوم قريش و
خصوصًا، چندين برابرگسترده تراز زمان حيات پيامبربود ـ بگذريم از تمام مردم نواحی تحت فرمان حکومت اسالمی، 
از مردم مدينه چه تعداد درآن محلی که انتخاب ها بعمل آمد، حاضر بود؟ غير از  مسلمانان، چه تعداد يهود و نصرانی  و 

جا حاضر بودند و در اين رای گيريها از حق خداداد شان استفاده بردند؟ ـ  اشتراک ورزيده بودند؟ اگر انتخاب آن ...  
زعيم يا پيشوا حق مردم بود، چرا عمـر هم در انتخاب ابوبکر و هم در انتخاب خودش وعثمان، نمی گذارد مطابق امر 

  خدا مردم ازحق شان استفاده کنند و تصميـم بگيرند؟ 
اين نخبه ها بودند که بخاطرنخبه بودن شان، يا به خاطر . هيچ يک ازاين انتخاب ها مردم نقش اساسی را نداشـتنددر

  . تعلقات قومی،خونی و خانوادگی هم دعوای خالفت داشـتند، هم بعنوان نيرو های تعيين کننده تصميم ميگرفتند
مگر در برابر اين ها کسی، آن هم .  ان زمان خـود بودندابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاويه، همه از جملۀ نخبگ

  ، خود را برای انتخاب شـدن نامزد نموده بود؟ اين شخص که بود؟ )عامۀ مردم (ازميان توده ها 
. در انتخاب بايد چند گزينه وجود داشته باشد.  انتخـاب يعنی کسی يا چيزی را از ميان افراد يا اشيای ديگر برگزيدن

برای انتخاب خلفا، ولی، همان طوری که همه می دانيم، همواره يک نامزد .  آن را نميتوانيم انتخاب بناميمدرغير آن،
  .وجود داشته است

. ولی، ازمردم خواسته نشد تا از ميـان آن دو يکی را انتخاب کنند. بعد ازمرگ عمر، دو نامزد برای خالفت وجود داشت
سلطه اين ها بقدری در جامعه قوی بود که احدی جرأت . ه را انتخاب ميکنندبرای انتخاب اين دو خليفه چند تا نخب

  .مخالفت با تصميم آن ها را نداشت
وقتيکه عمر دست ابوبکر را به عنوان خليفه وجانشين پيامبر فشرد و بدين وسيله بوی بعيت نمود ـ بحث برسراين نيست 

، بلکه بحث بر سر شيوۀ انتخاب وبکاربسـتن انتخابات اصولی که ابوبکر مستحق بود يا ازعهده اموربر می آمد يا خير
  ومردمی است ـ چه کسی جرأت نه گفتن دربرابرعمری را که حتی پيامبر به تند خوئی وی معترف بود، داشت؟  

نيز درسال هائی که نمايندگان مجاهدين در اروپا و در نزد کشورهای اروپائی نام و نشان و اعتباری داشتند و مسلمانان 
 آنها به همين علت و داليل ديگرخيلی حساب ميبردند، ما شاهد فيصله های در مساجد بوديم که طرح آن ها اکثرًا به از

اين نماينگان زرنگ هميشه موضوع مورد نظر را قبالًً ميان افراد مربوط گروه يا . وسـيله نماينگان احزاب ارائه ميشـد
در مسجد هر کدام .   که بايد گفته ميشد  نيز به آن ها تفهيم مينمودندتنظيم و حزب خويش مطرح مينمودند، و آن چه را
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وقتی که نماز . اين ها در يک  مکانی، جدا از ديگری، يکی در يک گوشه و ديگری در گوشۀ ديگری، قرار می گرفتند

همه می . دتمام ميشد، يکی از اين ها از نمازگزاران می خواست که مطلبی است که بايد روی آن بحث صورت گير
پيش از اين که ديگران چيزی بگويند، ياران خاص اين شخص، هر يک از گوشۀ،غالبًا . موضوع طرح می شد. نشستند

رد عمل اين ها عواقبی را .  با ارائه يک دليل شرعی، طرح وی را تائيد مينمودند و موقع ابراز نظر را به مردم نميدادند
بناًا هيچ .  از آن هراس داشتند بدنبال داشت؛ که همه...  ضاح و بی ابروگـی و از جمله نوشتن شب نامه ها و فحش و افت

در همچون ميحط و . کس هيچ چيزی نميگفت؛ و مسئله همان طوری که نمايندگان آن گروه می خواست، فيصله ميشد
  !!همچون فضائی انتخاب ممکن نيست

درحاليکه تمام مردم برای تشخيص شخصی که بايد . ن رسدموضوع انتخاب درسقيفه بنی ساعده باپا درميانی عمربه پايا
بعد از انتخاب ابوبکر درسقيفۀ . خالفت بوی سپرده ميشد ـ  به نام صاحبان اين حق ـ  در آنجا حاضر نبودنـد" امانت " 

ع عامه مردم در مسجد  تنها مسئله به اطال. بنی ساعده ، درمسجد به اين ارتباط  ديگر شور و گفت و گو ـ  مشـوره ـ نشد
.  رسانيده شد و از حاضرين درمسجد، که نميتوانست تمام مردم شهر مدينه را احتوا کند، خواستند که به ابوبکر بعيت کنند

حرفی بزنند، با فشردن ...  حاضرين مسـجد نيـز بدون اين که در رابطه با نوع انتخاب يا شـخصی که انتخاب شـده و 
  .دسـت ابوبکر بوی بعيت کردند

مگر عمر نخبه نبود؟  ابوعبيده نخبه نبود؟ در انتخاب : می پرسيم که! می گويند که انتخابات در اسالم  کار نخبه ها نيست
عثمان، طلحه و زبير و عبدالرحمن و سعد وعلی وعثمان، مگرازجمله نخبه ها نبودند؟  اين ها همه از سر آمدان دوران 

  ! خويش بودند
ه به عنوان بعيت کالن در مسجد گرفته شد، در مورد تصميمی که گرفته شده بود، شور و درهيچ کدام از بعيت هائيک

  .يگانه کاری که شد بعيت رمه وار حاضرين در مسجد بود و بس.  مداقه صورت نگرفت
انتخاب عمرمگر کار يک نخبه نبود؟ ابوبکرکه بود؟ دراين مورد نيز يک بخش کوچکی ازمردم قبل از اين که بخشی 

تری به بعيت دوم يا بعيت عام مبادرت ورزند،  در برابر پرسش  گنگ عثـمان رای موافق داده بودند؛  حتی بدون بزرگ
  .اين که بدانند که ابوبکر که را به جای خويش نصب نموده بود

ام يک هفت نفرمتمول، صاحب نام و نشان  ، عبدالرحمن و زبير وطلحه و عبداهللا وسعد بن ابی وقاص وعثمان وعلی، کد
موقع يافت تا در شورای که ... به توده ها تعلق داشتند؟ کدام پا برهنِه فقيرِ  بی زمين و بی روزگار و بی چيز و محتاِج و 

  از جانب عمر تعيين شده بود، اشتراک کند؟ 
را نخبه می تا جائی که من می دانم، مردم ممتاز و برگزيده . فکر نميکنم درمعنی کلمه نخبه اشکال وجود داشته باشد

حال کسانيکه مدعی اند که درانتخابات خلفا نخبه ها ـ مردمان ممتازو برگزيده ـ نقش نداشته اند، غير ازعمر و . گويند
که در جمله ... ابوبکر وعثمان و علی و عبدالرحمن بن عوف و عبداهللا ابن ابوبکر و طلحه و زبيرو عبداهللا بن عمرو 

 ازنخبگان آن سامان و آن زمان را نام ببرند، که ما هم بدانيم که واقعاًً نصب، يا به قولی نخبگان به شمار نميروند، چند تا
يا اينکه ! ايشـان انتخاب خلفا کار نخبگان نبوده است و از جانبی بفهميم که نخبگان آن زمان و آن سامان که ها بوده اند

  !نخبه اصالًً چه است
شهادت تاريخ طوری نبوده که عامه مردم در آن نقش مستقيم و آزاد داشته چون شيوۀ انتخاب خلفا در صدر اسالم، به 

باشند، و بيشتر پروسه انتصاب يا انتخاب ترغيبی و تحميلی بوده تا آزاد و بخواسـت مردم، بنابرين انتصاب يا انتخاب 
وظيفه . بمردم ابالغ ميشدخليفه جديـد، که از باال صورت گرفته بود، در مسجد و در اخير نماز بوسيله گماشتگان وی 

  .عامۀ مردم فقط فشردن دست خليفه جديد و اظهار فرمانبرداری بود؛ و نه چيزی ديگری
چنين مراسمی را نميتوانيم اجالس يا نشست بناميم، زيرا نشست همواره برای غور و بررسی مسـئلۀ که از پيش تعين 

ن مردم در موقع نماز در مسجد تنها به منظور ادای جمع شد. شده می باشـد، خاص برای همان موضوع دايرمی شود
درست است که شورو بررسی و مداقه مسايل . روی مسايل فوق العاده... نماز صورت ميپذيرفت و نه برای مشوره و

  .فوق العاده هميشه درمسجد صورت ميگرفت، اما اين کار ها مختص در وقت نماز برابر نميشد
در حالی که اين آيه در مورد انتخاب و . ودن انتخابات در اسـالم  بيشـتر به آيه ياد شده استاستناد اين ها در باره مجاز ب

يعنی داوری  يا رسيدگی به " حکميت "  سوره النسا، از 57آيه .  نازل نشده است... حاکميت و آرای عامة الناس و 
ت از قدرت فايقه دولت در امر حکومت؛  اس حاکميت عبارت. اختالف ميان مردم بحث ميکند، نه از حکومت و حاکميت

و حکومت عبارت است از دسـتگاه حاکمه يا نظام حاکم بر يک کشور، نظامی که امور سيـاسی يک کشور را اداره  و 
مقصد از حکميت يا داوری تفکيـک درست و نادرست، تميز نيک و بد  و تشخيص حق و ناحق دعوا و .  هدايت می کند

حکميت عبارت است از صدور نظريا رأی ميان دو .  يا ميان گروه های از مردم يا دولت ها استاختــالف ميان افراد
  . خصم و تعيين حقوق آن ها

وظيفه داور، اين است که به طورغير رسمی دعوا يا اختالف و مرافعه و مشکل مردم را حل می کند و ميان نيک و بد و 
. در حاليکه وظيفه حاکم، حکومت يا اداره يک کشور و مردم آن است. درست و نادرست و حق و ناحق  تميز می گذارد

  .خالصه کالم اينکه حاکم سياست ميکند، و َحَکـم ميانجيگری
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اين ها از مجوز اسالمی انتخابات و حق انتخاب مردم صحـبت می کنند ـ  موضوعات ذهنی  ـ ، ولی از رونـد انتصاب يا 

. ق افتاده، و تاريخ با جزيــات تمام در آن مورد معلومات ميدهد، چيزی نميگويندانتخاب خلفای راشدين آن طوری که اتفا
از اين که چهار خليفه به طرق و شيوه های گوناگون بخالفت رسيدند، که نشانه نبود شيوۀ خاصی برای انتخاب خلفا بود، 

ختالفات بر سر خالفت موجب و مؤجد از تاريخ پر تالطـم سی سال خالفت چهار خليفه که فقط ا. حرفی بميان نمی آورند
  .آن بود چيزی نمينويسند

اما نمينويسند که قبل از اين به اصطالح . صورت گرفت" انتخاب چهارخليفه در جلسۀ عام در مسجد " دليل ميآورند که 
روسه و هم نمينويسند که اگر پ! مراحل بعيت اول يا بعيت خاص چگونه به سر آمده است! انتخابات چه گذشته است

باوجودی که اين کلمه . کلمه انتخاب يک کلمه عربی است! رسيدن خلفا به خالفت انتخاب بود، چرا آن را بعيت ميخوانند
  درزبان عربی وجود داشـت و وجود دارد، چرا آن را، اگر

دليلی !  نده اند؟روند رسيدن خلفا به خالفت واقعاًً به شکل انتخابی بوده، اعراب يا مسلمانان صدر اسالم انتخاب نخوا
  اينکه انتخاب را بعيت مينامند، چيست؟ 
  :محمد حسنين هيکل در اين باره مينويسد

عثمان بعد از آن که وصيت ابوبکر را نوشت و ابوبکر آنرا مهر کرد نزد مردم بر آمد، به مردم کاغذ مهر شده را " 
  .يکنيد؟ مردم بالفاصله جواب داند، بلیآيا به شخصی که دراين نوشته است بعيت م: نشان داد و بمردم  گفت 

  ـ   آيا اين انتخاب در مسجد عملی شده است؟
  ـ   اين عمل ابوبکر را چه ميناميد؟  انتخاب يا انتصاب؟

ـ   ابوبکر در هنگام مرگش در کجا بود؟ در ميدان شهر؟ در مسجد؟  طبعيست که در بسترش و در يک اتاقی که تنها ـ با 
در همين اتاق کوچکی که گنجايش .  دگی خليفه اول و دوم ـ  گنجايش چند نفر محدود را داشته استتوجه بشيوه ساده زن

، و به حتمال بسيار زياد ...فقط چند نفر را داشت، در برابر چند نفر محدود از سرآمدان دوران، مثل علی و عثمان و 
. دون اينکه با اهل اين امانت ـ مردم ـ مشوره شودخود عمر هم، به عثمان هدايت می دهـد، کـه آن نامه را بنويسـد؛ ب

اين مشوره ها، اما، همواره درسطح چند نفر . مشوره کردن درميان طوايف و قبايل عرب اززمان ها پيش رواج داشت
نخبه چهار يا پنج تا . بزرگ طايفه يا قبيله بوده، و نه به آن گستردگی که همه مردم را در ناحيه ها و واحه ها در برگيرد

هائی کـه بر سربالين ابوبکر جمع شده بودند، يا هفت تا نخبۀ را که عمربرای انتخاب علی يا عثمان تعيين نموده بود، همۀ 
  ! اينها جزئی از مردم بودند. مردم نبودند

  گذشته از اين فکر نمی کنم که، اگر معنی و مفهوم آيه مورد نظر آن چه می بود که برخی مدعی هستند،
از آن بی اطالع بوده باشد، يا برخالف هدايت صريح آن آيه، در حالی کـه يک هزار فضيلت را بوی نسبت ابوبکر 

اگرمعنی آيه، همانطور که بعضی ها ميگويند، باشد، و ابوبگرهم آن را همان گونه ميفهميده ـ  ! ميدهند،عمل کرده باشد
لمانان، شايد  ابوبکر اولين سنت شکن باشـد کـه از فرمان خدا که بايد ميفهميد ـ ، پس ازجمله ياران پيامبر و از جمله مس

زيرا برخالف امر خـدا که مطابق آن آيه حق انتخاب را به مردم تفويض می نمايد، . و رسول اش سرپيچی نموده اسـت
 تعاليم همين طور در زمانيکه خودش به خاطر قريش بودن دعوای خالفت دارد؛ زيرا چنين ادعای دور از. عمل می کند

قرآن و دورازسنت پيامبر است که بزرگواری و کرامت انسان رابه پرهيزگاری، اطاعت و ترس ازخدا ميدانند و ميان 
  انسان ها ازلحاظ

  ! فرقی قايل نيست... رنگ و جنس و نژاد و قوم و 
گر انتخاب امير يا زعيم در ا: نکتۀ ديگری که مرا در مقابل نظرمدافعين وجود انتخابات دراسالم قرار ميدهد، اينست کـه

چه : " اسالم، آن گونه که برخی ها می گويند يا می گفتند، کار مردم بـود، چرا عمر در مقابـل پيشنهاد مردم که ميگفتند
که را جانشين کنم اگر ابو عبيده بن جراح زنده بود او را جانشين :  " کفت."   خوب بود کسی را جانشين خود ميکردی

اگر سالم آزاد شدۀ حذيفه زنده می . خدا ميپرسيد ميگفتم از پيغمبرت شنيدم که ابو عبيده امين اين امت استميکردم و اگر 
بود او را جانشين ميکردم و اگر خدا از من ميپرسيد بدو می گفتم که از پيغمبرت شنيدم که سالم خدا را سخت دوست 

  .داشت
 است، عمربا کدام حق ميگويد که اگرسالم و ابوعبيده زنده ميبودند، اگـر انتخابات،  بر پايه امر خدا حق و امانت مردم

عمرازما !وی آنها را جانشين خود ميکرد؟ اگرعمر اين صالحيت وحق را دارد، پس حرف زدن از حق مردم يعنی چه؟
نباد نموده اند، بناًااگرآيه مذکورآن معنی راکه هواخواهان وجود انتخابات در اسالم از آن است. به اسالم نزديک تربود

و اينکه به آن توجه نشده خود دليل نبود آن معنی از آيۀ مذکور . ميداشت، او بهتر و بيشتر از ما آنرا رعايت مينمود
  !است

حق و امانت آن ها است، از عمر ميطلبند که کسی را جانشين خويش ...  چرا مردم در حالی که انتخاب خليفه يا امير و 
  از حق خدا داد شان استفاده نميکنند؟ تعيين کند؟ چرا مردم 

برای اينکه، اول اين موضوع، يعنی انتخابات در آن زمان و در آن محيط رواج نداشت؛ و دوم، توده ها در برابر نخبه 
هر حرفی که توده ها می زدند راسخون ـ همين بزرگان ـ . های زورگوی در عمل حق گفتن و انتـخاب و رد عمل نداشتند
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 تفسير قران و کالم پيامبررا داشتند، با ارائه تفسير خود شان از قضايا، نه تنها حرف آنها را رد مينمودند، که که تنها حق

تاريخ اديان، تا همين امروز، ازجمله در کشورما . آن ها را به کفر نيز ميگرفتند و زندگی شان را به جهنم تبديل ميساختند
يـاف ها و حکمتيار ها و مال عمرها و امثالهم را برای بستن دهن ها داشته است همين حاال، نمايندگان خدا و دين مانند س
  .که همه از همين شيوه ها استفاده نموده اند

عالوه براين پرسش ها، ازسخنان عمرمعلوم ميشود که خالفت، آنگونه که ابوبکر ادعا مينمود، تنها حق قريش نبوده، 
 تنها حق قريش ميبود، عمرآرزوی زنده بودند سالم را که زمانی برده بود و زيرا، اگرخالفت، امارت، امامت يا زعامت

  .غير قريش و غير عرب، برای اعطای کرسی خالفت بوی، نميکرد
تذکر اين نکته نيز ضروری است که اگـر واقعـًا آيـه فوق، چنان چه کـه برخی مدعی انـد، در مورد حق حاکمـيـت، يا 

که در اين آيـه به کار رفته است حالت جمع را داراست و "  شما " مردم باشد، چون کلمه حق تعيين حاکم از طرف عامه 
دربرگيرندۀ تمام مسلمانان ميباشـد، بايد هم همينطور باشـد، پس چرا خلفا به اين آيه که کالم خدا و به تبع آن قابل رعايت 

د؟ چرا ابوبکر عمر را تعيين ميکند، و چرا عمر محض يا بی چون چراست، احترام نمی گـذارند و آن را عملی نمی کنن
  . شورای شش نفره را با اضافه يک ناظر با اختيارات مطلق مؤظف ميسارد، و حق مردم را تلف ميکنند

حق خالفت را به قريش که داده بود؟ اگر خداوند اين حق را به قريش داده باشد، چرا انصار از اين امر بی اطالع بودند؟ 
. شتند، چرا با انتخاب سعد بن عباده به عنوان خليفه در سقيفه بنی ساعــده برخالف امر خدا عمل نمودنداگر اطالع دا

فرض کنيم خداوند حق خالفت را به قريش داده باشد، آيا درميان بزرگان يا مسحقين خالفت تنها ابوبکرمربوط به قريش 
تعلق داشتند دراين ميان کجا ... مس و بنی اميه و بنی هاشم وبود؟ افراد ديگری از اين قوم که به خانوار های مثل عبد ش

بودند؟ آنها چه ميخواستند؟ چراتا حضور يا آمدن علی که يکی از داوطلبان جدی خالفـت  بود، و خود را از هر لحاظ 
  ! هستندمستـحق ترين شخص برای خالفت ميدانستد، انتظار نکشيدند؟  اين سوال ها هر کدام در جای خود قابل تأمل

سوال بسـيار مهم ديگر اين است که، زنان که ما مدعی حق برابر آنان با مردان دراسالم هستـيم، در اين ميان کجا 
  ، حساب نشده اند؟"عامة الناس " هستند؟ يا اينکه زنان در شمار مردم، درجمله 

دادند يا وی را انتخاب نمودند، چرا اگر درانتخاب ابوبکر در سقيفه بنی ساعده همه حاضر بودند، و همه به وی رای 
چرا به تعقيب ! فردای آن روز قبل از نماز شام يک بارديگر از مردم بعيت گرفتند؟ همين طور در انتخاب عمر وعثمان

  و" خاص " بعيت خاص، بعيت عام عملی شد؟ چـرا اين دو بعيت را بعيت 
ص تصميم ميگـرفتند و حضور ميداشتند و ضمنًا به نام گذاشتند؟  بخاطر اين که در بعيت خاص فقط خوا" عام " 

  . شخصی که انتخاب نموده بودند، بعيت مينمودند
خاصِ عامی : سوال اين است که. در اخيراين بخش بايد يک سوال را که همواره فکر مرا بخود مشغول داشته مطرح کنم

  ديد، ميتوانيداگر اين تعداد را تخمين کر! که در يک مسجد می گنجد، چقدرخواهد بود؟
  !بگويد که رسيدن خلفا به مقام خالفت انتخاب مردم بوده يا نه

  
 ادامه دارد


