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 مقدمه

روایت تاریخ اسالم در ایران، مملو از تحریفات و حذفیاتی است که محققین نباید از 
 آن غافل باشند.

رسالتی که اهل قلم روشنفکر براي روشنگري در پیش رو دارند، رساندن حقایق 
 ایت درست و سند صحیح است.تاریخی به رو

هاي عمیقی در اسالم دارند به طوري که به تأثیر از تعالیم پرارج  زبانان ریشه فارسی
هاي دینی، تاریخی و ادبی و... به جهان اسالم عرضه  اسالمی، تألیفات فراوانی در زمینه

 اند. کرده

اند. دیگر  ارش یافتهبرخی از این آثار به ادبیات فارسی تعلق دارد و به زبان فارسی نگ
ي تفسیري، علوم قرآنی، تاریخی و... دارند و به زبان عربی هستند. با بررسی  کتب، جنبه

یابیم؛ تمامی این نویسندگان ایرانی، مذهب اهل  این آثار به نتایج قابل تأملی دست می
 هاي بعدي، ایران زیر فشار حکومت صفوي، به مذهب اند. در دوره سنت و جماعت داشته

روافض گرائید. وظیفه این مذهب این بود که انحرافات را وارد دین کند. براي این کار از 
دادند، استفاده  اهللا وجه که فقط آنان را اهل بیت جلوه می محبت خاندان حضرت علی کرم

نمودند و براي اینکه اهداف خود را پیش ببرند و تفرقه هر چه بیشتر در بین امت اسالمی 
بافی در مسائل مختلف از قبیل حدیث و تاریخ پرداختند و در کنار  به دروغایجاد کنند، 

 -آن اهل بیت علی کرم اهللا وجه را مظلوم جلوه دادند و دیگران را به غیر از چند صحابه 
 رضی بیت اهل ضد را سنت اهل. دادند نشان ستمگر و ظالم –رضی اهللا عنهم اجمعین 

تألیف شد و در این زمان  باره این در فراوانی هاي ابکت .کردند معرفی اجمعین عنهم اهللا
 آنان خود بر این باورند که اهل سنت، ضد آل علی کرم اهللا وجه است.
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اند که بنا به تعهد  خوشبختانه در میان محققین شیعه، روشنفکرانی وجود داشته
 راها  آن اند و اخالقی، از تحریف میراث گرانبهاي گذشتگان خود جلوگیري کرده

 اند.  اند به مردم رسانیده همانگونه که بوده

اند، تمام آن آثاري نیست که  این آثار که با عنوان میراث ادبی و عرفانی به چاپ رسیده
 اند.  توسط گذشتگان ایرانی به رشته تحریر درآمده

هاي مختلف تاریخ  ي ما، تحریفات همچنان ادامه دارد. کتبی که در زمینه در زمانه
یابند، با این تصور منحرف است که تمامی جهان اسالم ضد آل  . نگارش می..اسالم و

 باشند.  علی کرم اهللا وجه می

 ،– سلم و علیه اهللا صلی –تاریخ اسالم به روایت شیعی، در زندگانی پیامبر اکرم 
 دیگر تمامی. شود می خالصه اثناعشر امامان تاریخ و وجه اهللا کرم علی از حکومت غصب

کنند و براي خود روایاتی را  ا دشمن قلمداد میر اجمعین عنهم اهللا رضی مبرپیا اصحاب
 اند که دیگر خودشان نیز بر آن باور دارند. جعل کرده

هاي خود در راه اصالح عقاید پوچ و  وظیفه روشنفکران اسالمی است تا با روشنگري
 واهی گام بردارند.

م واقعی بر عهده دارد، مقاالتی را با با رسالتی که در معرفی اسال» سایت نوار اسالم«
شاءاهللا به مرور به تعداد این مقاالت  ترجمه کرده است که ان» صفحاتی از تاریخ«عنوان 

 افزوده خواهد شد.

 وصىل اهللا عىل خري خلقه حممد، وعىل آله وصحبه، وبارک وسلم.

 سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 



 
 
 

 دشو می تمدن روم تسلیم -فتح انطاکیه 

 هجري  15شعبان سال  5 :زمان

 شام  -انطاکیه  :مکان

سپاه اسالم به فرماندهی ابوعبیده بن جراح بهترین شهر رومیان در شام را  :موضوع
 .کند فتح می

نبرد مشهور یرموك نقطه عطفی در تاریخ برخوردهاي مسلمانان با رومیان در سرزمین 
طعانه عظمت سپاه اسالم و قدرت شگرف از آن رو که این پیکار قا .رود می شام به شمار

آن را براي درهم شکستن هراس انگیز ترین ارتش آن روز جهان نشان داد. این پیکار 
مسلمانان در بیشتر مناطق شام جز  .رفت می بعنوان دروازه فتح سایر مناطق شام به شمار

در شام  شهر انطاکیه با مقاومت چندانی روبرو نشدند. شهر انطاکیه پایتخت رومیان
از این رو فتح  .رفت می به شمارها  آن شد بعالوه اینکه شهر مقدسی براي می محسوب

آمد و  می اي سرنوشت ساز به حساب انطاکیه هم براي مسلمان و هم براي رومیان مسأله
عملیات فتح انطاکیه زمانی آغاز  .حوادثی که منجر به فتح این شهر شد بسیار عجیب است

 ،نین عمربن خطاب رضی اهللا عنه در پیامی براي ابوعبیده رضی اهللا عنهشد که امیر المؤم
دستور داد که براي فتح حمص ـ که حصار مستحکمی داشت ـ  ،فرمانده سپاه شام

این شهر به پناهگاه سربازان شکست خورده رومی تبدیل شده بود که در  .حرکت کند
دند. در پی این دستور ابوعبیده رضی نتیجه آن تعداد زیادي سرباز در آنجا اجتماع کرده بو

در آن موقع  .به محاصره در آوردآن را  اهللا عنه در رأس سپاه اسالم متوجه حمص شده و
حاکم رومی شهر یوقنا نام داشت و مردي بسیار ستمگر و سرکش بود. لذا پیشنهاد صلح 

ان بود هنگام محاصره حمص فصل زمست .مسلمانان را رد کرد و براي جنگ اصرار داشت
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نظیري کردند و ساکنان حمص نیز در اثر  بی مسلمانان پایداري .و هوا بسیار سرد بود
 براي مقاومت سست شد. ها  آن هاي بسیار دیدند تا اینکه اراده سرما آسیب

 .ولی صحابه همچنان در سالمتی بودند و هیچ کدام در اثر سرما آسیبی ندیدند
ز صحابه رضی اهللا عنه تکبیرهاي بلندي چنانکه یک رو .محاصره حمص تنگ تر شد

به دنبال این  .سردادند طوریکه شهر در اثر آن لرزید و بعضی از دیوارهاي شهر شکافت
واقعه بزرگان شهر جمع شده و تصمیم گرفتند با مسلمانان صلح کنند و با تصمیم یوقنا 

یوقنا از این امر لذا با مسلمانان صلح کردند و وقتی که  .مخالفت نمایند ،براي مقاومت
آگاه شد، تصمیم گرفت مردم را قتل عام کند. وقتی خبر به ابوعبیده رضی اهللا عنه رسید، 
دستور داد سپاه اسالم براي دفاع از اهالی حمص ـ که اکنون بعد از صلح با مسلمانان اهل 

به حمص حمله  ،و دفع خطر یوقنا حاکم شهر از سر اهالی آن -رفتند  می ذمه به شمار
 .ببین که چه اشتیاقی براي دفاع از حق و رعیت دارند ،کند. (عدالت مسلمین را بنگر

را کرده بود، هم دین ها  آن در حالی که کسی که اراده کشتار .رعبتی که اهل ذمه بودند
زیرا اسالم  .پیمان داشتند دفاع کردندها  آن این مردم بود ولی مسلمین از اهل ذمه که با

مگر کسانی که مدعی پایمال شدن حقوق  ،بسیار آسان و مهربان دین حق است و دین
این  اند؛ قبطیان در کشورهاي اسالمی هستند و دنیا را از داد و فریاد در این رابطه پرکرده

 )اند؟ ماجرا را نشنیده
مسلمانان توانستند وارد شهر شوند و اهل ذمه را نجات دهند البته یوقنا سیصد نفر از 

یوقنا به قلعه شهر پناه برد و بر ادامه جنگ  ،ود. با ورود سپاه اسالم به شهرمردم را کشته ب
اصرار داشت اما به زودي دریافت که توانایی رویارویی با مسلمانان را ندارد لذا مخفیانه 
از شهر فرار کرد و به شهر انطاکیه رفت در این میان یک اتفاق عجیبی افتاد که باعث شد 

قلبش به نور هدایت منور گردد. اولین حادثه در حمص برایش اتفاق یوقنا اسالم آورد و 
جریان از این قرار بود که وي برادري داشت راهب بنام  ،افتاد و حادثه دوم در راه انطاکیه

یوحنا که به علوم اهل کتاب واقف بود و برادرش را از رویارویی با مسلمین و کشتار 
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که در  .ذیرفت و حتی قصد جان برادرش را کردپ نمی کرد ولی یوقنا می مردم حمص منع
این هنگام یوحنا اعالم کرد که اسالم آورده و بالدرنگ یوقنا وي را کشت ولی خیلی زود 

پس از این ماجرا در راه انطاکیه  .ازکرده خود پشیمان شده و از مرگ برادرش متأثر گشت
اده بود، را براي آن راهب هم راهبی دیگر را مالقات کرد و اتفاقی که براي برادرش افت

بازگو کرد و هم جریان حمله مسلمانان به حمص براي دفاع از اهالی شهر را تعریف 
 .نمود. این راهب در جواب یوقنا سخنانی گفت که نور هدایت را در قلب یوقنا انداخت

وي بالفاصله پس از آن به حمص برگشت و با ابوعبیده رضی اهللا عنه مالقات کرد و در 
بر وي شهادتین را بر زبان جاري کرده و مسلمان شد. و پیشنهاد کرد که به انطاکیه برا

تسهیل کند. ابوعبیده رضی اهللا عنه با این پیشنهاد موافقت کرد آن را  برود تا مقدمات فتح
 .و یوقنا براي اجراي هدفش به انطاکیه رفت

ر آنجا بود و قبالً جسته هم د ،هراکلیوس ،یوقنا به انطاکیه وارد شد که امپراطور روم
گریخته خبرهایی از اسالم آوردن یوقنا شنیده بود. ولی یوقنا وي را فریب داد و قانع کرد 

هراکلیوس  .که اسالم نیاورده بلکه براي فریفتن مسلمانان تظاهر به اسالم کرده است
ب کرد. حرفهاي یوقنا را قبول کرد و وي را بعنوان فرمانده محافظان شهر انطاکیه منصو

یوقنا استحکامات شهر را بیشتر کرده و امکانات الزم را براي زمستان در شهر فراهم کرد. 
 .در همین مدت مسلمانان بر شهرهاي قنسرین و قیساریه و چند قلعه دیگر مسلط شدند

جاسوسانی از اعراب ها  در این هنگام اتفاق غیر منتظره اي افتاد از این قرار که رومسی
رساندند از جمله یک بار دسته  میها  آن د که اخبار تحرکات مسلمانان را بهمسیحی داشتن

بوسیله جاسوسان لو رفته بود به کمین ها  آن اي از سپاهیان مسلمان که مسیر حرکت
که  »ضراربن ازو«سپاهیان رومی افتادند. آن دسته متشکل از دویست نفر بود به فرماندهی 

 .قرار گرفتند »جبله بن ایهم«اي مسیحی به فرماندهی ه هزار نفر از عرب 10مورد حمله 
 .را به انطاکیه بردندها  آن .ضرار و همراهانش به اسارت در آمدند ،بعد از یک جنگ شدید

به دنبال این  .این اتفاق خیلی مسلمانان را اندوهگین کرد و یوقنا هم شدیداً ناراحت شد
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ضی اهللا عنه تصمیم گرفتند که هر چه ماجرا ابوعبیده رضی اهللا عنه و خالدبن ولید ر
محاصره انطاکیه را  ،سریعتر به انطاکیه حمله کنند و براي نجات ضرار و اسیران دیگر

 تشدید نمایند.

در این بین هراکلیوس که از علماي اهل کتاب هم بود به یقین دریافت که مسلمین 
دس و بازگشت به روم از لذا براي زیارت بیت المق .بقیه مناطق شام را هم خواهند گرفت

گفتنی  .را نیز همراه خود برداش  و خانوادهها  و گنجها  انطاکیه خارج شد. وي دارایی
 شد، می رفت و یا از آن خارج می است که هراکلیوس هرگاه که به زیارت بیت المقدس

 ایم، سالمی بدون خداحافظی هنوز از تو کام برنگرفته ،سالم بر تو سوریه« :گفت می
سالم بر تو سوریه « :کرد گفت می اما این بار که سوریه را ترك .»اره برمی گردیمدوب

سالمی که دیگر برایم ممکن نیست که به سویت بیایم و بر تو سالم گویم پس این سالم 
 » من سالم جدایی است و دیگر هیچ رومی جزبا بیم و هراس به سوي تو برنمی گردد.

مردي را که شبیه  ،دچار اضطراب گردید زیرا وي امور شهر ،بعد از خروج هراکلیوس
او بود لباس و تاج خود را بروي پوشاند و او را به جاي خود گذاشت و خودش فرار 
کرد ولی به زودي حیله وي بر مال شد. در همین اوقات ابوعبیده رضی اهللا عنه و خالد بن 

از داخل شهر نقاط ضعف ولید رضی اهللا عنه محاصره شهر را تنگ تر کردند و یوقنا نیز 
را ها  خبر داد و از طرف دیگر بعد از اینکه نگهبانان یکی از دروازهها  آن حصار شهر را به

براي بازکردن دروازه هم داستان شد واین موضوع را به ها  آن به اسالم دعوت کرد، با
نهایتاً ابوعبیده خبر داد و ضمناً یک روز را براي حمله مسلمانان به شهر تعیین کرد. 

مسلمانان از این فتح بسیار  .هجري وارد شهر شدند 15شعبان سال  5مسلمانان در 
شادمان شدند و مژده فتح و پیروزي را براي امیر المؤمنین عمررضی اهللا عنه فرستادند و 

 در مسجد النبی مسلمان را به خاطر این فتح مژده داد. ایشان هم بر منبر پیامبر

باقی ماند چنانکه ها  ره این شهر براي همیشه درذهن صلیبیقابل ذکر است که خاط
هجري متوجه این شهر شد و در  491ي صلیبی در سال ها جنگ درها  اولین حمله صلیبی
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هجري که مجدداً سلطان الظاهر  666بر آن دست یافتند و تا سال  491جمادي اآلخر سال 
 بود.  آزاد کرد در دست صلیبیانآن را  بیبرس ـ سلطان مصر ـ

 ترجمه: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 

 بزرگ اي  توطئه -انقالب بزرگ عربی 

 هجري  1335شعبان  9 :زمان

 مکه مکرمه  :مکان

 انقالب بزرگ عربی را بر ضد خالفت عثمانی اعالم ،شریف حسین امیر مکه :موضوع
 کند. می

هجري  1317سوئیس در سال ي حاضر در کنگره بازل ها صهیونیست هنگامی که
فلسطین را وطن قوم یهود اعالم کردند و بر آن شدند که یهودیان دنیا به آنجا مهاجرت 

دو مانع سرسخت قرار داد. مانع اول  ،کنند، دریافتند که در برابر اجراي این نقشه پلیدشان
 خالفت عثمانی است و مانع دوم وحدت جهان اسالم و نیروي ایمان فرزندان آن

 باشد.  یم

راهکارهایی  ،از این رو اتحاد مخفیانه یهودي اروپایی براي برداشتن این دو مانع
از یک طرف شروع کردند به سرنگونی خالفت  .مناسب هر کدام را در پیش گرفت

چنانکه تالش کردند که سلطان عبدالحمید دوم را از حکومت ساقط کنند در این  .عثمانی
بوجود آوردند که با کودتاي نظامی عبدالحمید را از سلطنت راستا حزب اتحاد و ترقی را 

خلع کرد و راه را براي براندازي کامل خالفت عثمانی هموار کرد. اما مانع دوم محکم تر 
چرا که دشمنان  .و قوي تر بود و چیره شدن بر این عامل به زمان بیشتري نیاز داشت

می از طریق جنگ و رویارویی مستقیم اسالم دانسته بودند که پاره پاره کردن امت اسال
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نظامی غیر ممکن است بلکه این کار تنها از طریق فریب و نیرنگ و اغفال بعضی از 
لذا این برنامه تنها باید از داخل امت اسالمی و بوسیله  .شود می مسلمانان ساده لوح ممکن

جهانی تبشیر بعضی از فرزندان ساده لوح آن اجرا شود. چنانکه کشیش زویمر در کنگره 
درخت زمانی « :هجري در قاهره برگزار شد؛ گفت 1324که در سال  -تبلیغ مسیحیت  -

در همین راستا دشمنان اسالم در  »از بین ببرد.هایش آن را  شود که شاخه می خشک
جستجوي یک شخصیت و رهبري برآمدند که در جهان اسالم داراي شأن و جایگاه 

جمهور مسلمین را براي براندازي خالفت عثمانی که  مناسبی باشد و بتواند احساسات
شوم بیگانگان بود؛ توجیه کند. به زودي نقشه پلید دشمنان محقق هاي  همان تحقق نقشه

شریف حسین بن علی هاشمی و دو پسرش فیصل و عبداهللا را براي اجراي ها  آن شد.
 .نقشه خود مناسب تشخیص دادند

مشهور بود و سلطان ها  مخالفت با عثمانی شریف حسین به زیرکی و جاه طلبی و
عبدالحمید دوم هم متوجه خطر و ضرر وي براي کیان امت اسالمی شده بود و جاه 

از همین جا  .پایانش را دریافته بود. لذا وي را در استانبول تحت نظر داشت بی هاي طلبی
ریق حزب چنانکه انگلیس حامی همیشگی یهود از ط .اجراي نقشه شوم یهود آغاز شد

اتحاد و ترقی بر سلطان عبدالحمید فشار وارد کرد که شریف حسین را به عنوان امیر مکه 
منصوب کند و عبدالحمید هم تحت فشارهاي داخلی و خارجی ناچار شد موافقت کند 
ولی بعد از صدور بیانیه انتصاب شریف حسین به امارت مکه جمله اي گفت که بسیار 

با  »مستقل شدندها  عرب ز از دست ما خارج شد وحجا« :وي گفت .مشهور است
انتصاب شریف حسین بعنوان امیر مکه مکرمه مملکت آل عثمان پاره پاره گشت و اي 

شد ولی او  می کاش شریف حسین به امارت مکه مکرمه و استقالل عرب راضی و قانع
 ار شد.پروراند براي سرنگونی خالفت عثمانی دست بک می که آرزوي خالفت را در سر

انگلیس براي تحکیم  ،به محض آنکه شریف حسین امارت مکه را بدست گرفت
او را به طمع خالفت بر یک کشور بزرگ و ها  روابط خود با وي روي آورد. انگلیسی
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باشد و این مطابق ها  عرب چنانکه به وي گفتند که خالفت باید در .پهناور عربی انداختند
مکاتباتی بین طرفین رد و بدل شد که همین مکاتبات از این رو  .میل شریف حسین بود

چنانگه هنري ماکماهون نماینده پادشاه انگلیس  .کند می واقعیت توطئه انگلیس را بر مال
کنم که جناب پادشاه  می بار دیگر تصریح« :گوید می به شریفاي  نامه در مصر در

عرب خالص که از نسل  بریتانیاي کبیر عالقمندند که بار دیگر خالفت در اختیار یک
حسین فریب خورد و ساده لوحانه خود را براي در اختیار گرفتن  »پیامبر است قرار گیرد.

 امور خالفت آماده کرد.

جاسوس یهودي األصل خود بنام لورنس را به عربستان فرستاد تا با شریف  ،انگلیس
ل جنگ جهانی حسین مالقات کرده و او را براي انقالب بر ضد دولت عثمانی در خال

در جنگ جهانی اول ترکیه بر ضد انگلیس و فرانسه و به طرفداري از  .اول آماده کند
را به طرفداري از خود ها  عرب کوشیدند که میها  آلمان وارد جنگ شده بود و انگلیسی

پرداختند و  می به این ترتیب مسلمانان با یکدیگر به جنگ .وارد جنگ کنندها  علیه عثمانی
شد و  می آشفتهها  آن رفت و اقتصاد می هدرها  آن شد و نیروي می شکستهها  آن وحدت

 لذا راه براي نیروهاي یهودي و انگلیسی و فرانسوي براي اشغال فلسطین و سوریه هموار
  .گشت می

 9شریف حسین عقل و دور اندیشی خود را کنار گذاشت و در دام دشمنان افتاد و در 
ح انقالب بزرگ عربی را اعالم کرد. و مسلمانان عرب با هجري به اصطال 1335شعبان 

نقشه و توطئه لورنس و فرماندهی فیصل بن حسین از جزیره العرب خارج شده و متوجه 
 ،به کمک انگلیس و سالحهاي جدید .شام شدند تا با برادران مسلمان ترك خود بجنگند

از مکرو نیرنگ دشمنان  سپاه سوم و هفتم و هشتم عثمانی را که اي بسا جهان عرب را
 تار و مار کردند!  ،کرد می حفظ

راه آهن مدینه منوره  ها، به خواست انگلیس و با راهنمایی لورنس جاسوس انگلیسی
به شریف حسین اي  نامه احمد جمال پاشا فرمانده ارتش عثمانی در شام .به شام نابود شد
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داشت ولی شریف  می شمنان برحذردهاي  فرستاد که در آن وي را از افتادن در دام توطئه
انگلیسی خوار و بار به سوي حجاز هاي  حسین توجهی به آن نکرد و بوسیله کشتی

 سرازیر شد.

دانست زیرا  می عجیب است که شریف حسین انقالب خود را انقالبی اسالمی محض
بایست در قریش باشد و چنانکه گفتیم  می کوشید که می وي براي بدست آوردن خالفتی

دشمنان، شریف حسین را با همین نیرنگ  ،ور کردن انقالب ر ابتداي کار براي شعلهد
گفتنی است که از همان  .فریفتند ولی بعداً از وي بریدند و به فیصل پسر او روي آوردند

روابط وي با پسرش فیصل تیره شد و حسین پسرش را  ،نخستین دیدار حسین با لورنس
البته بعدا شریف حسین از خواب غفلت بیدار شد و  .به خیانت و مزدوري متهم کرد

متوجه توطئه شد ولی دیگرکار از کار گذشته بود و پشیمانی سودي نداشت و تمایالت 
نژادي فیصل بر تمایالت دینی حسین غلبه یافته بود که دیگر سوگواري براي فریب 

 خوردگان سودي ندارد.

مسلمانان باید متوجه توطئه و  .ستدر این ماجرا پند و عبرتی براي مسلمانان ا -1
باشند. دشمنان  ،نیرنگهاي دشمنانی که مترصد متفرق کردن صف واحده مسلمین هستند

توطئه بر ضد وحدت  .نهفته استها  آن که رمز قدرت مسلمانان در اتحاداند  دریافته
در آغاز اسالم شاس بن قیس یهودي کوشید  .مسلمانان یک دسیسه قدیمی یهودي است

بین انصار اوسی و خزرجی اختالف اندازد و بعد از وي نیز بسیاري در این مسیر  که
لذا باید مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوند و دشمن را بشناسند و  اند. تالش کرده

 .با چه کسی استها  آن دریابند که کشمکش واقعی
 ترجمه: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 
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 مؤسس اولین دولت مسلمان هند -الدین غوري ترور شهاب 

 هجري  602یکم شعبان سال  :زمان

 افغانستان  -غزنه  :مکان

 کنند. می فرمانده بزرگ؛ شهاب الدین غوري را ترور ،گروهی از کفار :موضوع

این در  .تاریخ اسالمی سرزمین ماوراء النهر بر بسیاري از مسلمانان پوشیده مانده است
اریخ اسالم در آن سرزمین خیلی زود و از همان صدراسالم در عصر حالی است که ت

خالفت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اهللا عنه که صحابه امپراطوري ایران را در 
ي ماوراء ها سرزمین هجري متوجه 22نوردیدند و ساسانیان را ساقط کردند و در سال 

نظیر و نیرومندي که  بی نیز مردان پس از عصر صحابه .شود می النهر و ترکان شدند؛ آغاز
همگی حدیث پیامبر صلى اهللا علیه و سلم را درباره فضیلت فتح هند نصب العین خود 

 قرار داده بودند آن فتوحات را در مشرق به سوي هند تکمیل کردند.

از جمله این مردان عبدالرحمن بن ربیعه ملقب به ذوالنور و عبیداهللا بن ابی بکره و 
با روي کار آمدن  .انی و ابن اشعث و قتیبه بن مسلم و محمد بن قاسم بودندشریح بن ه

تا اینکه غزنویان روي کار آمدند و  .عباسیان به ندرت به مرزهاي هند لشکرکشی شد
 فرمانرواي قدرتمند آن یمین الدوله سلطان محمود بن سبکتکین به هند لشکرکشی کرد و

و معابد بسیاري تخریب کرد و اسالم را در آنجا فتح کرد، بتهاي زیادي را شکست آن را 
منتشر کرد، در مناطقی که هیچ اثر و نشانه اي از آن بر جاي نماند. و البته سلطان محمود 
به خاطر درهم شکستن شوکت و قدرت امراي هند و فتح بیشتر نقاط آن سرزمین، 

 ر هند ماندگارپیشگام بوده و اولویت با اوست ولی سلطان محمود و جانشینان وي د
گشتند و این فرصت الزم را براي تمرد  می شدند و بعد از هر پیکار مجدداً به غزنه باز نمی

داد. تا اینکه شخصیت این داستان ما که اثر گذارترین فاتح  می و شورش به امراي هندي
سلطان بزرگ و فرمانده ورزیده  ،ظهور کرد. این شخص ،رود می مسلمان هند به شمار
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باشد.  می الدین ابوالمظفر محمد بن سام غوري فرمانرواي خراسان و افغانستانشهاب 
در کوههاي غور که منطقه اي بود ها  آن غوریان اصالتاً ترکان کافري بودند که مسکن

در دوره  .وسیع و سرد و خشن که بین غزنه و هرات در افغانستان کنونی قرار داشت
واگذار کرد و تا ها  آن ومت سرزمینشان را بهسلطان محمود مسلمان شدند و او هم حک

در آن هنگام شورش امراي  .زمانی که غزنویان ضعیف شدند بر همین منوال باقی بودند
در چنین موقعیتی  .ي اسالمی نمایان شدها سرزمین برايها  آن هندي افزایش یافته و خطر

پایتخت غزنویان را  سلطان شهاب الدین غوري و برادرش غیاث الدین قیام کرده و غزنه
 583تصرف کردند و بر امور مسلط شدند و سلسله غوریان را برپا کردند و از سال 

 فتوحات هند را از سرگرفتند.  ،هجري پس از فراغت از امور داخلی و تثبیت موقعیتشان

شهاب  .اولین برخورد شهاب الدین غوري با امراي هندي به سودش پایان نیافت
پادشاه » کوال«اشغال کرد اما آن را  به شهر مرزي شرستی وارد شد و الدین با ارتش خود

هند در رأس لشکري نیرومند به شمول تعداد زیادي فیل بر لشکر شهاب الدین حمله 
کرد، هزیمت مسلمانان حتمی بود لذا فرماندهان لشکر به شهاب الدین پیشنهاد کردند که 

دامه داد تا اینکه به شدت زخمی شد با خود را نجات دهد ولی او نپذیرفت و به جنگ ا
شهسواران شهاب  .جنگید و حتی یک فیل را از پا درآورد می این وجود مثل یک قهرمان

کیلومتر روي سر خود حمل کردند در حالی که همچنان  40الدین او را به مسافتی حدود 
را پس از خونریزي داشت و سربازان ترسیدند که ممکن است بمیرد ولی او سالمتی خود 

و وقتی به الهور بازگشت فرماندهانی را که از معرکه گریخته و  .درمان بدست آورد
 پایداري نکرده بودند به شدت توبیخ کرد چنانکه براي هر کدام قدري جو فرستاد و به

 »شما امیر نیستید بلکه حیوان هستید« :گفتها  آن
کشید و  می کست نقشهدر پنج سال بعد از آن جنگ، شهاب الدین براي جبران ش

 .اینکه طوالنی شد علتش بروز نا آرامی در دولت نوپاي غوریان بود .گرفت می آمادگی
گفتنی است که  .هجري تصمیم گرفت بار دیگر به هند حمله کند 588باالخره در سال 
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شهاب الدین آن دسته از فرماندهانی را که از میدان جنگ گریخته بودند به شدت مؤاخذه 
 ،کوشید بار دیگر رضایت وي را بدست آوردها  آن الب است که وقتی یکی ازکرد و ج

وي  .سخنانی به وي گفت که بیانگر احساس و شعور واقعی یک مسلمان راستین است
همبستر  ،بدان از زمانی که آن کافر ـ فرمانرواي هند ـ مرا شکست داده با همسرم« :گفت

روم  می ام ـ یعنی لباس کفن ـ و من به جنگ هنشده ام و لباس سفید را از خود جدا نکرد
اگر خداوند مرا یاري کرد و  ،و اعتماد من بر خداوند است نه بر غوریان و نه غیر ایشان

از فضل و بزرگواري خود چنین کرده و اگر شکست خوردیم در پی  ،دینش را نصرت داد
  .»من نباشید حتی اگر زیر لگام اسبان لگدکوب شدم

هزار نفري آماده کرده و بعد از نماز صبح بر لشکر  70شکري شهاب الدین ل
فرمانرواي هند که فریب خورده بودند حمله کرد، کشتار سختی از کفار به راه افتاد و 

تو براي ما سوگند خوردي  :فرمانرواي هند کوشید بگریزد ولی یارانش به او گفتند »کوال«
این رو از اسب خود پیاده شد و بر فیل سوار  از »کنی نمی گذاري و فرار نمی که ما را تنها

شد و به جنگ ادامه داد تا اینکه به اسارت درآمد و وقتی در برابر شهاب الدین قرار 
خواست که با تقدیم  »کوال«شهاب الدین با وي درشتی کرده و سرزنشش کرد.  ،گرفت

مسیر  »کوال«ه شدن دانست با کشت می ولی شهاب الدین که .خود را رها کند ،اموال فراوان
  .»پیشنهاد وي را رد کرد و او را کشت ،فتوحات هند تسهیل خواهد شد

 .شهاب الدین نبرد دیگري در هند داشت که از نبرد گفته شده شدیدتر بوده است
بزرگترین فرمانرواي هند که سرزمین وي در مرزهاي  »نبارس«شهاب الدین هاي  پیروزي

لذا سپاهی گران متشکل از یک میلیون جنگجو و به  .چین قرار داشت را نگران کرد
خبر که به  .فیل فراهم کرده و تصمیم گرفت به بالد اسالمی یورش آورد 700شمول 

شتافت و دو  »نبارس«شهاب الدین رسید براي دفاع از اسالم و بالد اسالمی به مقابله 
ان را پیروز کرد و مسلمان ،سپاه در کنار رود ماخون با یکدیگر روبرو شدند و خداوند

و پادشاهشان را به سختی عقب راندند. در پی این پیروزي شهاب الدین وارد ها  هندي
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در شمال هند شد و آنجا را تصاحب کرد. شهاب الدین و برادرش  »نبارس«سرزمین 
منتقل کنند ولی فرصت  »دهلی«غیاث الدین تصمیم گرفتند که مقر حکومت خود را به 

د ولی سالطین بعدي غوري این فکر را دنبال کردند و دهلی را پایتخت این کار را نیافتن
 سلسله غوریان کردند. به این ترتیب این دولت اولین دولت اسالمی در هند به شمار

 شود.  می رود و تاریخ اسالمی هند با این سلسله شروع می

دند خطر تازه همه کفار هند و کافران دیگر مانند ترکان که هنوز بر بت پرستی خود بو
را احساس کردند و متأسفانه بعضی از امراي مسلمین هم که هیچ غمی جز دنیا و 

به صف مخالفان  ،نگهداري تاج و تخت خود حتی اگر شده با تضعیف دین ندارند
غوریان پیوستند. از جمله این امراء یکی خوارزم شاه بود که طمع داشت مانند سالطین 

ام او خطبه خوانده شود ولی ناصر خلیفه وقت عباسی سلجوقی در منابر عراق به ن
درخواست وي را نپذیرفت و از غیاث الدین و شهاب الدین غوري خواست که جلوي 

خوارزمشاه نیز از  .تجاوز خوارزمشاه را که قصد داشت به زور عراق را اشغال کند بگیرند
حمله به غوریان تحریک  غوریان بیمناك شد و قراختاییان که ترکانی کافر بودند را براي

را فریفت تا اینکه براي جنگ با ها  آن را از شهاب الدین ترساند وها  آن خوارزمشاه .کرد
 شهاب الدین آماده شدند.

 شهاب الدین در هند مشغول جنگ بود لذا قراختاییان با استفاده از این فرصت به
در نتیجه بر  .رس مبتال بودغیاث الدین نیز به بیماري نق .ي غوري حمله کردندها سرزمین

قسمتهایی از کشور غوریان مسلط شدند و قتل و غارت بسیار کردند و مصیبت بسیاري 
تعدادي از فرماندهان غوري درصدد مقابله برآمدند و لشکري از  .بر مسلمانان وارد شد

مجاهدین و جنگجویان داوطلب و شهادت طلبان فراهم آورده و ناگهان به اردوگاه 
ها  آن نیروهاي شهاب الدین نیز به کمک .ئیان یورش بردند و کشتار سختی کردندقراختا

آمده و بیشتر سربازان ختایی را کشتند و اگر هم کسی از قتل نجات یافت در رود 
جیحون غرق شد و وقتی خبر این شکست به فرمانرواي قراختائیان رسید دیه کشتگان 
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تنها  .یر آن صورت کشورش را خواهد گرفتخود را از خوارزمشاه مطالبه کرد که در غ
 در این هنگام بود که خوارزمشاه با غوریان هم پیمان شد. 

شهاب الدین خیرخواه اسالم و مسلمانان بود و دشمن اهل بدعت و فساد بویژه فرقه 
را ها  آن کشت و مساکن می یافت می دستها  آن چنانکه هرگاه بر .اسماعیلیه باطنی بود

و  .ساخت می را به پیروي از شعائر اسالم و ترك محرمات وادارها  آن و کرد می ویران
وقتی برادرش غیاث الدین درگذشت، به جاي وي بر تخت  .بسیاري از زندیقان را کشت

از آن پس  .نشست و با این حساب سلطنت و فرماندهی ارتش هر دو را بدست گرفت
 ناطق را فتح کرد و اسالم بهتمام همت وي صرف فتوحات در هند شد و بسیاري از م

یی راه یافت که قبالً هرگز بدان وارد نشده بود. مشغولی شهاب الدین درهند ها سرزمین
از این رو شهاب الدین  .ي غوریان انداختها سرزمین کفار قراختائی را به فکر تسخیر

را بگیرد و ها  آن براي دفاع به موطن اصلی خودش بازگشت و توانست جلوي پیشروي
طمعکاران و ملحدان  ،در این برهه نا آرام .صلح کند که به سرزمین خود بازگردندها  آن با

 »أیب باك«از جمله یکی از غالمان شهاب الدین به اسم  .و خرابکاران مجال ظهور یافتند
که شایعه کرد شهاب الدین در جنگ با قراختائیان کشته شده و خودش را سلطان خواند. 

ت کرد و بدسیرتی در پیش گرفت و زندیقان و خرابکاران را به خود اموال بسیاري غار
نزدیک کرد. کسی که این غالم را به این نیرنگ راهنمایی کرد، زندیقی بود به اسم 

دانست  می و وقتی خبر به شهاب الدین رسید ـ که زندقه را بزرگترین جرم »عمربن یزان«
آنگاه این فرموده خداوند متعال را  .کشتشد و هر دو را گرفت و ها  آن ـ سریعاً متوجه

ُؤاْ ﴿ :تالوت کرد ِينَ ٱإِ�ََّما َجَ�ٰٓ َ ٱُ�َارُِ�وَن  �َّ �ِض ٱَو�َۡسَعۡوَن ِ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ن ُ�َقتَّلُٓواْ  ۡ�

َ
فََساًدا أ

 ْ ۡو يُنَفۡوا
َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
ْ أ ۡو يَُصلَُّبٓوا

َ
�ِض� ٱِمَن  أ

َ
َ�ٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِ�  ۡ�

�ۡ ٱ ۖ َولَُهۡم ِ� �ُّ همانا جزاي کسانی که با خدا و « ]٣٣[املائدة:  ﴾٣٣َعَذاٌب َعِظيٌم  �ِخَرةِ ٱَيا
کوشند این است که کشته شوند و یا به  می کنند و در زمین براي فساد می رسول او جنگ

ان از سمت مخالف یکدیگر ـ یعنی دست چپ و دارآویخته شوند و یا دستها و پاهایش
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پاي راست و یا پاي چپ و دست راست ـ قطع گردد و یا از زمین خودشان رانده و 
تبعید شوند. این ذلت و رسوایی براي آنان در دنیاست و در آخرت به عذاب بزرگ 

 » شوند. می مجازات
رناك تر از کفار هستند خطها  شهاب الدین دریافته بود که ملحدان و زندیقان و باطنی

 کنند و خانه را از داخل و بنیان آن خراب می در بدنه امت اسالمی رخنهها  آن زیرا
ها  آن کنند لذا بعد از آنکه با قراختائیان صلح کرد، تصمیم گرفت که کشور را از وجود می

 دررا صادر کرد و حتی بر ضد اسماعیلیان ها  آن پاك کند به این ترتیب دستور تعقیب
خواست تمام بالد اسالمی را از وجود این اشرار  می ي دیگر شمشیر کشید کهها سرزمین

شد و  می در ادامه این هدف شهاب الدین متوجه مردي شد که دانیال نامیده .پاکسازي کند
حاکم کوهستان جودي بود وي با وجود آنکه اسالم آورده بود با پخش شایعه قتل شهاب 

 الدین از دین برگشت. 

زیستند  می بنی کوکد که کفاري ترك نژاد بودند و در سلسله جبال بین الهور و مولتان
ها  آن شوکت و قدرت .در نقاط مرتفع و استوار قرار داشتها  آن مساکن .طغیان کردند

فزونی یافته و شروع به راهزنی کردند و مسلمانان از آنان بیمناك شدند. کاروانهاي 
 ،را شنیدندها  و وقتی شایعه قتل شهاب الدین و شورش هنديکردند  می تجاري را غارت
در این موقع شهاب الدین سرگرم تهیه سپاه و ساز و برگ براي جنگ با  .جسورتر گشتند

قراختائیان بود با شنیدن خبر طغیان بنی کوکد از تصمیم خو د منصرف شده و نخست 
 ت لشکر خود را به موطنعزم سرکوب این کفار داخل کشور خود را کرد. لذا به سرع

 .تاختها  آن هجري بر 602ربیع االول سال  25رسانید و مانند شیر گرسنه اي در ها  آن
کردند شهاب الدین لشکر خود را به دو قسمت تقسیم  می آن کفار هم به شدت مقاومت

کرده که یک قسمت به فرماندهی خودش با کفار درگیر شد و قسمت دیگر سپاه به 
در پشت جبهه به کمین نشست تا در  »قطب الدین ایبک«رمانی دیگر بنام فرماندهی قه

وارد معرکه شود. در گرما گرم جنگ قطب الدین از کمین خارج  ،لحظات حساس نبرد
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 شده و با شعار اهللا اکبر بر کفار یورش آوردند لذا کافران شکست خوردند و بسیاري از
په اي در آن نزدیکی پناه بردند و در آنجا کشته شدند و دیگران فرار کرده و به تها  آن

کشند و سپس  می گفت درنگ نکن مسلمانان تو را می آتش افروختند و هر یک به دیگري
 .لذا این قوم یا کشته شدند و یا سوختند و نابود شدند .انداخت می خود را به آتش

شد.  می فروخته مسلمانان غنائم فراوانی بدست آوردند چنانکه هر پنج اسیر به یک دینار
 ي اطراف گران تمام شد. ها سرزمین این پیروزي بر تمام کافران و دشمنان اسالم در هند و

دشمنان اسالم دریافتند که براي پیروزي چاره اي جز این ندارند که سردار اسالم و 
از این رو چند نفر از کفار کوکدي که شهاب  .شهاب الدین را بکشند ،قهرمان دالور آن

را در جنگ شکست داده بود در سپاه وي نفوذ کرده و زمانی که شهاب الدین ها  آن الدین
هجري به قتل  602قصد هجوم به قراختائیان را داشت وي را در روز یک شعبان سال 

خواند که  می به تنهایی نماز شباش  جریان چنان بود که شهاب الدین در خیمه .رساندند
وقتی که یارانش وارد خیمه  .را با کارد به قتل رساندند این کافران وارد خیمه شدند و او

کفار قاتل را ها  آن شدند او را کشته یافتند که به حالت سجده روي سجاده افتاده بود.
گرفتند و همگی را کشتند. شهاب الدین (رحمه اهللا) بسیار شجاع و دالور بود. در هند 

 مطابق شریعت بر مردم حکومت ،جهاد بسیار کرد با رعیت عادل و خوش رفتار بود
 در مجلس وي علما حاضر .نمود می کرد و کوچک و بزرگ را به رعایت شریعت ملزم می
وي رقیق القلب و مهربان بود و بسیار  ،کردند می شدند و درباره مسائل فقهی گفتگو می

کرد و پیرو مذهب شافعی بود. باري پسر بچه علوي حدوداً پنج ساله اي را  می گریه
 ام. پنج روز است که چیزي نخورده :اهده کرد که او را صدا کرده و به وي گفتمش

برگشت و پسر بچه را با خود برد و بهترین اش  شهاب الدین به گریه شد و فوراً به خانه
غذاها را به او پیش کش کرد و عطایی به او بخشید و پدرش را فراخوانده و پسر بچه را 

شهاب الدین (رحمه اهللا) بدون تردید  .ا نیز عطاي بسیار دادبه وي سپرد و به بقیه علویه
 از بزرگترین قهرمانان اسالم در شبه قاره هند بود.
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 ترجمه: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 

 نبرد بزرگ ارك

 هجري  591 -شعبان  9چهارشنبه  :زمان

 )ااسپانی(آندلس  -شمال قرطبه (کوردبا)  -قلعه ارك  :مکان
پیروزي خیره کننده سپاه مسلمانان به فرماندهی یعقوب المنصور بر صلیبیون  :موضوع
 در آندلس 

در تاریخ ما مسلمانان روزهایی وجود دارد که شایسته است با آب طال نوشته شود و 
به جاي صفحه کاغذ بر صفحات حافظه تاریخی ما ثبت شود، از آن رو که این روزها 

جاي  .باشد می نظیر سربازانش بی و عظمت دین اسالم و شجاعت بهترین شاهد بر عزّت
بسی تعجب است که بیشتر مسلمانان از آن روزهاي به یاد ماندنی و حوادث سرنوشت 

 در حالی که آن روزها مایه افتخار و عزّت و کرامت ماست و .ساز اطالعی ندارند
نمان یادآور شویم تا بدانند بایست همیشه در خاطرمان بماند و نسل به نسل به فرزندا می

که ما هم براي خودمان روزهاي بزرگ و پرغروري داشته ایم تا اینکه ناکسان بر ضد ما 
فراهم آمدند و اتفاق ما به جدایی بدل شد و بر روي یکدیگر شمشیر کشیدیم و فرصت 

حال به دشمنان مان دادیم تا بر ما بتازند از این رو ضروري است در این ظلمات دردناك 
حاضر امت اسالمی شمعی روشن کنیم تا تاریخ اسالمی خود را بهتر ببینیم و با آن 

باشد که روزي روزگاري این شمع به خورشیدي فروزان بدل گردد تا  ،مأنوس شویم
  .براي ما نورافشانی کند و دشمنان ما را بسوزاند

آن ضرب  باشد و عیناً مصداق می علت رخداد این جنگ خود بسیار شگفت انگیز
  »کند. می چلچله آتش را براي سوزاندن خود شعله ور«گوید  می المثل معروف است که
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وقتی که سستی و خوشگذرانی به ارکان دولت مرابطون راه یافت و جهاد را ترك 

هجري برانداخته و بر امور مملکت  539کردند، موحدین آن دولت قدرتمند را در سال 
 مغرب و آندلس مسلط شدند. 

وحدین مرکز حکومت خود را به آندلس منتقل نکردند بلکه از طریق والیانی که بر م
کردند و پایتخت حکومتشان مانند مرابطین  می امور آن سرزمین را اداره ،گماشتند می آنجا

همین امر باعث شد صلیبیانی که در شمال آندلس در انتظار  .در مغرب قرار داشت
المی را نمایند بخصوص که همت و اراده مسلمانان ي اسها سرزمین قصد ،فرصت بودند

قدیمی ساکن آندلس بعد از چند قرن که سرگرم خوشگذرانی و مال اندوزي شده بودند 
به سستی گراییده بود و از جهاد فاصله گرفته بودند. تا جایی که مردان مانند زنان خوش 

 ،شاه آلفونسوي هشتم ،حیدر آن زمان بزرگترین فرمانرواي مسی .درد شده بودند بی نشین
 ،فرمانرواي موحدین با این آلفونسو ؛امیر یعقوب المنصور .فرمانرواي قشتاله(کاستیل) بود

اي بود تا پیمان خود را بشکند و فرصت  ولی آلفونسو پیوسته به دنبال بهانه .پیمانی داشت
ینال ـ بر این اساس وي مطران ـ کارد .ي مسلمین را بدست آوردها سرزمین هجوم به
این مهاجمان  .به نام مارتین لوپز را براي تاراج اراضی آندلس برانگیخت )تولدو(طلیطله 

تحریک اي  نامه آلفونسو ،به دنبال این حادثه .به غارتگري پرداخته و فساد بسیار کردند
 »ابن فخار«این نامه را  .آمیز که مملو از نخوت و غرور او بود براي امیر یعقوب فرستاد

متن کامل نامه که نهایت کینه و عداوت صلیبی از آن  .یهودي آلفونسو نوشته بود وزیر
فرمانروا ! بر هیچ خردمند تیزبین و هیچ اندیشمند « :باشد از این قرار است می نمایان

روشن بین پوشیده نیست که تو فرمانرواي مسلمانان هستی چنانکه من فرمانرواي 
توجهی کرده و  بی لیان آندلس در امور رعبت خوددانی که وا می مسیحیان هستم و تو

کنم و  می زنم و زنان را اسیر می شبیخونها  آن من بر اند. ملت را به حال خود رها کرده
کشم و تو اکنون صاحب قدرت و مکنتی بنابراین از  می کنم و جوانان را می پیران را مثله

ا اعتقاد دارید که خداوند هر شم .یاري رساندن به مسلمانان آندلس تو را عذري نیست
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دهد ولی اکنون یک نفر از ما چند نفر  می یک نفر از شما را بر دو نفر از ما در جنگ یاري
به من خبر  .توانید از خود دفاع کنید و خود را نجات دهید نمی کشد و شما می از شما را

آورده اي ولی هزار مرد جنگی فراهم  ،رسیده که تو دست به بسیج نیرو زده اي و هزار
دانم آیا ترس باعث  نمی .کنی می و دل دل ،کنی می هر سال از شروع جنگ با ما درنگ

پنداري و باز به من خبر  می درنگ تو شده یا آنچه را که اکنون تو را فرو گرفته دروغ
خواهی براي جنگ با ما پیش  نمی رسیده که تو بهانه اي براي آغاز جنگ نداري شاید هم

دارم و  می کنم و تو را معذور می پس بدان که من تو را براي جنگ دعوت ،دستی کنی
توانی با همه نیروهاي  می صلحی که بین ما هست را ملغا کردم بنابراین توهاي  پیمان نامه

ات به سوي من آیی تا پذیراي یورش من باشی و من در نزدیکترین  زمینی و دریایی
این صورت اگر تو پیروز شوي پس غنیمت در  .سرزمین به تو به جنگت خواهم آمد

بزرگی که با پاي خود به سویت آمده به چنگت خواهد افتاد و اگر من ظفر یابم بر تو 
سروري خواهم یافت و فرمانروایی دو ملت را به دست خواهم آورد و بر دو گروه 

 مبا نگاهی به متن نامه شدت تعصب صلیبی از آن پیداست و معلو »سیادت خواهم یافت
نبود بلکه یک جنگ دینی خالص ها  نبردي بر سر سرزمین و دارایی ،شود که این جنگ می

بود که آغازگر آن آلفونسوي هشتم به دنبال بزرگی نداشته خود و یک فرمانروایی پوشالی 
گشت که وي را به یک قدیس نزد مسیحیان تبدیل کند به هر صورت مهم  می و افتخاري

آن  .در باالي آن جوابی در یک خط نوشت ،این نامه را خواندآن است که وقتی المنصور 

تِيَنَُّهم ِ�ُُنوٖ� �َّ قَِبَل لَُهم بَِها َوَ�ُۡخرَِجنَُّهم  رِۡجعۡ ٱ﴿ :یک خط فرموده خداوند بود
ۡ
إَِ�ِۡهۡم فَلََنأ

ذِلَّٗة َوُهۡم َ�ِٰغُروَن 
َ
ٓ أ ها  آن رما بر س ،برگرد پیش فرستادگانت« ]٣٧[النمل:  ﴾٣٧ّمِۡنَها

 را از آنجا با ذلتی بیرونها  آن کنار بیایند وها  آن توانند با نمی لشکرهایی را بیاوریم که
المنصور پس لشکري بزرگ فراهم کرده و تصمیم  .»گردند می خوارها  آن کنیم که می

وي سربازانش را از دریا عبور داده و وارد  .حمله کندها  گرفت در خاك آندلس به صلیبی
این سپاه  .تعداد سربازان مسلمان آنقدر زیاد بود که عرصه را تنگ کرده بود .کرداندلس 
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سویل) به راه خود (هجري به اندلس رسید و تا اشبیلیه  591جمادي اآلخر سال  20در 
 .ادامه داد و دو هفته در آنجا اردو زد تا اینکه سربازان ذخیره و کمکی به آن ملحق شوند

ه تعیین شد و نیز براي سربازان اندلسی و سربازان عرب و براي هر دسته یک فرماند
سپس شیخ ابویحیی  .سربازان بربر و جنگجویان داوطلب هر کدام یک فرمانده معین شد

خود المنصور فرماندهی لشکر موحدین را  .هفتانی بعنوان فرمانده کل سپاه منصوب شد
یاط در عقب سپاه قرار گرفت تا بر عهده گرفت. لشکر غالمان بعنوان سپاه پشتیبانی و احت

 ،آلفونسو از رسیدن سپاه مسلمانان با خبر شد .در صورت لزوم به کمک سپاه بشتابد
هم از شاه نافارا و پادشاه لیون تقاضاي  .پیکهایی براي دیگر صلیبیان دور و نزدیک فرستاد

یروهاي کمک کرد. اما به خاطر غرور و خودپسندي و خود بزرگ بینی که داشت منتظر ن
کمکی نماند و با سپاه بسیار بزرگی که خود تدارك دیده بود به سرعت به جنگ 
مسلمانان شتافت وي آنقدر به پیروزي خود اطمینان داشت که تاجران یهودي را براي 

همراهش آورده بود. پناه بر خدا این کار آلفونسو چقدر به گفتار  ،فروش اسیران مسلمان

 ﴾٧٢لََعۡمُرَك إِ�َُّهۡم لَِ� َسۡكَرتِِهۡم َ�ۡعَمُهوَن ﴿ فرماید: می هآنجا ک .خداوند نزدیک است
 » در مستی خود سر و سرگردان شده بودند.ها  آن بلکه« ]٧٢[احلجر: 

هنوز مسلمانان در اردوگاه خود در کنار قلعه ارك مستقر نشده بودند که ناگهان 
 3ر جلو آمده بودند؛ در نیروهاي سواره پیش قراول آلفونسو که براي جمع آوري خب

درگیر شدند و شکست ها  آن سربازان مسلمان با .هجري دیده شدند 591شعبان سال 
 همین اتفاق میمون، مژده پیروزي تلقی شد.  .دادند

المنصور براي نماز شب برخاست و به درگاه پروردگار یکتا  ،شعبان 4در شب جمعه 
مسلمانان را درخواست کرد. در همین  بسیار زاري و تضرع نمود و از خداوند پیروزي

ناگهان خواب بر چشمان او غلبه کرد و در خواب دید که گویا  ،حین که مشغول نماز بود
دري در آسمان باز شد و یک سوار سفید پوش و زیباروي از آن در بیرون آمد که یک 

نده پرچم آنقدر بزرگ بود که تمام افق را پوشا .پرچم سبز رنگ گسترده بدست داشت
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گفت من فرشته  ؟المنصور به او سالم کرده و پرسید خداوند بر تو ببخشاید کیستی .بود
اي هستم از آسمان آمده ام تا تو را از جانب پروردگار جهانیان به فتح و پیروزي مژده 

 اند. دهم به خاطر خداوند و براي این گروه مجاهدین که زیر پرچم تو براي جهاد آمده
فتح و پیروزي را دریافت کرده بود؛ از خواب پرید اندکی قبل از پیکار المنصور که نوید 

فرمانده کل سپاه  ؛اصلی چند رویداد تأثیر انگیز در سپاه اتفاق افتاد از جمله وزیر ابویحیی
طلبد و طلب  می همانا امیر المؤمنین از شما حاللیت«در میان سربازان برخاسته و ندا کرد: 

 »ون موقع بخشش است و در بین خود هم یکدیگر را عفو کنیدبخشش دارد زیرا که اکن
سپس قاضی عسکر ابو علی بن حجاج برخاسته و خطبه رسایی ایراد نمود و غیرت 
همگان را به جوش آورده و به جهاد تشویق نمود و فضائل و ارزش جهاد در نزد اهللا 

در برانگیختن غیرت همین رویدادها تأثیر شگرفی  .متعال را براي مجاهدین بیان نمود
هاي خفته آنان را بیدار کرد و  و وجدان ،مسلمانان و دمیدن روح حماسه در آنان داشت

هجري نبرد  591شعبان سال  9اراده آنان را استوار نمود. در چاشتگاه روز چهارشنبه 
به سختی حمله ور شدند و در همان اوائل صدماتی بر ها  سهمگین شعله ور شد و صلیبی

 متوجه قلب سپاه مسلمانان بود که گمانها  آن مرکز حمله .لمانان وارد کردندسپاه مس
صدماتی که به این قسمت وارد کردند  .کردند امیر یعقوب در آن قسمت حضور دارد می

در این هنگام  .چنان شدید بود که حتی فرمانده کل ابو یحیی هم به شهادت رسید
و قبایل عرب و جنگجویان داوطلب و مسلمانان یکدیگر را به جنگ بر انگیختند 

را به شدت دفع کردند و مانند شیران گرسنه ها  کمانداران به جلو آمدند و حمله صلیبی
بعد از شهادت ابویحیی فرماندهی کل را قهرمانی دیگر بنام ابن  .تاختندها  بر صلیبی

و زناته و صنادید بر عهده گرفت و به زیرکی جنگ را اداره کرد و با لشکرهاي اندلس 
در حلقه محاصره ها  بدین ترتیب صلیبی .تاختها  آن بر سرها  بربر از پشت سر صلیبی

مؤمنان را پیروز  خداوند .مسلمانان گرفتار آمدند و این میدان به قتلگاه آنان تبدیل شد
نفر  20کرد و صلیب و پیروان آن را در هم شکست و آلفونسوي مغرور فقط توانست با 
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 30بر حسب اختالف راویان در آن روز ما بین  .در دل تاریکی شب بگریزد از سربازانش
هزار سرباز دشمن کشته شدند و مسلمانان آنقدر غنیمت به چنگ آوردند که  146هزار تا 

درهم و هر اسیر به یک درهم و هر شمشیر به یک چهارم درهم  5هر اسب جنگی به 
 شد. می فروخته

وقتی که سربازان صلیبی  .لمان هم به شهادت رسیدندهزار سرباز مس 20در این جنگ 
را تنها گذاشته از میدان جنگ گریختند و ها  آن آلفونسو گریخته وها  آن دیدند که فرمانده

را تعقیب کرده و قلعه را محاصره کرد و تا ها  آن امیر یعقوب .در قلعه ارك متحصن شدند
اسیر کرده بودند آزاد  ها جنگ بالً درهمه اسیران مسلمانی را که قها  زمانی که صلیبی

پس از این واقعه امیر یعقوب به شهر اشبیلیه  .نکردند؛ دست از محاصره برنداشت
  .بازگشت

فصل دیگري از این حماسه گشوده شد  .این حماسه بزرگ به همین جا خاتمه نیافت
شکست آلفونسوي صلیبی بعد از این  .که عظمت و شکوه آن از فصل قبلی کمتر نبود

فاجعه آمیز، سرو ریش خود را تراشید و صلیب خود را شکست و از زنان و متاع دنیا 
کناره گرفت و بر خري نشست و سوگند خورد که تا زمانی که مسیحیان او را یاري 

در همان حال به مالقات شاهان مسیحی رفت و  .بر همان حالت باقی خواهد ماند ،نکنند
جنگ با مسلمانان هم پیمان شدند و سپاهی بزرگتر از با وي براي  .تقاضاي کمک کرد
و  .خبر به امیر یعقوب رسید و براي بسیج نیرو، اعالن عمومی کرد .قبل فراهم گشت

به بالد مغرب فرستاد تا مسلمانان را براي جهاد در راه خدا و دفاع از اسالم هایی  پیک
ی براي جهاد به آندلس آمدند جمعیت انبوه ،بدون اینکه اجباري درکار باشد .دعوت کنند

صلیبیان  ،دو سپاه با یکدیگر روبرو شدند در این رویارویی 592و در ربیع اآلول سال 
را دفع ها  آن مجال حمله را نیافتند و به سختی شکست خوردند و مسلمانان به شدت

 راها  آن مسلمانان .هر چه سالح و تجهیزات داشتند به غنیمت مسلمانان درآمد .کردند
تعقیب کرده و شهر طلیطله ـ که در آن موقع پایتخت مسیحیان اندلس بود ـ را به 
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محاصره درآوردند و امیر یعقوب تصمیم گرفت تا زمانی که صلیبیان به کلی از اندلس 
به اختیار آن را  حمله و جهاد را ادامه دهد و بار دیگر مانند سابق تمام ،ریشه کن شدند

 ،خیانت .فانه خیانت در هر زمان و مکانی عامل مصیبت استمسلمانان درآورد ولی متأس
امیر یعقوب را از ادامه جهاد منصرف کرد. جریان از این قرار بود که امیر یعقوب ناچار 

سریعاًٌ به مغرب  ،شد که به خاطر شورش یک خائن به اسم علی بن اسحاق الملثم
واست که دولت موحدین را خ می الملثم شر و فساد زیادي برپا کرده بود و .برگردد
داند که اگر  می خدا .امیر یعقوب ناچار شد براي سرکوب و دفع شورش بازگردد .براندازد

 شد و کسی چه می بار دیگر اندلس تماماً مملکتی اسالمی ،آن شورش اتفاق نیفتاده بود
 خیانت!! امان از  ،ماند ولی با تأسف بسیار می چه بسا تا امروز هم اسالمی باقی ،داند می

 ترجمه: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 

 توطئه مجوسیان -کشته شدن افشین 

 هجري  226 -شعبان  3

 عراق  -سامرا  :مکان

فرمانده نظامی خود افشین را بعد از کشف توطئه  -خلیفه عباسی  -معتصم  :موضوع
 کشد.  می مجوسی وي

اسالم و مسلمین برنمی دارند و در این راه از دشمنان اسالم هرگز دست از دشمنی با 
هرکوششی را که به خاطر خصومت با اسالم  .کنند نمی هیچ کار سخت و آسانی فرو گذار

شمارند و گمان دارند که  می دهند را مهم و مقدس می انجامها  آن و مسلمانان بر ضد
 را نیک جلوه دادهها  آن براي طاغوت که اعمال باطلها  آن کنند؛. در حالی که می کارنیکی

بینیم که دشمنان اسالم گاهی مستقیماً با سالح و  می لذا .کنند می جنگند و مبارزه می



 29 صفحاتی از تاریخ اسالم

انگیزند که  می کنند و مردم را علیه اسالم بر می تجهیزات جنگی به جنگ با مسلمانان اقدام
هر دو ي مستقیم که مواضع دو طرف کامالً مشخص است و ها جنگ البته مسلمین در این

دانند؛ قوي تر هستند و اکثراً هم پیروزند و دشمنان اسالم از طریق  می یکدیگر را دشمن
 از این رو از راه نیرنگ و فریب و توطئه و دسیسه وارد .رسند نمی به جایی ها جنگ این
در طول  .دهد می شوند که میدانی گسترده براي فعالیت بر ضد اسالم در برابرشان قرار می

بینیم که  می مثالً .بسیاري بر ضد این دین صورت گرفته استهاي  الم توطئهتاریخ اس
ها  آن عبداهللا بن سبا یهودي با تظاهر به اسالم به خراب کردن عقاید مسلمانان پرداخته و

را بر ضد والیانشان شوراند و ساده لوحان را فریفت تا جامعه اسالمی را به فساد و 
چنانکه در سالهاي  .قصه نا زمانه ما بارها تکرار شده است و متأسفانه این .آشوب بکشاند

کرد و اسم خود را کمال ثابت گذاشته بود به  می اخیر یک نفر یهودي که تظاهر به اسالم
کرد تا  می جاسوسیها  براي یهوديها  سال سوریه آمد و به هیأت حاکمه آن نزدیک شد و

خواهیم براي شما بیان کنیم یکی از  می اینکه لو رفت و اعدام شد. و قصه اي که اکنون
و نیرنگهایی است که علیه اسالم و مسلمین انجام شده ولی خداي ها  جمله همان توطئه

  .تبارك و تعالی این دسیسه را بر مال کرده و این توطئه را در نطفه خفه کرد
در باك بود که عالقه زیادي به جنگ و جهاد  بی مردي شجاع و ،معتصم خلیفه عباسی

راه خدا داشت و همین عالقه وي باعث شد که قهرمانان و دالوران بسیاري صرف نظر از 
اصل و نژاد و تاریخ و حتی دیانت قبلی شان پیش معتصم ارج و قرب بسیاري پیدا کردند 

در چنین دوره اي  .و تا مادامی که مسلمان و قهرمان بودند همچنان معزز و مکرم بودند
و افشین لقب  .درخشیدن کرد. اسم وي خیدربن کاووس بود ستاره افشین شروع به

این شهر در نزدیکی سمرقند قرار داشت و این  .فرمانروایان اشروسنه در ماوراء النهر بود
افشین آتش پرست بود. وقتی سیطره اسالم و گسترش دولت اسالم و از آن طرف نابودي 

کرد، قلبش مملو از کینه و حسد امپراطوري ایران و خاموشی آتش زرتشتیان را مشاهده 
توانست به جنگ مستقیم با اسالم و مسلمانان بپردازد لذا تصمیم  نمی برضد اسالم شد. اما
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وي تالش کرد به مأمون  .گرفت به اسالم تظاهرکند و درخفا به توطئه بر ضد آن بپردازد
عتصم را به عباسی نزدیک شود. از این رودر عهد مأمون اسالم آورد و کوشید اعتماد م

از  .خود جلب کند زیرا با هوشیاري دریافته بود که بعد از مأمون به خالفت خواهد رسید
آنجا که افشین به شجاعت و دالوري معروف بود، نظر معتصم به وي جلب شد و او را 
به خود نزدیک کرد و وقتی به خالفت رسید وي را به عنوان یکی از فرماندهان ارتش 

پنهانی خود را آغاز کرد و آن هاي  ن هنگام بود که افشین اجراي برنامهمنصوب کرد. در ای
هجري وي را در رأس سپاهی براي سرکوب بابک  220وقت که معتصم در سال 

هجري بابک را شکست  222خرمدین در آذربایجان روانه کرد و وي موفق شد در سال 
بیش از  ؛ند به سرانجام برسانندکاري که فرماندهان قبلی نتوانسته بود ؛داده و اسیر نماید

پیش به شهرتش افزوده شد. بیش از همیشه نزد معتصم منزلت یافت تا جایی که یک 
میلیون درهم و دو حمایل جواهرنشان به او پاداش داد. بار دیگر وقتی که معتصم وي را 

ري هج 223براي دفع تجاوز رومیان به شهر زبطره فرستاد و هم به همراه معتصم در سال 
و چنان  .سابقه اي یافت بی در فتح عموریه شرکت کرد؛ قدرت و مکانت افشین افزایش

شد که افشین به دست راست معتصم تبدیل شد و او را بر آن داشت تا مرحله بعدي 
توطئه خود را آغاز کند. در این مرحله وي کوشید والیت خراسان را بدست آورد تا وقتی 

تمام ماوراء النهر را از پیکره خالفت اسالمی جدا کند. که والی آنجا شود، خراسان و 
افشین این مرحله را از زمانی که در آذربایجان بابک خرمدین را شکست داد آغاز کرد. 

را بر والیت آذربایجان گماشت و وقتی » منکجور«چنانکه وي یکی از نزدیکان خود بنام 
فرستاد. ولی این دسیسه  می اشروسنهآورد به وسیله غالمان واطرافیانش به  می مالی بدست

وجود مردي بود قدرتمند و سرسخت  ،در خراسان با مانع بزرگی روبرو شد. و آن مانع
بنام عبداهللا بن طاهر بن حسین که در سیاست و زیرکی همتاي پدرش بود. عبداهللا 

سان به توانست اولین مرحله این توطئه را با کشف اموالی که افشین با مردانش از راه خرا
خنثی نماید. و افشین نتوانست کاري صورت دهد. ها  آن فرستاد و ضبط می ماوراء النهر
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همین انفاق باعث شد که عبداهللا بن طاهر به افشین مشکوك شود و درباره وي تحقیق 
کوشید آشوبهایی در  ،افشین هم که دریافته بود عبداهللا بن طاهر مراقب اوست .نماید

در این راستا وي  .ا عبداهللا در آنجا مشغول شده و از افشین بپردازدخراسان راه اندازد ت
مردي آتش پرست درمازندران به نام مازیار که ظاهراً مسلمان شده بود را تحریک کرد تا 

 .مازیار طغیان خود را آغاز کرد و به جنگ با این طاهر برخاست .دست به شورش بزند
این توطئه است لذا به سرعت به مقابله با مازیار  عبداهللا به زیرکی دریافت که افشین پشت

شتافت و وي را اسیر کرد و وعده کرد که اگر حقیقت امر را بگوید از معتصم براي وي 
تقاضاي عفو خواهد کرد. مازیار هم قبول کرد و راز توطئه افشین را براي عبداهللا بر مال 

افشین که از برمال  .ئه آگاه کرداو هم به نوبه خود به سرعت معتصم را از این توط .کرد
درماند که چه کند. تکفیر او را راهنمایی کرد که مهمانی  ،آگاه شده بوداش  شدن توطئه

بزرگی برپا کند و معتصم و بزرگان لشکري و کشوري را براي صرف غذا دعوت کند و 
ی نیامد او همین کار را کرد ولی هیچ کس براي مهمان .در غذا سم بریزد تا همگی بمیرند

از این رو افشین کوشید فرار کند و از  .زیرا معتصم از نیات پلید افشین آگاه شده بود
طریق موصل و ارمنستان و بالد خزر به ترکستان و از آنجا به اشروسنه برود و خزران را 
که ترکانی بت پرست بودند به جنگ با مسلمانان برانگیزد ولی باز هم شکست خورد زیرا 

معتصم دستور بازداشت وي را صادر کرد،  ،گام که تصمیم به فرار گرفته بوددر همان هن
 ،معتصم مجلسی براي بازجویی از وي برپا کرد. در این مجلس ،پس از بازداشت افشین

دو مرد سغدي را  .ابن الزیات وزیر و ابن ابی دؤاد قاضی و کسانی دیگر حضور داشتند
افشین این دو مرد را هزار ضربه شالق زده  ،هسغد، شهري بود در جوار اشروسن .آوردند

پاسخ داد: این یکی مؤذن و این یکی هم امام  .بود. علت این شکنجه را از افشین پرسیدند
برخانه اي دست یافتند که بتهاي مردم اشروسنه در آنجا بود پس بتها را بیرون برده  .است

ابن زیات پرسید آن  .الق زدمرا شها  آن از این رو .و آنجا را به مسجد تبدیل کردند
 ؛با طال و جواهر مزین کرده اي و مملو از کفر استآن را  نوشته اي که نزد توست و
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 کتابی است که از پدرانم به من رسیده ولی من به محتویات آن عمل :گفت ؟چیست
گفتند و زرتشتی بود و بعداً در زمان  می »موبد«پس مرد دیگري را آوردند که  .کنم نمی

یعنی ذبح (وکل مسلمان شد. آن موبد اعتراف کرد که افشین گوشت حیوانات خفه شده مت
کرده که  می و گمان .خورد و او را هم امر کرده که بخورد می غیر شرعی شده با شند) را

را نشان داد که افشین در اي  نامه لذیذتر است و ،این گوشت از گوشت حیوان ذبح شده
کارهایی کردم که دوست نداشتم  -ه خاطر این قوم ـ مسلمانانآن براي وي نوشته بود. ـ ب

تا جایی که روغن خوردم و بر شتر و قاطر سوار شدم جز اینکه تاکنون هیچ مویی را از 
در این  ام. و هرگز ختنه نکرده ).یعنی موي زیر ناف خود را نزدوده است( ام. خود نزدوده

چرا ختنه نکرده  :پرسید ،جواب داد: نه اي؟ دههنگام ابن دؤاد از وي پرسید: آیا تو ختنه ش
شود؟ افشین  می شود و آدمی از نجاست پاك می اي در حالی که با ختنه دین داري کامل

 تو تیر :بمیرم! ابن ابی دؤاد گفت ،جواب داد: ترسیدم اگر آن عضو از بدنم را قطع کنم
قطعه از پوست آن  کنی آیا از جدا کردن یک می زنی و جنگ می اندازي و شمشیر می

را نشان داد که اهالی اشروسنه براي اي  نامه ! در ادامه ابن الزیات؟عضو بدنت ترسیدي
به « :افشین فرستاده بودند که به زبان خودشان وي را مخاطب کرده بودند با این مضمون

این رسم قوم من است که براي  :افشین گفت »فالن بن فالناش  خداي خدایان از بنده
ترسیدم  اند؛ کرده می جدم و خود من قبل از اینکه مسلمان شوم این طور خطاب پدر و

در  .دیگر مردم اشروسنه از من فرمان نبرند ،اگر خودم را حقیرتر از اجدادم قرار دهم
افشین در  .که افشین براي مازیار فرستاده بود را نشان دادنداي  نامه پایان این محاکمه هم

امروز کسی غیر از من و تو و بابک این «گوید:  می پرده به مازیار بی این نامه صراحتاً و
خردي  بی اما کار بابک چنان بود که با .کند نمی دین سفیدـ دین زرتشتی ـ را یاري

خودش را به کشتن داد. من خیلی کوشش کردم که او را از مرگ نجات دهم ولی او به 
تن د اد. اگر تو علیه حکومت خاطر حماقتش نخواست و دست آخر هم خود را به کش

این مسلمانان کسی را غیر از من ندارند که تو را سرکوب کند و من  ،شورش کنی



 33 صفحاتی از تاریخ اسالم

ماند سه  می آن وقت باقی ،شهسواران و قهرمانان بسیار دارم و اگر من به تو ملحق شوم
د مانن می مثل سگها  عرب که ،ترکان ها، مغربی ،عربها :گروه که ممکن است با ما بجنگند

 فریبیم و بالفاصله سرشان را می کنیم و می را مشغولها  آن که با یک تکه استخوان
 خیلی زود تمامها  آن و اما ترکان که تیرهاياند  که ایشان قلیلها  و اما مغربی .بریم می
با این حساب  .باقی نماندها  آن تازیم که کسی از میها  آن شود سپس چنان اسبان را بر می

 بوده برها  زرتشت به وضعیت سابق خود که در دوره پادشاهی ایرانیدوباره دین 
آنگاه از خانه افشین بتی چوبین را آوردند که طال و جواهرات و لباسهاي فاخر  »گردد. می

بسیار بر آن پوشانده بود و نیز چندین کتاب مربوط به آئین زرتشتی درخانه وي پیدا شد. 
معتصم دستور داد او را زندانی کردند. افشین مدتی  به این ترتیب جرم افشین ثابت شد و

 ؛کرد دل معتصم را بدست آورد و آزاد شود می در زندان معتصم بود درحالی که تالش
کوشید معتصم را قانع کند که سایر فرماندهان از روي حسادت بر ضد وي توطئه  می وي

ین و نقشه پلیدش ولی جرم افش .از دست وي خالص شونداند  خواسته می واند  کرده
شعبان سال  3آنقدر آشکار بود که معتصم دستور قتل وي را صادر کرد. و پس از قتل در 

به آتش آن را  هجري به صلیب کشیده شد. مردم به جسد افشین یورش بردند و 226
این  .کشیدند تا جوابی به آن همه مکر و دسیسه وي براي احیاي دین زرتشتی داده باشند

 مسلمانان را از شر این مجوس کفایت کرد.چنین خداوند 

 ترجمه: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 پایانی دلخراش -کشته شدن المعتز، خلیفه عباسی 

 هجري  255شعبان سال  2 :زمان
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 کشند. می المعتز خلیفه عباسی را بصورت وحشیانه ،فرماندهان ترك :موضوع

المتوکل تاریخ واقعی سقوط خالفت عباسی به  ؛وییم روزقتل خلیفه عباسیاگر بگ
زیرا خلیفه اي که اختیار امر و نهی نداشته باشد.و  ایم. آید سخنی گزاف نگفته می حساب

در امور مملکت دخالتی نداشته باشد، در واقع یک خلیفه اسمی است و یک خلیفه واقعی 
بعنوان برده به دربار خلفاي عباسی آورده شده نیست. لذا از آن روزي که ترکان که 

ها  آن به ارتش راه پیدا کردند و پاسدار خالفت و خلیفه عباسی گشتند و دست ،بودند
براي قتل بزرگان و امراي خالفت عباسی بازشد، از همان روز حیات واقعی خالفت به 

بیش در دست هایی  پایان رسید و دوره خالفت ظاهري و خیالی که در واقع خلفا بازیچه
بدین ترتیب قتل خلیفه المتوکل به یک سنت جاریه اي در  .این ترکان نبودند؛ آغاز شد

عقل ترك تبدیل شد که هیچ ارزشی براي  بی بنی عباس براي قتل خلفا بدست غالمان
نمونه اي از  ،که پیش روي شماستاي  صفحه و این .خالفت و مقام خلیفه قائل نبودند

 باشد که می که از قضا خود، مصداقی از آن ضرب المثل معروفهمان سنت است 
 ».کنی می هر چی کاشتی همان درو« :گوید می

بین فرماندهان ترك بر سر  ؛بعد از وفات خلیفه المنتصر که قاتل پدرش المتوکل بود
تعیین خلیفه اختالف افتاد و اما در این هم نظر بودند که کسی را به خالفت بردارند که 

اراده بوده و پدرش خلیفه نبوده باشد تا به راحتی او را در دست داشته باشند  بی و ضعیف
و همین کار را کردند چنانکه سرانجام خالفت را به احمد بن محمد بن معتصم ملقب به 
مستعین سپردند. اگر چه یکی از فرماندهان ترك بنام بغاي کبیر با این انتخاب مخالف 

با اراده و قوي را به خالفت بگماریم که از وي حساب  اگر شخصی« :گفت می بود.و
ماند و جان ما محفوظ خواهد بود ولی اگر کسی را به  می همین نفوذ ما برقرار ،ببریم

خود ما ترکان براي کسب قدرت بیشتر به جان هم  ،خالفت برداریم که او از ما بترسد
او را نپذیرفتند و بر سپردن ولی دیگران نظر  »خواهیم افتاد و همدیگر را خواهیم کشت

اراده و ضعیف بود اتفاق کردند. درباره این مستعین  بی خالفت به مستعین که مردي



 35 صفحاتی از تاریخ اسالم

به او ها  آن گوید که می اي است در قفس در دستان وصیف و بغا ـ همان خلیفه« اند: گفته
ي اه شورش در زمان وي علویان »کند. می چنانکه طوطی حرف دیگران را تکرار ،بگویند

زیادي به راه انداختند که بیش از پیش موجبات ضعف دستگاه خالفت را فراهم آورد و 
حرمت و هیبت خلیفه را از بین برد و کامالً همان شد که بغاي کبیر پیش بینی کرده بود. 
اختالف و دشمنی بین خود ترکان باال گرفت و بر ضد یکدیگر توطئه چیدند و یکدیگر 

ن وضعیت ولی عهد سابق خالفت یعنی المعتز بن متوکل را به ای .را به قتل رساندند
شورش در شهر سامرا تشویق کرد. او سپاهیان را به خالفت خود خواند وحقی را که به 

ي برادرانش ها تالش مطالبه کرد. وي با کمک ترکان و در سایه ؛زور از او گرفته بودند
د خود را از خالفت خلع کند ـ به المؤید و ابی احمد توانست که مستعین را راضی نمای

دنبال این واقعه المعتز به خالفت رسید و برادرش مؤید را بعنوان ولی عهد خود انتخاب 
 کرد.

ها  آن بسیاري در به قدرت رسیدن معتز سهیم بودند لذا وي خالفت خود را مدیون
این و  .بود. چنانکه فرمانده جدیدي براي ترکان بنام صالح بن وصیف ظهور یافت

معتز را در سیطره خود گرفت و او را واداشت که بغاي کبیر و وصیف  ،سپهساالر جدید
را بکشد تا بدین ترتیب صحنه قدرت از رقیبان وي خالی شده و او تنها فرمانده ترکان 
باشد. از سوي دیگر سپاهیان مغربی نیز که مثل ترکان براي خدمت به دربار خالفت 

این  ،دند. و از آنجا که ترکان صاحب نفوذ و قدرت بودندشورش کر ؛آورده شده بودند
وضعیت دامنه آشوبها و هرج و مرج را در مرکز خالفت گسترش داده و معتز را به مردي 
ترسو و بیمناك و محتاط و بزدل تبدیل کرده بود. وي براي تحکیم موقعیت خودش 

از  .نکه خلیفه هم باشدکند چه رسد به ای نمی مرتکب اعمالی شد که هیچ مسلمانی چنان
جمله علیرغم اینکه مستعین خلیفه قبلی خودش را به شرط امان از خالفت خلع کرده 

وي را به قتل رسانید و وقتی سر مستعین را برایش آوردند او مشغول بازي شطرنج  ،بود
 سر را کناري بگذارید تا از بازي :خیالی تمام گفت بی با یکی از ندیمانش بود؛ با سردي و
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که برایش اي  نامه معتز همچنانکه به مستعین رحم نکرد و از شکستن امان »فارغ شوم
کرده بود، ابا نکرد به برادرش ابراهیم مؤید که ولیعهدش بود و برادر دیگرش ابواحمد که 
فرمانده سپاهش بود و هموبود که بغداد را محاصره کرد تا مستعین خودش را خلع کند؛ 

چنانکه اولی را از والیت عهدي عزل  .پیمان شکستها  آن د و بابه این دو هم رحم نکر
او حتی به این هم بسنده نکرد و از بیم آنکه  .کرد و زندانی نمود و دومی را تبعید کرد

وي را خفه کرد بدین گونه معتز براي حفظ خالفت  ؛ترکان به مؤید تمایل پیدا نکنند
شماري پدید آورد  بی يها مصیبت وجنایات زیادي مرتکب شد  ،خیالی و اسمی خودش

  .که الزم شد پایانی متناسب و در خور آن جنایات خودش داشته باشد
در دوره معتز به سرعت کار صالح بن وصیف باال گرفت و نفوذش افزایش یافت تا 

کرد. و شروع به ظلم  می خواست می جایی که حاکم واقعی خالفت او بود و هرکاري که
را براي تأمین ما یحتاج سربازان و حشم و خدم خود ها  آن و اموال و ستم بر مردم کرد

کرد با وجود آن همه ستم بسیار نتوانست اموال کافی براي اقناع سربازانش  می مصادره
لذا بر وي شوریدند و نزد معتز رفتند و از او مواجب مستمري خود را  .فراهم نماید

ها  آن را بکشند. ولی معتز مالی نداشت که به مطالبه کردند تا در برابر آن صالح بن وصیف
خواهش کرد تا با بذل اموال خود، دهان  ؛بدهد لذا از مادرش که ثروت فراوانی داشت

ها را از سر او کوتاه کند. ولی مادرش جواب داد که مالی  آن این طمعکاران را ببندد و شر
بی بر خلع خلیفه هم داستان وقتی که ترکان چنین دیدند با سپاهیان فرغانی و مغر .نداد

ها  آن سالح پوشیدند و خانه معتز را محاصره کردند و از او خواستند که به نزد .شدند
توان بیرون رفتن ندارد. آنگاه  ،ولی معتز عذر آورد که دارو خورده و ضعیف گشته .رود

گرفتند داخل خانه شدند و او را مضروب ساختند و پایش را ب ،تعدادي از فرماندهان ترك
و تا در اتاق کشیدند و او را از خانه بیرون انداختند و اهانت بسیار روا داشتند و پیراهنش 

مقابل آفتاب نگه داشتند  ،را دریدند و سرو تنش را با چماق فروکوفتند و در صحن خانه
نهاد و دیگري  می یک پا را بر زمین ،و گرما چنان بود که خلیفه بیچاره از تفتیدگی زمین
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خودت را از خالفت خلع « :گفتند می زدند و به او میاش  داشت و ترکان سیلی می بر را
 و او به خاطر این همه اهانت و کتک کاري» کن که مردم هم براي این گرد آمده اند

آنگاه سه روز او را در اتاقی تنگ زندانی کردند و به بدترین شکل او را  .گریست می
خواهش کرد از آب ها  آن از او باز داشتند تا جایی که از کردند و آب و غذا را می شکنجه

در نهایت هم ناچار شد که خودش را از خالفت خلع کند و  .رودخانه به او بنوشانند
با این وجود رهایش نکردند بلکه به بدترین شکل  .خلعت خالفت را براي مهتدي فرستد

و گچ زنده به گور کردند و ممکن او را کشتند چنانکه وي را در یک حفره پر از آهک 
به این ترتیب زندگی این خلیفه بدبخت که براي بدست  .هیچ اثري از وي بر جا نماند

به پایان رسید. پایان  ،آوردن خالفت تالش بسیار کرده بود و خونهاي فراوان ریخته بود
 زندگی وي درست مانند آغاز آن خونبار بود.

 ترجمه: ابویحیی

 ممصدر: سایت نوار اسال
IslamTape.Com 

 آغاز فروپاشی آندلس -وفات الناصر لدین اهللا 

 هجري  610شعبان سال  10چهارشنبه  :زمان

 مغرب  -مراکش  :مکان

 آخرین امیر قدرتمند آندلس  ،وفات الناصر لدین اهللا امیر مغرب و آندلس :موضوع

تالش ي یک فرد است هر چقدر هم که ها تالش هر کس گمان کند که پیروزي نتیجه
کند، اشتباه کرده و هر کس پندارد که پیروزي در یک لحظه معین یا در یک نقطه قاطع 

و این از آن روست که اهداف بزرگ به نسبت  .آید هم بر خطا رفته است می بدست
هم از این رو اندیشه و هدف واال براي  .بزرگی و اهمیتشان نیازمند تالش و کوششند

از اشخاص نیاز دارد که هر کدام به نسبت مسؤولیتی اي  هعد آنکه به ثمر برسد به وجود
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که دارند مهم هستند و باید که لیاقت و خالقیت داشته باشند. هر کدام وظیفه خود را 
دهد و او هم همانطور وظیفه  می دهد تا اینکه پرچم را به خلف خود تحویل می انجام

و این چنین است  .دهد می حویلرساند و پرچم را به نفر بعدي ت می خود را به سرانجام
شود و قابلیت حصول یک پیروزي مهم را  می که امت براي تحقق یک هدف بزرگ آماده

شبیه حوادثی که در  .رسد میها  آن وقت است که زمان دروکردن کشته .آورد می بدست
ز اتفاق افتاد. چنانکه سلسله اي اها  جریان فتح بیت المقدس و آزادي آن از اسارت صلیبی

سرسلسله این مردان امیر مودود بود؛  .دالور مردان مسیر آزادي قدس را هموار کردند
را آغاز کرد و پس از او عماد الدین زنگی و آنگاه ها  اولین کسی که جهاد با صلیبی

پسرش نورالدین محمود راهش را ادامه داد تا اینکه صالح الدین ایوبی بعد از نور الدین 
وقفه پشتوانه کار او  بی سال تالش 70آزاد کرد در حالی که نزدیک  آمد و بیت المقدس را

اما با این تفاوت که سلسله تحقق هدف  ،بود. و این قصه پیش روي ما از این قبیل است
علتش آن است که یکی از  .در اینجا منقطع شده و حصول هدف نهایی دشوار شده است

لذا این سلسله منقطع شده  .سله نبوده استمردان این سلسله به اعتبار سایر مردان این سل
به شکست انجامیده است واین در کنار  ها تالش و هدف بر قوت خود باقی نمانده و همه

نتیجه را تلخ تر و بدتر کرد. پس از آنکه  ،دیگرهاي  و شکستها  از هم گسیختگی
بدست  هجري پیروزي بزرگی بر صلیبیان آندلس 479مسلمانان در جنگ زالقه به سال 

آوردند، آندلس بار دیگر شوکت و وجهه اسالمی خود را از سر گرفت و ستاره بخت 
صلیبیان اندکی افول کرد، مسلمانان قوي تر شده و تهاجماتی را براي بازپس گیري 

آغاز کردند. با رهبري مرابطون که بر ؛پیشین از دست داده بو دندي ها جنگ مناطقی که در
اقتدار مسلمانان ادامه یافت و پس از آن دولت مرابطون  ،دندبیشتر خاك اندلس مسلط بو

که به علت خوشگذرانی به ضعف گرائیده بود بوسیله موحدون ساقط شد و عبدالمؤمن 
شهر مهدیه را از صلیبیان بازپس گرفت و وارد آندلس شد و  ،بن علی اولین امیر موحدین

پسرش یوسف بن عبدالمؤمن که در پیکارهاي بزرگی بر صلیبیان پیروز شد. پس از وي 
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ي داخلی مواجه شدولی او را جهاد در آندلس باز ها شورش به جاي پدر نشسته بود با
نداشت و توانست اراضی جدیدي رابراي مملکت اسالمی فتح کنند. این حوادث 
فرمانروایان صلیبی از جمله فرمانروایان لیون و نافارا را واداشت تا به عقد معاهدات صلح 

در این دوره با تشویق امیر یوسف حرکت جهادي جدیدي آغاز  .سلمانان اقدام کنندبا م
با شهادت در اش  شد. خود امیر یوسف که همواره به جهاد مشغول بود سرانجام زندگی

هجري به پایان رسید. بعد از وي پسر بزرگش امیر  580پیکار عظیم شنترین به سال 
المنصور به حکومت رسید وي علیرغم بروز  یعقوب بن یوسف بن عبدالمؤمن ملقب به

شد علم ها  آن داخلی در مغرب که نیرو و توان زیادي صرف خاموش کردنهاي  فتنه
  .جهاد را بر سر صلیبیان برافراشت

در عهد المنصور پیکار بزرگ ارك اتفاق افتاد که شکوه و شوکت اسالم و مسلمین را 
ان زمین گیر شدند و به آنچه داشتند دل خوش یشها در اندلس باال برد و صلیبیان در النه

المنصور از بزرگترین  .بودند و همواره از جنگ با مسلمانان در هول و هراس بودند
فرمانروایان مسلمان در مغرب و آندلس بود و در دوره وي اسالم به اوج اقتدار رسید و 

 اي همیشه در اندلس تمامبرها  کار صلیبی ،افتاد نمی داخلی در مغرب اتفاقهاي  اگر فتنه
 آمد. می شد و بار دیگر اندلس به طور کامل تحت اختیار مسلمانان در می

این پرچم جهاد، صحیح و سالم به شخصیت این داستان ما یعنی محمد الناصر بن 
 یعقوب بن یوسف بن عبدالمؤمن رسید که نه آن خصال حمیده پدران خود و نه کارنامه

 داخلی در دوره وي شدت یافته و او را به خود مشغولي ها آشوب .را داشتها  آن
بویژه مردي به نام یحیی المیورقی که بر شهر المهدیه و بیشتر بالد آفریقا تسلط  .داشت می

ي بنی غانیه ها شورش یافت و مثل خاري در گلوي موحدین گیر کرده بود. عالوه بر او
فت الناصر در سرکوب کردن آشوب به این ترتیب بیشتر دوره خال .در الجزایر هم بود

طلبان و شورشیان گذشت تا اینکه توانست آن آشوبها را قلع و قمع کند. همین اوضاع 
خود خارج شده و دم بجنبانند. چنانکه هاي  باعث شد که مارهاي صلیبی از النه
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آلفونسوي هشتم که در نبرد بزرگ ارك به سختی شکست خورده بود؛ بار دیگر حمالت 
و استحکامات اسالمی ها  ي مسلمانان را آغاز کرد. و بعضی از قلعهها سرزمین هخود علی

با مملکت لیون هم پیمانی  )بعالوه آلفونسو بین مملکت قشتاله (کاستیل .را غارت کرد
 ي بسیار بینها جنگ نقش بر آب شد و اختالفات وها  آن برقرار کرد. ولی البته این نقشه

شد  »انوسان سوم«فونسو نقشه خود را عوض کرده و متوجه پاپ اتفاق افتاد. لذا آلها  آن
پاپ هم پذیرفت و  .و براي یک جنگ صلیبی علیه مسلمانان از پاپ کمک خواست

 فراوانی از فرانسه و ایتالیا براي او فرستاد. هاي  کمک

امیر الناصر تصمیم گرفت براي جنگ با آلفونسوي هشتم و هم پیمانان صلیبی وي به 
برود ولی وزیران و فرماندهان ارتش به علت آشوبهاي داخلی با این تصمیم آندلس 

را رد کرد وبه خاطر عالقه اي که به ها  آن با این وجود الناصر خیر خواهی .مخالف بودند
هجري در رأس سپاهی انبوه که تمام کشورهاي صلیبی را به  607جهاد داشت در سال 

آنقدر ترسیده بودند که بعضی از پادشاهان به ها  لرزه درآورد؛ وارد آندلس شد. صلیبی
الناصر در آندلس به حرکت خود ادامه داد و بر  .سرعت با الناصر پیمان صلح امضا کردند

مسلط شد.  »رباح«آلفونسونیز به سرعت بر قلعه  .دست یافت »شلبطره«قلعه مستحکم 
به صدا ها  ه صلیبیسقوط قلعه صلیبی شلبطره به دست مسلمانان زنگ خطر را براي هم

و از سوي دیگر  .از این رو سیل کمک از تمام اروپا براي آلفونسو سرازیر شد .درآورد
دیگر از بزرگان مسیحیت در تمام اروپا اي  عده اسقف بزرگ طلیطله (تولدو) و »ردریک«

گشتند. همه این جنگجویان داوطلب در طلیطله  می براي جمع آوري جنگجویان داوطلب
دند و پاپ انوسان سوم در رم دستور داد براي پیروزي صلیب در اسپانیا سه ش می جمع

شد و به این  می روز روزه بگیرند و در همه جا مراسم عمومی دعا براي پیروزي برگزار
از آن طرف الناصر  .انگیختند می ترتیب بیش از پیش کینه صلیبی را براي این رویارویی بر

ا آغاز کرد و براي جمع آوري نیرو اعالم عمومی کرد به ي خستگی ناپذیري رها تالش نیز
دنبال آن جنگجویان داوطلب مسلمان از هر طرف به سپاه او پیوستند و لشکر فوق العاده 
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و  .بزرگی فراهم آمد. تا آنجا که گفته شده تعداد جنگجویان به نیم میلیون نفر رسیده بود
 باعث شکست آن شد. مورد لشکر چنانکه خواهیم دید  بی همین انبوهی

آید زیرا تدارکات و  می بعضی اوقات کثرت خود مشکل بزرگی براي ارتش به حساب
اداره چنین لشکري آسان  ،تغذیه و نقل و انتقال چنین لشکر گرانی بسیار سخت است

غروري ها  این نیست و مشکالت داخلی این لشکر بسیار است و باالتر و بدتر از همه
تا  .شود می لشکر و حتی سربازان عادي نظر به انبوهی سپاه عارض است که برفرماندهان

پندارند نه به خاطر توکل بر نصرت و فضل خدا بلکه  می جایی که پیروزي خود را حتمی
همین دلیل به تنهایی براي شکست یک لشکر کافی  ،به اعتماد نیروي فراوان خودشان

ت ساز از مهمترین عوامل از سوي دیگر مشاوره در خصوص تصمیمات سرنوش .است
 609آید ولی با تأسف بسیار در پیکار عقاب به سال  می موفقیت و پیروزي به شمار

هجري آن عامل مهمی که براي شکست برشمردیم گریبانگیر لشکر شده بود و اما آن 
عامل مهمی که براي پیروزي گفتیم ضرورت دارد بکار گرفته نشد. چنانکه الناصر به 

د مغرور شده و مشورت هیچ خیرخواهی را نپذیرفت و به پیروزي خود کثرت لشکر خو
شود  می این موضوع از حوادثی که در شب قبل از جنگ پیش آمد روشن .اطمینان داشت
شب را با مراسم دریافت برکت و غفران پاپی نزد کشیشان و روحانیون ها  چنانکه صلیبی

تأسف مسلمانان هیچ عمل مثبتی انجام  مسیحی و با نماز و دعا سپري کردند ولی با کمال
تأثر انگیز که در شب قبل از جنگ بزرگ ارك اتفاق هاي  ندادند و دیگر از آن صحنه

افتاده بود، خبري نبود. از آن رو که یک غرور کاذب به همه چه فرماندهان و چه سربازان 
زي به نماز و لذا نیا .دست داده بود و بیش از حد به خود و پیروزي شان مطمئن بودند

 609با این حساب نتیجه چه شد؟ در جنگ عقاب در سال  .دیدند نمی دعا در طول شب
هجري فاجعه هولناکی گریبانگیر مسلمانان شد حتی نزدیک بود که خود امیر الناصر در 

زیرا آلفونسو صلیبی ندا  .هزار کشته دادند ها ده مسلمانان در این جنگ .جنگ کشته شود
 .سیر گرفته نشود و هرکس اسیري بگیرد او را با اسیرش خواهد کشتکرده بود که ا
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بنابراین مسلمانان زیادي کشته شدند تا جایی که گفته شده تا دویست هزار نفر کشته 
شدند و صلیبیان به مناسبت این پیروزي آن روز را جشن ملی اعالم کردند و تا امروز به 

 شود. می عنوان روز پیروزي صلیب جشن گرفته

الناصربعد از این شکست مفتضحانه به مراکش پایتخت مملکتش بازگشت اما از آن 
پس در اثر فاجعه عقاب همیشه غم زده و اندوهگین بود چنانکه به فشار خون مبتال شد 

هجري  609شعبان سال  10که نهایتاً باعث سکته مغزي وي گردید. و براثر سکته در 
 الناصر از امراي قدرتمند به شمار ،نبرد عقابگفتنی است علیرغم شکست در  .درگذشت

هاي داخلی چیره شود و شهر میورقه را به  رود و تنها کسی بود که توانست بر آشوب می
الناصر لدین اهللا توانست امور کشور را سرو سامان دهد و  .حاکمیت مسلمین بازگرداند

ا کوتاه کند. وي در مفسدان و آشوبگران را قلع و قمع کند و دست کارگزاران ظالم ر
اجراي وصیت پدرش المنصور به مشورت با مشایخ و علما و بزرگان تمایل داشت ولی 
 .در اواخر حکومتش از این کار سربازد. همین از عوامل آن شکست فاجعه بار وي گردید

ژرف  ،آدمی بود بسیار ساکت و کم حرف«گوید:  میاش  یکی از مصاحبان وي در باره
 به هر چه ،کرد و گوشه گیر بود می مت بود و بیشتر با خودش خلوتاندیش و بلند ه

 »رسید، در اداره کشور خود رأي و خود کامه بود می خواست با تالش و کوشش به آن می
هاي  دیگر آندلس امیري قدرتمند به خود ندید تا در برابر فزون طلبی ،با مرگ این امیر

ت امیر الناصر لدین اهللا ـ آخرین امیر قدرتمند صلیبیان بایستد. بعد از پیکار عقاب و وفا
 صلیبیان شعله ور تر گردید.هاي  آندلس ـ آتش توسعه طلبی

 ترجمه: ابویحیی

 صدر: سایت نوار اسالم
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 نخستین جنگ صلیبی 
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 میالدي 1098ژوئن  3مطابق  .هـ491جمادي اآلخر سال  25زمان: 

اره از آغاز اسالم رودرروي امت اسالمی قرار هنگام صحبت از دشمنان صلیبی که همو
 اند: باید متوجه باشیم که صلببیان دوگروه بودهاند  گرفته

گروه اول، حکومت بیزانس یا روم شرقی است که از همان زمان رسول اکرم صلی  -1
داشته است. در آن زمان امپراطور روم هایی  اهللا علیه و سلم با مسلمانان برخورد

شد و  می و امپراطوري روم شامل بالکان، اروپاي شرقی و ترکیه امروزي هراکلیوس بود
مصر و شمال آفریقا و بالد شام را نیز تحت سلطه خود داشت. پایتخت آن کشور 

نیز مسیحیت ارتودوکس بود این حکومت به ها  قسطنطنیه (کنستانتینو پل) و دین آن
رنگون شد. البته قبل از سقوط وسیله سلطان محمد فاتح؛ مشهورترین سلطان عثمانی س

 ي متصرفه روم به تدریج به دست مسلمانان افتاده بود. ها سرزمین قسطنطنیه بیشتر

گروه دوم صلیبیانی هستند که در واقع شامل یک کشور معین نبوده بلکه مجموعه  -2
باشند که زیر پرچم صلیب  می و ایاالت اروپاي غربی ها سرزمین اي از مردمان کشورها و

و با هدف از پیش تعیین شده که نجات بیت المقدس از تصرف مسلمانان باشد گرد آمده 
بودند. تجمع چنین گروهی از ملیتهاي مختلف و با هدف جنگ با مسلمانان نخستین 
باردرآندلس اتفاق افتاد. پس از این تجربه یک گروه بزرگ که به صلیب و مذهب 

ه دعوت پاپ اوربان دوم و تحت تاثیر مسیحیت کاتولیک پایبند بودند در پاسخ ب
مشهور پطرس زاهد که احساسات دینی اروپاییان را برمی انگیخت از اروپاي هاي  خطابه

غربی به سوي جهان اسالم به راه افتادند. این گروه دوم، همان دشمنان صلیبی هستند که 
اختند. این حمالت معروف صلیبی را برضد بالد شام و مصر در طول دو قرن به راه اند

وحشی و اراذل و اوباش که پشت سر پطرس زاهد به راه افتاده بودند و دولت هاي  دسته
هدفی بودند و  بی برنامگی و بی سلجوقیان روم به مقابله آنان شتافت، در واقع قربانی

انگیزه و برنامه معینی نداشتند و حتی از یک سازماندهی منظم و اصولی برخوردار نبودند. 
 آورند.  نمی اري از مورخان این تهاجم را از سلسله حمالت صلیبی به حسابلذا بسی
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اند  اگر چه بعضی از مورخین دیگر این تهاجم را اولین حمله صلیبی به حساب آورده
پاسخ مثبت امراي فرانسه به دعوتهاي  اند. و از آن به عنوان حمله ماجراجویان یاد کرده

ي اسالمی، نخستین آتش جنگ ها سرزمین هاجم بهمکرر پاپ اوربان دوم براي جنگ و ت
رود. این مهاجمان را مسلمانان براي تمایز از رومی ها؛  می منظم و حساب شده به شمار

مشتق شده است و از آنجا که  les farancsفرنگی کلمه اي است که از  اند. فرنگی خوانده
ي فرانسه بودند لذا همه آن ها بیشتر کسانی که دعوت پاپ را اجابت کردند امرا و فئودال

فرماندهی این نخستین حمله منظم و هدفمند بر عهده  اند. مهاجمان را فرنگی نامیده
دوك لورین » بولدوین«ها از جمله ریمون چهارم کنت تولوز و  تعدادي از شاهان و فئودال

 دوك نورماندي و تعدادي دیگر بود.» روبرت دوم«و 

م آغاز شد و سربازان صلیبی  1097هجري برابر با 490نخستین حمله صلیبی در سال 
در این سال به قسطنطنیه رسیدند و فرماندهان این سپاه با امپراطور بیزانس مالقات کردند. 

شرط کرد که ها  آن او براي اینکه به این سپاه گران اجازه دهد که از خاکش عبور کنند با
ان خارج کرده و به او واگذار کنند. در مسیر خود نخست شهرانطاکیه را از تصرف مسلمان

هدف وي آن بود که از نیروي چنین سپاه عظیمی براي درهم شکستن قدرت و شوکت 
دولت سلجوقیان روم که در آسیاي صغیر (ترکیه امروزي) در مجاورت مرزهاي 
امپراطوري روم بودند استفاده کند. عمال هم سپاه صلیبیون در کنار شهر قونیه بر 

از » بولدوین«یروز شد و از این جا به سوي انطاکیه متوجه شدند. در مسیرراه سلجوقیان پ
حرکت کرد و از آنجا که بیشتر ساکنان آن مسیحی » الرها«سپاه جدا شده و به سوي شهر 

بودند در اشغال شهر به وي کمک کردند و بنابراین بولدوین به آسانی بر این شهر دست 
 ي انطاکیه ادامه دادند.یافت. سایرین راه خود را به سو

این سپاه دهشت انگیز به انطاکیه رسید و آن را به محاصره شدید خود درآورد. والی 
نام داشت از سلجوقیان بود. وي آنچنان که شایسته بود مانند یک » باغی میان«شهر که 

 ماه تمام مقاومت کرد. 9قهرمان شجاع از شهر دفاع کرد و شهر 
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ناامید شده بودند به حربه خیانت و رشوه متوسل شدند. لذا  که از فتح شهرها  صلیبی
و » زراد«رشوه هنگفتی به سرنگهبان یکی از برجهاي قلعه شهر دادند. آن نگهبان نامش 

نصرانی بود. متاسفانه مسلمانان غفلت کرده بودند که یک نصرانی را در چنین مکان خطیر 
د، مسیحیان، شهر را محاصره کرده و حساسی آن هم در این شرایط حساس گمارده بودن

بودند و مسلمانان هم یک مسیحی را مامور حفاظت از یک برج مهم کرده بودند!! زراد با 
 491جمادي اآلخر سال  25شهر را گشود و صلیبیان در هاي  دریافت رشوه، شبانه دروازه

نخستین به ها  وارد شهر شدند و چنین شد که پاي صلیبی 1098وئن سال  ژ 3ه مطابق 
دیگر هم سقوط کردند تا هاي  شهر شام و اسالم باز شد و به دنبال آن شهرها و قلعه

ها  آن مدتی بعد که خداوند از سر لطف خود آل زنگی و ایوب را براي دفع سلطه
 برانگیخت.

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 عقب نشینی شوروي از افغانستان

 م 1989فوریه  15ه برابر  1409رجب  9زمان: 
م به نخست وزیري افغانستان  1953ه برابر  1373در سال » محمد داود«از هنگامی که 

راه را براي ورود اندیشه کمونیسم به افغانستان بازگذاشت چرا که آرایش و ساختار  رسید،
نیسم فراهم سازمانها و پیمانهاي جهانی در آن برهه زمانی بستر مناسبی براي گسترش کمو

ه راه را براي نفوذ شوروي در  1374کرده بود. از این رو تشکیل پیمان بغداد در سال 
کودتاهایی را یکی پس از دیگري در  ها کمونیست افغانستان هموار کرد. و چنین شد که

 آن کشور به راه انداختند و با وجود آنکه محمد داود و نور محمد ترکی و سایر
کمونیسم و شوروي بودند ولی روسیه کمونیست به این راضی  سرسپرده ها کمونیست
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خواست که افغانستان نسخه دیگري درست همانند اتحاد جماهیر شوروي  می نشده و
شود به عبارت دیگر کفر و الحاد و کمونیسم به طور کامل در افغانستان حکمفرما شود و 

فتاد که همه کودتاچیان لذا پس از اینکه چندین کودتاي نظامی در آن کشور اتفاق ا
ه افغانستان را اشغال کرد  1400صفر سال 8شوروي در  کمونیست بودند بازهم در نهایت،

به پشتوانه ارتش شوروي در همان سال به طرز هولناکی مردم مسلمان  ها کمونیست و
 گناه کشته شدند. بی افغانستان را قتل عام کردند چنانکه صدها هزار مسلمان

مردم افغانستان زندگی ساده و آرامی داشتند و به شدت  ها کمونیست شدنقبل از پیدا 
 تافتند و تحمل نمی حرمتی به احکام شریعت را بر بی پایبند اسالم بودند. کوچکترین

کردند. از همین جهت زمانی که امان اهللا شاه افغانستان بیگانگان را در افغانستان بر  نمی
سپرد و در فکر پیاده کردن سکوالریسم و المذهبی ها  آن سر کار آورد و امور کشور را به

دالور و سرسخت  در افغانستان افتاد علیه وي قیام کردند. افغانان علی رغم ساده زیستی،
را از طبیعت سرزمین خشن و طاقت فرساي خود که آکنده ها  این خصیصهها  آن هستند.

افغانستان ها  این رو وقتی که شوروياز  اند. ي مرتفع و یخبندان است گرفتهها کوهستان از
و احزاب جهادي متعددي  ها گروه به پا خاست وها  آن را اشغال کردند، ملت افغان علیه

به جهاد برخاستند. از شاخص ترین این احزاب، حزب  ها کمونیست برضد تجاوزات
اسالمی گلبدین حکمتیار و حزب اسالمی به رهبري محمد یونس خالص و حزب اتحاد 

بودند. البته احزاب دیگري هم بودند که بعنوان جهادي » سیاف«المی به رهبري اس
پررنگ تر بود مانند جبهه آزادي بخش و ها  آن شدند ولی صبغه ملی گرایی می شناخته

حرکت انقالب اسالمی. این احزاب از پشتیبانی گسترده مردم افغانستان و سایر مسلمانان 
جهاد از کشورهاي عربی و سایر کشورهاي اسالمی از  جهان برخوردار شدند و داوطلبان

سراسر جهان به افغانستان روي آوردند و آمدن شهید دکتر عبداهللا عزام البته نقطه عطفی 
ي جهادي ها فعالیت شود. زیرا از آن پس می در تاریخ جهاد افغانستان با شوروي محسوب

ا کرد و چنان شد که سر و سامان گرفت و هماهنگ و منسجم شد؛وجهه جهانی پید
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حدیث جهاد افغانستان نقل محافل بین المللی شده و اعجاب و تحسین همه مردم را 
 برانگیخت.

کردند که در پناه برتري ماشین مهلک نظامی  می ها در بدو اشغال افغانستان فکر روس
و تسلیحات ویرانگر و ممنوعه خودشان خواهند توانست در مدتی کوتاه و شاید هم 

ند روز هرگونه مقاومتی را سرکوب نمایند. زیرا شوروي در آن وقت ظرف چ
قدرتمندترین ارتش دنیا و کشنده ترین تسلیحات نظامی را در اختیار داشت. اما به زودي 

تبدیل شد زیرا مجاهدین ها  این وهم و خیال دروغین به کابوسی وحشتناك براي شوروي
بستادند. خسارات زیادي به ارتش شوروي و فقط بااتکابه یاري خداوند دربرابرشوروي ای

هزار سرباز را از دست دادند و  50وارد شد تا آنجا که بیش از ها  آن سربازان و تسلیحات
صدها میلیارد دوالر زیان دیدند که این باعث شد عقلشان را از کف بدهند و دیوانه وار 

 زدند، می ضربهها  آن هگناه را بکشند. چنانکه هرگاه در عملیاتی مجاهدین ب بی مردم
هم با بکارگیري گازهاي شیمیایی و بمبهاي مخرب ممنوعه، مردم بیگناه ها  شوروي 

کردند. و با این شیوه بسیاري از روستاها را براي همیشه  می شهرها و روستاها را بمباران
 از بین بردند.

 ادامهها  رويدوران اشغال افغانستان بدون حصول هیچ نتیجه مادي یا معنوي براي شو
 شد و ارزش و احترام می یافت و در مقابل هر روز بر عزت و شوکت مجاهدین افزوده می
یافت و بار دیگر جهاد اسالمی در قلوب مسلمانان جا باز کرد  می بین مردم افزایشها  آن

و یک بار دیگر بعد از آنکه به سبب گفتگوهاي صلح اعراب با اسرائیل چراغ جهاد در 
نان کم فروغ شده بود جهاد نور افشانی خود را آغاز کرد سرانجام روسیه که چشم مسلما

از پیروزي بر مجاهدین مایوس شده بود و علیرغم برتري امکانات نظامی و تسلیحات 
کشتار جمعی خود، متحمل خسارات فراوان شده بود، از اشغال افغانستان پشیمان شد 

کشورهاي پیشرفته و محافل بین المللی از  ولی براي حفظ جایگاه و اعتبار خود در بین
نگران بودند که با عقب نشینی از افغانستان در ها  آن کرد می عقب نشینی هم خود داري
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اعتبار خواهند شد. لذا روسها براي حل این معضل و  بی مقابل اردوگاه سرمایه داري غرب
ها  آن ندیشیدند. از این روخروج از باتالق افغانستان و فرار از مقابل مجاهدین حیله اي ا

بر آن شدند که معاهده اي بین افغانستان و پاکستان منعقد کنند تا به این ترتیب هم 
آبرومندانه از افغانستان عقب نشینی کنند و هم در مقابل مردم جهان حداقل در زمان 

با کنونی بعنوان صلح طلب جلوه کنند. در همان زمان که گفتگوها در جریان بود روسیه 
گرفته باشد ولی ها  آن آورد تا حداقل امتیازاتی از می تمام توان بر مجاهدین فشار

مجاهدین مانند کوههاي مرتفع و شامخ ایستادگی کردند و سالح خود را بر زمین 
ه به  1408شعبان  29نگذاشتند تا اینکه معاهده ژنو بین افغانستان و پاکستان و روسیه در 

عقب  1988مه  15رمضان همان سال برابر  29سی از روز امضا رسید و نیروهاي رو
م آخرین  1989فوریه  15ه برابر با  1409رجب  10نشینی خود را آغاز کردند و در روز 

 تانک شوروي از افغانستان خارج شد. تانکی که به دنبال خود پیامدهاي شکستی را یدك
نک پایان هشت سال اشغال و ندیده بود این تاآن را  کشید که تاریخ عصر جدید مثل می

نوشت و البته این تانک شاهد زیباترین فصل کتاب جهاد  می تجاوز ظالمانه و ویرانگر را
اسالمی در قرن بیستم هم بود و هم اولین خط دفتر سقوط عن قریب اتحاد جماهیر 

 ژیم سفاك فرو پاشید.  شوروي را هم رقم زد چرا که فقط دو سال بعد آن ر

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 

 خلع امان اهللا پادشاه افغانستان از سلطنت 

 م  1929ژانویه  14ه  1347شعبان  4زمان: 
امان اهللا خان اولین امیر از خاندان درانی است که خود را پادشاه خواند این خاندان در 

ومت کرده بود. امان اهللا یازدهمین امیر ه.ق) بر افغانستان حک 1163-1348حدود دو قرن (
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ه بعد از پدرش حبیب اهللا خان که در پی رد درخواست  1338این خاندان بود که در سال 
ملت براي هم پیمانی با عثمانی بر ضد انگلیس و اصرار بر پشتیبانی از انگلیس به قتل 

ته بود کوشید که رسیده بود به حکومت رسید. امان اهللا که از سرنوشت پدرش عبرت گرف
 خود را از سلطه و نفوذ انگلیس برهاند. از این رو روابط بین طرفین تیره شد و

 -ها به رهبري محمد نادر خان ها اتفاق افتاد و افغان و افغانها  یی بین انگلیسیها جنگ
اشغال ها  پیروز شدند و مناطقی را که انگلیسیها  شاه بعدي در چند موضع بر انگلیسی

 دند باز پس گرفتند.کرده بو
بعد از این شروع خوب و مقتدرانه و پس از برقراري نظم و امنیت در کشور، امان اهللا 

او خزانه مملکت را ي  ها خان به عشرت طلبی و خوشگذرانی گرایش پیدا کرد ولخرجی
تهی کرد از سوي دیگر وي که از قدرت و محبوبیت محمد نادر خان نگران بود او را به 

ارت در فرانسه به پاریس فرستاد. امان اهللا که گویا گمشده مطلوب خود را در بهانه سف
روي آورد. او ها  قامت اروپا دیده بود با شتاب به تقلید از تمدن و آداب و رسوم اروپایی

را ملزم اش  آغاز کرد. در این راستا زنان خانوادهاش  پیروي از اروپا را از خود و خانواده
اجراي هاي  د برداشته و لباس نازك بپوشند وي براي اینکه هزینهکرد که حجاب از خو

هاي جدیدي بر ملت بیچاره افغان تحمیل  مالیات خویش را تامین کند،هاي  افکار و برنامه
ه  1346کرد که این باعث شد ملت بیش ازپیش از وي بیزار شود. امان اهللا خان در سال 

اخبار اعمال و مفاسد که در اروپا مرتکب شده براي مدتی طوالنی به اروپا رفت به زودي 
بود در افغانستان پیچید و ملتی که شدیدا پایبند دین بود و زندگی سنتی داشت آگاه شد 
امان اهللا در بازگشت به افغانستان ملتش را در حالی یافت که به شدت از او روي 

میم خود برنگشت و به کند. با وجود این وي از تص می برگردانده و آشکارا از وي انتقاد
راه خود ادامه داد در این راستا دستوراتی مبنی بر ترك لباس افغانی و پوشیدن لباس 

حجابی را ترویج نمود. بعالوه وي چند  بی اروپایی به جاي آن، صادر کرد و برهنگی و
دختر را بدون محرم براي تحصیل به ترکیه فرستاد. این اعمال وي باعث بروز آشوبهاي 
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متعددي رخ داد تا اینکه هاي  ی در کشور شد و در گوشه و کنار مملکت ناآرامیبزرگ
از موقعیت سوء استفاده کرد و بر » بچه سقا«یکی از راهزنان و دزدان بزرگ، معروف به 

شعبان  4کابل دست یافت. امان اهللا خان مجبور شد به قندهار بگریزد و در آنجا به تاریخ 
از سلطنت کناره گرفت و خودش به انگلیس » عنایت اهللا« ه به نفع برادرش 1347سال 

 رفت تا بقیه عمر خود را در عیش و عشرت به سر ببرد. 
 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
IslamTape.Com 

 شهادت عالم ربانی سعید بن جبیر 

 ه. ق  95شعبان  16زمان: 

ند راسخ در دین و عمل) سعید بن جبیر معروف به عالم امت و ربانی امت (دانشم
 هاي علوم اسالمی) و بزرگترین مفسران قرآن یکی از اقطاب دین اسالم (یکی از ستون

باشد. ایشان مکنی به ابو محمد الکوفی االسدي الوالبی یکی از ائمه بزرگ اسالم در  می
قیه باشد. ابین جبیر، بزرگترین، عالم ترین، با تقواترین، زاهدترین و ف می تفسیر و فقه

نمود  می باشد. بسیار قرآن تالوت می ترین شاگرد حضرت عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنه
ورزید. با این که در حیات استادش حضرت ابن عباس شایستگی افتاء  می و به آن اهتمام

 داشت ولی به احترام استادش تا زنده بود هرگز در دین فتوا نداد.

بر ضد خالفت اموي و والی ستمگر عراق، ه  81سعید در قیام این اشعث در سال 
هزار نفري در  ها ده حجاج بن یوسف ثقفی از ابن اشعث حمایت کرد. ابن اشعث سپاهی

 اختیار داشت و بعالوه از حمایت بسیاري از علما و فقها و قاریان و حافظان که در رأس
د برخوردار بود. سعید بن جبیر و شعبی و ابن ابی لیلی و جبله بن زحر قرار داشتنها  آن

چیزي نمانده بود که بساط ظلم و جور حکومت بنی امیه را برچیند. این قیام نزدیک به 
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دو سال به درازا کشید ولی سرانجام بوسیله حجاج سرکوب شد و ابن اشعث و بسیاري 
از سربازان و حامیانش کشته شدند و بسیاري دیگر هم از جمله حضرت سعید بن جبیر 

تند. ابن جبیر براي اقامت عازم اصفهان شد. حجاج هم به تعقیب او رحمه اهللا گریخ
پرداخت ولی نتوانست وي را دستگیر کند چرا که حضرت سعید مرتب محل اقامت خود 

سال تمام ادامه داشت تا اینکه سرانجام رحل اقامت در مکه  12داد. این وضع  می را تغییر
ان به مکانی دیگر براي نشر علم و فقه بود مکرر ابن جبیر از یک مکهاي  افکند. جابجایی

 کرد بر جاي دیگري نقل مکان می از این رو وقتی در یک مکان دانش خود را منتشر
دانست چنانکه به او خبر رسیده بود که ابن جبیر در مکه  می کرد. حجاج خود این را می

 خود واگذاشت.  کرد که خبر ندارد و سعید را به حال می مکرمه اقامت دارد ولی وانمود

والی مکه، این عالم ربانی را دستگیر کرده و به عراق نزد حجاج فرساد. » خالد قسري«
داشت ولی براي حفظ هیبت خود و ارعاب  نمی البته او این اقدام خالد قسري را پسند

ه این عالم امت اسالم؛ سعید بن جبیر را به شهادت رساند  95شعبان سال  16مردم در 
اهی بین آن ستمگر دوران و بین داعی دین خدا انجام شده که مشهور است. گفتگوي کوت

از جمله ایشان دعایی بر حجاج کرد که نمود ربانیت و در عین حال محبتی است که به 
خیلی زود » خدایا بعد از من حجاج را بر هیچ کس مسلط نکن«امت اسالم دارد. گفت: 

نیامد که در رمضان همان سال خداوند بلند این دعا مستجاب شد. و چند روزي بیشتر بر 
سعید بن جبیر «مرتبه، حجاج را هالك کرد. و چه خوب گفته است امام سفیان ثوري: 

ابن جبیر در » نیاز باشد. بی کشته شد ولی در تمام جهان کسی وجود ندارد که از علم وي
 سال بود. 50روز شهادت تقریبا 

جبیر در کتب تراجم از حمله حلیه االولیاء ابو  قابل ذکر است که داستان قتل سعید بن
نعیم اصفهانی و وفیات االعیان ابن خلکان وجود دارد ولی قصه اي که واعظان و خطیبان 

کنند که حجاج به سعید گفت: تو بدبخت پسر  می در محافل و مجالس فراوان نقل
ال صحت آن شکسته هستی (شقی بن کسیر) هستی تا آخر این قصه، حقیقت ندارد و اص
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(براي آگاهی بیشتر به  اند. به اثبات نرسیده است. چنین چیزي را براي توجه و عبرت گفته
تاریخ طبري، البدایه و النهایه، سیر اعالم النبالء، حلیه االولیاء، و فیات االعیان، صفوه 

 الصفوه مراجعه کنید).

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 

 کومت مرابطون (مغرب وشمال آفریقا)سقوط ح

 م  1147مارس  24ه برابر با  541شوال  18زمان: 

این واقعه یکی از مهمترین حوادثی است که در سرزمین مغرب و اندلس به وقوع 
پیوسته است. اضمحالل و سقوط دولت مرابطون از حساس ترین و مهمترین حوادثی 

جهان با آن روبرو شده است چرا که  است که حکومت جهانی اسالم در این بخش از
دولت مرابطون از تمام جهات دینی و اخالقی و جهادي و اجتماعی و اقتصادي بهترین 
دولتی بود که در مغرب و اندلس بر پا شده بود. ابتداي کار این حکومت بر اساس عقیده 

را و دینی و ایمان قوي به دست فقیه معروف عبداهللا بن یاسین جزولی و با کمک ام
بزرگان قبایل لمتونه و مسوفه بنا شده بود. آغاز این حکومت چنان بود که عبداهللا بن 
یاسین با هدف نشر اسالم صحیح بین قبایل بربر شمال آفریقا که از اسالم صحیح بدور 
بوده و شدیدا گرفتار جهل و خرافات و بدعتها بودند؛ جنبشی تشکیل داد. در اوایل کار 

م) امیر یحیی بن عمر لمتونی به حمایت از آن برخاست 1042ه  434(این جنبش به سال 
و بدعتهاي ها  دینی بی و از آن پس این حرکت، رنگ نظامی به خود گرفت و با خرافات و

 بربرها به جنگ برخاست. 

پیاپی به سرعت توسعه یافت و حوزه نفوذ و قلمرو هاي  این جنبش با کسب پیروزي
نکه امیر یحیی وفات کرد و برادرش ابوبکر بن عمر لمتونی خود را گسترش داد. تا ای



 53 صفحاتی از تاریخ اسالم

بود و فرماندهی مرابطون را در  می جانشین وي شد. او پیوسته همراه عبداهللا بن یاسین
هاي بزرگی از جنوب کشور مغرب را فتح  با رهبري وي مرابطون بخش.دست داشت

 ی منطقه تبدیل شد.کردند و به این ترتیب جنبش مرابطین به بزرگترین نیروي نظام

 451پس از شهادت عبداهللا بن یاسین در جنگ با مالحده (اسماعیلیان باطنی) در سال 
ه تحول بزرگی در ساختار حرکت مرابطین بوجود آمد، چنانکه پس از آن امیر ابوبکر بن 

ه متوجه نواحی جنوبی شد. مدتی بعد  453عمر براي نشر اسالم بین قبایل زنگی در سال 
نظیر نظامی  بی که با نبوغ» یوسف بن تاشفین«رابطون تحت امر فرمانده بزرگ ارتش م

خود در کنار ایمان و اراده و همت واالي خود توانست سایر مناطق مغرب آفریقا را هم 
ي وسیع مرکب از الجزائر و مغرب و ها سرزمین فتح کند و تأسیس دولت مرابطین را در

 ه اعالم نماید. 455لی تا دلتاي نیجریه در سال هایی از چاد و ما موریتانی و قسمت

 چهار نفر به نوبت در سلسله مرابطون حکومت کردند:

ه ق) وي موسس واقعی حکومت مرابطون و  500 - 455یوسف بن تاشفین ( -1
رود که به امیر المسلمین ملقب شده است. او در  می به شمارها  آن نظیر بی رهبر بزرگ و

وفات یافته که در مقاله اي به همین مناسبت از صفات او یاد ه  500یکم محرم سال 
تاریخ اسالم به خدمت اسالم کمر بست و هاي  در یکی از حساس ترین دوره ایم. کرده

توانست یک دولت قدرتمند در مغرب تأسیس کند و اسالم را بین قبایل بربر گسترش 
ان بردارد.اما برجسته ترین کار ضعیف و ناتوان آن سامان را از میهاي  دهد. بعالوه رژیم

ه بود  479باشد. نخستین بار در سال  می وي نجات حکومت اسالمی اندلس در دو نوبت
که پیروزي بزرگی در جنگ زالقه بر صلیبیان اسپانیا بدست آورد و به توسعه طلبی و 

ه  483آلفونسوي ششم؛ شاه مسیحی اسپانیا پایان داد. بار دوم در سال هاي  زیاده خواهی
بود که طومار حکومت ملوك الطوائفی آندلس رادرهم پیچید. چرا که آن وضعیت که هر 

براي حکومت اسالمی در اندلس خطرات  -شد می شهر اندلسی بوسیله یک امیر اداره
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فراوانی داشت. از همین رو در آن دوره بیشتر اراضی اندلش از تصرف مسلمین خارج 
 ن، اندلس تابع حکومت مرابطین قرار گرفت.شد. با این اقدام یوسف بن تاشفی

ه) امیر علی مانند پدرش خیر و نیکوکار  537-ه 500علی بن یوسف بن تاشفین ( -2
حکومت مرابطین در مغرب و اندلس استوار هاي  بود. در دوران طوالنی سلطنت وي، پایه

ر همین شد در اوائل سلطنت وي، قدرت و توسعه سلسله مرابطین به اوج خود رسید. د
ه آغاز شد. این جنبش،  515زمان جنبش ابن تومرت که مدعی مهدویت بودت در سال 

 علت اصلی سقوط مرابطین بود. امیر علی عابد و زاهد بود و همنشینی با علماء را دوست
داشت. از این رو در زمان وي فقهاء از مقام و مکانت باالیی برخوردار بودند تا جایی  می

که امیر علی اند  گرفت از این رو گفته نمی تصمیمیها  آن مشورت با که امیر علی بدون
بیش از آنکه به سالطین و حکام شباهت داشته باشد به زاهدان و عابدان شباهت داشت و 
همین ویژگی امیر در اواخر حکومتش، اوضاع حکومت مرابطین را آشفته کرد زیرا به 

نامیدند مبارزه کند،  می خود را موحدینجاي اینکه با جنبش ابن تومرت و پیروانش که 
ضعیف شد و اوضاع ها  آن به روزه داري و شب زنده داري مشغول بود لذا قدرت
ي تابعه مرابطین در ها سرزمین مملکت روبه نابسامانی رفت و تسلط خود را بر بسیاري از

 مغرب و پس از آن در اندلس از دست دادند.

ه) این امیر نگون بخت هیچ  539 –ه  537فین (تاشفین بن علی بن یوسف بن تاش -3
گاه روي خوش و راحتی را ندید. وي از قبل از اینکه به حکومت برسد تا زمانیکه در 

وقفه با موحدین ادامه داشت کشته شده بیشتر زندگی خود را در  بی یی کهها جنگ یکی از
نشدنی تبدیل شده جنگ گذرانده بود دیگر اکنون موحدین به یک قدرت توفنده و مهار 

 بودند که بیشتر بالد مغرب را از چنگ مرابطون در آورده بودند. و تاشفین بیهوده
کوشید تا اشتباهات پدرش را در مقابل موحدین جبران کند ولی دیگر خیلی دیر شده  می

و استقامتی ها  و دالوريها  و او وارث مشکالت عدیده اي شده بود. و علیرغم جانفشانی
نشان داد، از پس موحدین برنیامد و در پایان  ها جنگ ین لحظه زندگی خود درکه تا آخر
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حکومت کوتاهش جز پایتخت مرابطون یعنی مراکش و چند شهر کوچک دیگر، جاي 
 دیگري از مملکت گسترده در اختیار ایشان باقی نماند. 

ده ه) وي پس از کشته شدن پدرش تاشفین عه 541 -ه 539ابراهیم بن تاشفین ( -4
ساله بیشتر نبود. وي در همان آغاز دچار جدال  14دار حکومت شد در حالی که هنوز 

خانوادگی شد چنانکه عمویش امیر اسحاق حکومت او را نپذیرفت و لذا مرابطون به دو 
شهر مراکش بودند به جنگ هاي  دسته تقسیم شدند و در حالی که موحدین بر در دروازه

اهیم به خاطر سن کم بر امور تسلط نداشت. موحدین چند با یکدیگر مشغول شدند و ابر
ه وارد  541شوال سال  18ماه تمام مراکش را به محاصره خود در آوردند و سرانجام در 

پایتخت مرابطین شدند و در کشتاري هولناك تمام مردم را قتل عام کردند این عادت 
ند و اولین کسی که مشخصه کلی موحدین بود و بارها به چنین کاري دست زده بود

ساله بود که نه هواداري داشت و نه نیرویی  16قربانی این جنایت شده امیر ابراهیم بود 
براي دفاع از خود. در این کشتار هر کسی که نسبتی با قبیله لمتونه یعنی پشتیبانان 
 مرابطون داشت به قتل رسید. بدین ترتیب این دولت بزرگ در پی یکی از شدیدترین

 سقوط کرد.  ،یی که بالد اسالم در آن گوشه کره زمین بدان گرفتار شده بودها مصیبت

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 

 سقوط قرطبه (کوردوبا)

 ه 633شوال سال  23زمان: 
ه زنگ پایانی بر فرو پاشی  601شکست دولت موحدین در پیکار عقاب به سال 

و نا  ها شورش درتمند بود، پایانی هولناك و سریع مضافا اینکهقریب الوقوع این دولت ق
متعدد داخلی، دولت موحدین را در برگرفته بود. از این رو مسلمانان اندلس هاي  آرامی
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دریافتند که باید رهبر جدیدي بیابند تا دوباره مسلمانان پراکنده اندلس را گردهم آورد و 
در آن دوره حساس ستاره ابن هود فرمانده به اوضاع سرو سامان دهد. چنین شد که 

ه اعالم کرد که قصد دارد اندلس  625جدید درخشش خود را آغاز کرد. ابن هود در سال 
خواهد  می را از سلطه موحدین و هم تجاوزات صلیبیان خالص کند و اعالم داشت که

 دوباره عمل به شریعت اسالم را احیاء کند. 

صلیبیان، کار این رهبر جدید هاي  وب و توسعه طلبینظر به آن دوره پر فتنه و آش
چندان هم آسان نبود. ابن هود رقیبان زیادي داشت که از همه خطرناك تر و قدرتمندتر 

هاي  کرد. این ابن احمر از اسپانیایی می ابن احمر بود که در جنوب اندلس حکومت
ن رهبري اندلس با ابن مسیحی هم بیشتر دشمن ابن هود بود. از این رو براي بدست گرفت

ي داخلی میان مسلمین ها کشمکش به طول انجامید. اینها  سال هود وارد جنگ شد که
پادشاه کاستیل در » فرناندو سوم«بهترین فرصت براي بهره برداري صلیبیون بود. چنانکه 

تدارك آن بود که ضربه کاري و دردناك نهایی را بر پیکره دولت اسالمی اندلس وارد 
 آورد.

 هدف وي قرطبه بود، پایتخت کنونی اندلس که زمانی پایتخت خالفت اموي اندلس
بود. از  می بوده، شهري که به تنهایی نماد اسالم و ظفر مندي آن بر ضد صلیبیان اسپانیا می

مهري قرار گرفته و بخش  بی ه این شهر مورد 407زمان سقوط خالفت اموي در سال 
را از دست داده بود زیرا پس از سقوط خالفت، پایتخت به زیادي از آبادانی و رونق خود 

اشبیلیه (سویل) منتقل شد. مردم قرطبه انقالبی و عصیانگر بودند و هیچ گاه در تابعیت 
کردند و باردیگر دست بیعت  می ماندند چنانکه باري با ابن هود بیعت نمی یک امیر باقی
ه ق  633دند. در اواخر ربیع الثانی سال دادند و زمانی هم بدون رهبر بو می به ابن احمر

سپاهی را براي کسب خبر از استحکامات و امکانات دفاعی شهر روانه » فرناندوي سوم«
آن کرد. با کمک مسلمانان خائنی که از اسالم برگشته بودند، سپاه مزبور توانست بر 

شتافتند ولی ها  آن تعدادي از برجهاي دیده بانی شهر مسلط شود. اهالی قرطبه براي دفع
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متجاوزان به سختی مقاومت کردند و موضوع را به فرناندو اطالع داده و تقاضاي کمک 
ها  آن هاي کلیساهاي نزدیک قرطبه براي یی از جانب اسقفها کمک کردند. به زودي

 رسید و خود فرناندو هم آمد و شهر را با تمام توان به محاصره در آورد.

اضاي کمک کردند. او هم به زودي در رأس سپاهی بزرگ اهالی قرطبه از ابن هود تق
شتافت. دویست سوار مزدور مسیحی به ها  آن هزار جنگجو به کمک 35به استعداد 
هم در خدمت ابن هود بودند. این فرمانده اخیر الذکر قبال در » لورنسو خوارز«فرماندهی 

کاستیل رانده بود و از  بوده اما مورد غضب او واقع شده و او را از می خدمت فرناندو
آنجا به خدمت ابن هود در آمده بود. همین امر و غفلت از اصل توال و تبرا باعث 
شکست مسلمانان و از دست رفتن قرطبه شد. از آن رو که آن شهسوار صلیبی تصمیم 
گرفت دوباره دل ارباب قبلی خود را بدست آورد و به هم کیشان خود خدمت کند تا 

خواهد با دارو  می اي اندیشید و تظاهر کرد که بق خود را بازیابد لذا حیلهبلکه جایگاه سا
جلو برود، اما به اردوگاه فرناندو ها  دسته خود براي شناسایی و کسب خبر از سپاه صلیبی

همراه وي نقشه اي براي فریب مسلمانان طرح کرد. شهسوار مذکور به اردوگاه ابن  .رفت
لشکر فرناندو وعاقبت درگیري با آن بیم داد و پی در پی هود برگشت و وي را از عظمت 

دانست لشکر ابن هود  می کوشید اراده ابن هود را براي درگیري سست کند. علیرغم اینکه
باشد. لکن صد افسوس که عاقبت بکارگیري  می بزرگتر و قدرتمند تر از لشکر فرناندو

ها  شود. به هر حال نقشه صلیبی نمی ندشمنان دین و غفلت از عقیده توال و تبرا بهتر از ای
خواهد به اهالی  می گرفت و ابن هود از کمک به اهالی قرطبه سرباز زد و به بهانه اینکه

کمک کند اند  بلنسیه (والنسیا) که از سوي خایمی اول شاه آراگون مورد حمله قرار گرفته
 آنجا را ترك کرد.

هررا تشدید کرد. اهالی قرطبه براي بعد از عقب نشینی ابن هود، فرناندو محاصره ش
لحظه اي تصمیم گرفتند تسلیم شوند ولی خیلی زود وقتی با خبر شدند که ذخیره غذایی 
و تدارکات لشکر فرناندو رو به پایان است به مقاومت خود ادامه دادند. فرناندو احساس 
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با ابن احمر  کرد که ابن هود در این موضوع دست داشته، لذا از دشمنی دیرینه ابن هود
در جهت منافع خود بهره برداري کرد. بنابراین با ابن احمر وارد مذاکره شد و خواستار 
هم پیمانی با وي بر ضد ابن هود شد که ابن احمر هم موافقت کرد و با وي معاهده اي 

 بر ضد ابن هود بست.

مت سست کرد را براي مقاوها  آن وقتی اخبار این معاهده به اهالی قرطبه رسید، اراده
فرناندوي  633شوال سال  23و به ناچار تسلیم شدند. چنین بود که در تاریخ یک شنبه 

سوم وارد قرطبه شد و در همان روز مسیحیان یک صلیب بزرگ را بر فراز جامع بزرگ 
به یک کلیسا تبدیل کردند. در همان آغاز فرناندو دست آن را  قرطبه نصب کردند و فورا

دهد  می باشد. و نشان می شان دهنده عمق حافظه تاریخی دشمنان اسالمبه کاري زد که ن
قضیه از این  اند. را فراموش نکردهها  آن يها جنگ هرگز فتوحات مسلمانان وها  آن که

ه شهر  387قرار بود که منصور بن ابی عامر سلطان اندلس در دوران طالیی اندلس به سال
هاي کلیساي بزرگ آنجا موسوم به  و ناقوس (سانتیاگو) را تصرف کرده» شانت یاقب«

به ها  آن اسیران مسیحی تا قرطبه حمله کرد و ازهاي  کلیساي یعقوب مقدس رابر شانه
مسجد جامع قرطبه استفاده کرد. شهر سانتیاگو و کلیساي هاي  عنوان قندیل براي مناره

ناندو قرطبه را یعقوب مقدس از مقدس ترین اماکن مسیحیان اسپانیا بود. و حال که فر
پایین آورده و بر دوش اسیران ها  ها را از فراز مناره اشغال کرده بود، دوباره آن ناقوس

 مسلمان!! به سانتیاگو برگرداند و برجاي نخست در کلیساي یعقوب مقدس نصب کرد. 

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 مجمع کلرمون

 م. 1095نوامبر  27ه.ق برابر با  488ذي الحجه سال  9زمان: 
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مجمع کلرمون، خطرناك ترین و حساس ترین تجمعی است که در طول تاریخ 
مسیحیت عموما و در تاریخ اروپا خصوصا، کلیسا تشکیل داده است. این نشست در 
کلرمون (براي آگاهی بیشتر رجوع کنید به حمالت صلیبی و شرق التینی، تاریخ اروپا در 

ه.ق به ریاست پاپ  485ذي الحجه سال  9تاریخ اسالم) فرانسه در تاریخ ،اقرون وسط
کرد به شدت کیان جهان اسالم را  می اوربان دوم برگزار شد. اهدافی که این مجمع دنبال

 هدف گرفته بود.

ي صلیبی ها جنگ خطرناك ترین هدفی که این نشست در پی آن بود شعله ور ساختن
بود. پاپ براي برانگیختن  -قبر مسیح -ه نجات قبر مقدسبر ضد جهان اسالم به بهان

سفر زائران  -براي این کار، زیارت بیت المقدسها  آن احساسات مسیحیان و توجیه
را با جهاد بر ضد مسلمانان درآمیخت. در ادامه مقاله  -مسیحی براي آمرزش گناهان

رمایید تا به روشنی غرض منتخباتی از خطابه پاپ اوربان دوم در این مجمع را مالحظه بف
گوید: اي فرزندان  می حقیقی صلیبیان را از برگزاري مجمع کلرمون دریابید. پاپ

پروردگار(عین همین لفظ بدون دخل و تصرف)! اکنون که وعده پروردگارتان براي حفظ 
 صلح در سرزمینشان تحت رعایت کلیسا که خالصانه در صیانت از حریم مسیحیت

التزام فوق العاده شما به این وعده الهی، محقق شده است، اکنون که  کوشد و به خاطر می
پروردگار، شما را به این پیروزي و موفقیت بزرگ سوق داده است، زمان آن رسیده که با 

خواهم به  می ابراز شجاعت و مردانگی در امرمهم دیگري، ثواب کسب کنید. مسأله اي که
و آن این است که ملتی از ایران برخاسته(منظور  شما بگویم به پروردگار ما مربوط است.

را  )سلجوقیان است) و به کشورهاي شما یورش آورده و تنگه سان جورج (بسفرترکیه
اشغال کرده و با اشغال اراضی مسیحی نشین، کشور خود را توسعه داده، این ترکان 

را غارت  -فلسطین و بیت المقدس -را خراب و مملکت پروردگار ما مسیحها  کلیسا
به این خاطر من به شما رو آورده ام و به شما متوسل شده ام و البته این من  اند. کرده

نیستم که دست به دامن شما شده ام بلکه خود پروردگار ما دست به دامن شما شده اي 
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کسانی که به مسیح بشارت داده شده اید! او راهبان و کشیشان را خطاب قرار داده است 
تمام مردم از هر دسته و طبقه اي که باشند را براي جنگ برانگیزید. هم همه شما باید 

سواره نظام و هم پیاده نظام، هم ثروتمندان و هم فقیران را تشویق کنید تا در موقع لزوم 
به یاري مسیحیان بشتابند و براي سرکوب و پس راندن آن ملت شرور و بدکار اقدام 

و ».دهد می خواهد و دستور می مسیح خود این را: «گویم می کنند. من این را به حاضرین
کسانی که به سوي شرق حرکت کنند و در راه و یا در دریا بمیرند و آنانی که در جنگ با 

بخشیده خواهد ها  آن بمیرند، بدانند که گناهان -منظور او مسلمانان است -آن بت پرستان
حقیر و عبادت کنندگان شد. این چه ننگی خواهد بود اگر آن ملت بسیار پست و 

شیاطین!! بر امت مطیع پروردگار پیروز شود. شما امتی هستید که شرافت و افتخار خود 
اید که امت مسیح هستید. باید همه شما براي جنگ بر ضد کفار بسیج  را از آنجا گرفته

 شوید.

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 جنگ باب الواد

 م1541اکتبر سال  21 –ه ق  948رجب  4زمان: 
این جنگ یکی از تکان دهنده ترین پیکارهایی است که تاریخ اسالم در الجزایر شاهد 
آن بوده است. این نبرد یکی از فصول درخشان عزت و کرامت و ثبات ایمانی مردم آزاده 

حفص قرار الجزایر است. در آن زمان کشور الجزایر یا مغرب میانه تحت سلطه حکام بنی 
داشت. بنی حفص هم به خاطر ترس از پادشاهان اسپانیا و هم براي چشم داشتی که به 

از در دوستی و سازش در آمده بودند. از این رو ها  آن داشتند باها  آن یاري و حمایت
 مردم الجزایر که توانایی غلبه بر حاکمان خائن و ترسوي خود را نداشتند و ازسوي دیگر
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سیطره داشت را از آنجا برانند، لذا ها  آن ناوگان اسپانیایی را که بر سواحلتوانستند  نمی
را اجابت کرد و دو ها  آن دست به دامن سلطان سلیمان عثمانی شدند. سلطان درخواست

را براي فتح الجزایر » عروج«و برادرش » خیرالدین بربروس«هاي  م فرمانده مشهورش به نا
فرستاد. این دو برادر الجزایر را فتح کردند. اندك زمانی و انضمام آن به دولت عثمانی 

بعد، عروج شهید شد و خیرالدین به تنهایی سکان هدایت سرزمین الجزایر را به عهده 
 گرفت.

بعنوان ها  خیر الدین ناوگان الجزایر را تقویت کرد تا هم در برابر تجاوزات اسپانیایی
ات مسلمانان ساکن اندلس که رنج و آزار عامل بازدارنده قوي عمل کند و هم براي نج

م. الجزائر و در  1529 –ه ق  936دیدند، اقدام کند. از اوائل سال  میها  بسیار از اسپانیایی
ي جدي و به یاد ماندنی براي نجات هزاران مسلمان از اسپانیا ها تالش رأس آن خیرالدین

سپانیا بسیار گران تمام شد. در خیرالدین در شمال آفریق براي اهاي  آغاز کردند. پیروزي
آن زمان پادشاه اسپانیا، شارلکان نام داشت که در واقع امپراطور امپراطوري مقدس روم 

شد. آن امپراطوري در آن وقت شامل اسپانیا، بلژیک، هلند، آلمان، اتریس و  می محسوب
ه سلطان رفت. چنانک می شد. و شارلکان سرکرده کل جهان مسیحیت به شمار می ایتالیا

شد. از این  می سلطان عثمانی سرور و مهمتر کل جهان اسالم محسوب -سلیمان قانونی
ي خیرالدین براي نجات مسلمانان اسپانیا را تجاوز به مملکت خود ها تالش رو شارلکان

ي شمال آفریقا را ها سرزمین به حساب آورد و تصمیم گرفت به الجزائر حمله کند و سایر
 کند. هم غارت و چپاول 

ي شگرف خیرالدین و صالحیت و کفایت وي، سلطان سلیمان قانونی ها تالش نظر به
تصمیم گرفت از استعدادهاي وي در جبهه اروپا بهره ببرد. لذا وي را به استانبول 

را حکمران الجزایر کرد. الطوشی هم در کفایت » حسن الطوشی«فراخواند و به جاي وي 
 کمتر از خیرالدین نبود. 
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روج خیرالدین از الجزایر، شارلکان فرصت را غنیمت شمرد و تصمیم گرفت در با خ
شمال آفریقا دست به اقدامات گسترده اي بزند. لذا وي ابتدا اختالفات عمیق خود پادشاه 

م حل کرد. پس براي یک حمله  1538 –ه  945فرانسه (فرانسواي اول) را در سال 
ي امپراطوري خود کرد ها سرزمین یري از تمامگسترده به شمال آفریقا شروع به سربازگ

بعالوه از شهسواران مالت و مقر پاپ نیروهاي زیادي را جذب کرد. چنانکه سرانجام 
ه.ق در رأس سپاهی بالغ بر صدها هزار نفر و  948جمادي آخر سال  28شارلکان در 

 بیش از ششصد کشتی براي یک جنگ صلیبی سهمگین به سواحل الجزایر رسید.

ن الطوشی با بزرگان الجزایر و فرماندهان ارتش جلسه اي تشکیل داد که تصمیم حس
گرفتند تا آخرین قطره خون مقاومت کنند. الطوشی با سخنانی حماسی، غیرت مسلمانان 
را برانگیخت تا جایی که همگی براي شهادت در راه خدا و اسالم هم قسم شدند. حسن 

دمات دفاع از شهر الجزیره را فراهم کرد. وقتی که به سرعت سپاه خود را آماده کرد و مق
ناچیز شمرده و آن را  شارلکان تجهیزات و امکانات دفاعی مردم الجزیره را مشاهده کرد،

ها  آن تهدید آمیز برايهایی  را تضعیف کند نامهها  آن مسخره نمود و براي اینکه روحیه
خواهد آمد. ها  آن ند چه بالیی بر سرفرستاد و خاطرنشان کرد اگر شهر را به او تسلیم نکن

هاي دندان شکنی به او داد که عزت نفس و کرامت از آن  ولی حسن الطوشی جواب
بیا و اگر توانستی شهر و قلعه را بگیر ولی بدان که «متبلور است. براي شارلکان نوشت: 

نشان این است که هرگاه دشمنی قصد سرزمیها  آن مردم این شهر یک رسمی دارند. رسم
و به او یادآوري کرد که پیش از این نیز دو بار » دهند. نمی را کرد چیزي جز مرگ به او

دیگر ارتش اسپانیا در سواحل الجزایر شکست خورده و به خواست خداوند سومین 
 نیز در راه است. ها  آن شکست

ي شارلکان مطمئن شد که مردم به دفاع از شهر مصمم هستند بویژه آنکه اهالی از و
خواسته بودند که مانع کسانی که قصد خروج از شهر را دارند مانند زنان و کودکان نشود 

کردند که شهر بتواند  نمی در آن هنگام شارلکان و همراهانش براي یک لحظه هم فکر
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براي دوران بعد از استیال بر شهر الجزیره طرح ها  آن هاي مقاومت کند. لذا تمام برنامه
 شده بود؟! 

ي خود را مستقر نکرده بودند که با مقاومتی بسیار شدید و ها توپ ها سپانیاییهنوز ا
ي داوطلب که به محض شنیدن خبر حمله ها گروه سرسختانه روبرو شدند بویژه

ها  به الجزیره به سوي این شهر سرازیر شده بودند، به سختی بر سر اسپانیاییها  اسپانیایی
از دشمن به منطقه و جغرافیاي آن آشنا بودند. پس تاختند. به خصوص که این افراد بیش 

از حادثه، امدادات غیبی به کمک مسلمانان آمد چنانکه بادهاي شدید و گردبادهاي 
و اردوگاه دشمن را واژگون کرد. بعالوه ریزش باران، چاشنی ها  و خیمهها  دریایی، کشتی

واقعات، شارلکان کوشید  را مرطوب کرده و از کار انداخت در میانه این ها توپ باروت
یکی از  -هیبت و آبروي بر باد رفته خود را با حمله به شهر الجزیره از طریق باب الواد

م از  1541اکتبر  21ه برابر با  968رجب  4حفظ کند. لذا در روز  -شهرهاي  دروازه
 سمت دروازه یاد شده به شهر حمله کرد. در این هنگام مردم الجزیره قدرت حقیقی خود

نظیري بر صفحه تاریخ ثبت کردند. بویژه  بی هاي و قهرمانیها  دالوريها  آن را نشان دادند.
دسته الحاج بکیر فرمانده گروه سواره نظامی که تلفات سنگینی بر صفوف مقدم لشکر 
اسپانیا وارد کرد. مسلمانان از روش جنگ و گریز که یک روش جنگی قدیمی عرب بود 

ي شارلکان به شکست انجامید و او حتی یک ها تالش ه کردند.در جنگ با دشمن استفاد
وجب از خاك الجزایر را نتوانست تصرف کند. شارلکان مجبور شد باباقی مانده سپاه 

با پذیرش ننگ و عار شکست به سواحل ایتالیا عقب نشینین کند. اش  شکست خورده
در عرصه بین شکست فاحش شارلکان به سرعت در جهان پیچید و تاثیرات زیادي 

المللی بر جا گذاشت. خبرهاي این شکست مانند صاعقه بر اروپا فرود آمد و هم پیمانی 
دول اروپایی از هم پاشید و همگی از دور شارلکان پراکنده شدند که دیگر باره جمع 
نشدند. شکست در الجزایر آنقدر شارلکان را سرشکسته و رنجور کرد که اندك زمانی 

 بعد، هالك شد.
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 جنگ خندق سموره 

 م. 939آگوست  1 -ه ق  327شوال  11زمان: 

هاي  ه) یکی از درخشان ترین دوره 350 -ه ق 300عهد امیر عبدالرحمن الناصر (
تاریخ اندلس است و فرهنگ و تمدن اسالم در آن دوره به اوج شکوفایی خود رسید. و 

بویژه در عرصه نظامی بر رقیب دیرینه خود اسپانیاي مسیحی ها  اري از عرصهدر بسی
بسیاري بر ضد نصارا بدست آوردند. علل هاي  برتري یافت. چنانکه مسلمانان پیروزي

آن بود که عبدالرحمن الناصر قبل از اینکه دشمنان به قدرت دست یابند و ها  این پیروزي
برد. این سیاست الناصر موجب شده بود  می یورشها  نآ علیه او دست به اقدام بزنند بر

 که نصارا دائما آمادگی رزمی خود را حفظ کنند و در حال آماده باش به سر برند.

یی در ناحیه سر فسطه (سارکوزا) در شمال شرق اندلس ها شورش وقوع نا آرامی و
» اشم التجیبیمحمد بن ه«مدتی الناصر را به خود مشغول داشت. حاکم آن ناحیه بنام 

اعالم استقالل کرد و از تابعیت الناصر خارج شد. الناصر در حدود دو سال سرگرم 
فرونشاندن این شورش شد. در این مدت پادشاهان مسیحی مناطق مسیحی نشین اسپانیا 
فرصت را مغتنم شمرده و بایکدیگر پیمان اتحاد بستند. سردسته این اتحادیه صلیبی 

پادشاه لیون و دشمن قدیمی و سرسخت عبدالرحمن بود. همین » رامیرو دوم«خطرناك 
 ي زیادي بر ضد عبدالرحمن راه انداخته بود.ها جنگ رامیرو

ي داخلی چیره شد، تصمیم گرفت به لیون، مرکز ها شورش عبدالرحمن بعد از اینکه بر
م تجمع صلیبیان حمله کند. بدین منظور سپاهی گران به بزرگی یکصد هزار جنگجو فراه

» نجده بن حسین صقلبی«به فرمانده صقلبی (اسالو) خود بنام آن را  آورد و رهبري
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واگذار کرد. همین امر بر فرماندهان عرب گران آمد و کینه الناصر را به دل گرفتند. این 
انتخاب الناصر از آن رو بود که وي از ابتداي حکومتش به استفاده از موالی بخصوص 

 مناصب عالی کشوري و لشکري روي آورد.(اسالوها) در ها  صقلبی

 از آن جهت بود که عمومها  عرب برها  عرب این روي کرد الناصر در مقدم داشتن غیر
هاي  یی که در اوائل حکومت الناصر بوقوع پیوست به سرکردگی خانوادهها شورش

ه الناصر اعتماد شده بود. البت بیها  عرب افتاد. لذا وي به می برجسته و اشراف عرب اتفاق
در این خصوص خیلی زیاده روي کرد و باعث شد که رهبران عرب خیلی از وي رنجیده 
شوند و کینه او را به دل گیرند. همین عامل نقش محوري در شکست مسلمانان در جنگ 

 خندق سموره داشت.

الناصر با سپاه بزرگ خود به سمت کشور لیون حرکت کرد و با تمام توان آن سرزمین 
ردید و به سمت پایتخت آن شهر سموره، یورش برد و آن شهري بود که هفت را درنو

احاطه کرده بود. مسلمانان دو دیوار را تصرف آن را  عریض پرآبهاي  دیوار بلندو خندق
کردند که در نتیجه مدافعان شهر مجبور شدند به داخل شهر عقب نشینی کنند. مسلمانان 

در یک صف واحد و ها  که در این هنگام صلیبیکوشیدند که دیوار سوم را تصرف کنند 
ه ق بر مسلمانان هجوم آوردند. در این موقعیت  327شوال سال  11یکباره به تاریخ 

بعضی از فرماندهان عرب مرتکب خیانتی بزرگ شدند از این قرار که در جنگ سستی 
کنار خندق سوم، نشان دادند و بعد هم از صحنه پیکار فرار کردند. به دنبال این حادثه در 

شدت جنگ به اوج خود رسید و بسیاري از مسلمانان هنگامی که قصد عقب نشینی 
داشتند در خندق سقوط کردند. نجده صقلبی فرمانده مسلمانان کشته شد و فرماندهان 
بزرگ سپاه مسلمانان به اسارت در آمدند. حدود چهل هزار مسلمان به شهادت رسیدند. 

ر مسیحیان اسپانیا این چنین شکست نخورده بودند. علت اصلی مسلمانان هرگز در براب
از صحنه جنگ بود. قابل ذکر ها  آن این شکست، خیانت بعضی از فرماندهان عرب و فرار
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است که الناصر حدود سیصد نفر از سواره نظامی را که از جنگ فرار کرده بودند، دستگیر 
 و به جرم خیانتی که کرده بودند اعدام کرد. 

 رجم: ابویحییمت

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 وفات خلیفه اموي، عبدالملک بن مروان

 ه. ق  86شوال  15زمان: 

عبدالملک دولت اموي را به دولت قدرتمند و باشکوه تبدیل کرد. وي که توانمندترین 
بن نام کامل وي چنین است: عبدالملک  -بعد از معاویه -رود می خلیفه اموي به شمار

ه به دنیا آمد و در زمان حادثه شهادت  26مروان بن حکم بن ابوالعاص که در سال 
ساله بود. تربیتی نیکو و شایسته یافت. او مردي عاقل و  9حضرت عثمان رضی اهللا عنه 

کرد، عبادت گزار بود و براي  می دور اندیش و ادیب و فهیم بود. با علما و فقها مجالست
ید. و قبل از آنکه به خالفت برسد از فقیهان و عابدان و زاهدان کوش می کسب علم بسیار

رفت تاجایی که در زهد و تقوا و مالزمت مسجد نبوي، انگشت نما  می مدینه به شمار
 شده بود.

زیادي در اطراف و اکناف جهان اسالم هاي  بعد از وفات یزید، آشوبها و نا آرامی
تن قدرت درگرفت که نهایتا منتهی شد یی براي بدست گرفها کشمکش بوقوع پیوست و

به خالفت عبدالملک بن مروان. چنانکه عبدالملک براي استقرار مجدد خالفت بنی امیه 
 به نزاعی تلخ با عبداهللا بن زبیر رضی اهللا عنهما که خلیفه قانونی مسلمانان به شمار

کند. لذا  رفت؛ پرداخت و توانست با شکست وي، خالفت اموي را از نو تجدید بنا می
عبدالملک خلیفه اي است که با غلبه و زور خالفت را به چنگ آورده نه خلیفه اي که با 

 به خالفت رسیده باشد.ها  آن انتخاب مسلمانان و بیعت
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رود.  می عبدالملک بن مروان دومین مؤسس دولت اموي و بنیانگذار شکوه آن به شمار
 ز قبیل واسط در عراق را بنا کرد واو در آبادانی مملکت کوشید و شهرهاي جدیدي ا

را در هم شکست، برادرش محمد ها  آن ي خوارج را سرکوب کرده و شوکتها شورش
بن مروان را براي جنگ با روم روانه کرد و مجددا فتوحات اسالمی را در شمال آفریقا که 

بن  که حجاج -به خاطر آشوبهاي سالهاي پیش متوقف شده بود، آغاز کرد. خانه کعبه را
تجدید بنا کرد و مسجد قبه الصخره را در  -یوسف در جنگ با ابن زبیر تخریب کرده بود

که مدعی نبوت بود و به علت کرامات شیطانی » حارث متنبی«بیت المقدس بنا کرد. و 
 خود مردم زیادي را گمراه کرده بود سرکوب و به قتل رساند.

ین فاعل آن دانسته شده است در تاریخ چیزهایی هست که عبدالملک بعنوان نخست
چنانکه وي اولین کسی است که در میان مسلمانان عبدالملک نامیده شده است. اولین 

ه آهنگ بالد روم کرد. اولین کسی هم هست که در  42کسی است که با مردم در سال 
و فرمانها ها  دوره اسالمی سکه ضرب کرده است. و هم اولین کسی است که در صدر نامه

نوشت. او اولین کسی است که  می را »رسول اهللا و السالم عىل ةالصال«قرآن و جمله آیات 

وي کسی که او را اند  خانه کعبه را با پوششی از حریر پوشاند. قابل ذکر است اینکه گفته
از خدا بیم داد و به وي گفت از خدا بترس، به مرگ تهدید کرد درست نیست. و هم 

مأمور کرد عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما را بکشد صحت  وي شخصی رااند  اینکه گفته
ندارد ولی البته همین براي کارنامه عبدالملک بس که آدم بدنامی مانند حجاج ثقفی 

 15گذاشت. سرانجام عبدالملک در  می کاگزار وي بود و او بر تمام جنایات او سرپوش
 د رساند، وفات یافت. ه ق بعد از آنکه خالفت اموي را به اوج خو 86شوال سال 

(برگرفته از: (تاریخ طبري، البدایه و النهایه ابن کثیره الکامل فی التاریخ ابن اثیر، 
 محاضرات فی الدوله االموي)

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 وفات امیرالمومنین معاویه بن ابوسفیان 

 ه. ق  60رجب سال  1زمان: 

آوري کنیم در این سلسله مقاالت مختصر قصد نداریم درباره سیرت الزم است یاد 
صحابه گفتگو کنیم که آن خود بسیار گسترده تر و مهم تر از آن است که در این مختصر 

و اخبار و اند  نظیر و برجسته اي به آن موضوع پرداخته بی به آن بپردازیم. همین که علماي
براي ما اند  امل ترین شکل ثبت و ضبط کردهروایات زندگی صحابه را به بهترین و ک

کند ولی سیره بعضی از صحابه به شدت مشوه شده و بسیار تحریف شده است  می کفایت
و در این بین سیره امیر معاویه بن ابوسفیان بیش از سایر صحابه تحریف شده و وارونه 

یک طاغوت و جلوه داده شده است. چنانکه ایشان در نظر بسیاري از مسلمین بعنوان 
 ستمگري از ستمگران و حیله گران تاریخ شناخته شده است.

 در میان مسلمانان درباره معاویه سه دیدگاه وجود دارد:

کنند و او خاندانش و  می اول: دیدگاه شیعیان که در دشمنی و کینه نسبت به وي غلو
و تشویه تاریخ دانند. تمام مسؤولیت تحریف  می بلکه همه صحابه به جز شش نفر را کافر

و اخبار و سیره معاویه متوجه همین دسته است. همین گروه هستند که روایات دروغین و 
جعلی در نکوهش و حتی سب و لعن وي برساختند و رواج دادند. همین شیعیان بودند 

 که کوشیدند عموم مسلمانان را بر ضد معاویه و اوالد وي برانگیزند.

معاویه است که درست مانند شیعه که در دشمنی با  دوم: دیدگاه دوستداران افراطی
معاویه راه افراط را پیمودند، این دسته در اظهار ارادت نسبت به وي افراط کردند و حتی 
در حب یزید افراط کردند و در برابر به دشمنی با حضرت علی روي آوردند و در این 

را مباح شمردند. این گروه مسیرآنچنان راه افراط رفتند که خون آن حضرت و اوالد وي 
روایات ساختگی زیادي در مدح و فضائل معاویه و یزید پخش کردند و چنان شد که 
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طایفه اي یزید بن معاویه را تقدیس کردند و به یزیدیه یا شیطان پرست شهرت یافتند. 
 این طایفه در سنجار عراق سکونت دارند.

باشد که نه راه افراط  می متسوم: دیدگاه اهل سنت و جماعت و سلف صالح این ا
رفتند و نه تفریط و بلکه هر شخصی و هر موضوعی را در جایی که شایسته آن بوده قرار 

از نظر این دسته، معاویه یکی از صحابه است و او هم از فضیلت صحبت پیامبر  اند. داده
ه این صلی اهللا علیه و سلم برخوردار است. و چنانکه پیداست هیچ فضیلت دیگري همپای

کنند و معتقدند که او هم  می فضیلت نیست. براي معاویه طلب غفران و رضوان الهی را
در کارهایی که کرده در واقع اجتهاد بوده و اگر هم خطا کرده، به خاطر اجتهاد خود یک 

گفتگو حضرت علی از او برحق تر بوده و از براي خالفت واالتر و  بی اجر برده و البته که
 یه هم به خاطر فضیلت صحبت پیامبر، مغفور است.اشتباه معاو

معاویه امیرالمومین و اولین پادشاه اسالم است. وي معاویه بن ابوسفیان صخربن 
 حرب بن امیه قرشی با کنیه ابوعبدالرحمن و در خدمت پیامبر کاتب وحی بوده است.

هللا علیه وسلم بنابر قول راجح در روز فتح مکه اسالم آورده و به همراه پیامبر صلی ا
 در غزوات حنین و تبوك شرکت داشته است و بعد از پیامبر صلی اهللا علیه و سلم در

ي رده بویژه در جنگ یمامه، نقش نیکی داشته اشت در فتوح شام موثر بوده و ها جنگ
ه فتح شد را فتح کرده است. در دوره  15بعضی از نقاط شام از قبیل قیساریه که در سال 

مر رضی اهللا عنه والی دمشق شد که تا آخر خالفت عمر والی آنجا بود خالفت حضرت ع
در دوره حضرت عثمان رضی اهللا عنه والی کل شام شد و تا آخر خالفت ایشان بر آن 
منصب بود. آنچنان رفتار نیکی با مردم شام داشت که همه به دوستداران وي تبدیل شدند 

اشت حتی دو نفر در شام وجود نداشت که تا جایی که در اختالفاتی که با حضرت علی د
 وي مخالف باشد.هاي  با موضعگیري

توان به تأسیس ناوگان دریایی حکومت اسالم که  می از مهمترین اقدامات معاویه
ه فتح کرد. هم او نخستین کسی بود که شیوه  28همین ناوگان جزیره قبرس را در سال 
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اساس گذاشت. یعنی هر سال دو بار، یک غزاي تابستانی و زمستانی در سرزمین روم را 
رفت و نیز معاویه نخستین کسی بود  می بار در تابستان و یک بار در زمستان به جنگ روم

 48استانبول فعلی ترکیه) را فتح کند و آن به سال ( که تالش کرد قسطنطنیه، پایتخت روم
 ه به آن اقدام کرد. 53ه بود، و بار دیگر در سال 

 عنه سیاستمداري عاقل و ورزیده بود. بردباري و متانت و مدارا با معاویه رضی اهللا
بارز او بود. سیاست و روش وي در حکومت که در تاریخ زبانزد هاي  رعیت، خصیصه

 است براساس متانت و عطوفت استوار بود. از این رو در عهد وي جامعه آرام بود و از
ن و حضرت علی رضی اهللا عنهما که در دوره حضرت عثماهایی  و ناآرامی ها شورش

اتفاق افتاد خبري نبود. شایسته است که حکومت و اخبار مربوط به معاویه را در ادامه 
 حکومت خلفاي راشدین و اخبار آن حضرات بیاوریم ولی البته این هست که معاویه

عد باي  ستاره از این رو درخشش.نورانی درخشیدهاي  بود که بعد از آن خورشیداي  ستاره
 اي ندارد.  از درخشش آن خورشیدهاي درخشان دیگر جلوه

ه وفات یافت. درباره دو  60رجب سال  1سالگی در  70معاویه رضی اهللا عنه بعد از 
الزم است که قدري توضیح داده شود. این دو مساله اند  مسأله که برمعاویه ایراد گرفته

جانشینی یزید. درباره یکی جنگ وي با حضرت علی رضی اهللا عنه است و دیگري 
دیدگاه معاویه در خصوص جنگ وي با حضرت علی چند موضوع را باید مدنظر قرار 

 داد از جمله:

شد لذا قصاص قاتالن  می معاویه ولی دم حضرت عثمان رضی اهللا عنه محسوب -1
 کرد. می حضرت عثمان رضی اهللا عنه را مطالبه

علی پنهان کرده بودند بیشتر قاتالن حضرت عثمان خود را در سپاه حضرت  -2
 گرچه خود حضرت علی رضی اهللا عنه خبر نداشت و بدین امر راضی نبود.

معاویه رضی اهللا عنه با توجه به شرایط و اوضاع عصر و نظر به حوادثی که اتفاق  -3
 افتاده بود، خود را قابل تر و شایسته تر از دیگران براي رهبري مسلمانان
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ضلیت و سابقه اسالم حضرات علی و طلحه و دانست با وجود این وي به اف می
 زبیر برخود معترف بود ولی گمان داشت که خودش براي مردم مفیدتر است.

ولی متأسفانه این اختالف منجربه حوادث ناگواري شد و به جنگ انجامید. علت 
اصلی این جنگ هم سبئیه (پیروان عبداهللا بن سبا یهودي) بودند که آتش جنگ را شعله 

ند و مرتب بر آتش آن افزودند و دست آخر به کشیده شدن شمشیر صحابه بر ور کرد
 روي یکدیگر و کشتار انجامید. 

اما در مورد مساله دوم یعنی جانشینی پسرش یزید، آن هم در وقتی که هنوز بزرگان 
صحابه در قید حیات بودند. علت آن بود که حضرت معاویه از شروع مجدد اختالفات و 

خواست بعد از آنکه مسلمانان  نمی ین مسلمانان بر سر خالفت بیم داشت. اوبها  درگیري
ه به دنبال دوره اي تلخ از اختالف و خونریزي با یکدیگر متحد شده بودند (از این  41در 

رو عام الجماعه نامیده شده بود) متفرق شوند. چرا که به نظر معاویه اکنون که مسلمانان 
دیگر بر سرانتخاب فردي خارج از طایفه بنی امیه اتفاق اند  دهبر خالفت بنی امیه متفق ش

نظر پیدا نخواهند کرد و بار دیگر آن آشوبها تکرار خواهد شد بر این اساس وي با وجود 
اینکه افراد فاضل و افضل از یزید در جامعه بودند، براي حفظ اتحاد و اجتماع مسلمانان، 

کمتري داشت. منظور بودن این مصلحت شرعی  یزید را به جانشینی برگزید که شایستگی
از جانشینی یزید بن معاویه در گفتاري از حضرت عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما هم 

گویید یزید در شرایط حاضر بهترین فرد امت  می فرماید: شما می آشکار است. ایشان
ترین آن، من  محمد صلی اهللا علیه و سلم نیست، نه آگاه ترین فرد امت است و نه شریف

هم این را قبول دارم. ولی بخدا قسم اتفاق و اتحاد امت محمد صلی اهللا علیه وسلم براي 
 »من از تفرقه و چند دستگی محبوب تر است.

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 ماجراي حکمیت در جنگ صفین

 م.658فوریه  14 -ه 37رمضان سال  3زمان: 

ه مصیبتی هولناك براي اسالم و مسلمین بود. در آن 37در صفر سال جنگ صفین
جنگ متأسفانه خون حدود پنجاه هزار نفر از سربازان دو لشکر عراق و شام به زمین 
ریخته شد و با این وجود هیچ کدام بر دیگري پیروز نشد زیرا آن هنگام که چیزي نمانده 

) بر لشکر شام (سپاه حضرت معاویه بود لشکر عراق (سپاه حضرت علی رضی اهللا عنه
رضی اهللا عنه) پیروز شود، دو سپاه دست از جنگ کشیدند و هر دو طرف با یکدیگر 

انتخاب کنند تا درباره چگونگی  -داور –توافق کردند که هر کدام یک نفر به عنوان حکم 
فتگو کنند. دو ماه دیگر با یکدیگر گ 6نتیجه بعد از  بی پایان دادن به این فتنه کور و جنگ

با یکدیگر جلسه تشکیل دادند. داور حضرت علی، ابوموسی  37رمضان سال  3حکم در 
اشعري رضی اهللا عنه بود که حضرت علی چهارصد نفر همراه وي فرستاد و حکم 
معاویه، عمروبن عاص رضی اهللا عنه بود که حضرت معاویه همراهان کمتري با او 

متعددي بین دو حکم صورت گرفت. ولی به هاي  نیفرستاد. گفتگوهاي طوالنی و رایز
توافق جدیدي دست نیافتند و نتیجه این شور و مشورتها هم همان شد که قبل از شروع 
جنگ صفین بوده بود یعنی حضرت علی، امیر و خلیفه حجاز و عراق و یمن و مصر 

ابقین در اسالم باشد و معاویه هم امیر شام و امر انتخاب خلیفه را به بزرگان صحابه و س
یک نفر را به خالفت انتخاب کنند ولی در این وقت بسیاري از ها  آن محول کردند که

 طرفی اختیار کرده بودند. بی بزرگان صحابه از این فتنه کناره گرفته و

درباره این واقعه، روایات موضوع و ساختگی زیادي در کتب تاریخ نقل شده که 
دهد. معرفی  می حریص دنیا و جاه و مقام و قدرت نشان صحابه رضی اهللا عنهم را بعنوان

یکی بعنوان ساده لوح و دیگري بعنوان مکار و حیله گر و آن یکی بعنوان دشنام گو و این 
یکی بعنوان عیب جو هدف این روایات است. بویژه آن روایت انگشتري که در کتب 
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وموسی که از عمرو بن گویند اب می تاریخ مشهور است (روایت انگشتري همان است که
عاص گول خورده بود انگشتر خود را از انگشت درآورد و گفت همین طور علی را از 

کنم ولی عمرو انگشتري را از انگشت در آورده و دوباره در انگشت  می خالفت عزل
کنم) همه روایات مربوط به این  می خود کرد و گفت همین طور معاویه را در خالفت ابقا

باشد. هم سند و متن این گونه  می یر روایات مشابه همگی ساختگی و دروغداستان و سا
و هم از نظر شرع و عقل جور درنمی آید. ها  آن روایات مخدوش است هم لفظ و معناي

 اند. را ثابت کردهها  آن بزرگان علما و محققین اسالم این روایات را بررسی و بطالن
مه ابوبکربن عربی اندلسی در کتاب ارزشمندش چنانکه بهترین رد بر این روایات را عال

کنیم که این کتاب براي طالب علم و  می نوشته است. تأکید» العواصم من القواصم«
حقیقت و عموم مردم بسیار مفید است و اهمیت دارد. لذا به همه و بخصوص کسانی که 

مرجع  هاي تابک که این روایات دراند  و مدعیاند  به این روایات دروغین فریب خورده
 شود به آن کتاب ارزشمند مراجعه کنند.  می تاریخ اسالم آمده پس صحت دارد توصیه

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 فرمان پاکسازي غرناطه (گرانادا) از مسلمانان

 م.1501ژوئن  20ه.ق  907ذي الحجه  24زمان: 

ه.ق سقوط  897سلمانان در اندلس در سال غرناطه؛ عروس اندلس آخرین پایگاه م
را در حق مسلمانان ها  کرد. به دنبال سقوط این شهر مسیحیان اسپانیا، شدیدترین شکنجه

اعمال کردند چنانکه مسلمانان را حبس و تحقیر نموده و بدتر از آن مجازات کرده و 
دشاه اسپانیا و تبعید کردند و بسیاري را هم مجبور کردند که مسیحی شوند فرناندو پا

همسرش ایزابال فرمانهایی را با هدف پاکسازي اسپانیا و بویژه شهر غرناطه از وجود 
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اجازه دادند که محکمه » خمینس«مسلمانان و آثار اسالمی صادر کردند. و به کار دینال 
مخوف تفتیش عقاید برپا نماید تا مسلمانان را مجبور نمایند مسیحی شوند. در این برنامه، 

 یسا نقش بزرگی داشت. کل

در راستاي مسیحی کردن مسلمانان، فرناندو نخست دستور داد که دادگاه تفتیش عقاید 
برپا شود ولی مسلمانان به شدت مقاومت کردند و بر دین خود پایداري نشان دادند. پس 
دستور داد که کتب عربی و اسالمی سوزانده شود. در مرحله بعد دستور داد که به هر 

یحی شود کمک مالی شود. در ادامه این سیاست، دستور داد که مسلمانان یا باید کس مس
مسیحی شوند و یا اسپانیا را ترك کنند. علی رغم همه این دستورات مسلمانان بر دین 

ه ق دستور داد که  907ذي الحجه  24خود استواري نشان دادند و نهایتا فرناندو در 
مسلمانان پاکسازي شود زیرا او نگران بود کسانی که مملکت غرناطه از وجود کفار یعنی 

را به اسالم ها  آن اند، بر مسلمانان مسیحی شده تاثیر بگذارند و دوباره بر اسالم باقی مانده
برگردانند یا احیانا مسیحی شدن دیگران را به تاخیر بیاندازند. در این فرمان تاکید شده 

 کشته و اموالش مصادره خواهد شد.بود کسی که با این فرمان مخالفت نماید 

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 سقوط حکومت مسلمانان در هند

 م. 1858مارس  30 –ه ق  1274شعبان  13زمان: 

در دوران حکومت بنی امیه، اسالم به شبه قاره هند راه یافت و آن زمانی بود که، 
ه فتح کرد و از همان روز  92مین هند را در سال فرمانده جوان محمد بن قاسم، سرز

زیر پا گذاشت. وضعیت حکومت مسلمانان آن را  وسیعهاي  اسالم آن سرزمین و جلگه
در آن سرزمین با تغییر خالفت و حکومت مرکزي، دگرگون شد ولی اسالم و حکومت 
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ه قاره نفوذ ي داخلی شبها سرزمین مسلمانان در هند همچنان برقرار ماند ولی البته به
نیافت. تا اینکه چند سلسله قدرتمند مسلمان که در مجاورت هند روي کار آمدند به جاي 
خالفت عباسی که اینک سستی و ضعف شدیدي به آن راه یافته بود با لشکر کشی به 

، سلسله غزنویان به ها حکومت هند، اسالم را به نواحی مرکزي هند، رساندند. یکی از این
ه بزرگ محمود پسر سبکتکین غزنوي بود و پس از آن، سلسله غزنویان رهبري فرماند

 وفرمانده دالور و قهرمان آن، شهید شهاب الدین غوري این راه را ادامه داد. در پی آن،
ي اسالمی در دهلی و نواحی غربی و شرقی هند تأسیس شد که به این مهم اقدام ها دولت

نوب شرقی هند که سرزمینی بیابانی و خشک بود کردند. دیگر در این زمان، تنها منطقه ج
 در دست هندوها باقی مانده بود.

از آن زمان، حکومت مسلمانان وارد مرحله جدیدي شد. چنانکه مسلمانان به چند 
دسته تقسیم شدند.چند سلسله مختلف تأسیس شد که براي بدست آوردن قدرت و 

 ران بعنوان عصر ملوك الطوایف یادسرزمین بیشتر با یکدیگر وارد جنگ شدند از این دو
سردار  ،ه ق 805در آن عصر به سال  )شود. (درست مانند عصر ملوك الطوایفی اندلس می

ستمگر و جبار، تیمور لنگ به هند لشکر کشی کرد و کار مسلمانان را یکسره کرد و 
و  مملکت دهلی را به طرز وحشتناکی ویران کرد و چنان شد که مسلمانان گامی به پیش

رفتند تا اینکه سلطان محمد بابر از افغانستان به هند آمد و بعد از چند  می گامی به پس
ها، وحدت و یکپارچگی  جنگ بزرگ و سرنوشت ساز با هندوها و هم پیمانان مسلمان آن

ه ق دولت اسالمی مغوالن کبیر  933حکومت مسلمانان را در هند اعاده کرد. و در سال 
سلطان از  18ه ق سرپا بود. در این مدت  1274س کرد که تا سال (گورکانیان) را تأسی

 قدرتمند تا ضعیف و از صالح تا فاسد و از عالم تا بدعت گذارو گمراه، حکومت کردند.

سلطان اکبر شاه مشهورترین فرمانرواي این سلسله بوده است. با وجود آنکه دولت 
رسید ولی همو باعث ضعف و گورکانیان در عصر وي به اوج شکوفایی و گسترش خود 

انحطاط این سلسله هم شد. اکبر شاه سلطانی گمراه و فاسد العقیده بود و علماي 
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کرد  می در عهد وي آئین سیک پیدا شد که تالش اند. او را کافر دانسته،معاصرش به اجماع
یی قدیم هند ارائه کند. همچنین سلطان محهاي  ترکیبی از دین اسالم و هندو و سایر آئین

الدین عالم گیر اورنگ زیب از مشهورترین فرمانروایان این سلسله است و متدین ترین و 
وي در عین حال از علماي بزرگ مذهب حنفی در .بوده استها  آن نیک سیرت ترین

عصر خود بود که در عصر وي و با نظارت او کتاب فتاواي هندیه (فتاواي عالمگیري) 
 رسد. می بر فقه حنفی بوده و مرتبا به چاپنوشته شد و تاکنون جزء کتب معت

این سلطان صالح و نیک سیرت تمام بدعتها و انحرافاتی که جدش اکبر شاه رواج داده 
 بود را قلع و قمع کرد.

به رهبري ها  از آغاز قرن دهم هجري استعماگران اروپایی وارد هند شدند و پرتغالی
ه ق به سواحل  904یی بودند که در سال واسکودوگاما دریانورد مشهور نخستین اروپائیا

هند رسیدند و در سواحل غربی هند مراکزي براي خود ایجاد کردند ولی به خاطر انبوهی 
جمعیت مناطق مرکزي و ظهور سلسله قدرتمند گورکانیان نتوانستند به مناطق داخلی نفوذ 

تند بسنده کردند. به همان مراکز تجاري که در سواحل داش 1009تا  906کنند لذا از سال 
حد و اندازه صلیبی خود، حتی نتوانستند روابط  بی به سبب کینه و دشمنیها  ولی پرتغالی

 با انگلیس هم مزید بر علت شد.ها  آن بازرگانی خود را با هند حفظ کنند. رقابت

به هند ها  و دست آخر هم انگلیسیها  و بعد فرانسويها  هلندي ها، بعد از پرتغالی
 آمدند.

شدند ولی  می در گام نخست بعنوان تجارت و مبادالت فرهنگی وارد هندها  این مهه
 گذشت که چهره حقیقی خود را نشان داده و پرده از هدف واقعی خود بر نمی دیري

داشتند و سرزمین هند را اشغال کرده و سلطان مغول هند را بعنوان فرمانرواي اسمی و  می
را به خود ها  آن از هندوها دلجویی کرده وها  نگلیسیکردند. ا می ظاهري مسلمانان حفظ

کردند. بعالوه براي تأمین مقاصد  می را بر ضد مسلمانان تحریکها  آن کردند و می نزدیک
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کردند و از میان  می شوم خود، حکام مسلمان گوشه و کنار کشور را با هم درگیر
 کردند. می ن، اجیرمسلمانان افرادي خائن و مزدور را بر علیه حکومت مسلمانا

با این وجود، متاسفانه مبارزات مسلمانان بر ضد استعمار انگلیس یکپارچه نبود و 
مبارزان باهم متحد نبودند. همین وضعیت اساس درماندگی مسلمانان در مقابل 

ي اسالمی بوده است. سراج الدوله، حاکم بنگال در شرق ها سرزمین استعمارگران در همه
اعالم جهاد کرد و توانست در چندین ها  ود که بر ضد انگلیسیهند نخستین کسی ب

را شکست دهد. ولی خیانت یکی از ها  آن و هم پیمانان هندويها  موضع، انگلیسی
که داماد سراج الدوله بود، باعث شکست او شد. سراج » سیر جعفر«فرماندهان وي بنام 

خان در ایالت میسور به مبارزه با الدوله دستگیر و اعدام شد. بعد از وي، امیر حیدر علی 
پرداخت. بعد از وي پسرش تیپو سلطان که در چندین نبرد سنگین و مرگبار، ها  انگلیسی

از خود استقامت ها  آن و متحدین هندويها  انگلیس را در هم کوبید و در برابر انگلیسی
یکی از امرایش  ه ق 1214نشان داد. اما او هم قربانی خیانت نزدیکان شد چنانکه در سال 

 به وي خیانت کرد.» میر صادق«بنام 

قیام شیخ سید احمد بن عرفان شهید است که در  ها، قیام مهم دیگر برضد انگلیسی
ایالت سرحد شمال غربی هند، جنبشی نیرومند بر ضد انگلیسی به راه انداخت. بعد از 

روغ شد و ه ق، شعله جهاد اسالمی در هند کم ف 1246شکست این قیام در سال 
پرده از نیات شوم صلیبی خود برداشتند. چنانکه مدارس اسالمی و مکاتب را ها  انگلیسی

بستند و امالك مسلمانان را مصادره کردند و امارتهاي مستقل مسلمان نشین را با فقر و 
را به مدارس ها  خبري و عقب ماندگی مواجه ساختند. در همین حال، هندو بی جهل و

فراهم ساختند و لذا ها  آن تادند و همه گونه امکانات آموزشی برايآموزش عالی فرس
تبشیر ي ها گروه سپردند. از سوي دیگر زمینه را براي فعالیتها  آن مناصب دولتی را به

 مسیحی براي تبلیغ مسیحیت بین مسلمانان و هندوها مساعد کردند.
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مانان هندوها وارد ارتش در نتیجه فقري که بر کشور سایه افکنده بود، تعدادي از مسل
کردند در کنار این  می بریتانیا شدند و افسران انگلیسی این سربازان را مسخره و تحقیر

رفتار افسران انگلیسی حادثه دیگري اتفاق افتد که به شورش سربازان منجر شد. آن قیام 
تند که اصرار داشها  به شورش سپاهیان معروف است. جریان از این قرار بود که انگلیسی

تفنگهاي سربازان با روغن (پیه) خوك روغنکاري شود ولی مسلمانان زیر بار این 
سرباز مسلمان را به تبعید به هنگ سواره نظام  85 ،نرفتند. لذا دادگاه نظامیها  آن خواسته

مایلی دهلی محکوم کرد. ولی آن سربازان حکم را نپذیرفتند بنابراین  40در » میرته«شهر 
ها  سال زندان محکوم کرد. مسلمانان هند که گروه زیادي از هندو 10را به ا ه آن دادگاه
آخرین » سراج الدین بهادرشاه«همراه شده بودند، شورش کردند و وارد قصر ها  آن هم با

ساله بود، شدند. پسر شاه، محمد بخت خان طرف  90سلطان مغول که در آن هنگام 
مرکز انقالب بود هندوها هم به این  نطقه بنگال،شد. مها  آن انقالبیون را گرفت و رهبر

به ناچار براي فرونشاندن انقالب، دست به دامن ها  انقالب بزرگ پیوستند. انگلیسی
شدند و از کشور خود کمک خواستند. بعد از چند ماه درگیري شدید سرانجام ها  سیک

ستگیر کردند.بهادر شاه را داش  وارد دهلی شدند و سلطان بهادر شاه و خانوادهها  انگلیسی
را مسؤول شورش دانستند ودر کمال وحشی گري، پسران شاه را در مقابل چشمان وي 
کشتند و این کسانی که ادعاي تمدن داشتند بربریت و وحشی گري را بدآنجا رساندند که 

غذایی درست کردند و بهادرشاه را مجبور کردند که از آن بخورد  ها، از گوشت همین
مارس  30ه ق برابر با  1274شعبان سال  13به برمه تبعید کردند و در تاریخ  سپس او را

م پایان حکومت سالطین مسلمان مغول هند را اعالم کردند و از آن تاریخ، هند  1858
 رسما ضمیمه مستعمرات انگلیس شد.

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 یفه عباسی وفات ابوجعفر منصور دومین خل

 م  775اکتبر  7ه  158ذي الحجه  6زمان: 

مؤسس واقعی حکومت عباسیان و دومین و قدرتمندترین خلیفه عباسی، ظالمی در 
ابو جعفر عبداهللا بن محمد بن علی بن عبداهللا ،لباس عابدان و پادشاهی در هیأت زاهدان

در حمیمه از بالد ه ق  95بن عباس بن عبدالمطلب هاشمی ملقب به منصوردر صفر سال 
شام به دنیا آمد. تربیتی نیکو یافت، مالزم قرآن بود، علوم شرعی آموخت و به مجالس 

کرد. کارش به جایی رسید  می آموخت و روایت می علما رفت و آمد داشت. حدیث هم
ي آشکار و پنهان خود ها فعالیت اش که از افاضل علماء شام گردید. از زمانی که خانواده

دستیابی به قدرت و برانداختن حکومت بنی امیه بطور جدي آغاز کرد منصور نیز را براي 
هاي  کرد. و پایه می وقفه براي رسیدن آل عباس به حکومت تالش بی به تکاپو پرداخت و

قیام و سپس حکومت بنی عباس را تحکیم کردو پس از برادرش سفاح به خالفت رسید. 
و هیبت وي در دل همه مردمان افتاده بود. و از برجسته گان این منصب شد. شکوه 

 در سلوك خود مثل شیر ژیانی بود که دو چشم خونفشانش به مثابه دو زبان گویااند  گفته
 نمود. می

شناخت. انسانی سخت کوش  نمی منصور تفریح و سرگرمی و استراحت و خوشی را
کرد  می بسیار کم خرجو مصمم و با اراده بود. در برخورداري از دنیا بسیار زاهد بود و 

حکایت از دین داري و صحت اعتقاد او  آنچنانکه به وي دوانیقی گفتند. این سلوك وي،
دارد. اوقات شبانه روز خود را تقسیم کرده بود. اول روز تا به ظهر به امور مملکت 

داد و از کارهاي ناشایست  می کرد چنانکه به کارهاي شایسته دستور می رسیدگی
رسیدگی میکرد و براي مصالح ها  کرد و به امور والیات و عزل و نصب می جلوگیري

رفت و تا  میاش  نمود. پس از اداي نماز ظهر به خانه می عمومی کشور چاره اندیشی
 و بنی عباس رسیدگیاش  کرد. پس از اداي نماز عصر به امور خانواده می عصر استراحت
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وارده از اقصی نقاط کشور را هاي  ر و نامهکرد. پس از نماز عشاء تا پاسی از شب اخبا می
خوابید سپس  می گفت. آنگاه دو ثلث دیگر شب را تا قبل از نماز صبح می مطالعه و پاسخ

شد. پس از اداي  می خاست و تا وقت نماز صبح به تهجد مشغول می براي نماز شب بر
 رفت. می نماز صبح در مسجد به همراه مردم، به دارالحکومه

هاي بزرگی روبرو شد و با  دوران خالفت خود با معضالت و آشوبمنصور در 
رسید او هیچ  می را از سر راه برداشت تا جایی که به نظرها  آن درایت و قاطعیت تمام

گونه گذشتی ندارد. چنانکه در قضیه شورش عمویش عبداهللا بن علی در اوائل خالفتش، 
لم خراسانی را هم که براي خالفت به وسیله ابومسلم او را سرکوب کرد و خود ابومس

کرده بود بازیرکی از بین برد. این ابومسلم در دوران خالفت سفاح،  ها تالش بنی عباس
منصور را تحقیر فراوان روا داشته بود و منصور هرگز آن رفتارهاي ابومسلم را فراموش 

وت سرکوب علوي را با قسا» محمدبن عبداهللا بن حسن«نکرده بود. قیام النفس الزکیه 
ها  بنا کرد. و نیز علیرغم آشوب کرد. شهر بغداد را که در عصر خودش از عجایب دنیا بود،

افتاد بازهم جهاد و جنگ با  می هاي متعدد داخلی در ایام وي که پیوسته اتفاق و قیام
ه  158ذي الحجه سال  6دشمنان خارجی برقرار بود. سرانجام منصور در راه حج در 

 که به خاك سپرده شد.درگذشت و در م

 راها  آن قابل ذکر است که منصور پیوسته متر صد زندیقان و ملحدان و دهریون بود
کرد و به جانشین خود  می پاكها  آن رساند و کشور را از وجود می جست و به قتل می

یعنی فرزندش مهدي هم به این امر وصیت کرد و او هم همان سیره پدرش را دنبال کرد. 
 رود که این کار از بزرگترین اقدامات منصور بوده باشد. می گمان

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 جنگ دریایی سبیزا 
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 م. 1499ژوئن  20ه ق  904ذي الحجه  19زمان: 

ه ق سلطان بایزید دوم عثمانی از بزرگترین  897همزمان با سقوط غرناطه در سال 
آمد و همتاي وي در مصر سلطان اشرف قایتباي  می م به حسابفرمانروایان جهان اسال

هایی  بود. مسلمانان اندلس از هر دو سلطان درخواست کمک و حمایت کردند. این نامه
و ها  و مظالم اسپانیاییها  که فرستاده بودند مملو از درد و اندوه بود و شرح بیدادگري

سیار متاثر شد و تصمیم گرفت که به هر ي تفتیش عقاید. سلطان با یزید بها دادگاه ستم
وسیله ممکن به مسلمانان اندلس یاري رساند. در آن هنگام سلطان بایزید گرفتار 

توانست نیروي کمکی به اندلس بفرستد.  نمی مشکالت داخلی و خارجی بسیاري بود که
 بر سر تصاحب تخت و تاج با وي منازعه داشت و در جبهه» جم«بعالوه برادرش امیر 

هاي اروپاي شرقی و  اروپا و مقر پاپ هم گرفتار مشکالت عدیده بود چنانکه ملت
مرکزي بویژه رومانی و مجارستان علیه عثمانی با هم متحد شده بودند. از این رو بایزید 
تصمیم گرفت از راه دریا به مسلمانان اندلس کمک برساند. لذا ناوگان عثمانی را مأمور 

یترانه به سمت اندلس حرکت کند. در آن زمان ناوگان دریایی و کرد که از راه دریاي مد
 نیز بر منطقه شرق دریاي مدیترانه مسلط بود.

بنابراین ناوگان عثمانی مجبور بودند براي باز کردن راه خود به سوي اندلس نخست با 
ناوگان ونیزي درگیر شوند. جزیره صقلیه (سیسیل) نخستین هدف ناوگان دریایی عثمانی 

رفت و حمله به  می د. در آن زمان سیسیل از متصرفات پادشاه صلیبی اسپانیا به شماربو
ذي الحجه سال  19توانست از فشار بر مسلمانان اندلس بکاهد لذا در روز  می این جزیره

ه ق در خلیج لپانتو و در نزدیکی جزیره سبیزا در حدود سواحل یونان، ناوگان  904
کشتی بود وارد  400با ناوگان ونیزي که متشکل از » رئیسکمال «عثمانی به فرماندهی 
به پیروزي درخشانی دست یافتند وراه را براي پیشروي ناوگان ها  جنگ شدند. عثمانی

ي دریایی آینده مسلمانان که ها جنگ عثمانی به سوي سواحل اسپانیا بازکردند و راه براي
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نیروي دریایی مسلمانان، غرب را در  طی آن بر دریاي مدیترانه سیطره یافتند؛ باز کرد و
 معرض تهدید قرار داد. 

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 

 جنگ بلگراد

 میالدي  1690اکتبر  7 -ه 1102زمان: محرم 

رود.  می سلطان سلیمان قانونی آخرین فرمانرواي عهد شکوه و اقتدار عثمانی به شمار
ها که سرسخت ترین  که قلب شبه جزیره بالکان و پایتخت صرب )1(در زمان وي بلگراد

شد، فتح شد. پس از سلطان سلیمان کسانی که به تاج  می دشمانان اسالم بودند، محسوب
و تخت حکومت عثمانی رسیدند، اقتدار او را نداشتند و به تدریج دولت عثمانی در 

در اروپا را از دست داد. از  سراشیبی انحطاط و سقوط افتاد و بسیاري از متصرفات خود
ه ق به همراه چند شهر مهم دیگر بالکان در عهد سلطان  1099جمله بلگراد که در سال 

 افتاد.ها  سلیمان دوم به دست اطریشی

در این دوران خداوند حکیم مردي قدرتمند و شایسته را به حکومت عثمانی عنایت 
پسر وزیر بزرگ » ن محمد کوپریللیمصطفی ب«کرد. این مرد، صدر اعظم مشهور عثمانی 

بود که در کفایت نظیر پدرش بود. وي توانست بار دیگر غلبه و » محمد کوپر یللی«
برتري عثمانی در جبهه اروپا را تجدید کند. کوپریلی توانست قواي روسیه را در بالکان 

 همچنان ها شکست دهد و نیروهاي اطریشی رااز شمال رومانی براند. ستاره اقبال عثمانی
کامل گردید. بعد از جنگی ها  آن درخشانهاي  درخشید و با فتح بلگراد پیروزي می

 تاریخ الدوله العلیه الدوله العثمانیه، الدوله العثمانیه فی التاریخ االسالمی. -1
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از آنجا رانده ها  ه ق بلگراد مجددا فتح و اطریشی 1102محرم سال  4هولناك به تاریخ 
ي خود بر ضد دشمنان اسالم در ها جنگ شدند. قابل ذکر است که این وزیر بزرگ در

 به شهادت رسید. ه  1102اواخر همین سال 

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 

 وفات سلطان بزرگ محمود غزنوي 

 م. 4/5/1030ه ق  421ربیع اآلخر  23زمان: 

و یکی از  -و به قولی بزرگترین سلطان مسلمان -یکی از بزرگترین فرمانروایان اسالم
غازي، فاتح سرزمین هند، یمن الدوله پادشاه بزرگ و مجاهد  بزرگمردان تاریخ اسالم،

باشد. او سلطان غزنه، در افغانستان کنونی و  می ابوالقاسم محمود بن سبکتکین غزنوي
خراسان و بیشتر فالت ایران بوده است. وسعت فتوحات او را با گسترش فتوحات اسالم 

م را به محمود غزنوي اسال اند. در عصر طالیی حضرت عمر رضی اهللا عنه مقایسه کرده
مناطقی برد که قبل از آن هیچ مسلمانی به آنجا پا نگذاشته بود. دستاوردها و خدمات وي 
به اسالم و مسلمین آنقدر گسترده و ارزشمند است که او را بر فراز قله اي مرتفع در 

توان موارد زیر را  می دهد. از مهمترین خدمات وي می آسمان قهرمانان و بزرگمردان قرار
که حکومتی پلید و رافضی مسلک بود و  -بویهیان –از بین بردن دولت آل بویه برشمرد: 

در آن هنگام شهر اصفهان بود. آل ها  آن کرد. پایتخت می در مرکز و غرب ایران حکومت
بویه از عوامل ایجاد تفرقه و تضعیف در میان امت اسالمی بودند و حتی بعضی از رهبران 

ر ایران را به دوره پیش از اسالم به عصر ساسانی آل بویه تصمیم داشتند بار دیگ
برگردانند.واز میان برداشتن دولت سامانیان که ضعف و فساد به ارکان آن راه یافته بود و 
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خود به مانعی بزرگ بر سر راه اتحاد مسلمانان منطقه در برابر دشمان هندي و ترکان غیر 
 مسلمان تبدیل شده بودند.

ي میان هرات و با میان در مرکز ها کوهستان ي که درسلطان محمود، قبایل غور
  رواج داد. اسالم آوردن غوریان،ها  آن زیستند را مطیع کرده و اسالم را میان می افغانستان

شد زیرا ایشان جنگ جویانی قدرتمند بودند و  می پیروزي بزرگی براي اسالم محسوب
غزنویان، پرچم جهاد را به دست بارها اسالم را یاري کردند و بعداز انحطاط و زوال 

 گرفتند.

گمراه بویژه هاي  از دیگر اقدامات سلطان محمود مبارزه با عقاید باطل و فرقه
اسماعیلیان فاطمی و قرمطیان و جهمیان بود. محمود، داعی بزرگ فاطمیان، قاهرتی، را 

ي ها گروه کشت و قاطر او را به قاضی القضاه شافعیان، ابوعبداهللا هروي هدیه داد. او
و رئیس قرمطیان بنام .قرمطی که در شمال هند پراکنده بودند را تعقیب و از بین برد

را دستگیر و اعدام کرد. و چنان شد که در مملکت محمود مجالی براي » ابوالفتوح داود«
باقی نماند.  -که از عقیده اهل سنت و جماعت خارج بودند -منحرف و مبتدعهاي  فرقه

 برد. می اسی مکاتبه داشت و به وي ارادت داشت و فرمانشوي با خلیفه عب

فتوحات گسترده وي در سرزمین هند و  اما بزرگترین برگ کارنامه سلطان محمود،
در جنگ » گوپال«خاصه در شمال هند بود. با پیروزي درخشان محمود بر پادشاه هند 

ه ادامه داشت.  415ه ق فتوحات هند آغاز شدو پیوسته تا سال  392برشور به سال 
غزاي تابستانه و غزاي زمستانه، در :سلطان محمود هر سال دو سفر جنگی به هند داشت

این مدت وي توانست که تمام شمال هند را فتح کند و مولتان و کشمیر را زیر پرچم 
اسالم آورد. سلطان محمود، معبد سومنات که بزرگترین معابد هندوها بود را ویران کرد و 

انی بدست آورد. آثار و میراثی که از محمود در هند باقی مانده، اصالت و غنایم فراو
توانست ها  سال دهد. محمود در این می ماهیت جهادي حمالت سلطان محمود را نشان

سند و پنجاب و حوزه رود گنگ تا حدود بنگال را تصرف نماید. مسلمانان از زمان 



 85 صفحاتی از تاریخ اسالم

براي اسالم نبوده بودند. آنچه درباره صحابه تا آن وقت، شاهد چنین فتوحات درخشانی 
سلطان محمود باید گفت این است که وي بسیار متدین و پاکدامن هاي  اخالق و ویژگی

جست. هیچ کس را یاراي آن نبود که عالنیه به فسق  می بود. از گناهان و گنهکاران دوري
کلمین بویژه داشت و از مت می و فجور بپردازد. صالحان و علماء و اهل حدیث را دوست

کرد. عدالت و نیکوکاري را دوست داشت. و سرانجام پس از  می معتزله و اشاعره دوري
ه ق در گذشت خدایش  421ربیع اآلخر سال  23عمري تالش براي اسالم در سپیده دم 

 بیامرزاد.

برگرفته از: سیر اعالم النبال، وفیات االعیان، الکامل فی التاریخ، البدایه و النهایه، 
 ابطال سقطوا من الذاکره منتظم، اطلس تاریخ اسالم،ال

 ابویحیی مترجم:

 سایت نوار اسالم :مصدر

 مسلمانان فرمانروایان دریاها 

ترسیدند.  می از مسافرت در دریا وحشت داشتند و از غولهاي دریا!ها  عرب اوایل
کردند  می گمانچنان دریاها را تصویر کرده بودند که ها  آن قومیهاي  و اسطورهها  افسانه

 موجودات عجیب و غریب در دریا وجود دارد. لذا جز زمانی که ناچار بودند وارد دریا
شدند. همین باورها به بعد از اسالم هم رسید و مسلمانان جز در هنگام ضرورت به  نمی

رفتند. ولی وقتی چرخ فتوحات اسالمی به ماوراي شبه جزیره  نمی مسافرتهاي دریایی
، مسلمانان کم کم سفرهاي دریایی خود را آغاز کردند. علت توجه عربستان رسید

مسلمانان به دریا نخست براي دفع تجاوزات رومیان بود که در آن زمان بر دریاها مسلط 
بودند و در مرحله دوم قصد داشتند که ماشین فتوحات اسالمی را به جبهه اروپا منتقل 

 99و  49و  44هجري سه مرتبه در سالهاي کنند و ازاین رو بود که در همان قرن نخست 
ه. ق شهر قسطنطنیه (استانبول) را محاصره کردند. از خالل همین سفرهاي جنگی 
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بیشتري از دریا و فنون هاي  مسلمانان دریافتند که براي کنترل دریاها باید آگاهی
کاوش  دریانوردي کسب کنند. از این رو مسلمانان مدتی را صرف تحقیق درباره دریاها و

ي ها ناوگان در اعماق آن کردند. چنانکه قرن دوم هجري برابر با قرن هشتم میالدي براي
رود. ولی هنوز قرن سوم هجري  می دریایی مسلمین عصر تجربه و دانش اندوزي به شمار

قرن نهم میالدي شروع نشده بوده که درخشش مسلمانان در عرصه دریاها آغاز شد و به -
ي دریایی مسلمانان امواج دریاها ها ناوگان یب دریاها تبدیل شدند. وفرمانرواي بدون رق

را درنوردیدند و به دورترین دریاهاي آن زمان راه یافتند. جزائر زیادي را فتح کردند و 
 گوید: می سواحل و مرزهاي دریایی را مسخر خود کردند. ابن خلدون، درباره این عصر

کلیه سواحل این دریا (دریاي مدیترانه) تسلط  مسلمانان در روزگار دولت اسالمی بر«
یافته بودند و قدرت وصولت ایشان در فرمانروایی بر آن دریا به اوج عظمت خویش 
رسیده بود و مسلمانان در روزگار فرمانروایی خویش براي فتوحات، دریاي مزبور را 

و غنایم بسیار  مسخر ساخته بودند و از این رو به آن همه مقامات معلوم در فتح رسیدند
بدست آوردند و همه جزایر منقطع از سواحل دریاي مزبور را بتصرف در آوردند. مانند 
میورقه (میورك) و مینورقه (مینورك) و یابسه (ایویسا) و سردانیه (ساردنی) و صفلیه 
(سیسیل) و قوصره (کسره) و مالطه (مالت) و اقریطش (کرت) و قبرس و بیشتر 

هاي مسیحی هیچ گونه تاب و توانی در برابر  ي ملتها ناوگان و کشورهاي روم و فرنگ
 » نیروي دریایی مسلمانان نداشتند

در این برتري دریایی آنچه که بسیار عجیب و شگفت انگیز است آن که بیشتر 
غازیان دریایی داوطلب بودند و از  ي دریایی مسلمانان،ها ناوگان دریانوردان و مالحان
آمدند. به عبارت دیگر  نمی وزش دیده حکومت اسالمی به حسابجنگجویان دریایی آم

از  ها ناوگان ي اسالمی وابسته نبودند و اکثر اینها حکومت این غازیان دریایی به
هدف بیشتر غازیان  –در ایتالیا  –شد. سواحل سیسیل  می جنگجویان داوطلب تشکیل

و سرانجام به تابعیت دولت گرفت  می دریایی بود و پیوسته مورد هجوم مسلمانان قرار
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ه  180کردند در آمد. حکومت اغلبیان در سال  می بنی اغلب که در شمال آفریقا حکومت
نقش برجسته اي در ها  این ي خالفت عباسی تشکیل شده بود.ها سرزمین ق در بخشی از

 غزاي دریایی داشته و بسیاري از جزایر دریاي مدیترانه را فتح کرده بودند. 

 بویحییمترجم: ا

 مصدر: سایت نوار اسالم

IslamTape.Com 

 مسلمانان و فتح روم

در تاریخ فتوحات دریایی مسلمانان فتحی شگفت انگیزتر و خوشایندتر از حمله 
مسلمانان به شهر باستانی رم وجود ندارد. مسلمانان دو مرتبه به شهر امپراطوران روم 

ه خبري در این خصوص و موارد مشابه حمله کردند و متاسفانه در منابع اسالمی هیچ گون
زیرا چنانکه گفتیم بیشتر اند  آن وجود ندارد و اگر هم باشد بسیار کوتاه از کنار آن گذشته

شد که به دستگاه خالفت وابسته نبودند.  می این حمالت از سوي غازیان داوطلب انجام
 وحات اسالمیو فتها  از این رو بیشتر مورخان مسلمان چیزي درباره این قهرمانی

دانستند. بیشتر اطالعات ما درباره این غزوات از منابع اروپایی بدست آمده است.  نمی
توان گفت که مجاهدان داوطلب بعد از رایزنی بین  می درباره این حماسه بزرگ مختصرا

خود تصمیم گرفتند که به شهر رم حمله کنند. این تصمیم را با حاکم جزیره سیسیل 
مدانی) درمیان گذاشتند و او هم این موضوع را به امیر اغلبی (فضل بن جعفر ه

(ابوالعباس محمد بن اغلب) اطالع داد و او هم از این تصمیم مجاهدین شگفت زده و 
مسرور شد و با ارسال تجهیزات جنگی و مواد غذایی و نیرو به مجاهدین یاري رساند. 

به مصب رودخانه تفیري ها  نآ ه ق به سواحل ایتالیا رسید. 231این لشکر در سال 
رسیدند که شهر رم در مسیر آن قرار داشت. در آن زمان دیوارهاي شهر رم همه شهر را 

گرفت بلکه محله مذهبی شهر که دو کلیساي مشهور پطرس و پولس و تعداد  نمی در بر
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 زیادي از معابد و دیرها و قبرهاي قدیمی در آنجا قرار داشت، آن سوي دیوار شهر بود و
نبود زیرا نصارا عقیده داشتند که آنجا منطقه مقدسی است و از ها  آن هیچ دیواري دور

شود!! این محله نخستین جایی بود که مورد حمله  می آسمان حمایت و محافظت
درآمد. در ها  آن مجاهدین قرار گرفت و گنجها و ذخائر غیر قابل وصف آن به غنیمت

نمانده بود که رم سقوط کند لذا پاپ سرجیوس ادامه شهر را محاصره کردند و چیزي 
دوم پاپ وقت مسیحیت، بر آن شد که براي نجات شهر حمله اي همه جانبه بر ضد 
مسلمانان ترتیب دهد. بنابراین از پادشاهان و امراي اروپا درخواست کمک کرد. لویی دوم 

ستاد. از سوي سپاه بزرگی را براي نجات رم و کلیساهاي آن فر امپراطور وقت فرانسه،
دست از محاصره برداشته  ،دیگر به علت بروز اختالف نظر بین فرماندهان سپاه مسلمانان

 و با غنائم و اسیران فراوان به سیسیل بازگشتند.

این تالش جسورانه مجاهدین مسلمان ضعف دفاعی شهر رم راکه روزگاري پایتخت 
کرد. از این رو مسلمانان تصمیم بوده را آشکار  می جهان باستان و مرکز جهانی مسیحیت

ه. ق دست  256گرفتند در اولین فرصت بار دیگر به آن حمله کنند. این فرصت در سال 
داد. در آن زمان امیر بنی اغلب، محمدبن احمدبن اغلب بود که یک سال قبل از آن در 

را هم ه.ق جزیره مالت را فتح کرده بود. این پیروزي او را تشویق کرد که رم  255سال 
ي ها ناوگان ي مجاهدین وها ناوگان فتح کند. با حمایت کامل و همه جانبه این امیر،

اغلبیان متفقا از همان مسیر قبلی به سمت رم حرکت کردند. وقتی که به مصب رود 
ي دریایی ها ناوگان تفیري رسیدند، پاپ لئون چهارم که با خبر شده بود به سرعت از

وي پیشروي مسلمانها را بگیرند. لذا دو سپاه در آبهاي بندر جنواو ناپولی خواست که جل
اوسیتا با یکدیگر درگیر شدند. جنگ بسیار شدید بود. اگر وزش بادهاي دریایی به سمت 

شد، نزدیک بود که مسلمانان ناوگان مسیحیان را نابود کنند ولی وزش  نمی اوسیتا آغاز
 بادهاي دریایی باعث توقف جنگ شد. 
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ي مسلمانان وارد شد ولی ها ناوگان هاي زیادي که در اثر طوفان به رتعلیرغم خسا
براي تصرف رم ایجاد نکرد. از این رو با تمام توان رم را ها  آن این حادثه خللی در اراده

به محاصره خود در آوردند و نزدیک بود که شهر سقوط کند. پاپ لئون چهارم در اثناي 
انشین وي پاپ یوحناي هشتم تسلیم شرایط مسلمانان درگیریها از غصه دق کرد و مرد. ج

هزار مثقال نقره به مسلمانان جزیه بدهد. این امر براي همه  25شد. او پذیرفت که ساالنه 
 باشد. و این حقیقت را قبول می مسیحیان جهان و بخصوص ملل اروپا بسیار گران

باشد؟! ولی این موضوع  کنند. آخر چطور ممکن است که پاپ به مسلمانان جزیه داده نمی
یک حقیقت تاریخی است که تردیدي در آن نیست. این واقعیتی است که خود دشمنان 

 علیرغم اینکه نشان دهنده خواري و ذلت و اندوه اند. خود نوشته هاي کتاب اسالم در
سندي براي عزت و سربلندي و شجاعت و قهرمانی  است. همچنین این حادثه،ها  آن

آن را  باشد. مسلمانان اکنون نیاز دارند که این حادثه و امثال می ون گذشتهمسلمانان در قر
 بیشتر بدانند و مطالعه کنند و از آن در جهت تحقق اهداف خود سود جویند.

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 سقوط دولت ممالیک در مصر 

 م. 1517ژانویه  31-ه. ق  923محرم  8زمان: 

ه. ق از  922در جنگ مرج دابق در شام به سال » قنصوه غوري«سلطان ممالیک 
آخرین سلطان » طومان باي«سلطان سلیم اول عثمانی شکست خورد و در همان سال 

ممالیک در ریدانیه از سپاه عثمانی شکست خورد و پس از این شکست حکومت طوالنی 
 رد.ممالیک که در حدود سه قرن طول کشیده بود سقوط ک
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ه. ق به وسیله  923ه در مصر روي کار آمد و در سال  648در سال  دولت ممالیک
 شود: می عثمانی برافتاد. حکومت ممالیک به دو دوره تقسیم

 27ه ادامه داشت. در این مدت  784ه تا سال  648عهد ممالیک بحري: که از سال 
انند پیروزي بر مغوالن بزرگ نظامی مهاي  سلطان، سلطنت کردند. در این دوره پیروزي

در عین جالوت و حمص و شقحب بدست آمد و شام و حجاز و یمن زیر فرمان ممالیک 
 مصر در آمد. 

ه. ق دوام داشت  923تا سال  784که از سال »: ممالیک برجی«عهد ممالیک چرکسی 
سلطان، سلطنت کردند. در این دوره توجه زیادي به عمران و آبادانی  23و در این مدت 

و مساجد و مدارس و مراکز علمی شد و البته در این دوره ظلم و ستم ها  و ساختن کاخ
شد و تجارت نیز از رونق  می گرفتهها  آن ي سنگینی ازها مالیات بر رعیت زیاد شده و

 افتاد.

 تمام سالطین مملوك، مرد مبارزه و جنگ بودند و از نظامیان درجه اول شمرده
ي عین جالوت و حمص و شقحب ها جنگ الطین، قهرمانانشدند. از این رو این س می

بودند و قبرس را فتح کردند ولی همین ممالیک وقتی که وظیفه خودشان در دفاع از 
 ي سنگینها مالیات اسالم را فراموش کردند و به کسانی تبدیل شدند که به زور از مردم

ظه تاریخ خط خوردند و داشتند از حاف می گرفتند و بر بندگان خدا ظلم و ستم روا می
 برافتاد.ها  آن دولت

تاریخ الدوله العثمانیه، اسباب  ،توانید به: التاریخ االسالمی می (براي مطالعه بیشتر
 سقوط الدوله، بدائع الزهور مراجعه کنید.)

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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 وفات قاضی ابوبکر بن العربی 
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 م. 31/7/1148-ه. ق  543ول ربیع اال 6زمان: 

امام عالمه قاضی حافظ ابوبکر محمدبن اهللا بن محمد بن عبداهللا بن العربی اندلسی 
ه در خانواده اي  468اشبیلی مالکی صاحب تصانیف و تألیفات فراوان در شعبان سال 

اهل علم و دانش پرور که روابط نزدیکی با معتمد بن عباد حاکم مشهور اشبیلیه داشت 
ه دنیا آمد. پدرش از بزرگان اصحاب امام ابن حزم ظاهري بود و برعکس او پسرش ب

فراوانی بر افکار و آراء وي نوشته است. به هاي  ابوبکر از منتقدان ابن حزم بوده وردیه
زمان به مشرق عالم اسالمی رفت و هاي  همراه پدرش براي فراگیري بیشتر علوم و دانش

ان مانند بغداد و قاهره و دمشق و خراسان دیدن کرد و از مراکز علمی مشهور آن زم
محضر علماي بزرگ زمانش نظیر امام محمد غزالی و الشاشی و طرطوشی و تبریزي را 
درك کرد و به حج رفت و از علماي حرمین استفاده کرد. طی این سفر طوالنی پدرش 

ه به اندلس  491وفات یافت و در بیت المقدس او را به خاك سپرد و خودش در سال
 بازگشت.

ابن العربی زیرك و باهوش، شیرین سخن، نیکو خصال و جامع علوم زمان خود بود. 
در اشبیلیه به قضاوت گمارده شد. و به شدت با مفاسد اجتماعی به مبارزه پرداخت و 
مفسدان و خالفکاران را به شدت مجازات کرد. اهالی اشبیلیه از زمان معتمد بن عباد به 

ی و تفریح و بیکاري عادت کرده بودند. ابن العربی براي اصالح این وضعیت، خوشگذران
احکام سختی وضع کرد. این رفتار وي بر حاکم و طبقات مردم گران آمد. لذا او را از 
منصبش عزل کردند. پس از آن بود که به تعلیم علوم و تالیف کتب روي آورد. و آنقدر 

 اري از اهل علم به درجه اجتهاد نائل آمده است.در این مسیر پیش رفت که به نظر بسی

ابن العربی تصانیف سودمند فراوانی از خود باقی گذاشت. از مشهورترین تصانیف او 
تفسیر با ارزش وي بنام احکام القرآن است که قرطبی تفسیر مشهورش را براساس آن 

بسیاري از  در شرح سنن ترمذي نام دارد.» عارضه االحوذي«نگاشت. کتاب دیگر وي 
کتب وي متأسفانه یا از بین رفته و یا هنوز بصورت خطی در کتابخانه هاست و به چاپ 
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است که در آن به دفاع از » العواصم من القواصم«نرسیده است. کتاب مشهور دیگر وي 
را اعاده کرده است. وي با این کتاب دماغ ها  آن مقام عالی صحابه پرداخته و علو مقام

را به -که بعد از پیامبران بهترین انسانها هستند –حابه رضی اهللا عنهم همه دشمنان ص
خاك مالیده است. هیچ ایرادي بر ابن العربی گرفته نشده جز انتقاد و نکوهش شدیدي که 

شاید هم این شیوه معمول در  اند. از ابن حزم کرده است و این را علما بر او عیب دانسته
حزم هم از مخالفانش به شدت انتقاد کرده است. از این  آن عصر بوده است زیرا خود ابن

رو خداوند کس دیگري را گماشته تا همان معامله را با او بکند. ابوبکر با حکومت 
دانست. لذا او  می اعتزالی موحدین رامردودهاي  موحدین نیز مخالف بود وآرائ واندیشه

ا اورابراي گرفتن بیعت رابه مرکز کشور مغرب که درآن زمان شهر فاس بود؛بردندت
 وتأییدحکومت تحت فشاربگذارند،بویژه که او از علماي بزرگ اندلس محسوب

ه رسیدودرهمانجا به خاك  543ربیع األول سال6شد.درشهر فاس بود که اجلش در می
 کران خداوند بر او بادوپاداش فراوان به او دهد! بی سپرده شد.رحمتهاي

 مترجم: ابویحیی

 اسالم مصدر: سایت نوار
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آنان از صحابه رضوان اهللا ي  سبب انتشار تشیع در ایران و کینه
 علیهم

زمانیکه کشور ایران به دست حضرت فاروق اعظم رضی اهللا عنه فتح گردید، 
درهم شکست و پادشاهی آن نابود گشت. اش  پراکنده گشته و شکوه و بزرگی هایش دسته

منی با حضرت عمررضی اهللا عنه و یاران و سربازانش در میان ایرانیان حس کینه و دش
داشتند. در این گیرودار قوم یهود  می پدید آمد. آنان به پادشاهی خوگرفته و آن را دوست
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سرزمین فارس را مزرعه اي حاصلخیز براي کشت بذر دشمنی و شرارت و فتنه انگیزي 
 یافتند.

دختر یزدگرد، پادشاه  »شهربانو«از اتفاقاتی که در آن روزگار رخ داد، آن بود که 
ایران، که در میان اسراي ایرانی بود، به ازدواج حضرت حسین بن علی رضی اهللا عنهما 
درآمد. یهودیان بر حضرت عثمان بن عفان رضی اهللا عنه شوریده و بدون اذن و اطالع 
حضرت علی رضی اهللا عنه خود را در پناه وي قرار داده و دعوي والیت و خالفت 

ضرت علی و اوالدش را نمودند و کسانی از ایران نیز که از حضرت عمر و یاران وي و ح
اصحاب پیامیر صلی اهللا علیه و سلم که ایران را فتح نموده بودند و حضرت عثمان نیز که 

ان را راست گردانیده و هایش فتوحات اسالمی را گسترش داده بود و کجیي  دامنه
بود، کینه به دل داشتند به یاري آنان پرداختند. کسانی از ان را فرونشانیده هایش سرکشی

ایران آمادگی خود را براي همکاري با آن عده یهودیان و گروه طغیانگر اعالم کردند. 
علی بن حسین ملقب به زین العابدین و هاي  بویژه پس از آنکه دیدند خونی که در رگ

دختر یزدگرد است که پاشاه  »وشهربان«اوالدش جاري است خون ایرانی و از فرزندان 
 ساسانیان، که نزد آنان مقدس بودند، بوده است.ي  ایران و از سالله

یکی از دالیل گرویدن اهالی فارس به تشیع آرام گرفتن با ناسزاگویی به اصحاب، از 
مجوسان بود. این ي  جمله حضرت عمر و عثمان فاتحان ایران و فرونشانندگان آتشکده

جا با یهودیان نیرنگ باز پدید آمد و بهمین خاطر متحد گشتند و راه همفکري از همین
همدیگر را پی گرفته و هم راستا گشتند. یکی از خاورشناسان انگلیسی که براي مدتی 
طوالنی در ایران زیسته و تاریخ آن دیار را به خوبی و با جزئیات دقیق بررسی نموده 

ي  دالیل دشمنی برخی اهالی ایران با خلیفهدارد: از مهم ترین  می است به صراحت بیان
شوکت آن بود. ي  راشد حضرت عمر، این است که وي فاتح ملک عجم و درهم شکاننده

لیکن به این دشمنی خود رنگ دینی و مذهبی داده که بویی از حقیقت دینی با خود 
 اردو]ي  چاپ هند ترجمه 1ج 217ندارد. [تاریخ ادبیات ایران، دکتر براون ص
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گوید: دشمنی ایرانیان با عمر بن خطاب به  می جایی دیگر بیشتر توضیح داده و در
خاطر آن نیست که او (عمر) حق علی و فاطمه را غصب کرده، بلکه براي آن است که 

ساسانیان را منقرض نمود. در ادامه ابیاتی را از یک شاعر ي  ایران را فتح نمود و سلسله
 آورد: می ایرانی چنین

 ر پشـت هژبـران عجـم را   بشکست عمـ 
 

ــه    ــا داد رگ وریش ــاد فن ــم راعي  برب  ج
 

 این عربده برغصب خالفت زعلى نیست
 

 بــا آل عمــر کینــه قــدیم اســت عجــم را 
 

 ]4ج 49خاورشناس انگلیسی براون ص »تاریخ ادبیات ایران«[رجوع شود به 
اطر یافتند کند: ایرانیان از اوالد علی بن حسین یک نوع آرامش و اطمینان خ می اضافه

باشد. آنان پنداشتند که در اوالد و  می »یزدگرد«دانستند که او فرزند پادشاه آنان  می چون
فرزندان وي حق پاداشهاي با حق والیت دینی گردآمده است. از همین زاویه ارتباط 

داشتند و آنان را از  می سیاسی میان آنان نشأت گرفت؛ چون پادشاهان خود را گرامی
انگاشتند و در چنگ زدن به دامان ایشان این بار راسخ تر  می جانب خداوند آسمان و از

 چاپ هند] 1ج 215گشتند. [تاریخ ادبیات ایران ص
 در روز صفین رواج یافت چنانکه »شیعه«و آنگونه که معلوم است اسم و عنوان 

 کند بعد از شهادت حضرت حسین رضی اهللا می گویند: اصطالحی که داللت بر تشیع می
 عنه رواج یافت. بطوریکه تشیع به حزبی خاص و با اهدافی معین تبدیل گشت.

ایجاد مکتب تشیع و اعتقادات آن را هاي  می توان گفت بیشتر مورخان نخستین جرقه
دانند. عبداهللا بن سبأ کسی بود که در  می به عبداهللا بن سبأ یهودي و از اهالی صنعاء مرتبط

پروراند.  می م را در دوران حضرت عثمان رضی اهللا عنهدل کینه و نفرت عمیقی از اسال
 اسالمی که بزرگی و سیادت یهود را بر اعراب مدینه و کل سرزمین حجاز از میان برد.

در زمان حضرت عثمان رضی اهللا عنه دعوي اسالم نمود و بعد به بصره و آنگاه به 
امت نموده و برخی را با کرد مدتی اق می رفت سعی می کوفه و شام رفت. به هر شهري که

خیاالت واهی گمراه سازد و توفیقی نیافت. بنابراین به مصر رفت و در میان آنان سکونت 
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خود به هاي  و بافتهها  گزید و همچنان در منحرف ساختن آنان از دین شان و افزودن گفته
من از  آن سعی نموده و راه حل مناسبی را براي کارش پیدا کرد و آن چنین ادعایی بود:

دارید  نمی کنم به بازگشت عیسی بن مریم به این جهان اعتقاد دارید و باور می شما تعجب
اي  عده که محمد نیز بازگردد؟! این گفته را آنقدر براي آنان آراست و تکرار نمود تا

او را باور کردند. نخستین کسی که اعتقاد به بازگشت را در این امت شایع هاي  حرف
 اهللا بن سبأ بوده است.ساخت همین عبد

آنگاه پا را فراتر نهاده و چنین القا کرد: هر پیامبري یک وصی و جانشین داشته است و 
کسی ستم پیشه ها  علی بن ابی طالب همان وصی و جانشین محمد است و در میان انسان

تر از آن کسی نیست که از بجاي آمدن وصیت رسول خدا پیشگیري نموده و آن را به 
نرساند و حق جانشین را پایمال کرده است. بنابراین عثمان حق علی را خورده و بر انجام 

کار همانا شوریدن بر ي  او ستم رواداشته است. پس بر این فاجعه برخیزید و چاره
 امیرانتان است و آشکار نمودن معروف و نهی از منکر است. 

نمود و براي این فراخوان با این کار قلب مردم را به سوي این حرکت سرازیر خواهید 
 نگاشت و آنان پاسخش می گشت. براي آنان نامه می بدنبال حامیانها  خویش در شهر

ي  دادند تا آنکه باالخره تقدیر خداوند جاري شد و نخستین قربانی این توطئه خلیفه می
 راشد، حضرت عثمان ذي النورین رضی اهللا عنه، بود که مظلومانه و در حالیکه کتاب خدا

در برابرش قرار داشت شهید شد و بر خانه و حریم وي تجاوز کردند. تقدیر خداوند 
اینگونه بود و سپس با حضرت علی رضی اهللا عنه بیعت کردند. مردم در امارت وي دچار 
اختالف شدند؛ و میان منکران امامت وي کسانی بودند از او دست باز کشیده بودند و در 

 خی معتقدان به خالفت ایشان بودند.میان معتقدان به امامتش بر

 تشیع در جریان تاریخ مراحل بسیاري را طی نموده است. از جمله:

نخست: تشیع برابر بود با دوستی علی و اهل بیت. بدون آنکه برادران او از ي  مرحله
 مهري قرار دهند. بی صحابه را مورد
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حضرت علی و دسته اي  ي دوم: تغییر تشیع به رفض که همان مبالغه دربارهي  مرحله
از اهل بیت وي بود. مثالً اسماعیلیه در هفت کس از اهل بیت به مبالغه دست زدند و اثنی 

اهل بیت را نیز ي  دوازده نفر از اهل بیت این عقیده را برگزیدند و بقیهي  عشره درباره
 دادند. می مانند باقی صحابه مورد طعن و ناسزا قرار

بن ابی طالب و سایر امامان به مقام الوهیت و خداوندي  سوم: رساندن علیي  مرحله
دیگر در راستاي تشیع و دست ي  و ایمان به تناسخ و دیگر عقاید کفرآمیز و ملحدانه

عقاید فاسد باطنیه، طعن بر صحابه و تکفیر آنان و دیگر باورهایی که جایی در اسالم 
 ندارند، مانند تقیه، امامت، عصمت و بازگشت و باطنیه.

 مترجم: ابویحیی

 مصدر: سایت نوار اسالم
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