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  محاصره اقتصادي مسلمانان صدر اسالم در مکه

 م) 13/5/628بعثت  7محرم سال  1(زمان: 
در سال ششم بعثت، چهار حادثه مهم در زمانی نزدیک به هم اتفاق افتاد: نخست 

هللا عنه و در فاصله اندکی پس از آن اسالم آوردن اسالم آوردن حضرت حمزه رضی ا
حضرت عمر رضی اهللا عنه بود. سومین حادثه مهم زمانی اتفاق افتاد که مشرکان مکه به 

پیشنهاد کردند که به صورت نوبتی خدایان همدیگر را  -صلی اهللا علیه وسلم -پیامبر
ند و مدتی هم پرستش نمایند! (یعنی یک مدت مشرکین خداي مسلمانان را بپرست

را به سختی رد ها  آن را بپرستند!) ولی حضرت رسول این پیشنهادها  آن مسلمانان خداي
فرمود. چهارمین حادثه آن بود که همه افراد طایفه بنی هاشم و بنی عبدالمطلب اعم از 

 دفاع کنند. -صلی اهللا علیه وسلم -مسلمان و کافر عهد بستند که تا پاي جان از پیامبر

بال این حوادث، مشرکان تصمیم گرفتند که اقدامی جدي و همه جانبه علیه پیامبر به دن
اسالم و پیروان ایشان به عمل آورند. از این رو همه سران مشرکین مکه در محلی اجتماع 
کرده و پیمان بستند که بنی هاشم و بنی مطلب را تحریم اقتصاد کنند چنانکه از هر نوع 

خودداري نمایند. این پیمان را مکتوب کرده و در داخل خانه ها  آن معامله و رابطه اي با
کعبه آویختند. لذا همه بنی مطلب و بنی هاشم ناچار شدند که به شعب ابوطالب پناه 

 ببرند. این اتفاق در یکم محرم سال هفتم بعثت بود. 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 ، ق 500ف بن تاشفین دریکم محرم سال وفات امیرالمسلمین یوس
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امیرالمسلمین یوسف بن تاشفین بنیانگذار دولت مرابطین در آفریقا (یوسف 
 مشرق و یوسف مغرب)

آید،  می وقتی از قهرمانی و سلحشوري و شجاعت و کارهاي بزرگ سخن به میان
دوره صحابه،  بیشتر مسلمانان از هر عصري فقط چند اسم مشهور را به یاد دارند. مثال از

 برند و فراموش می خالدبن ولید و علی بن ابی طالب و حمزه بن عبدالمطلب را نام
کنند که اکثریت نسل صحابه رضی اهللا عنهم قهرمانان و شجاعانی بودند که دشمن  می

که پیاده بودند، مقاومت کند. اکثر مسلمانان ها  آن توانست در مقابل نمی حتی سوار بر شتر
بعد از عصر صحابه، یوسف بن ایوب معروف به صالح الدین ایوبی و سیف ي ها از دوره

 شناسند و تازه همین چند نفر را هم اکثر مسلمانان می الدین قطز و ظاهر بیبرس را
سلحشوران مسلمانی که صفحات اند  شناسند. این در حالی است که چه بسیار بوده نمی

و چه نقش بزرگی که در اند  ت کردهدرخشانی از شجاعت و شهامت در کتب تاریخ ثب
  اند. حمایت از امت اسالمی ایفا کرده

یکی از آن دالوران، قهرمان این حکایت ما، یوسف بن تاشفین است که در یکی از 
تاریخ مغرب، بالد مغرب و اندلس را از نابودي نجات داد. این هاي  حساسترین دوره

بی، که بیت المقدس را از اسارت عجیب است که فقط یوسف مشرق، صالح الدین ایو
ابن تاشفین؛ به فراموشی  ؛رهانید، مشهور شده و در این میان یوسف مغربها  صلیبی

سپرده شده و نسبت به نقش بزرگ وي در نجات حکومت اسالمی اندلس توجهی نشده 
قرن دیگر اسالم و دولت اسالمی  4است. در حالی که بعد از خدمت بزرگ ابن تاشفین 

 لس دوام آورد.در اند

 هاي پاره پاره مغرب  سرزمین 

از زمانی که لشکرهاي صحابه و تابعین وارد آفریقا شدند و به سمت مغرب آفریقا 
فتح کردند، نور هدایت و ایمان قبایل گمراه بربر آن را  پیش رفته و نقطه به نقطه

ري از ضاللت رادربرگرفت و گروه گروه به اسالم گرویدند و این قبایل یکی پس از دیگ
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بت پرستی به شرافت خدا پرستی هدایت یافتند. متعاقب آن بالد مغرب عربی از لیبی تا 
اقیانوس اطلس بخشی از خالفت بنی امیه به حساب آمده و پس از آن تابعه خالفت 
عباسی قرار گرفت اما زمانی بر نیامد که نخستین حکومتهاي نیمه مستقل و بعد هم 

برآوردند و بخشهایی رااز پیکره خالفت جدا کردند. از جمله مستقل در آن نواحی سر
حکومت بنی اغلب و ادریسیان و خوارج و رستمیان و از همه بدتر فاطمیان خبیث. اگر 

شد بیشتر این  نمی بعد از کشته شدن خلیفه متوکل عباسی، نظام خالفت عباسی ضعیف
 یافتند. نمی دولتها مجال ظهور

رگترین قربانی جدایی این پیکره بزرگ خالفت اسالمی بودند. قبایل بربر نخستین و بز
دیدند که بین چندین  می دانستند اکنون می زیرا بربرها که خود را به خالفت وابسته

حکومت کوچک که هر روز بر سر تصاحب سرزمین بیشتر با یکدیگر در حال 
ند که اصول یافت نمی شوند. از این سبب بربرها فرصت می دست به دستاند  کشمکش

انس گیرند. لذا بسیاري از بربرها علیرغم اینکه ها  آن اسالم را به خوبی فرا گرفته و با
مسلمان شده بودند، همچنان به همان آداب و رسوم قدیم خود دلبسته بودند و جهل و 

از اسالم جز یک نام چیز دیگري نداشتند. ها  این ریشه دوانیده بود.ها  آن خرافات بین
 در خرافات و انحرافات و شرکیات غرق بودند.ها  آن همه

 بر آمدن جنبش مرابطین 

کوچک بود و هاي  سالهاي طوالنی بالد مغرب صحنه نزاع و کشمکش بین دولت
قبایل بربر از تعالیم اسالم دور مانده بودند و حتی از قبل هم بدتر شده بودند تا اینکه در 

 پدیدار شد. » عبداهللا بن یاسین«فقیه زاهد  م جنبش مرابطین بوسیله 1042 –ق  434سال 

کوشید که دین صحیح را در میان بربران نشر دهد. ولی با استقبال چندانی از  می او
روبرو نشد. لذا وي رباطی در یک جزیره در رود نیجر براي عبادت بنا کرد. و ها  آن سوي

اما به زودي روز به  به همراه چند شاگرد خود براي عبادت و تعلیم در آنجا ساکن شد.
به چند ها  آن روز بر عده هواداران و شاگردان وي در آنجا افزوده شد تا به آنجا که تعداد
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تصمیم گرفت که جنگ با قبایل بربر » عبداهللا بن یاسین«هزار نفر رسید. با این وصف، 
یر یحیی مدعی اسالم ولی دور از تعالیم صحیح اسالم را آغاز کند. در این راستا وي از ام

قبیله بزرگ صنهاجه و از هواداران هاي  بن عمر لمتونی، امیر قبیله لمتونه که یکی از شاخه
وي بود، کمک خواست. بدین ترتیب فعالیت جهادي جنبش مرابطین که خالصانه براي 

کرد  می نشر اسالم صحیح و مبارزه با شرکیات و یکپارچه کردن سرزمینهاي مغرب تالش
 آغاز شد. 

ن محیط جهادي و جو ایمانی و در رباط رود نیجر و به دست شیخ زاهد و در چنی
عبداهللا بن یاسین قهرمان ما و تأثیر گذارترین شخصیت در حیات امت اسالمی در آن 
عصر، یوسف بن تاشفین لمتونی پا به عرصه وجود گذاشت. پس از وفات امیر یحیی بن 

ین او شد و اقدامات برادرش را براي برادرش ابوبکر بن عمر جانشهـ  447عمر در سال 
متحد کردن بالد مغرب و مبارزه با گمراهان ادامه داد. وي پسر عموي خود، شیر ژیان، 

ق به  448گذشت، در سال  می سال از عمرش 48یوسف بن تاشفین را که در آن هنگام 
 فرماندهی ارتش خود برگماشت.

 ند مرابطین یوسف بن تاشفین، بنیانگذار سلسله بزرگ و نیروم

م  1059 –ق  451در سال » براغوطه«در جنگ با قبایل بت پرست » عبداهللا بن یاسین«
به شهادت رسید. از این زمان ریاست جنبش مرابطین هم به ابوبکر بن عمر رسید و او 
هم راه ابن یاسین را ادامه داد. وي بسیاري از شهرهاي مغرب را فتح کرد و اسالم صحیح 

ه کرد. در این زمان جنبش دچار اختالفات داخلی شد. زیرا بین دو قبیله را در آن پیاد
دادند جنگ در گرفت و امیر ابوبکر  می که بدنه جنبش را تشکیل» مسوفه«و » لمتونه«

» یوسف بن تاشفین«ناچار شد که فرماندهی مرابطین را در اختیار پسر عموي خود 
آفریقا بازگردد. شیوخ مرابطین هم که بگذارد و خود براي اصالح امور به قلب صحراي 

از دیانت و شجاعت و فضل و حزم و عدل و تقوا و متانت رأي یوسف آگاه بودند با 
انتخاب امیر ابوبکر موافقت کردند. از همان روز نخست یوسف بن تاشفین کوشید که 
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نظر تحولی عمیق در جنبش مرابطین ایجادکندوآنرابه یک دولت واقعی تبدیل کند. او در 
داشت که جهاد براي نشر دین و محاربه با مرتدین و وحدت بالد گسترده مغرب حول 

 دولت جدید باشد. هاي  کتاب و سنت، پایه

یوسف بن تاشفین براي تأسیس حکومت، سیاست ماهرانه اي را در پیش گرفت. از 
کرد و  رسید به چند گردان تقسیم می این قرار که وي ارتش خود را که به چهل هزار نفر

هر گردانی را به یک سو گسیل کرد همزمان ساختن پایتخت مرابطین را هم آغاز کرد. 
ق براي پایتختی آماده شد. کلمه مراکًش یک لغت هـ  454در سال » مراکش«شهر مشهور 

است که پر جمعیت ترین قبیله مغرب بوده و ستون ارتش » مصامده«به زبان قبیله 
ابن تاشفین طرح خود براي متحد کردن بالد مغرب آفریقا را  دادند. می مرابطین را تشکیل

داد. وي براي دستیابی به این هدف، هرگز روي راحتی و  می به سرعت و دقت ادامه
آرامش به خود ندید و علیرغم گستردگی قلمروش، غذاي خوبی نخورد و مسکن 

ن جوین و پوشید و نا می باشکوهی نداشت. در تمام طول زندگیش فقط لباس پشمین
خورد. پیوسته مترصد و مراقب احوال مرزهاي جهان اسالم و امت  می گوشت و شیر شتر

ق که  454کرد. یوسف بن تاشفین از سال  می اسالمی بود، فقط به احکام شریعت حکم
ق یعنی 474هدف خود براي توحید بالد مغرب زیر پرچم مرابطین را آغاز کرد تا سال 

بود تا اینکه توانست همه سرزمینهاي مغرب آفریقا از تونس  بیست سال پیوسته در جهاد
در شرق تا اقیانوس اطلس در غرب و از دریاي مدیترانه در شمال تا مرزهاي مالی و 
چادو نیجر و سنگال را زیر پرچم مرابطین متحد کند. وي در این مدت سایر امراي محلی 

 یف تبدیل کرده بودند، برانداخت. که مغرب را پاره پاره کرده و به دولتهاي کوچک و ضع

کرد، عده اي از  می وقتی که یوسف چنین مملکت پهناوري را ایجاد و بر آن حکومت
بزرگان کشور و علما به وي پیشنهاد دادند که خود را خلیفه بخواند زیرا که اکنون 

 دانید که این قهرمان امت می قدرتمندترین مرد در سراسر جهان اسالم است. ولی آیا
اسالم چه جواب داد؟ او این پیشنهاد را نپذیرفت چرا که از جهاد خود هدفی جز رضاي 
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خواست. از این رو در برابر  نمی خدا نداشت. او که آدم زاهد و دیندار و متقی بود، دنیا را
آن پیشنهاد، وي تحفه و هدایایی براي خلیفه وقت عباسی المستظهر باهللا فرستاد تا حکم 

خواست بار دیگر شوکت و هیبت خالفت  می ود را از خلیفه بگیرد. اوتأیید حکومت خ
را احیا کند در مقابل خلیفه هم براي وي حکم و خلعت فرستاده و او را به امیر المسلمین 

 و ناصرالدین ملقب کرد. 

 از توحید مغرب تا نجات اندلس اسالمی 

فرق مغرب و در همان زمان که یوسف بن تاشفین سرگرم متحد کردن بالد مت
دوره اي حساس و خطرناك از حیات  بازگرداندن قبایل بربر به اسالم صحیح بود اندلس،

کرد. تشتت و اختالف بصورت خطرناکی در آن سرزمین رخ داده و  می خود را تجربه
خالفت یکپارچه اندلس به حکومتهاي ملوك الطوایفی کوچک و ضعیفی تبدیل شده بود 

را به طمع انداخته بود، سرزمینهاي مسلمانان ها  آن ند صلیبیکه این وضعیت دشمن قدرتم
را بگیرد. در آن اوضاع نابسامان حکام ملوك الطوایف غرق در فساد و عیش و نوش و 
سرگرم جدال با یکدیگر در همان حال دشمن صلیبی برعکس، خود را براي حمله به 

 کرد.  می سرزمینهاي اسالمی آماده

به شهرهاي اسالمی یورش آورده و تعدادي را تسخیر کردند و با گذشت ایام صلیبیان 
حکام ملوك الطوایف در تحقیر آمیزترین حالت مجبور شدند به پادشاه بزرگ اسپانیا 
(آلفونسوي ششم) جزیه بدهند. ولی این آلفونسو براي تحقق طرح بزرگ صلیبی خود 

ي استرداد شناخته شده ها گجن مبنی بر استرداد اندلس از مسلمانان که در تاریخ به اسم
که سابقا پایتخت اندلس بوده در » طلیطله«کرد. آلفونسو با تسلط بر شهر بزرگ  می تالش
ق گام بزرگی براي تحقق طرح بزرگ صلیبی خود برداشت. متعاقب آن همه هـ  476سال 

چشمها بعد از خداي عزوجل به آن سوي دریاي مدیترانه یعنی به مغرب و پادشاه 
 د آن دوخته شد. قدرتمن
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 امیر مستجاب الدعوه 

هاي عاجزانه حکام و مردم اندلس براي کمک به امیرالمسلمین یوسف بن  درخواست
تاشفین رسید بعالوه اخبار و گزارشهاي تأسف باري از وضعیت اندلس و تسلط صلیبیان 

در  رسید. در پی آن یوسف، فقها و مشایخ مغرب را براي مشورت می بر مسلمانان به وي
نظر دادند که نصرت مسلمانان واجب است. متعاقب ها  آن این خصوص جمع کرد. همه

آن یوسف در سراسر بالد مغرب براي جهاد اعالن عمومی کرد. که در پی آن دهها هزار 
 نفر براي جهاد با صلیبیان اسپانیا در پایتخت گرد آمدند.

ریاي مدیترانه شد هنوز ق امیرالمسلمین با سپاه خود وارد د 479در اوایل سال 
مسافتی از ساحل دور نشده بودند که دریا طوفانی شد. لذا امیر و رهبر مرابطین ها  کشتی

در میانه کشتی ایستاده و دستها را به سوي آسمان بلند کرد و عاجزانه به پیشگاه 
دانی اگر عبور ما از دریا براي مسلمانان  می خداوندا تو«پروردگارش چنین دعا کرد: 

خیري دارد، پس عبور ما از این دریا را آسان بفرما! و اگر خیري ندارد پس عبور ما را 
هنوز دعاي امیر تمام نشده بود که دریا » چنان سخت بگردان که نتوانیم از آن عبور کنیم

بینیم این مجاهد  می آرام شد و ناوگان مرابطین به سهولت از آن گذشت. بله چنانکه
خواهد و بین او و  می از او کمکها  گارش توکل دارد و در سختیقهرمان پیر بر پرورد

پس در این صورت خداوند » یارب«پروردگارش هیچ واسطه اي ندارد جز اینکه بگوید: 
 » را اجابت کردم.ات  ام! خواسته اي بنده«گوید:  می هم

 قهرمان جنگ زالقه

م و نصرت یوسف بن تاشفین با لشکر بزرگ خود براي جهاد با دشمنان اسال
مسلمانان از دریا عبور کرد و خبر به آلفونسو پادشاه صلیبیان رسید. او هم به نوبه خود در 
سراسر اروپا و اسپانیا براي جنگ اعالن عمومی کرد. که در پی آن هزاران داوطلب از 
اسپانیا و فرانسه و ایتالیا و مقر پاپ مسیحیت به سوي او سرازیر شدند. وقتی که آلفونسو 
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اي طوالنی براي یوسف بن تاشفین نوشت  نین دید به پیروزي خود مطمئن شده و نامهچ
و به وي گوشزد کرد که با سپاه گران خود به زودي او را شکست خواهد داد. اما این 

» به زودي خواهی دید.«قهرمان شجاع ما در پایین نامه آلفونسو فقط سه کلمه نوشت: 
ویا برق او را گرفت و دریافت که با یک فرمانرواي وقتی آلفونسو این جمله را دید گ

 باشد.  می مصمم و با اراده روبرو

ق که روز جمعه بود، سرزمین اندلس شاهد یکی از 497رجب سال  12در روز 
بین مسلمانان و مسیحیان بود. مسلمانان اندلس و مغرب  ها جنگ ترین بزرگترین و هولناك

سالگی رسیده بود ولی  80که به مرز » بن تاشفینیوسف «تحت فرماندهی قهرمان مجاهد 
 جنگید و با شمشیر آخته در میان صفوف سربازان خود می مانند یک جوان پرشور

کرد و از سوي دیگر مسیحیان اسپانیا و ایتالیا و  می را به جنگ تشویقها  آن تاخت و می
. نبرد به اوج شدت پادشاه اسپانیا قرار داشتند» آلفونسوي ششم«فرانسه تحت فرماندهی 

کردند. یوسف بن تاشفین تاکتیک  می خود رسیده بود و هر دو سپاه به شدت مقاومت
ماهرانه اي اندیشیده بود وي قسمتی از سپاه خود را در پشت جبهه مستقر کرده بود و در 
نظر داشت سپاه صلیبی را به تدریج به سمت مؤخره سپاه خود بکشد و به یک بار سپاه 

پشت جبهه به قلب سپاه صلیبیان بتازد و چنین هم شد. وقتی که بدین ترتیب آماده در 
هم شکست، گردانی که از نگهبانان سیاه پوست تشکیل شده و مقاومت صلیبیان در

ها  آن جنگجویانی بسیار ماهر و جسور بودند به سپاه صلیبی یورش آورد و به طور قطعی
شان مسلمانان به پایان رسید. این از را در هم شکست. سرانجام جنگ با پیروزي درخ

 فضل خداوند بر آن قهرمان پیر یوسف بن تاشفین بود. 

 یک مصیبت براي قهرمان پیر 

» طلیطله«بعد از این پیروزي بزرگ در زالقه، مقرر بود که جنگ را تا استرداد شهر 
رسید که  ادامه دهند ولی در همان روز پیروزي در زالقه خبر تأسف باري به ابن تاشفین

ابوبکر  پیروزي را در کام او تلخ کرد و آن خبر در گذشت پسر بزرگ و ولی عهد وي،
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بود که در هنگام ترك مغرب او را به جانشینی خود گماشته بود. متعاقب آن یوسف بن 
تاشفین ناچار شده سریعا به مغرب بازگردد مبادا که بعد از درگذشت امیر آن اوضاع 

» معتمد بن عباد«سه هزار نفر از جنگجویان خود را تحت امر نابسامان شود. یوسف، 
 حکمران اشبیلیه گذاشت و خود به سرعت روانه مغرب شد. 

 فریادهاي اندلس

از بازگشت امیر یوسف بن تاشفین به مغرب هنوز چند ماهی نگذشته بود که مجددا 
ض تهدید فریاد کمک خواهی از مردم شهرهاي بلنسیه و مرسیه و لورقه که در معر

دانستند که بعد از خداي عزوجل هیچ  می صلیبیان بودند به وي رسید. مسلمانان اندلس
ها  آن دانستند که وي حتما به فریاد می یاوري جز امیر مجاهد یوسف بن تاشفین ندارند و

ق با سپاه خود به اندلس  481خواهد رسید. امیرالمسلمین مجددا در ربیع اول سال 
اندلس هم خواست که به وي ملحق شوند. در این سفر وي در نظر  بازگشت و از حکام

األسف  دات صلیبیان پاکسازي کند. ولی معداشت که سراسر منطقه شرق اندلس را از تهدی
امراي اندلس که اختالف زیادي با هم داشتند، نزد امیر از یکدیگر شکایت کردند و حتی 

با آلفونسو مکاتبه کردند تا این حمله مبارك مخفیانه ها  آن کار به جایی رسید که بعضی از
دید چگونه این امرا  می به شکست انجامد. این حوادث به شدت امیر را خشمگین کرد که

حرمت ندارد. لذا تصمیم ها  آن ضعیف شده و خون مسلمانان برايها  آن غیرت دینی
 گرفت به کشورش بازگردد. اما موضوعی دیگر خاطرش را آشفته کرده بود. 

 بزرگترین دستاورد این قهرمان 

ق. به کشورش بازگشت اما پی در پی خبر اوضاع ناگوار اندلس و  482امیر در سال 
ساله با نگاهی واقع بینانه به  80رسید. سرانجام این سلحشور پیر  می حکام سوء آن به وي

 آینده تصمیم گرفت که کار حکومت ملوك الطوایف اندلس را یکسره نموده و سراسر
اندلس را متحد و تحت حکومت مرابطین درآورد. بدون تردید این اقدام یوسف، 
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باشد. چه عواملی باعث شد که یوسف بن تاشفین این  می بزرگترین دستاورد حیات وي
 تصمیم حساس و بزرگ را اتخاذ کند؟ 

اولین و مهمترین علت حفظ دولت اسالم در اندلس و نجات آن از نابودي حتمی 
از اختالف امراي آنجا افسرده و  ن آغاز که یوسف پا به خاك اندلس گذاشت،بود.از هما

 اند. متأثر گشت و دید که چگونه سرگرم خوشگذرانی و فساد شده و از دین دور شده
گزاف خود را به زور به هاي  اسراف کاريهاي  دید که چگونه این امرا هزینه می بعالوه

کرد که آن زندگانی پوچ و  می المسلمین مشاهدهگیرند. امیر می عناوین مختلف از مردم
پرعیش و نوش امرا چگونه بر زندگی سایر مردم هم تأثیر گذاشته و کم کم مردم هم به 

گیرند. یوسف دریافت که ادامه این وضع سستی و رخوت را در  می آن زندگانی خو
که در نتیجه را از جهاد دور کرده ها  آن ارکان حیات مسلمانان اندلس خواهد آورد و

نخواهند توانست از سرزمینهاي خود در برابر صلیبیان دفاع کنند. و چنان خواهد شد که 
 دوباره همه این سرزمین به دست صلیبیان افتد و همه بار دیگر نصرانی شوند. 

علت دوم: یک دلیل استراتژیک بود که نشان از عمق فهم نظامی امیر مرابطین دارد 
به سرزمین ها  آن افتاد، پس از آن، می کرد و به چنگ صلیبیان می زیرا اگر اندلس سقوط

دوختند. بر این اساس اندلس براي مغرب یک دژ و سنگر دفاعی  می مغرب چشم طمع
شد و بسیار اهمیت داشت. امروز متأسفانه این دور اندیشی در حکام  می محسوب

ي عراق و افغانستان را با خشنودي یا با ناخشنودي کشورهاها  آن مسلمان وجود ندارد
بعنوان طعمه اي لذیذ براي صلیبیان رها کردند و گذشت ایام، عواقب ناگوار این اقدام را 
آشکار خواهد ساخت .ازهم اکنون آشکار شده که آمریکا چه خوابهایی براي اشغال 

هاي  خواندیم و از تجربه می سوریه و سایر کشورهاي اسالمی دیده است. اي کاش تاریخ
ق. این قهرمان پیر بزرگترین اقدام خود  483گرفتیم. در اوایل سال  می تگانمان درسگذش

 را آغاز کرد: متحد کردن اندلس و برانداختن حکمرانان ترسو و ذلیل ملوك الطوایف 

 کردند؟ می دانند که امراي ملوك الطوایف چه می آیا مسلمانان
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را براندازد و چقدر این کار ها  نآ طلبید که یوسف بن تاشفین ها می آن اعمال ننگین
ضرورت داشت. امراي اندلس با آلفونسوي ششم، فرمانرواي اسپانیا بر ضد مرابطین هم 

و روستاهاي زیادي را به آن ها  اموال فراوان و قلعهها  آن کردند. می پیمان شده و همکاري
 قی بمانند؟صلیبی تسلیم کردند. در این صورت آیا جایز بود که آن امراي ناخلف با

یوسف بن تاشفین از علماي بزرگ زمان خود نظیر امام محمد غزالی طوسی و 
متفقا فتوا دادند که واجب ها  آن طرطوشی و دیگران در این خصوص استفتاء کرد. همه

به ها  است ملوك الطوایف سرنگون شوند. حتی علما و فقهاي اندلس در این باره نامه
ق. در  495ق تا سال  483قب آن امیرالمسلمین از سال یوسف بن تاشفین نوشتند. متعا

سال سرگرم برانداختن ملوك الطوایف و متحد کردن اندلس شد و سرانجام  12حدود 
توانست این غده سرطانی خطرناك را از پیکره جهان اسالم جدا کند. در پی آن اندلس 

دتها صلیبیان را از خود اسالمی بار دیگر دورانی از اقتدار و شکوفایی را آغاز و براي م
 ناامید کرد. 

سالگی رسیده بود، متأثر  100این مجاهد بزرگ هنوز از آثار کهولت که اکنون به مرز 
را از آلفونسو باز » طلیطله«ق. تصمیم گرفت که شهر زیباي  491نشده بود. لذا در سال 

شهر را فتح کند.  پس گیرد. علیرغم اینکه در جنگ بروي پیروز شد. اما متأسفانه نتوانست
پس از آن بود که پسرش امیر علی را براي استقرار و ثبات اندلس امیر اندلس کرده و 

 خود به مغرب بازگشت. 

 وفات قهرمان بزرگ:

ق در سن یکصد سالگی (یک قرن کامل) این قهرمان شجاع  500دریکم محرم سال 
اندلس متحد کند و درگذشت همان کسی که توانسته بود امت اسالمی را در مغرب و 

اسالم صحیح را در اقصی نقاط مغرب پیاده نماید و شر جباران و ستمگران را از سر 
بندگان خدا کوتاه و تهدیدات صلیبیان را از مسلمانان اندلس دفع نماید و براي مدتی 

ي استرداد اسپانیا را متوقف کند و شوکت و شکوه مسلمانان مغرب را به ها جنگ طوالنی
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ه برساند. درست در زمانی که در مشرق جهان اسالم، امت اسالمی با ضعف و اعلی درج
بود که  می تفرقه روبرو بود و بیت المقدس به دست صلیبیان افتاده بود. اگر تقدیر چنان

شد و  می ي صلیبی عوضها جنگ یوسف بن تاشفین در مشرق باشد، قطعا سرنوشت
 کرد.  می مسیر تاریخ تغییر

داوند بر آن قهرمان باد که خداوند به واسطه او امت اسالمی را در رحمتهاي واسعه خ
 بخش بزرگی از جهان اسالم، نجات داد. 

 منابع و مآخذ: 

/ تاريخ ابن خلدون/ روض قىصخبار دول املغرب األنفح الطيب/ االستقصاء أل

لس/ ندسالم يف األاإل ةخبار املغرب/ دولأ/ املعجب يف تلخيص يةالقرطاس/ احللل املوش

/ وفيات سري أعالم النبالءعامل اليوم/ أالبيان املغرب/ الكامل يف التاريخ/ الروض املعطار/ 

 .سالميام اإلأعيان/ شذرات الذهب/ األ

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 بن زین العابدین بن حسین قیام زید

 . ق)ـه 122صفر  2(زمان: 

در کربال، اهل بیت در  61حسین رضی اهللا عنه به سال پس از شهادت حضرت امام
گرفتند و قیامی بر ضد دولت اموي برپا  می برخورد با حکومت بنی امیه جانب احتیاط را

هجري به 85نکردند. تااینکه زید فرزند امام زین العابدین رحمه اهللا قیام کرد. زید در سال 
و فضل، سردار علویان بود. در جوانی در دنیا آمد. آدمی پرهیزگار و متقی بود. در علم 

بالد شام و عراق در طلب علم و سماع حدیث به گردش پرداخت. بزرگترین استاد وي، 
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برادر بزرگتر وي امام محمد باقر بود، زید بیشتر علوم را از ایشان فرا گرفت. در حلقه 
تأثیر  ويهاي  درس واصل بن عطاء رئیس معتزله شرکت کرد و از افکار و اندیشه

 باشد.  می معتزلی در مبادي مذهب زیدي، جلوه گر وآشکارهاي  پذیرفت. تأثیر اندیشه

زید با شیوه اي که برادرش محمد باقر رحمه اهللا در پیش گرفته بود مخالف بود. زیرا 
ایشان زندگی خود را وقف عبادت و تعلیم و تعلم کرده بود و در سیاست و حکومت 

در امامت و حکومت بود. او خود را براي ها  به دنبال حق علوي کرد. زید اما نمی دخالت
دانست. لذا از بالدي به  می شایسته تر و مستحق ترها  امامت و حکومت جامعه از اموي

کرد. زید فردي شجاع و با  می بالد دیگر رفته و مردم را براي حمایت از خود دعوت
ربود و جاللت و مکانت وي  می راهیبت بود. بویژه سیماي زیبا و شکوهمند وي دلها 

 کرد. می جانها را شیفته خود

آغاز کار قیام زید زمانی بود که حادثه اي در عراق اتفاق افتاده بود و زید را در سال 
خواستند که به کوفه برود و در دادگاه در خصوص آن دعوا، شهادت بدهد. زید  121

موال هنگفتی به وي عطا کرده و او متهم شده بود که والی مخلوع عراق (خالد قسري) ا
را تصاحب کرده است. زید در دادگاه از این اتهام تبرئه شد اما پس از آن به ها  آن هم

مدینه برنگشت و در همان کوفه مقیم شد. در کوفه بود که رؤساي شیعه او را فریفته و 
خروج بر  وادارش کردند که مردم را به امامت و حکومت خود دعوت کند و با او براي

ضد حکومت بنی امیه بیعت کردند. به روایتی چهل هزار نفر از شیعیان کوفه با وي بیعت 
کردند. زید به عده فراوان پیروان خود فریب خورد و نصیحت خیرخواهان و مخلصان که 

به زید یادآوري کردند که همین ها  آن داشتند نپذیرفت. می او را از خیانت شیعیان برحذر
ه با پدرانش امام حسین و امام علی رضی اهللا عنهما هم بیعت کرده بودند اما شیعیان کوف
را تنها گذاشتند و حتی آنهارا به دشمن تسلیم کردند. اخبار تحرکات ها  آن در روز نیاز

زید به والی جبار و ظالم عراق یوسف بن عمر، رسید. یوسف هم فورا دست به کار شد 
د و پسرش یحیی پرداخت. والی عراق کار تعقیب و و به تعقیب سران قیام بویژه زی



 صفحاتی از تاریخ اسالم   22

کرد. از این رو زید ناچار شد که هر چه  می ردیابی زید را بسیار شدید و جدي پیگیري
زودتر و قبل از فراهم شدن همه اسباب الزم قیامش را آغاز کند. لذا جلسه اي با رهبران 

شیعه نظر زید را درباره  شیعه براي هماهنگی تشکیل داد. در آن جلسه ناگهان رهبران
دعاي خیر کرد ها  آن حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اهللا عنهما پرسیدند: زید براي

هیچ فردي از اهل بیت را ندیده ام «طلب رحمت کرد و ادامه داد: ها  آن و از خداوند براي
آمرزش خواسته اگر ها  آن مگر اینکه براي آن دو طلب رحمت کرده و از خداوند براي

از اینجاست که در مذهب » براي خالفت مستحق تر بوده ایم.ها  آن چه ما اهل بیت از
زیدیه معتقدند که حضرت علی از ابوبکر و عمر رضی اهللا عنهما افضل است ولی هرگز 

کنند. شیعیان به وي گفتند: پس تو چرا برضد این  نمی آن حضرات را سرزنش و بدگویی
ا ترك کرده و تنهایش گذاشتند و مدعی شدند که: امام سپس او ر اي؟ حاکمان قیام کرده

ه. ق در گذشته  115ما جعفر صادق فرزند محمد باقر رحمه اهللا هستند. امام باقر در سال 
بود و از آن رود، شیعیان به دو گروه شیعه جعفري و شیعه زیدي تقسیم شدند زیدیان 

 بته در اقلیت بودند.کسانی بودند که آرا و افکار زید را قبول داشتند و ال

بعد از این گفتگوي تلخ و دردناك علیرغم اینکه بسیاري از شیعیان از او کناره گرفته 
آغاز کرد. اخبار قیام زید  122و از اطرافش پراکنده شده بودند قیام را در یکم صفر سال 

زام به والی عراق رسید. متعاقب آن سپاه بزرگی را براي سرکوب قیام زید و پیروانش اع
مرد داشت. جنگی نابرابر آغاز شد و زید و همراهانش یک روز تمام  318کرد. زید فقط 

پایداري کردند. در روز دوم به دستور یوسف بن عمر، تیراندازان بارانی از تیرهاي مرگبار 
بر مردان زید ریختند. تیري در آن میان بر سر زید اصابت کرد و ساعتی بعد به حیات زید 

اینچنین شد که قیام زید به همان سرعتی که آغاز شده بود سرکوب شد. امام خاتمه داد. 
صلی اهللا علیه  -عجله و شتاب، اهل بیت پیامبر«زهري در این باره چه خوب گفته است: 

قتل زید، مصیبت دیگري بر مصائب اهل بیت افزود و » را به کشتن داده است. -و سلم
 فاجعه تازه اي براي مسلمین بود. 
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 جم: ابو یحییمتر

 مصدر: سایت نواراسالم
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 هاي شرعی مصر الغاي دادگاه

 م)1955سپتامبر  21 – ـه 1375صفر  4(زمان: 

رهبران انقالب سوسیالیستی و سکوالر ژوئن (انقالب افسران آزاد مصري) دادگاههاي 
دند! بعالوه شرعی را ملغی اعالم کرده و این محاکم را به دادگاههاي عمومی ضمیمه کر

همه قوانین جزائی و مدنی مربوطه را نیز ملغی کردند و حتی دعاوي احوال شخصیه از 
هاي عمومی قبیل احکام ازدواج و طالق و ارث و وقف و والیت و قیمومت را به دادگاه

ارجاع دادند که با قوانین وضعی (عموما قوانین حقوقی کشورهاي اروپایی بخصوص 
 د.کردن می فرانسه) حکم

این تصمیم ظالمانه را که دشمنان اسالم در طول قرنهاي متمادي موفق نشده بودند بر 
مسلمانان تحمیل کنند رهبران انقالب مصر به یک بهانه واهی اتخاذ کردند. طبقه حاکمه 

را متهم کردند » ضیل«و شیخ » سیف«مصر دو تن از قضات محاکم شرعی به اسامی شیخ 
تا در دادگاه به نفع وي حکم صادر کنند اند  ار همخوابی شدهکه از یک زن مطلقه خواست

ولی البته آن دو از این بهتان مبرا بودند و این ماجرا توطئه اي بود از جانب رهبري 
شرعی را به این بهانه تعطیل کنند. قبل از این ماجرا هم هیأت هاي  انقالب تا دادگاه

 . زیاد چیده بودها  حاکمه انقالب از این دسیسه

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 
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 داران بزرگ مصر)  قتل عام ممالیک (زمین

 )م 1811مارس  1 – ـه 1226 صفر 5(
م ناپلئون بناپارت، سردار معروف فرانسوي کشور مصر را که در آن  1798در سال 

دولت عثمانی یکی از رفت، تصرف کرد لذا  می زمان جزئی از امپراطوري عثمانی به شمار
سرداران مشهور خود بنام محمد علی پاشا را براي باز پس گیري مصر به آن سرزمین 

را از مصر بیرون راند و با جلب رضایت ها  اعزام کرد. وي با کمک مردم، فرانسوي
سلطان عثمانی برمصر حکومت کرد و سلسله خدیوان را تأسیس کرد. محمد علی از 

د که همه رقیبان خود را از میان بردارد. حتی همان کسانی را که همان آغاز کارش کوشی
و رسیدن وي به منصب فرمانروایی به وي کمک کرده بودند ها  در بیرون راندن فرانسوي

از قبیل علما و رؤساي دانشگاه االزهر و طرفداران آلبانیاي تبار خود (محمد علی خودش 
کرد. البته قدرتمندترین دشمنان محمد علی یک آلبانیایی بود) را سرکوب و قلع و قمع 

حاکمان مصر بودند و  ها، ممالیک بودند .این ممالیک قبل از فتح مصر بوسیله عثمانی
 اکنون زمینداران بزرگ مصر بودند که از سالیان دراز دهقانان فقیر مصري را استثمار و از

 .)1(خالص شودها  آن کردند. محمد علی بارها تالش کرد که از شر می بهره کشیها  آن
کردند او  می ولی از آنجا که ممالیک در جنگ با محمد علی از روش جنگ و گریز پیروي

را از بین ببرد. ولیکن از آنجا که فردي بسیار شیاد و زیرك ها  آن هرگز موفق نشده بود که
 بود و براي رسیدن به هدفش از هیچ وسیله اي روي گردان نبود، سرانجام از یک حیله

ناجوانمردانه استفاده کرد. از این قرار وقتی که پسرش ابراهیم پاشا را براي جنگ با 
سلفیان حجاز (پیروان امام محمد بن عبدالوهاب که در آن هنگام حجاز را تصرف کرده 

 تاريخ جربيت، التاريخ اإلسالمي، تاريخ الدولة العثامنية، قطور احلركة القومية.رجوع کنید به:  -1
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بودند) فرستاده بود مهمانی بزرگی ترتیب داد و بزرگان و روساي ممالیک را به آن دعوت 
م. بود.  1811مارس  1هـ  1226صفر  5لعه معروف قاهره در روز کرد. این مهمانی در ق

وقتی که همه مهمانها وارد قلعه شدند، سربازان محمد علی در قلعه را بسته و از تمام 
ها  آن مرگبار به سمت مهمانان باریدند. در پایان فقط یکی ازهاي  جهات بارانی از گلوله

یوار قلعه به پایین پرتاب و فرار کرده و نجات بنام امین بک توانست با اسب ،خود رااز د
پیدا کرد، بقیه همه کشته شدند. سربازان با برنامه قبلی پس از این واقعه به جستجوي 
خانه به خانه پرداختند و بازماندگان ممالیک را هم به قتل رساندند. به این ترتیب محمد 

ص شد. و خداوند عزوجل علی با شدیدترین و رذیالنه ترین روش، از شر ممالیک خال
یک گروه ستمکار رابوسیله یک ستمکار دیگر از بین برد. همه این بالها نتیجه اعمال 

 خودشان بود.
 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
IslamTape.Com 

 وفات سلطان آلب ارسالن سلجوقی

 م.) 29/11/1072 –ق  465ربیع اول  10(

د بن میکائیل بن سلجوق ملقب به سلطان جهان سلطان آلب ارسالن محمد پسر داو
بعد از وفات عمویش طغرل موسس سلسله سلجوقیان به تخت نشست. طغرل و 
سلجوقیان بودند که خالفت سنی عباسی را از شر دولت آل بویه شیعه مذهب نجات 

 .)1(دادند

تاريخ الدولة السـلجوقية،  وفيات األعيان،، سري أعالم النبالء، املنتظم، البداية والنهايةمل يف التاريخ، الكا -1

 .سالمأيام اإل
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د آلب ارسالن فرماندهی برجسته و ماهر بود که شوق زیادي به جهاد داشت. با وجو
بود و بیشتر عمر  می در نزدیکی تهران بود ولی کمتر در آنجا» ري«آنکه پایتخت وي شهر 

خود را در جنگ بود. عالقه شدیدي به نشر اسالم در بین قبائل ترك و بالد ارمنستان و 
ي وي رنگ خالص اسالمی داشت و سرزمینهاي زیادي از قبیل ها جنگ روم داشت تمام

 د.گرجستان کنونی را فتح کر
آلب ارسالن مانند همه سلجوقیان داراي عقیده صحیح اسالمی بود. وي به شدت از 

کرد. از همین رو  می بدعت و بویژه بدعت روافض و اسماعیلیان متنفر بود و با آن مبارزه
کرد تا دولت فاطمیان اسماعیلی مصر را براندازد. آلب ارسالن چنان کرد  می بسیتار تالش

شریفین و شام که سالها بود خطبه نماز جمعه بنام خلیفه فاطمی  که باردیگر در حرمین
خواندند. فاطمیان در  می شد، اکنون خطبه به نام خلیفه سنی عباسی می مصر خوانده

را به اذان اضافه کرده بودند و الب » حی علی خیر العمل«حرمین شریفین و شام جمله 
 ارسالن دوباره اذان سنی را مرسوم کرد.

خدمت الب ارسالن محمد به اسالم، پیروزي درخشان وي بر امپراطور روم  بزرگترین
رومانوس «م بود. وي  1070ق  463در جنگ بزرگ و سرنوشت ساز مالزگرد به سال 

امپراطور روم را که به سرزمینهاي اسالمی هجوم آورده بود را به اسارت گرفت. » چهارم
اط سرنوشت ساز در تاریخ جهان عموما و آن جنگ نقشه جهان قدیم را تغییر داد و از نق

 رود.  می در تاریخ روابط مسلمانان با مسیحیان خصوصا به شمار
الب ارسالن علیرغم اقتدار و شدت و حضور دائمی وي در جهاد، ولی در زندگی، 
 شخصیتی مهربان و رئوف داشت با فقرا هم نشین بود و بسیار به درگاه خداوند دعا

نعمتهایی بود که خداوند به وي عنایت کرده بود. در هر ماه رمضان کرد و سپاسگذار  می
داد. و وزیرش خواجه نظام الملک، بهترین یاور و مددکار وي در  می هزار دینار صدقه 15

ق  465ربیع االول  10حکومت و جهاد بود. این سلطان بزرگ سرانجام در روز شنبه 
کشته شد چنین است که » خوارزمییوسف «به دست یک نفر شورشی بنام  29/11/1072
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کند تا  می بینیم دستان خیانت و فریب، قهرمانان و فرماندهان مسلمین را ترور می همواره
 جلوي پیشرفت و سیادت مسلمانان را بگیرند. 

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 سلطان قدرتمند عثمانی  -وفات سلطان سلیمان قانونی

 م.) 2/10/1566 – ـه 974ربیع األول  8: (زمان

بزرگترین و باتدبیرترین سلطان عثمانی که دوره حکومت وي طوالنی ترین دوره در 
تاریخ عثمانی بوده و وسعت امپراطوري عثمانی به اوج خود رسیده بود؛سلطان سلیمان 

بایزید اول  خالدبن سلیم اول بن بایزید دوم بن محمد فاتح بن مراد دوم بن محمد اول بن
 باشد. می بن اورخان بن عثمان (موسس حکومت عثمانی)

(در شرق ترکیه امروز) زمانی که پدرش والی شهر بود به  )1(سلیمان در شهر طرابوزان
م به سلطنت رسید و در عین  1520/هـ  926دیده به جهان گشود و در سال هـ  900سال 

کشور از خود نشان داد و با اقتدار شورشهاي جوانی لیاقت و تدربیر و اراده عالی در اداره 
داخلی را که در اوائل سلطنت وي بروز کرده بود سرکوب کرد و جزیره رودس در 

پادشاه پیمان شکن مجارستان را شکست داد و به اطریش » گاگلیو«مدیترانه را فتح کرد و 
 لشکر کشید و چیزي نمانده بود که پایتخت آن، وین را فتح کند.

ته ترین اقدامات سلطان سلیمان، توجه زیاد وي به شمال آفریقا بود چنانکه از برجس
لیبی و تونس و الجزائر را به امپراطوري ضمیمه کرد و براي مدتی مغرب را هم در اختیار 

، عوامـل هنـوض و ٨سـالمي ج ، التاريخ اإلةالعلي ةسالطني آل عثامن، تاريخ الدول، تاريخ الدولة العثامنية -1

 ة.العثامني ةدولسقوط ال
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که پس از سقوط غرناطه آخرین پایگاه اسالمی  -گرفت. بویژه وي به مسلمانان اندلس
بردند و از سوي محاکم  می وار و دردناکی به سردر وضعیت دشهـ  892اندلس در سال 

تفتیش عقاید براي پذیرش مسیحیت به شدت تحت فشار قرار داشتند کمکهاي زیادي 
کرد. سلیمان با تمام قدرت کوشید که شارلکان؛ امپراطور اسپانیا که در واقع قدرتمندترین 

الش کرد بین او و پادشاه رفت را در شرایط دشواري قرار دهد.لذا ت می شاه اروپا به شمار
اختالف اندازد تا بدین وسیله در صف متحد اروپا شکاف ایجاد » فرانسواي اول«فرانسه 

کند. وي در این راستا با فرانسوابر ضد شارلکان پیمان بست. همچنین در دوره سلیمان 
سیا قلمرو امپراطوري به نهایت توسعه خود رسید چنانکه در سه قاره اروپا و آفریقا و آ

 کشیده شده بود. 
پایتخت کشور –در این دوران شبه جزیره بالکان به تصرف عثمانیان در آمد. بلگراد 

فتح شد و مساجد متعددي در آن بنا شد. آذربایجان ایران به تصرف  -کنونی صربستان
 در آمد. بعالوه سلطان سلیمان چند بار، صفویان را شکست داد.ها  عثمانی

به معناي آن نیست که او اند  گمان کردهها  مان چنانکه بعضیلقب قانونی براي سلی
قوانین شریعت اسالمی را کنار گذاشته و به جاي آن قوانین وضعی خودش را برکشور 
حاکم کرد بلکه وي براي اداره کشور تشکیالت منظم و قوانین مدونی بر قرار ساخت و 

کنترل بیشتري بر والیان اعمال کرد تقسیمات ایالتی را دقیقتر کردو در ایالتهاي دوردست، 
و مستقیما براداره امور کشور نظارت داشت. از این رو مورخان غربی او را سلطان 

 اند. سلیمان با شکوه نامیده
البته الزم به ذکر است که انتقاداتی هم بر سلیمان وارد شده چنانکه گفته اندوي تحت 

ار داشته و با اشاره او به یهودیانی که قر» روکسالن«تأثیر همسر روسی یهودي االصل خود
از اسپانیا اخراج شده بودند اجازه داده که در سرزمینهاي امپراطوري عثمانی سکونت 

برانگیخته » مصطفی«کنند. بعالوه این افعی یهودي، سلیمان را بر ضد پسر و ولی عهدش 
هد شود. اگر ولی ع» سلیم دوم«و طی توطئه اي مصطفی را قربانی کرده تا پسر خودش 
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 بود، صفحات زندگی سلیمان قانونی، پیراسته و بدون عیب نمی این لغزشهاي سلیمان
 بود. می

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 استقالل اندونزي 

 )م. 1949دسامبر  27 –ق  1369ربیع االول  7(
شرق آسیا که متشکل از به سبب موقعیت جغرافیایی مجمع الجزایر اندوزي در جنوب 

باشد، از زمانهاي قبل از اسالم تا آمدن استعمار،  می هزاران جزیره مستقل و پراکنده
بیشتر این حکومتهاي مستقل و پراکنده تا قبل از  اند. حکومتهاي زیادي بر آن تسلط داشته

 آمدن استعمار، اسالم آورده بودند. 
از زمان ها  د، پرتغال بود. پرتغالیاولین کشور استعمار گري که وارد اندونزي ش

 917حضور مسلمانان در اندلس کینه و عداوت شدیدي با مسلمانان داشتند لذا در سال 
به تسلط آن را  ق پس از نبردهایی شدید و نابرابر با ساکنان اندونزي، بسیاري از جزایر

را گرفت.  ق جاي پرتغال 988خود درآوردند. ولی به زودي استعمار اسپانیا در سال 
اسپانیا هم زیاد دوام نیاورد و هلند جایگزین آن شد که قرنها خود را بر مسلمانان 

 اندونزي تحمیل کرد.
نظیري بر ضد استعمار هلند که  بی يها قهرمانی ي دلیرانه وها جنگ مسلمانان اندونزي

 به شدت کشورشان را تحت سیطره خود گرفته بود، به راه انداختند. هلند به کشور
دوشید. سیطره بر سرزمین پر  آن را می کرد که دائما می اندونزي مانند گاوي شیرده نگاه

خیر و برکت و ثروتمند اندونزي باعث شده بود که هلند در بین کشورهاي اروپایی 
ازموقعیت بهتري برخوردارشود. علماي اسالمی، قیامهاي مردمی بر ضد استعمار را 
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لستان هم که به سرزمین اندونزي چشم طمع دوخته بود، کردند و از سویی انگ می رهبري
در رقابت با هلند وارد اندونزي شد. اما پس از مدتی کشمکش این دو کشور توافق 
کردند که اندونزي مال هلند باشد و آفریقاي جنوبی متعلق به انگلیس و هیچ کدام در 

 مستعمرات دیگري دخالت نکند. 
ی سهاب و تنکو عمر از برجسته ترین قهرمانان و شیخ مصطف» دیبو نیجورو«امیر 

روند. بعد از جنگ جهانی اول مبارزان اندونزي  می جهاد اسالمی اندونزي به شمار
تصمیم گرفتند که مبارزات خود بر ضد استعمار را یکپارچه کرده واز تفرقه بپرهیزند. 

مختلف هاي  صهجمعیتها و احزاب اسالمی زیادي تأسیس کردند که در عرها  آن بعالوه
کردند. هلند براي مبارزه با احزاب  می اجتماعی، سیاسی، آموزشی و خیریه فعالیت

تفرقه «اسالمی و سرکوب قیام مردم اندونزي به همان سیاست معروف استعمار یعنی 
روي آورد. در این راستا هلند بین احزاب اندونزیایی اختالف » انداز و حکومت کن

ضاله و منحرف قادیانیت را که از سرسخت ترین دشمنان اسالم انداخت و از سویی فرقه 
رود از شبه قاره هند به اندونزي آورد و براي انتشار آن بسیار کوشید. تا اینکه  می به شمار

جنگ جهانی دوم آغاز شد و ژاپن جنوب شرق آسیا را به تصرف خود درآورد. در سال 
د از آنجا خارج شد. دول متفق در اندونزي جزو متصرفات ژاپن شده و هلنهـ  1361

وعده دادند که اگر براي بیرون راندن ژاپن از جنوب ها  جنگ جهانی دوم به اندونزیایی
استقالل خواهند داد. از این رو ها  آن شرق آسیا به متفقین کمک کنند، بعد از جنگ به

ام ژاپن مردم اندونزي سرسختانه در مقابل اشغالگران ژاپنی مقاومت کردند و سرانج
شکست خورد. ولی دوباره هلند اشغالگر با کمک و حمایت سایر دول استعمارگر به 

 !)1(اندونزي بازگشت

 .ةندونيسيا املعارصأاملعارص، صفحات من تاريخ تاريخ آسيا احلديث و ؛١٩ج  سالميالتاريخ اإل -١
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م در  1945 –ق  1364رهبران مسلمانان اندونزي از تمام جزایر این کشور در سال 
» ماشومی«پایتخت اندونزي اجتماع کرده و یک سازمان اسالمی متحد بنام  -جاکارتار
زه با استعمار هلند تشکیل دادند. در مقابل استعمار صلیبی هلند، عناصر سکوالر براي مبار

از قبیل کمونیستها و ملی گراها را از میان شخصیتهاي اندونزیایی برکشید تا حکومت را 
را نسبت به خود بعد از استقالل هم ها  آن تسلیم کند. تا ضمنا بدین وسیله نوکريها  آن به

 به این ترتیب استقالل اندونزي فقط در حد مرکب روي کاغذ باقی تضمین کرده باشد. و
 ماند و واقعیت نداشت.  می

استعمار هلند کوشید که اندونزي را به دو قسمت مستقل تقسیم کند ولی مجاهدان 
ي شدیدي بر ضد هلندیان به ها جنگ حزب ماشومی که از نیرنگ هلند با خبر شده بودند،

خروشید. در اثر این  می م ملت اندونزي یکپارچه بر ضد هلندراه انداختند چنانکه تما
حمالت دلیرانه و مقاومت سلحشورانه مسلمانان اندونزي سرانجام کشور اشغالگر هلند 

م از اندونزي عقب نشینی کرد و این کشور  1949دسامبر  27 -ق 1369ربیع اول  7در 
 استقالل یافت. 

 مترجم: ابو یحیی
 ممصدر: سایت نواراسال
IslamTape.Com 

 تأسیس حکومت فاطمیان در مصر 

 م) 24/12/909 –ق  ـه 297ربیع االخر  4(

فرقه شیعی اسماعیلی باطنی فعال ترین فرقه شیعی براي انتشار دعوت خود بود 
کردند با افزودن بر پیروان خود به تدریج یک خالفت علوي بوجود  می .اسماعیلیان تالش

یعی اسماعیلی باطنی خود را در جهان اسالم نشر دهند. در آورده و از طریق آن مذهب ش
نیمه قرن سوم هجري امام اسماعیلیه، چهار داعی داشت. دو نفر در مغرب آفریقا به 
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نامهاي حلوانی و ابوسفیان و دونفر در یمن به نامهاي ابن حوشب و ابو عبداهللا شیعی. 
رفت. وي موسس حقیقی دولت  می این ابوعبداهللا مهمترین داعیان اسماعیلی به شمار

شود. چنانکه ابومسلم خراسانی موسس حقیقی دولت عباسیان به  می فاطمی محسوب
یک سرنوشت پیدا کردند هم ابومسلم و هم ها  آن رود. جالب است که هر دوي می شمار

 ابوعبداهللا به دست سرور خودشان به قتل رسیدند!! 
حلوانی، امام مهدي امام اسماعیلیان از  بعد از وفات داعیان مغرب یعنی ابوسفیان و

ابوعبداهللا خواست که به مغرب برود و مرحله جدید دعوت اسماعیلیان را آغاز کند. 
مرحله جدید آن بود که آشکارا مردم را به اسماعیلیه دعوت دهند و پیروان خود را براي 

ر موسم حج با شورش بسیج و مسلح نمایند. متعاقب آن ابوعبداهللا هم به مکه رفت و د
نزدیک ها  آن حجاجی از قبیله بربر کتافه دیدار کرد و با تظاهر به زهدا و تقوا خود را به

کرد. آن بربرها هم او را گرامی داشته و طرفدارش شدند و همراه گروه خود کردند. و در 
وارد مغرب شد و تا سال هـ  288سفر بازگشت او را با خود به مغرب بردند. او در سال 

را براي بیعت با امام مهدي و ها  آن قبایل بربر را به سوي اسماعیلیان دعوت داده و 291
نصرت اهل بیت فراخواند. وقتی که پیروان وي زیاد شدند مرحله بسیج و تجهیز سپاه 

شهرهاي زیادي را هـ  297جنگ را آغاز کرد. تا سال هـ  291خود را آغاز کرد و از سال 
به تصرف خود درآورد. حکومتهاي زیادي از قبیل بنی مدرار در  در مغرب و شمال آفریقا

سجلماسه و بنی رستم در تاهرت و بنی اغلب در تونس را برانداخت. پس از آن مهدي از 
ربیع  4محل اقامت خود در سلمیه شام به مغرب آمد و به ابوعبداهللا ملحق شد. وي در 

ه تونس شد و از منبر جامع آن سقوط به همراه ابوعبداهللا وارد شهررقادهـ  297االخر 
سلسله بنی اغلب و قیام دولت خالفت فاطمی را اعالم کرد. وي از همان روز خود را 

 .)1(امیرالمومنین عبیداهللا مهدي نامید

 رة،، النجـوم الزاهـ١ج  ةسـالمي، املنـتظم يف التـاريخ، تـاريخ مرصـ اإلةالنهايـو ةالكامل يف التـاريخ، البدايـ -١

 .، السلوك مقريزيءاتعاظ احلنفا
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 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم
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 وفات برکاي خان؛ نخستین پادشاه مسلمان مغول

 م.) 20/1/1267 -ق 665ربیع اآلخر  15(

برکاي خان نخستین پادشاه مغول است که اسالم آورده است. او ابوالمعالی ناصرالدین 
پسر جوجی پسر چنگیزخان مغول نخستین کس از فرزندان چنگیز است  )1(برکاي خان

گشت  می پایتخت مغوالن، باز» قره قروم«که اسالم آورده است. برکاي هنگامی که از شهر 
را اسالم آورد. چنگیز خان قبل از مرگ، قلمرو وسیع خود را بین چهار در شهر بخا

فرزندش تقسیم کرد. اسیاي مرکزي و روسیه را به فرزندان جوجی داد زیرا خود جوجی 
 »اردوي زرین«قبل از مرگ پدرش مرده بود. سرزمین فرمانروایی فرزندان جوجی را 

که در کشور  -ندکه در شهر قره قورمنامیدند. همه خانات مغول تابع خان بزرگ بود می
یافت خوانین  می اقامت داشت . هر گاه خان بزرگ وفات -مغولستان کنونی قرار دارد

مغول در قره قورم جمع شده و کسی دیگر از خاندان چنگیز را به عنوان خان بزرگ 
د. در آن برادر بزرگتر برکاي فرمانروا بو» باتو«کردند. در سرزمین اردوي زرین  می انتخاب

هنگام قرار بود خانی دیگر بر کرسی خان بزرگ بنشیند و برکاي براي حضور در آن 
مراسم رفته بود. در بازگشت در شهر بخارا با یکی از علما مالقات کرد و بالفاصله اسالم 

بود که پس از » رسالت دختر خوارزم شاه«آورد. یکی از همسران جوجی پدر برکاي 
یان بوسیله مغوالن به اسارت در آمده و همسر جوجی شده تصرف قلمرو خوارزمشاه

، شـذرات ة، النجـوم الزاهـر، البداية والنهايـة٧سالمي ج ريخ اسالم، التاريخ اإلطلس تاأرجوع کنید به:  -1

 .املامليك، السلوك، مفرج الكروبيوبيني والذهب، تاريخ األ
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بود. برکاي او را در منزل پدرش دیده بود و از وي متأثر بود لذا پس از مالقات با آن 
ق. پیروزي بزرگی براي  648عالم، خیلی زود اسالم آورد. اسالم آوردن برکاي در سال 

 اسالم و مسلمین و هم براي خود مغوالن بود. 
ق رهبر مغوالن اردوي زرین شد و با اسالم آوردن  653برکاي خان در سال سلطان 

وي گروه بزرگی از مغوالن ارودي زرین اسالم آوردند. او یک مسلمان واقعی بود و 
داد او آنقدر پایبندعقیده توالو تبرا  می شدیدا به دین اسالم و سرنوشت مسلمانان اهمیت

بینیم. برکاي خان نقش بزرگی در  نمی مسلمانان امروز در بسیاري ازآن را  بود که ما نمونه
ایلخان ایران که دشمن  -خدمت به اسالم و مقابله با طاغوت بزرگ مغولی، هوالکو

کوشید که از حمله مغوالن به  می داشت. برکاي سالها -سرسخت اسالم و مسلمین بود
اد را به تأخیر اندازد. بغداد جلوگیري کند و بارها با هوالکو جنگید تا حمله وي به بغد

وي بر هوالکو باعث تضعیف قدرت و شوکت هوالکو در بین مغوالن شد و هاي  پیروزي
کرد که وحدت  می منجر به بیماري صرع در هوالکو شد. از سوي دیگر برکاي خان تالش

براي جانشینی خان بزرگ اختالف ها  آن مغوالن بت پرست را از بین ببرد و در بین
آن طرف روابط برادرانه و صمیمانه اي با حکومت ممالیک در مصر برقرار کرد اندازد. از 

و روابط بسیار دوستانه اي با سلطان بیبرس فرمانرواي ممالیک داشت. وي حتی قبل از 
سقوط بغداد با مستعصم آخرین خلیفه عباسی بیعت کرد. برکاي خان حتی با ممالیک بر 

ز شدت عالقه به برکاي نام وي را بر پسر بزرگ کرد و بیبرس ا می ضرر مغوالن همکاري
خود نهاد. برکاي خان تا آخر حیات پر بار خودش خیرخواه اسالم و مسلمین بود. از 

را با » سراي«کرد و قلبا و جسما دوستدار اسالم بود. وي شهر  می حقوق مسلمانان دفاع
آن شهر دعوت کرد و  معماري اسالمی بنا کرده و پایتخت خویش کرد. علما و فقها را به
 چنان شد که سراي به یکی از بزرگترین شهرهاي زمان تبدیل شد. 

هنگامی  ـه 665ربیع اآلخر سال  15برکاي خان سرانجام پس از عمري پر برکت در 
که براي جنگ با اباقا پسر هوالکو به سوي ایران در حرکت بود، درگذشت. لذا در حالی 
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ارا داشت. امید است که با مرتبه شهدا از دنیا رفته در گذشت که نیت جهاد در راه خد
 باشد. رحمت خدا بر وي باد. 

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 اعدام استاد سید قطب 

 م.) 1966آگوست  1 – ـه 1385ربیع االخر  14(زمان: 

دیشه اي که و مؤلف مجموعه کتب فکري و ان» فی ظالل القرآن«صاحب تسیر مشهور 
هاي اسالمگراي معاصر تأثیر گذاشته، استاد ادیب سید  بر بسیاري از جنبشها و جماعت

از توابع استان » موشه«م. در روستاي  1906برابر با هـ  1324قطب ابراهیم در سال 
براي ادامه تحصیل به قاهره رفت و هـ  1338آسیوط در صعید مصر به دنیا آمد. در سال 

با دریافت لیسانس ادبیات از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد. وي  هـ 1352در سال 
قرار داشت و پس از فراعت از تحصیل بعنوان معلم در » العقاد«تحت تأثیر مکتب ادبی 

م. وزارت 1948ق مطابق هـ  1368روستاها و شهرهاي زیادي خدمت کرد. در سال 
خصوص روشهاي آموزش و  معارف مصر وي را همراه عده اي دیگر براي مطالعه در

پرورش در آمریکا به آن کشور اعزام کرد. سید قطب دو سال در آمریکا بود سپس 
برگشت و در وزارت معارف به سرعت ترقی کرده و به مقامات عالیه رسید و به مقام 

چند ماه پس از انقالب ژوئن، از هـ  1372کفیل وزارت معارف ارتقاء یافت. ولی در سال 
 تعفا کرد. مقام خود اس

سال بعد، پس از آنکه رسما به جنبش اخوان المسلمین پیوست، سردبیر مجله اخوان 
المسلمین، ارگان این حزب شد. سید قبل از آن هم با این جنبش همدل و همفکر بود و 
 پرشور و پر حرارت خواستار اصالح جامعه براساس اسالم و اخالق بود و بدان دعوت
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 به شمار» العقاد«سید قطب که از طرفداران مکتب ادبی  هـ 1367کرد. در سال  می
رفت از آن کناره گیري کرده و به اسالم و ادبیات و اخالق و آداب اسالمی و نشر آن  می

متمایل شد. سید قطب اولین کسی بودکه حرکت اخوان و الدعوه را با عقیده اسالمی 
ي را وارد جنبش اسالمگرایی مرتبط کرد، در واقع سید بود که بعد اصیل و عمیق عقائد

معاصر کرد و با شدت و صراحت تمام درباره اوضاع جوامع اسالمی گفت و نوشت و 
دوري این جوامع را از روش اسالم صحیح برمال کرد و نشان داد که چقدر از امور و 
ارزشهاي جاهلیت قدیم وارد زندگی و باور مسلمانان امروز شده است. وي در این 

هذا الدین، المستقبل «مهم فراوانی نوشت از جمله: هاي  و رساله ها کتاب خصوص
سید قطب نخستین کسی هم  )1(»لهذالدین، معالم فی الطریق، خصائص التصور االسالمی

بود که توجه مسلمانان را به این سو جلب کرد که دشمنان اسالم براي مشوه کردن و 
ه یک اسالم سکوالر که کاري به مسخ کردن حقایق دین اسالم و تبدیل اسالم حقیقی ب

ها  نشر این افکار و اندیشه اند. زندگی و سرنوشت مردم نداشته باشد به شدت در تالش
در جهان باعث شدکه سید قطب برجستگی خاصی بین رجال اسالمی و متفکران مسلمان 
پیدا کند. دیگر سید نه فقط در کشورهاي عربی و اسالمی چهره اي خاص و شناخته شده 

 ود بلکه در کشورهاي غیر اسالمی هم با افکار اسالمگرایی خود شناخته شده بود.ب
پس از انقالب (افسران آزاد مصري که به حکومت خدیوان مصر پایان داد و جمهوري 
عربی بوجود آمد) سید با انقالبیون سر سازش نداشت لذا در همان سال اول انقالب یعنی 

نی شد. دو ماه بعد آزاد شد اما به زودي بار دیگر م. دستگیر و زندا 1954 –هـ  1374
سال حبس محکوم شد. آنگاه با میانجی گري رئیس جمهور آن وقت  15بازداشت و به 

م. براي معالجه آزاد شد زیرا که در آن  1964 –هـ  1384عراق عبدالسالم عارف در سال 
دازي نظام حاکم مصر دستگیر موقع سید بیمار بود اما نه ماه دیگر به اتهام تالش براي بران

 .یولوي اثر رافعی ةسالمی ثورنقالب آمریکایی ژوئن) التاریخ اإلنگاه کنید: ثوره یلوي امریکیه (ا -1
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شد و در دادگاه به اعدام محکوم شد. متعاقب آن سیل تلگرافها و درخواستها از سوي 
روسا و پادشاهان و مسووالن کشورهاي اسالمی از سراسر جهان اسالم به سوي مصر 

خواستند سید قطب را آزاد کند. علماي اسالم از  می سرازیر شد که از نظام حاکم مصر
ابن باز رحمه اهللا مفتی عام عربستان از حاکمان مصر خواستند که سید را عفو کند. قبیل 

ولی مع األسف رئیس جمهور مصر جمال عبدالناصر این درخواستها را نپذیرفت و سید 
اعدام شد. قبل از  1966برابر آگوست هـ  1385ربیع االخر  14در صبحگاه روز دوشنبه 

امه اي در تعریف و تمجید از رهبري مصر بنویسد و اعدام از وي خواسته بودند که ن
این «تقاضاي عفو کند. ولی سید جمله اي گفت که برصفحه تاریخ ماندگار شد. گفت: 

پذیرد که حتی یک  نمی انگشت سبابه که در نماز به وحدانیت خدا شهادت داده، هرگز
سید قطب از قابل ذکر است که » کلمه در تمجید از حاکمی طاغوت و ظالم بنویسد.

جمله شخصیتهایی است که بگو مگوهاي بسیاري در اطراف وي برپاشده، عده اي در 
تعریف از وي غلو کرده و عده اي دیگر در حد افراط وي را نکوهش کرده و انتقاد 

ورزند و گروهی  می گروهی به شدت به وي دل بسته و نسبت به وي تعصب اند. کرده
د. حقیقت آن است که او هم یکی از رجال اسالمی دیگر در دشمنی با وي تعصب دارن

است که درباره وي هم همان قاعده معروف اهل سنت صادق است. چنانکه براي هیچ 
کس بعد از پیامبران علیهم السالم قائل به عصمت نیستیم بلکه معتقدیم کالم هر کسی هم 

علماي متخصص علوم توان با دلیل نپذیرفت. البته سید قطب از  می قابل قبول است و هم
شودکه در  می ي وي دیدهها کتاب اسالمی نبوده است و اشتباهات و لغزشهایی که در

چیزي نیست. شایسته آن است که از  ها کتاب مقایسه با فضائل و خوبی هاو فواید این
چشم پوشی کنیم. و واقعیت دیگر درباره ها  آن و فوایدها  لغزشها و خطاها به خاطر خوبی

د قطب آن است که وي از همه اتهاماتی که به وي زده شده از قبیل اینکه شخصیت سی
که مسلمانان را تکفیر کرده یا اند  وي را متهم به تعطیل صفات خدا کرده یا متهمش کرده

باشد. بعالوه خاتمه وي که به دست  می اینکه جاهل بوده، وي از همه این اتهامات مبرا



 صفحاتی از تاریخ اسالم   38

باشد. نهایتا اینکه  می دلیل شخصیت نیک ويیک حاکم طاغوت اعدام شد بهترین 
 آگاه تر است. ها  آن خداوند خودش از هر کسی به احوال بندگانش و عاقبت

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 وفات شاه عباس صفوي 

 م.) 1629ژانویه 19–ـه 1038جمادي االولی  24(زمان: 

رین و در عین حال ستمکارترین فرمانروایان سلسله شاه عباس کبیر یکی از قدرتمندت
باشد. عباس بن محمد بن طهماسب بن اسماعیل بن حیدر  می صفویه شیعه اثنی عشري

 باشد.  می )ـه 907-1135صفوي، پنجمین فرمانرواي حکومت صفوي (

با همدستی سران قزلباش (همان کسانی که حکومت صفوي را روي کار آوردند و 
دادند) پدرش را که بیمار بود کنار زده و خود در سال  می وي را تشکیلبدنه ارتش صف

از همان آغاز پیدایش حکومت صفوي، با حکومت عثمانی  .هـ بر تخت نشست995
بردند. صفویه نماینده مذهب شیعه  می دشمن بودند و دائما در کشمکش و نزاع به سر

نماینده اهل ها  ادندوعثمانید می بودند که اقلیت محدودي رادر جهان آن روز تشکیل
 شدند که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان را در جهان آن روز تشکیل می سنت محسوب

دادند. در زمانی که سلطان محمد پدر بیمار عباس فرمانرواي صفویه بود، اوضاع ایران  می
کرده و از فرصت استفاده ها  پریشان و هرج و مرج فراگیر شده بود. در آن فاصله عثمانی

در چند زد و خورد بر صفویان پیروز شدند و تبریز پایتخت، لرستان، کردستان، داغستان 
با عثمانیان هـ  998را اشغال کردند. وقتی که عباس به سلطنت رسید ناچار شد به سال 

معاهده اي امضا کرده و موقتا متار که جنگ کرده تا پس از سرو سامان دادن اوضاع 
 را از سر بگیرد. ها  آن نگ بانابسامان مملکت، ج
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عباس بعدازامضاي این معاهده، فرصت یافت که قبایل ازبک را که در شمال شرق 
کردند، به شدت سرکوب کند چنانکه بعد از آن حکومت از بکان  می ایران مزاحمت ایجاد

طعمه تزارهاي روسیه شد. بعد ها  آن شیبانی در سراشیبی سقوط افتاد و به آسانی مملکت
ارتش خود را نوسازي وتجهیز ها  ز آن در یک دوره آرامش پانزده ساله با کمک انگلیسیا

کرده، خود را مهیاي جنگ با عثمانیان کرد. در جنگ با عثمانیان توانست تبریز و ایروان 
(پایتخت کنونی ارمنستان) شروان (در کشور آذربایجان) را باز پس بگیرد و از شورشهایی 

استفاده و به آنجا لشکر کشی کرد در اثر  -آن هنگام تابعه عثمانی بوددر  -که در بغداد 
آن، حوادث خونینی در بغداد اتفاق افتاد که بسیاري قربانی شدند ولی عباس نتوانست 

 بغداد یا بصره را تصرف کند.

 شاه عباس، شیعه اي غالی و بسیار متعصب و دشمن لجوج اهل سنت به شمار
متخلف کشور خود قتل عامهایی از اهل سنت به راه انداخت و  رفت. چنانکه در نقاط می

در دشمنی با اهل سنت تا آنجا پیش رفت که با پادشاهان مسیحی اروپا برضد عثمانیان که 
رفتند هم پیمان شد. و در مسیر دشمنی با اهل سنت از  می نماینده اهل سنت به شمار

نصارا نفوذ و جایگاه ویژه اي در  اعطاي امتیازات و عطایا به مسیحیان باکی نداشت.
دولت عباس داشته و از چنان امتیازاتی برخوردار بودند که اهل سنت حتی از یک دهم 

 شرابها  آن کرد و همراه می و اعیاد مسیحیان شرکتها  آن برخوردار نبودند. در جشن
داد که  می کرد و به گروههاي تبشیر مسیحی اجازه می نوشید، کلیساها براي ایشان بنا می

را براي جلب حمایت مسیحیان در جنگ ها  این در ایران دین خود را تبلیغ کنند همه
 داد.  می برضد عثمانیان انجام

عباس صفوي بسیار کینه جو و خشن بود. حتی نزدیک ترین افراد و خویشان او از 
 خشم او آسوده خاطر نبودند. چنانکه پدربزرگ خود را کشت و چشمان دو پسر دیگر

سال حکومت توانست دولت  40خود را از حدقه در آورده و کورشان کرد. در طی 
صفوي را مقتدر و قلمرو امپراطوري را به حداکثر توسعه خود برساند و همه مناطقی را 
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که عثمانیان و ازبکان تصرف کرده بودند، باز پس گرفت. از دردناك ترین اقدامات 
ایران بود. چنانکه اکثریت ایران که در ابتداي کارنامه وي تغییر دادن ترکیب مذهبی 

صفویه اهل سنت بودند، عباس با توسل به زور و با کشتن صدها هزار نفر از اهل سنت، 
مذهب اکثریت را به تشیع تغییر داده و اهل سنت به یک اقلیت تبدیل شدند. دوره وي 

جمادي  24در شود. و سرانجام  می عصر عظمت و اقتدار صفویان شیعه مذهب محسوب
 به هالکت رسید.هـ  1038االولی 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
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 حادثه قصر سلطان

 م.) 1952فوریه  24 -ـه 1371جمادي االول  29(

این حادثه به روشنی و وضوح تمام، پرده از نیات و اقدامات پلید استعمار گرانه 
 بر ضد جهان اسالم و عرب برها  آن وحشیانه کشورهاي اروپایی در حمالت صلیبی

بلکه روشها و ها  آن دارد و به روشنی هر چه تمام تر نه فقط اهداف و نیات شوم می
کند. این ماجرا، نهایت  می گیرند را نیز برمال می ابزاري را که براي رسیدن به آن نیات بکار

 .)1(دهد می اهمیت مطالعه هوشیارانه و عمیق تاریخ اسالم را نشان
کشور مغرب از دیر باز از استقالل کامل برخوردار بوده و برخالف سایر نواحی اسالم 
تابع هیچ خالفتی نبوده، جز یک دوره کوتاه که تحت سیطره خالفت بنی امیه بوده و پس 

  اند. از سیطره خالفت خارج کرده و بر آن حکومت کردهآن را  از آن حکام محلی

 ة.املغربي ةعجز، الظهري الرببري، امل ١٤التاريخ اإلسالمي ج براي مطالعه بیشتر:  -1
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(نوادگان حضرت حسن بن علی رضی اهللا عنه) و سپس  چنانکه نخست ادریسیان
 –مغرب عربی  -بنی مرین بر مراکشها  آن فاطمیان و مرابطون و موحدین و پس از

آنجا را ها  و اسپانیاییها  فرانسوي ها، تا اینکه در زمان حکومت سعدي اند. حکومت کرده
ز جایگاه سلطان، سلطنت اشغال و بین خود تقسیم کردند ولی البته براي سوء استفاده ا

ها  آن را در تصرف خودها  هاي آن را سرنگون نکردند و حتی اموال و داراییها  سعدي
باقی گذاشتند. این سلطان دیگر از خود هیچ اختیاري نداشت. بلکه نقش وي در دوران 

جلوگیري ها  آن اشغال آن بود که قیامهاي مردمی بر ضد اشغالگران را سرکوب و از وقوع
د و مقاومت مردم را تضعیف کند و مردم را براي پذیرش اشغالگران فرانسوي راضی کن

کند تا اینکه سلطان محمد پنجم در صف مجاهدان و نیروهاي مقاومت قرار گرفت. این 
سلطان از طفولیت در طلب علم و سماع حدیث پرورش یافته بود. این موضوع بر 

سلطنت، جانب استقالل طلبان و رهبران شخصیت وي اثر گذاشته لذا هنگام رسیدن به 
کرد. وي از جنبش ملی اسالمی و  می شرکتها  آن مبارز مغربی را گرفت و در اجتماعات

بود. ها  هاي آن کرد. و موافق خواسته می رهبران آن از قبیل حلو و فاسی و طاهري حمایت
براي استقالل  فعالیتهاي گسترده اي راهـ  1351بعد از وقوع جنگ جهانی دوم در سال 

براي اعطاي استقالل به مغرب بعد از جنگ جهانی دوم هایی  آغاز کرد. و از فرانسه وعده
دریافت کرد. بعالوه وي سفرهاي خارجی زیادي را براي حمایت سایر کشورها از قیام 

افسري » ژوان«استقالل طلبانه مراکش آغاز کرد. فرماندار کل فرانسوي مراکش ژنرال 
و و کینه توز بود؛ کینه عجیبی با اسالم و مسلمانان داشت. با تمام قدرت و خشن و تند خ

کرد. وي از سلطان محمد  می اختیارات خود از شهروندان فرانسوي ساکن مراکش حمایت
پنجم خواست که اعضاء دیوان ملکی را مرخص کرده و حزب استقالل را منحل و بعضی 

بعالوه بیش از گذشته با اشغالگران فرانسوي از کارمندان عالی رتبه را برکنار کند و 
همکاري نماید. و او را بیم داد که اگر این شروط را نپذیرد او را از منصب خود خلع و از 

 کشور تبعید خواهد کرد.
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و تهدیدات تسلیم نشد و از رویکرد دائمی ها  اما سلطان در مقابل این خواسته
مت در برابر اشغالگران تأکید کرد. متعاقب حکومت خود مبنی بر تقاضاي استقالل و مقاو

آن نیروهاي اشغالگر فرانسوي، شهرهاي اصلی مراکش را اشغال کرده و حکومت نظامی 
 24 –هـ  1371جمادي االول سال  29برقرار کرده و با تانکهاي خود قصر شاه را در 

بور کردند م. به محاصره خود درآورده و با زور اسلحه، محمد پنجم را مج 1952فوریه 
را بپذیرد. این ماجرا عینا مانند حادثه اي است که در مصر به وسیله ها  هاي آن که خواسته

م.  1942-هـ  1361اشغالگران انگلیسی رخ داد. در آن حادثه اشغالگران انگلیسی در سال 
طرفدار » النحاس«قصر ملک فاروق را محاصره کردند تا او را وادار کنند تا مجددا 

 را به حکومت برگرداند. ملک فاروق وي رااز نخست وزیري معزول کرده بود.انگلیس 
 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
IslamTape.Com 

 (بازماندگان مسلمانان اسپانیا) ها  فرمان تبعید مورسکی

 م.) 1609سپتامبر  22 –هـ  1018جمادي االخر  23(

الم در اسپانیا، مسیحی کردن اجباري بعد از سقوط شهر غرناطه، آخرین پایگاه اس
از هر وسیله و روش ها  آن مسلمانان مهمترین برنامه حکومت اسپانیا بود. در این راستا

کردند. این  می ممکن براي تهدید و یا تشویق مسلمانان براي مسیحی شدن، استفاده
حی سیاست حکومت اسپانیا باعث پیدایش طبقه اي شد که به مورسکی یا اعراب مسی

شده معروف شدند. این عده اجبارا مسیحیت را پذیرفته ولی در خفا بر اسالم باقی مانده 
 بودند. 

همواره مورد شک و تردید کشیشان و اربابان کلیسا قرار داشتند. لذا ها  این مورسکی
وحشیانه هاي  شد مورد شکنجه می تفتیش عقاید که از سوي کلیسا تشکیلهاي  در دادگاه
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باعث شورشهاي پی در پی ها  آن تند. این رفتار حکومت و کلیسا باگرف می قرار
شد که این  می تر کردند. حکومت اسپانیا مطمئن می شد. و هر بار که شورشها  مورسکی

عده از سر اخالص مسیحیت را نپذیرفته و همچنان بر اسالم پایبند هستند. سرانجام 
 را به بردگی بگیرند.ها  آن و یا همهرا از کشور تبعید کنند ها  آن تصمیم گرفتند که

علیرغم اینکه بیش از یک قرن از سقوط حکومت مسلمانان در غرناطه گذشته بود 
را اصالح نکرده بودند. تا اینکه ها  رفتار خود با مورسکیها  ولی هنوز اسپانیایی

غرب پنهانی با فرمانرواي فاس کشور مها  گزارشهایی به دربار اسپانیا رسید که مورسکی
فیلیپ «خواهند وي را براي هجوم به اسپانیا دعوت کنند. متعاقب آن  می ارتباطاتی دارند و

پادشاه و بزرگان کشور و اربابان کلیسا تشکیل جلسه داده و در خصوص راهکار » سوم
مشورت کردند. رهبران کلیساي اسپانیا پیشنهاد کردند که ها  الزم در برخورد با مورسکی

را به یک باره بکشند ولی در اینکه چگونه این کار را بکنند اختالف ها  همه مورسکی
را ها  آن کردند. عده اي گفتند که همه را دسته جمعی اعدام کنند وگروهی معتقد بودند که

حفر هایی  سوار بر کشتی کرده در دریا غرق کنند و عده اي هم پیشنهاد کرده که خندق
این میان عده اي دیگر پیشنهاد کردند که همه  را در آتش بسوزند!! درها  آن کرده و

را به مغرب آفریقا تبعید کنند. سرانجام این پیشنهاد که نسبت به پیشنهاد اول ها  مورسکی
مسیحی شده هاي  و عربها  مالیم تر بود تصویب شد. و طبق فرمان پادشاه همه مورسکی

همیشه از اسپانیا اخراج م. براي  1609سپتامبر  22 –ق هـ  1018جمادي اآلخر  23در 
مصادره شد و هر کسی که از این دستور سرپیچی کرد، ها  آن شدند. بعالوه اموال و امالك

 .)1(فورا کشته شد
 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
IslamTape.Com 

 .الطيب نفح املورسكيني، حمنة  ندلس،سالم يف األاإل ةدول -1
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 کند می سلطان عبدالعزیز آل سعود، حجاز را تصرف

 م .) 1926ژانویه  27-هـ  1344جمادي اآلخر  25(

ه. ق دولت عثمانی، فرمانروایی عبدالعزیز آل سعود را  1323 –م.  1914در سال 
برنجد و نواحی اطراف آن به رسمیت شناخت. متعاقب آن سلطان عبدالعزیز کوشید که 
قلمرو قدیم حکومت آل سعود را که در ایام جدش سعود بزرگ بوده را احیا کند (در آن 

 ف کرده بودند ولی محمد علی پاشا فرمانرواي مصرزمان حجاز را هم آل سعود تصر
را از آنجا عقب راند.) لذا سلطان عبدالعزیز به شهر حائل که در تصرف آل رشید ها  آن

را ها  آن بود حمله ورشد و بعد از چند جنگ طوالنی و مقاومت سرسختانه آل رشید
ن در آنجا شکست داد و شهر را گشود. سپس به حجاز چشم دوخت که حرمین شریفی

توانست وجهه دینی حکومت آل سعود را در انظار مسلمانان  می بود. تصرف مکه و مدینه
افزایش دهد. در آن هنگام حجاز در تصرف شریف حسین بود که در همان اوقات که ایام 
جنگ جهانی اول بود بر ضد دولت عثمانی شورش کرده و انقالب عربی را بر ضد 

از جنگ جهانی اول، عثمانی به ناچار از حجاز خارج شده و  کرد. بعد می عثمانی رهبري
کوشید که حکومت خود را در شبه جزیره عربستان تثبیت کند. از  می شریف حسین
هم وي را با وعده دروغین خالفت مسلمانان فریفته بودند. لهذا براي ها  طرفی انگلیسی

به شهرهاي قلمرو سلطان کرد. در این راستا وي حمله  می تحقق این رویاي خود تالش
حمله کرد. اما » تربت الموقع«به شهر هـ  1337عبدالعزیز را آغاز کرد. نخست در سال 

سپاه وي که فرزندش عبداهللا فرمانده آن بود با شکست مفتضحانه اي عقب نشینی کرد بار 
را ق بعد از تجهیز و آمادگی سپاه خود حمله به قلمرو عبدالعزیز هـ  1343دیگر در سال 

آغاز کرد ولی مجددا شکست خورد. حسین به ناچار به نفع پسرش علی از حکومت 
استعفا کرد ولی عبدالعزیز به وي فرصت نداده با دو هجوم پی در پی، در جمادي االخر 
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ق علی و خاندان شریف حسین را مجبور کرد که تسلیم شوند. متعاقب آن هـ  1344سال 
جمادي االخر  25ند عربستان را ترك کردند و در آل حسین که آخرین شرفاء حجاز بود

 .)1(شدها  آن م. عبدالعزیز سلطان نجد و حجاز و توابع 1926ژانویه  27همان سال برابر با 
 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
IslamTape.Com 

 سازترین پیکار در تاریخ اندلس جنگ زالقه سرنوشت

 )ـه 479رجب سال  12(زمان: 
 القه بزرگترین و سرنوشت ساز ترین پیکار در تاریخ اسالمی اندلس محسوبجنگ ز

رود. در  می شود. این جنگ نقطه عطفی در حیات دولت اسالمی در اندلس به شمار می
هاي  واقع این نبرد، سقوط دولت اسالمی اندلس را براي چند قرن به تاخیر انداخت. زمینه

گشت؛زمانی که اختالف و کشمکش بر سر  می ازبروز این جنگ به چند سال قبل از آن ب
تاج و تخت خالفت امویان اندلس به جنگ داخلی و سقوط خالفت انجامید. به دنبال آن 
عهد جدیدي در اندلس یعنی دوره ملوك الطوایف آغاز شد. در آن دوره حکومت 

فرد اسالمی پاره پاره گشته و به چندین دولت کوچک تبدیل شد و در رأس هر کدام یک 
سودجو و حریص و فرصت طلب قرار داشت که با تکیه بر نیروي قبیله خود بر یک 

 کرد. می کشور کوچک حکومت

بیشتر این حاکمان جدید در واقع از طبقه توانگران بودند که نه جایگاه دینی قابلی در 
سالم جامعه داشتند و نه از شرافت و کیاستی برخوردار بودند لذا این دسته هرگز نماینده ا

بعنوان یک دولت و ملت در اندلس نبودند. این حاکمان جدید با گرفتن مالیاتهاي ظالمانه 

 ، اطلس تاریخ اسالم.8سالمی ج رجوع کنید: التاریخ اإل -1
                                           



 صفحاتی از تاریخ اسالم   46

را به ستوه آورده و به تدریج جامعه را فرسوده کردند. همه این مالیاتها ها  آن از مردم،
شد. از سوي دیگر این حکام براي  می این حکامهاي  صرف عیاشیها و خوشگذرانی

ه جنگ با یکدیگر مشغول شدند و هرکدام در جلب حمایت و توسعه قلمرو خود ب
کوشید و بسیار در برابر او ترسو و ذلیل بودند.  می دوستی پادشاه صلیبی شمال اسپانیا

دادند و بدتر  می جزیه» آلفونسوي ششم«همه این ملوك الطوائف به پادشاه صلیبی اسپانیا 
 جستند!! می امیر مسلمان دیگر یارياز وي براي غلبه بر ها  آن از این، هر کدام از

این حالت زار و چند دستگی که بین امراي مسلمان اندلس وجود داشت؛ آلفونسو را 
تشویق کرد که براي ریشه کن کردن اسالم از اندلس و توسعه مرزهاي اسپانیا به زمان 

راي قبل از ورود مسلمانان به آنجا اقدام کند. لذا تصمیم گرفت که یک جنگ مقدس!! ب
 باز پس گیري اندلس از مسلمانان به راه اندازد. در این میان مسلمانان غرق در غفلت و

خبري و سرگرم کشمکش با یکدیگر بودند ولی در آن طرف آلفونسو به سرعت خود  بی
کرد. ناگهان اتفاق  می کرد و از تمام اروپا نیرو جمع می را براي جنگ با مسلمانان آماده

قوس خطر را براي همه مسلمانان اندلس به صدا درآورد. جریان از این بزرگی افتاد که نا
ق براي تحقق نقشه خود به حرکت درآمد و ناگهان هـ  478قرار بود که آلفونسو در سال 

شهر طلیطله (تولدو) که شهري بزرگ و آباد بود را تصرف کرد. این آلفونسو نخستین 
 انان عالمت صلیب بر لباس خود نصبفرمانرواي مسیحی بود که هنگام جنگ با مسلم

ي مذهبی است. دست یافتن آلفونسو ها جنگ کامال ها جنگ کرد تا نشان دهد که این می
ي صلیبی اروپاي ها جنگ بر طلیطله، محرك و مشوق اصلی صلیبیان براي راه انداختن

غربی بر ضد مسلمانان حتی در مشرق عالم اسالمی که بیش از دو قرن طول کشید، به 
 رود. می شمار

کشمکش بین اندلس اسالمی و اسپانیاي صلیبی وارد دور تازه اي شد. همه چیز به 
رفت. گویا یک خیزش بزرگ صلیبی در سراسر اروپا و خاصه  می نفع مسیحیان به پیش

افتاد. این اوضاع، حسابی آلفونسو را به شوق آورده بود و لذا  می در اسپانیا داشت اتفاق
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یطله فارغ نشده که چشم به مملکت اشبیلیه دوخت و دست اندازي به هنوز از تصرف طل
آغاز کرد. در تعقیب این هدف حتی نامه اي سراسر تهدید و ارعاب براي آن را  متصرفات

حاکم اشبیلیه، معتمد بن عباد نوشت و از وي خواست متصرفات خود را به وي تسلیم 
 کند. و کوشید وي را براي جنگ تحریک کند. 

قیقت گناه سقوط طلیطله نخست برعهده همه امراي اندلس بود که به خواب در ح
غفلت فرو رفته بودند و غرق خوشگذرانی بودند اما در این بین خاصه معتمدین عباد که 

کرد. و بیش از بقیه  می رفت احساس گناه می قدرتمندترین امیر ملوك الطوائف به شمار
مان طلیطله که سپاه توانمندي در اختیار احساس خطر کرد همین طور همسایگان مسل

بگیرند لذا بیش از دیگران شایسته سرزنشند. آن را  توانستند جلوي سقوط می داشتند و
معتمدین عباد حاکم اشبیلیه که اینک آلفونسو به سرزمین او چشم دوخته بود پس از 

سوي دریا مشورت با بزرگان شهر خود از تصمیم گرفت از برادران مسلمان خود در آن
کمک بخواهد. اگر چه بعضی او را » یوسف بن تاشفین«یعنی ها  آن یعنی مرابطین و رهبر

از عاقبت این تصمیم ترساندند ولی معتمد بدون توجه به آن، جمله اي بر زبان آورد که 
اگر چوپان شتران در صحراي آفریقا باشم براي من «در تاریخ ثبت شده است وي گفت: 

 ».که خوکهاي کاستیل را بچرانم بهتر از این است

معتمد، قاضی خود عبداهللا بن ادهم را با نامه اي تأثر برانگیز به خدمت یوسف بن 
تاشفین در آفریقا فرستاد. در این هنگام وي که در اوج پیروزي و قدرت و ترقی بود با 

ادند قوم و عشیره و علماي روحانی خود به مشورت پرداخت. همگی به اتفاق آراء نظر د
که باید به ناله و زاري اندلس پاسخ مثبت داد. فی الحال در تمام نقاط مغرب و شمال 
آفریقا نفرات خود را براي جهاد بسیج کرد. هزاران مجاهد از سراسر شمال آفریقا به او 
پیوستند این سپاه عظیم از دریاي خروشان مدیترانه که اینک براي عبور سپاهیان اسالم 

گذشتند. همینکه یوسف بن تاشفین قدم به خاك اندلس گذاشت، به خاك  آرام گرفته بود
افتاد و خدا را به شکرانه آن سجده کرد. اخبار عبور سپاه مرابطین به شبه جزیره اسپانیا به 
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آلفونسو رسید و او هم به نوبه خود از سراسر اروپا تقاضاي کمک کرد و دست از 
طلیطله شد. سیل داوطلبان از فرانسه و آلمان و محاصره طوالنی اشبیلیه برداشت و راهی 

ایتالیا و مقر پاپ به سوي وي سرازیر شدند و سپاهی گران بر وي جمع شد. دو سپاه 
 آماده پیکاري سرنوشت ساز شدند.

دو سپاه در دشت زالقه در دو سوي رودخانه وادي یانه (نزدیک مرز کنونی پرتغال و 
فین قبل از جنگ طی نامه اي طبق قانون اسالم از اسپانیا) فرود آمدند. یوسف بن تاش

آلفونسو خواست یا اسالم را بپذیرد یا جزیه بدهد و یا آماده جنگ شود آلفونسو با غرور 
و ستیزه جوئی جنگ را برگزید و خواست که مسلمانان را در تعیین روز جنگ فریب 

عه است که عید فردا روز جم«دهد. از این رو طی نامه اي براي مسلمانان نوشت: 
شماست و پس فردا روز شنبه ،عید یهودیان است که وزیران و خدمت گزاران دولت ما 

نیستیم. روز یکشنبه هم که عید ماست. پس روز برخورد ما و ها  آن نیاز از بی هستند و ما
این نامه را عصر روز پنج شنبه فرستاده بود و تصمیم » شما روز دوشنبه خواهد بود.

حمله کند ولی ها  آن هنگام نماز جمعه مسلمانان را فریب داده و ناگهان بر داشت که در
متوجه شد که وي نیرنگ زده لذا نیروهاي اسالمی از هر جهت خود را » معتمدبن عباد«

 آماده مقابله نمودند.

کرد  می ه) قواي مسیحی که فکر 479رجب سال  12در صبحگاه روز جمعه (
به حرکت در آمد ولی ناگهان خود را در برابر نیروهاي اندلسی اند  مسلمانان را فریب داده

به فرماندهی معتمدبن عباد دیدند که در اوج آمادگی براي مقابله قرار داشتند. دو سپاه در 
پیکاري عمومی و هولناك درگیر شدند. مقدمه سپاه صلیبی بر مقدمه سپاه مسلمانان که از 

ه و به شدت تحت فشار گذاشت. تهاجم به قواي اندلس تشکیل یافته بود حمله برد
عقب نشستند ولی ها  آن قدري شدید بود که قواي مسلمین را از هم پاشید و بیشتر

معتمدبن عباد در مقابل دشمن ثابت ماند و آنقدر با جنگجویان کم تعداد خود در برابر 
وي متعددي برداشت ولی موقعیت خود را ترك نکرد. از سهاي  دشمن جنگید که زخم
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این بود که ها  آن دیگر هنوز نیروهاي مرابطون وارد صحنه پیکار نشده بودند. زیرا نقشه
را ها  آن را به تحلیل برده وها  آن را به صحنه جنگ بکشند و نیرويها  تمام قواي صلیبی

 در یک حمله گازانبري درمیان گیرند.

نیروهاي صلیبی را دریک لحظه مناسب، نیروهاي مرابطین وارد صحنه پیکار شدند و 
حمله کردند. کشتار سختی ها  در میان خود گرفته به قسمت عقب سپاه (موخره) صلیبی

در این بخش لشکرگاه آلفونسو براه انداختند. هنگامیکه آلفونسو از آنچه در لشکرگاهش 
از خطر نابودي نجات دهد ولی در آن را  اتفاق افتاده بود، آگاه شد به سرعت پیش آمد تا

با دنباله قواي مرابطین تصادم کرد. دنباله سپاه مرابطین متشکل از چهار هزار  آنجا
نهایت متهور و دلیر بودند. وسیله  بی بوده» غنا«جنگجوي سیاهپوست بود که از منطقه 

خنجر و تیرهاي کوچک بود. این گروه رعب و وحشت زیادي در دل  جنگی آنها
توانست خود را به ها  آن ر هم شکست. یکی ازرا دها  آن ایجاد کرد و مقاومتها  صلیبی

لنگید. آلفونسو  می آلفونسو برساند و خنجري در ران او فرو برد که در اثر آن تا آخر عمر
با باقی مانده سپاه خود روبه فرار نهاد و فقط با صد جنگجو به طلیطله رسید. همین 

 !!آلفونسو با پنجاه هزار جنگجو از آنجا خارج شده بود
نگونه این پیکار بزرگ و سرنوشت ساز با پیروزي حتمی مسلمانان پایان یافت و و ای

براي چند قرن دیگر حضور مسلمانان و دولت اسالمی در اندلس را تضمین کرد. این از 
ظرایف تاریخ است که در مشرق عالم اسالمی و در بالد شام صالح الدین یوسف ایوبی 

را شکست داد و در مغرب عالم اسالمی ها  آن را گرفت وها  جلوي پیشروي صلیبی
ایستاد ولی البته شهرت عالم گیر یوسف مشرق، شهرت ها  آن یوسف بن تاشفین در برابر

یوسف مغرب را در سایه خود قرار داده است. علیرغم نقش بزرگی که این یوسف در 
ن مسلمان نجات مسلمانان اندلس داشته است. و اما یک انتقاد هم بر عملکرد این سردارا

که مرابطین بعد از پایان جنگ، پیکار خود را تا آزادي اند  گفته اند. پس از پایان جنگ کرده
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شهر طلیطله ادامه نداند و یوسف بن تاشفین به منهدم کردن توان نظامی آلفونسو اکتفا 
 کرد. این غفلت در آینده نزدیک ، عواقب خود را آشکار کرد. 

 مترجم: ابو یحیی

 نواراسالم مصدر: سایت

IslamTape.Com 

 احیاي خالفت عباسی در قاهره 

 )ـه 659رجب 13(زمان: 
قهرمان بزرگ سیف الدین قطز در بازگشت پیروز مندانه از میدان جنگ بزرگ و 
سرنوشت ساز عین جالوت در برابر مغوالن، قربانی توطئه اي دردناك شده و کشته شد. و 

حکومت از آن کسی اند  گرفت. و چنانکه گفته امیر بیبرس ملقب به الظاهر جاي او را
است که به زور بدست آورد و این بیبرس هم این چنین با کشتن قطز به سلطنت رسید و 

بایست در ابتداي حکومتش با چنگ و دندان تاج و تخت خود را حفظ کند. در  می البد
وبرو همان ماههاي نخست با سه شورش داخلی در شهرهاي دمشق و حلب و قاهره ر

شد. از این رو بیبرس براي خالص شدن از این شورشها و مقبولیت یافتن در جامعه بر 
 آن شد که حکومتش را شرعی جلوه دهد. 

در  ـه656او مدتها در این اندیشه بود و سرانجام احیاي خالفت عباسی را که در سال 
 ل خود برگزید. بغداد بوسیله مغوالن از بین رفته بود را بعنوان بهترین راه حل مشک

او تصمیم گرفت که خالفت عباسی را اینک نه در بغداد بلکه در قاهره مستقر کند و 
حکومت خود را بوسیله خلیفه تایید کند. این کار دو فایده براي حکومت ممالیک داشت. 

را ها  آن فهمیدند که ممالیک جلوي پیشروي مغوالن را گرفته و می اوال مسلمانان جهان
ثانیا احیاي خالفت عباسی که بوسیله هوالکوخان مغول در بغداد سرنگون شکست داه 

 کرد. می شده بود براي ممالیک کسب اعتبار
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بیبرس یکی از بازماندگان بنی عباس بنام ابوالقاسم احمد پسر خلیفه الظاهر محمد 
به  پسر خلیفه الناصر لدین اهللا که عموي مستعصم آخرین خلیفه عباسیان در بغداد بود را

قاهره دعوت کرد. در ورودي شهر قاهره، بیبرس امیران، وزیران، بزرگان، قاضیان و 
معتمدان شهر و حتی یهودیان با توارت و مسیحیان با انجیل خود براي استقبال از وي 
بیرون آمدند. جشن مفصلی برگزار شد و شمعها برافروختند و مردم یاد ایام گذشته را 

بیبرس مجلس عامی در قلعه برگزار کرد که هـ  659جب سال ر 13زنده کردند. در روز 
اعیان و بزرگان از جمله امام بزرگ عزبن عبدالسالم در آن حضور داشتند و همگی با امیر 
ابوالقاسم احمد بعنوان خلیفه بیعت کردند و او را مستنصر باهللا لقب دادند و او هم به نوبه 

و بکر و حجاز و یمن و فرات و همه  دیار مصر و شام«خود حکومت بالد اسالمی 
را به سلطان بیبرس تفویض کرد. و بعالوه » سرزمینهاي دیگري که با فتوحات بدست آید

 وي را بعنوان قسیم امیرالمؤمنین ملقب کرد.

به این ترتیب بیبرس به هدف خود رسید و به حکومت خود رداي شرعی پوشید و 
تمام مناطق عربی را بدست آورد. ولی نه حتی بیش از آن بدست آورد چنانکه حکومت 

نشد چرا که این ها  آن خالفت و نه جهان اسالم از احیاي مجدد خالفت چیزي نصیب
خالفت فقط یک خالفت اسمی بود وخلیفه فقط یک نشان دینی که هیچ اختیاري در 

حکومتی نداشت بلکه حتی در قصر خود محصور و محجور بود و فقط ها  تصمیم گیري
 براي او بود که روز جمعه در منابر براي او دعا کنند و به او امیرالمومنین بگویند.همین 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 
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  )1(جنگ چالدران

 )ـه 920رجب سال  2(زمان: 
دیگر هیچ کدام از فرق شیعه هـ  567بعد از سقوط دولت فاطمیان مصر در سال 

باشد. البته بعضی از حکام دولت ها  آن دند تا نماینده افکار و حامیدولتی تشکیل ندا
ایلخانان مغول ایران مثل سلطان محمد خدا بنده به تشیع گرویدند ولی این مذهب، 
مذهب رسمی و شعار حکومت نگردید. و همچنان مانند گذشته مذهب اهل سنت، 

توانست تبریز را تصرف  قهـ  907مذهب رسمی بود. تا اینکه اسماعیل صفوي در سال 
و بالفاصله مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعالم کرد در حالی که غالب مردم ایران 
اهل سنت بودند. اسماعیل شیعه اي غالی و متعصب بود. از این رو براي تحمیل مذهب 
تشیع بر ایران حدود یک ملیون سنی را کشت و براي این منظور از عصبیت قبیلوي قبائل 

زیستند) استفاده کرد. وي با کمک  می ن قزلباش (که در آناطولی در شرق ترکیهترکما
نیروي قزلباش مذهب تشیع را بر مردم ایران تحمیل کرد. اسماعیل آنچنان بر مریدان خود 

کردند. بسیار تندخو و آتشین مزاج بود.  می تسلط داشت که از شدت تعظیم وي را سجده
کوشید که این مذهب را در  می مذهب تشیع بود لذااسماعیل پیوسته در صدد گسترش 

سرزمینهاي مجاور ایران هم توسعه دهد. این سیاست به ناچار او را رو در روي عثمانیان 
سنی مذهب قرار داد. اسماعیل که از این امر آگاه بود با پرتغالیان صلیبی که دشمنان 

غالیان در آن دوران از شدت رفتند هم پیمان شد. همین پرت می سرسخت مسمانان به شمار
کینه نسبت به اسالم باري در صدد حمله به مدینه منوره و نبش قبر رسول اکرم (ص) 

را ربوده وبعدآنرا با شهر قدس  -صلی اهللا علیه وسلم -برآمدند تا جسد رسول اهللا
ود خبر نبود با این وج ها بی پرتغالیهاي  معاوضه کنند. اسماعیل صفوي که یقینا از دسیسه

الدولـة تـاريخ  ٨، سـالطني آل عـثامن، التـاريخ االسـالمي جةالعليـ ةتاريخ الدولـة العثامنيـة، تـاريخ الدولـ -1

 .الصفوية
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رد و بدل شده بین اسماعیل صفوي و هاي  بر ضد عثمانیان متحد شد. نامهها  آن با
که در تاریخ محفوظ مانده، تاریخ صفویان عموما  -دریانورد مشهور پرتغالی-» آلبوکوك«

 و خاصه شاه اسماعیل را لکه دار کرده است.
ه زده بود. این در همین زمان مردي با تدبیر و نیرومند بر تخت سلطنت عثمانی تکی

شخص سلطان سلیم یاووز (مهیب) بود که حتی قبل از رسیدن به سلطنت نشان داده بود 
که براي تصفیه دشمنانش حتی اگر برادران وي باشند، بسیار جدي است. سلطان سلیم به 

کردند و  می درستی خطر صفویان و متحدان پرتغالی آنهاکه اماکن مقدسه اسالمی را تهدید
اي شرقی امپراطوري عثمانی خطري جدي بودند را درك کرد. او مشاهده کرد براي مرزه

که تشیع از ایران به سوي عراق و آناطولی سرازیر شده است. لذا تصمیم گرفت که 
کرد، انجام  می اقدامی عاجل و جدي براي مقابله با این خطر که امت اسالمی را تهدید

 دهد.
خشن و هاي  شاه اسماعیل در قالب نامهبه زودي جنگ لفظی بین سلطان سلیم و 

شاه اسماعیل را به پذیرش دین صحیح و ترك ها  تهدید آمیز آغاز شد. سلیم در این نامه
تشیع و خودداري از آزار مسلمانان اهل سنت فرا خواند. در مقابل اسماعیل بر انحراف 

ر براي وي خود اصرار ورزید و حتی براي ریشخند و استهزاء سلیم مقداري ماده مخد
 خودت را تحت تأثیر این ماده مخدرهاي  کنم که تو نامه می من فکر«فرستاد و نوشت: 

 و از این قبیل.» نویسی می
از این رو سلطان سلیم براي جنگی مهیب و هولناك با صفویان آماده شد. پیش از 

را ها  آن زحمله به ایران شیعیان طرفدار صفوي در آناطولی را تعقیب کرده و هزاران نفر ا
دانست. سپس یکی از بازماندگان سلسله  می را جاسوسان دولت صفويها  آن کشت زیرا

را -راندند  می که قبل از پیدایش صفویان بر غرب ایران و عراق فرمان-» آق قوبونلو«
دعوت کرده و او را به مشارکت در حمله بر ضد صفویان تشویق کرد. وي پذیرفته و به 

 .سپاه عثمانی پیوست
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جاسوسان سلطان سلیم به وي گزارش دادند که شاه اسماعیل صفوي قصد دارد جنگ 
را تا فصل زمستان به تأخیر اندازد تا سپاه عثمانی از سرما و گرسنگی تلف شوند و به 
وي خبر دادند که اسماعیل به دشت یاس چمن در مرز آذربایجان عقب نشینی کرده 

وه خود را قبل از فصل زمستان روانه ایران کرد و به است. از این رو سلطان سلیم سپاه انب
دشت چالدران (در مغرب آذربایجان غربی) رسیدند و ارتفاعات اطراف را اشغال کردند 

سلیم هـ  920رجب  2از این رو سپاه عثمانی بر میدان جنگ تسلط داشت. سرانجام در 
را از ها  آن ت صفوفبا سپاه خود همچون صاعقه بر سر سپاه صفوي فرود آمد و به شد

 هم گسست و اسماعیل مانند موش ترسیده از میدان جنگ فرار کرد. 
سلطان سلیم به سمت تبریز به پیش رفت و پایتخت صفویان را اشغال کرد و آنجا را 
مرکز فعالیتهاي جنگی خود قرار داد. ولی البته سلیم به همان پیروزي در چالدران بسنده 

داد ولی آن دولت مانند غده  می بر اندازي دولت صفوي ادامهکرد و اي کاش جنگ را تا 
سرطانی در منطقه ادامه یافت. علت عقب نشینی سلیم آن بود که فرماندهان سپاه وي 

 جنگ در سرماي سوزناك آذربایجان را نپذیرفتند.
این جنگ باعث شد که مناطق شمال عراق و دیاریکر ضمیمه خاك عثمانی شود و 

یاي صغیر و آناطولی تسلط یافته و مذهب شیعی به ایران محدود شود. مذهب سنی در آس
ها  آن و هماهنگی کاملها  این جنگ پرده از روابط پنهان و آشکار صفویان با پرتغالی

برداشت و نشان داد پرتغالیان که سر سخت ترین دشمنان اسالم در آن زمان بودند چگونه 
ستفاده کرده و بعضی از متصرفات عثمانی را اها  با صفويها  از فرصت اشتغال عثمانی

 تصرف و بر مهمترین راههاي ارتباطی بین شرق و غرب سیطره یافتند.
 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
IslamTape.Com 
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 سقوط یافا (بندر زیباي فلسطین) 

 م) 1948مه  14 –هـ  1367رجب  7(

موقعیت استراتژیکی در ساحل شرقی بندر یافا، شهري عربی و زیبا و چشم نواز با 
دریاي مدیترانه قرار داشته و از ثروتمندترین شهرهاي فلسطین بوده که در پرورش و 
تجارت پرتقال شهرت فراوان دارد. یهودیان پس از مهاجرت به فلسطین یک محله خاص 

منازل تعداد هـ  1333 –م  1914یهود به نام تل آویو در آن شهر ایجاد کردند که تا سال 
واحد بیشتر نبود. این محله تا زمان اشغال فلسطین بوسیله انگلیس بسیار  150آن از 

آنقدر این محله و سایر شهرکهاي یهودي  ها، ارزش بود. اما با ورود انگلیسی بی کوچک و
قرار گرفت. بعد از ها  آن نشین در اطراف یافا افزایش یافت که این شهر در محاصره

م. یهودیان با 1947انه سازمان ملل براي تقسیم فلسطین در سال صدور اعالمیه ظالم
هزار نفر بودند به جنگ پرداختند. قبل  60حمایت انگلیس بر ضد اهالی یافا که بیشتر از 

خبر  بی یهودیان و خوابهایی که براي شهرشان دیده بودند،هاي  از آن اهالی یافا از توطئه
د. با یورش یهودیان به سوي شهر، مردم خود را بردن می بودند و در خواب غفلت به سر

براي یک مقاومت طوالنی آماده کردند. متعاقب آن چندین کمیته براي مقاومت به قرار 
 زیر تشکیل شد:

کمیته اقتصادي: این کمیته وظیفه تنظیم بازار و ذخیره مواد غذایی و جلوگیري از  -1
 سود جویی و تقلب را بر عهده داشت.

را ها  ن کمیته وظیفه داشت خطوط دفاعی را تحکیم کرده و اتومبیلکمیته دفاع: ای -2
 براي جنگ و کمک رسانی و انتقال اسلحه، آماده کنند.

سه کمیته براي بهداشت و درمان :این سه کمیته براي خدمات رسانی به مجاهدان  -3
خطوط مقدم جبهه و کنترل ارتباط شهر با خطوط مقدم و مبارزه با بیماریهاي 

 اشی از جنگ تشکیل شده بود.واگیر ن
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و فراهم ها  کمیته فشنگ و مین: این کمیته وظیفه ساخت بمب و نگه داري اسلحه -4
 کردن فشنگ را بر عهده داشت.

اما علیرغم این سازماندهی خوب و روحیه و مقاومت عالی، شهر از کمبود اسلحه و 
جنگجو به  540قبضه اسلحه داشتند و  284مهمات در رنج بود. مردم شهر فقط 

فرماندهی شیخ حسن سالمه وظیفه دفاع از شهر را بر عهده داشتند، مردم یافا کوشیدند 
که از کمیته نظامی مجمع کشورهاي عربی مستقر در دمشق تقاضاي کمک کنند ولی 
نشانی از زندگی در این کمیته نبود مردم یافا بین آتش یهودیان از یک سو وضعف 

از سوي دیگر درمانده بودند. مردم یافا مأیوسانه از تسلیحات و کمی مجاهدین خود 
روساي عرب کمک خواستند. فقط رئیس جمهور لبنان وعده داد که چهار کشتی براي 

 هم هرگز نرسیدند.ها  انتقال بیماران و مجروحان خواهد فرستاد. و البته آن کشتی

 1367رجب  7مصیبت مردم شهر ادامه داشت تا اینکه خبر تاسیس کشور اسرائیل در 
م پخش شد. این خبر تیر خالصی بود بر مقاومت مردم شهر یافا؛ شهر  1948مه  14 –هـ 

تسلیم شد و نیروهاي یهودي وارد شهر شدند و به قتل و غارت و اسارت مردم اقدام 
کردند. بسیاري از پژوهشگران بر این باورند که شهر به آسانی تسلیم نشده بلکه قبل از 

کشته و زخمی از فلسطینیان و داوطلبانی که از شهرهاو  7700 تسلیم شدن حدود
 کشورهاي اسالمی دیگر آمده بودند تقدیم کرد. 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
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 جنگ جهانی دوم 

 م.) 1939سپتامبر  1 –ق هـ  1358رجب  17(

امپراطور عثمانی در  -دوم در دیدارش با سلطان عبدالحمید» ویلهلم«امپراطور آلمان 
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توانند بر  می سیصد ملیون مسلمان جهان«در شهر دمشق، اعالم کرد که هـ  1314سال 
با این اعالم، آلمان از خطوط قرمز اروپا عبور کرد و » دوستی آلمان، اعتماد داشته باشند.

اي اروپایی از دایره نزاع دائمی با اسالم و امپراطوري عثمانی خارج شد. متعاقب آن قدرته
متفقا تصمیم گرفتند این عضو منحرف را که باشدیدترین دشمن اروپا یعنی امپراطوري 
عثمانی، هم پیمان شده تنبیه نمایند. به زودي هم این کار را کردند. با پایان یافتن جنگ 

 ملیون نفر را در خود جاي 7مایل مربع که جمعیتی حدود  25000جهانی اول حدود 
آلمان جدا کرده و به دیگر کشورهاي اروپایی ضمیمه کردند. چنانکه داد از خاك  می

را به چک اسلواکی » سودت«مناطق آلزاس و لرن را به فرانسه دادند. منطقه آلمانی نشین 
دادند و لهستان هم بندر دانزیگ آلمان را تصاحب کرد. این تغییرات و اتفاقات به موجب 

شد که پس از پایان جنگ جهانی اول در کاخ م. حاصل  1919قرار داد ورساي در سال 
 20«ورساي پاریس تشکیل شده بود. نماینده آلمان هنگام امضاي این قرارداد گفته بود. 

 »سال دیگر دوباره همدیگر را خواهیم دید.
 1342دیگر نتیجه تأسف بار جنگ اول جهانی آن بود که امپراطوري عثمانی در سال 

حذف شد و از دل آن یک کشور سکوالر و ناسیونالیست و براي همیشه از نقشه جهان 
زاده شد. از آن پس، مسلمانان در عرصه بین المللی وزنه قابل اعتنایی نبودند. » ترکیه«بنام 

کردند و در اندیشه احیاي  می آلمانها هم از نتایج جنگ احساس حقارت و سرشکستگی
که آب رفته را به جوي باز آورد. به دنبال شخصیتی بودند ها  آن مجدد قدرت خود بودند.

به زودي صحنه سیاسی آلمان شاهد ظهور فردي بسیار نژاد پرست و خطرناك بود. آن 
بود که در جنگ جهانی اول درجه گروهبانی داشت. او دیده بود که » آدولف هیتلر«فرد 

چگونه امپراطوري آلمان در جنگ شکست خورده و تحقیر شده بود. پس از پایان جنگ 
به حزب نازي (حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان) پیوست که ادعاي احیاي  وي

امپراطوري و سیع آلمان با تکیه بر برتري نژاد ژرمن (آریا) را داشت. هیتلر مردي بود با 
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به پیروزي رسید و صدر اعظم  1933عزم و اراده آهنین لذا در انتخابات پارلمانی سال 
 آلمان شد.

داد. زیرا به زودي هیتلر پیمان ورساي  می غییر مسیر حوادث اروپااین اتفاقات خبر از ت
 را لغو کرد و خواستار مناطقی شد که از آلمان گرفته بودند. 

در نخستین گام براي ایجاد شکاف در صف متحدان اروپایی، با انگلیس یک معاهده 
به امضا  دریایی امضا کرد و معاهده دیگري در خصوص عدم تجاوز با شوروي و لهستان

در مرز آلمان » رنانی«رساند، منطقه سودت را از چک و اسلواکی پس گرفت.سپس ناحیه 
را به آلمان » دانزیگ«از لهستان خواست که بندر  1939و فرانسه را اشغال نمودو در سال 

اول  1356رجب  17واگذار کند. لهستان امتناع کرد و این بهانه اي شد براي هیتلر که در 
 ساعت خاك لهستان را اشغال کند. 24با یک حمله برق آسا، ظرف  1939سپتامبر 

کشورهاي متحد از آلمان خواستند که از لهستان عقب نشینی کند ولی با رد 
کنند که آن جنگ فقط  می جنگ دوم جهانی شعله ور شد. بسیاري گمانها  آن درخواست

ولی  اند. ر اثر آن آسیب ندیدهدر اروپا بوده و دخلی به مسلمانان نداشته لذا مسلمانان د
هرگز چنان نیست بلکه بر عکس مسلمانان که در اصل هیچ کاره بودند ولی نخستین 
قربانیان این جنگ بودند. با شروع جنگ، مسلمانان به قربانیان جبهه مقدم تبدیل شدند. 

م شدند. زیرا در آن هنگا می به پیش انداخته و به خط مقدم اعزام ها جنگ چنانکه در
مسلمانان را از این کشورها ها  آن بسیاري از کشورهاي اسالمی مستعمره اروپائیان بودند و

گردانهاي متشکل از مسلمانان هندي را در  ها، کردند. چنانکه انگلیسی می به جنگ اعزام
مسلمانان مراکش و غرب و مرکز آفریقا رادر ها  خط مقدم جنگ فرارمی دادند و فرانسوي

داشتند بعالوه خود سرزمینهاي اسالمی نیز جوالنگاه نبرد بین  می جنگ واجبهه مقدم به 
طرفین درگیر در جنگ شد. کشورهاي شمال آفریقا از جمله مصر و لیبی و تونس، صحنه 
شدیدترین و هولناك ترین نبردها بین آلمان و متفقین بود که در اثر آن خون هزاران 

وارد آمد و ها  آن رتهاي شدیدي به کشورهايگناه به زمین ریخته شد و خسا بی مسلمان
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ها  آن براي جنگی که هیچ دخلی بهها  هاي آن غارت شد. و دارائیها  آن منابع و ثروتهاي
نداشت هزینه شد در اثر این جنگ، بیکاري و فقر و رکود اقتصادي براي سالهاي طوالنی، 

اتفاقاتی بود که پس از کشورهاي اسالمی را اسیر خود کرد. دردناك تر از این حوادث، 
جنگ براي مسلمانان اروپا بخصوص مسلمانان منطقه قفقاز افتاد. رهبر ستمگر و 

استالین مسلمانان قفقاز را به همکاري با آلمانها متهم کرد و با قساوت ؛کمونیست شوري
در را به منطقه دور افتاده سیبري ها  آن را قتل عام کرد. و یازده ملیون نفر ازها  آن تمام

از بین ها  آن شمال شوروي و نقاط دیگر تبعید کرد که در اثر این جابجایی بسیاري از
رفتند. دولت کمونیست چین هم، همین رفتار را با مسلمانان چین تکرار کرد. خالصه 
کالم آنکه این جنگ رنجی وصف ناشدنی براي تمام بشریت و خاصه براي مسلمانان بود 

 از مسلمانان بودند. ها  آن ملیون نفر رسید که تقریبا نصف 54و تعداد کشته شدگان به 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
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 تأسیس کشور اسرائیل

 م.) 1948مه  14 –هـ  1367رجب  7(

رود و در  می آن روز، سیاه ترین و دردناك ترین روز در تاریخ امت اسالم به شمار
د ماند. روزي که سرزمینهاي مقدس فلسطین از دست رفت و خاطره مسلمانان باقی خواه

این خنجر مسوم در قلب امت اسالمی کاشته شد. و مانند یک غده سرطانی بر پیکره 
جهان اسالم روئید و مانند یک افعی خطرناك خود را برگردن ما انداخت و مانند یک 

شریعت و عقیده صحیح  قالده اي که هیچ راه فراري از آن نیست مگر با تمسک به دین و
کند از آنجا که  می اسالمی که ما را براي آزاد سازي مقدسات در بند صهیونیستها تشویق

کند، براي ما ضرورت دارد  می شب پس از آن روز سیاه هنوز بر قلوب مسلمین سنگینی
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که تاریخ و چگونگی حوادث این ماجراي دردناك را مطالعه و بررسی کرده تا بدانیم که 
یس اسرائیل خلق الساعه و ناگهانی نبوده بلکه برنامه و دسیسه اي بوده که از دیر تأس

زمانی به این سو در جریان بوده و در آن روز سیاه به نتیجه رسیده است. در ادامه اوراق 
 کنیم. می تأسیس کشور پلید اسرائیل را به ترتیب بررسی

یی یهودیان پراکنده جهان در براي سالهاي متمادي تالشهایی براي اسکان و گردهما
داوید «فلسطین جریان داشته است. از جمله در قرن شانزدهم میالدي یک یهودي بنام 

کوشید که در اراضی فلسطین، کشوري براي یهودیان تاسیس کند. همچنین در » روبینی
اواخر قرن هجدهم، ناپلئون بنا پارت در حین محاصره شهر عکاي فلسطین به سال 

م. از یهودیان دعوت کرد که در فلسطین جمع شوند و او یهودیان را  1799 –ه 1214
ایتالیایی براي » حاییم مونتفیور«دانست. پس از آن تالشهاي  می وارثان قانونی فلسطین

و » کالیشار«خرید فلسطین از محمد علی حاکم مصر، قابل ذکر است. تالش خاخام 
بود. این موسی هنیس نخستین کسی بوده از آلمان در ادامه آن کوششها » موسی هنیس«

که ایده ساخت شهرکهاي یهودي در اراضی فلسطینی را ارائه کرده است. و اخیرا تالش 
کوشید سلطان عبدالحمید دوم، امپراطور  می باشد که می »هرتزل«صهیونیست اطریشی 

 عثمانی را براي تأسیس کشور یهود در فلسطین راضی نماید.

ي یهودیان براي خرید اراضی فلسطین از سلطان عثمانی بعد از شکست تالشها
م کنگره اي برگزار کنند.  1897،یهودیان تصمیم گرفتند که در شهر پازل سوئیس در سال 

برنامه طوالنی مدتی را براي تاسیس کشور اسرائیل از نیل تا فرات ها  آن در آن کنگره
 داشتند: می ا از پیش رو براعالم کردند. براي نیل به این هدف باید موانع زیر ر

م با کمک نیروهاي  1909 –هـ  1327سلطان عبدالحمید دوم را در سال  -1
 از سلطنت خلع کردند. -طرفداران غرب–فراماسونري 

 حزب اتحاد و ترقی را در کشور عثمانی در رأس امور قرار دارند. -2
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ضد م بر  1916 –هـ  1335شریف حسین امیر مکه را فریب دادند تا در سال  -3
 عثمانی قیام کند تا بدین ترتیب خالفت عثمانی را پاره پاره کنند.

م به فرماندهی آلنبی، شهر بیت المقدس را اشغ  1917 -ه 1336انگلستان در سال  -4
ي صلیبی به پایان ها جنگ امروز«کرد. همین آلنبی آن جمله مشهور را گفته که 

 در آمد. ها به دنبال آن تمام فلسطین به تصرف انگلیسی» رسید

بر سر تقسیم جهان عرب یا ترکه مرد بیمار اروپا ها  انگلیسی 1917در همان سال  -5
 از طریق قرار داد سایکس پیکو به توافق رسیدند.  -امپراطوري عثمانی–

برپایی کشوري براي قوم » بالفور«م وزیر خارجه انگلیس  1917در همان سال  -6
 اد.یهود را در اراضی فلسطین به یهودیان وعده د

م. انگلیس فلسطین را کشوري تحت قیمومت اعالم کرد و خود  1918در سال  -7
عهده دار امور فلسطین شد. این سیاست براي اجراي وعده بالفور در پیش گرفته 
شده بود. جامعه ملل نیز (آن موسسه بعد از جنگ جهانی اول براي حفظ صلح و 

آن  دوم سازمان ملل جايامنیت در جهان تشکیل شده بود و بعد از جنگ جهانی 
گرفت) این تصمیم انگلیس را تایید کرد تا بدین ترتیب اشغال ظالمانه و تجاوز را 

 کارانه اراضی مقدس فلسطین بیش از پیش تثبیت شود.

از این سال مهاجرت گروههاي بزرگی از یهودیان اروپا و آسیا و آمریکا به فلسطین 
که یک توطئه جهانی براي اسکان یهودیان آغاز شد. متعاقب آن ملت فلسطین دریافت 

این فرزندان میمون و خوك در وطن فلسطینی در کار است. لذا خود را براي دفاع آماده 
 کرد.

و گفتگوهایی را براي جلوگیري از مهاجرت ها  و کنفرانسها  در گام نخست کمیته
سلحانه روي آوردند به مقاومت مها  آن نتیجه ماندن بی یهودیان برگزار کردند. اما پس از

کند و یهودیان جسور شده و  می دیدند که انگلیس، مخفیانه، یهودیان را مسلح می زیرا
به دنبال آن حادثه  اند. م. برافراشته 1928پرچم یهودي را بر فراز دیوار براق در سال 
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انتفاضه براق آغاز شد و قهرمانان مقاومت و جهاد اسالمی امثال شهید امین الحسینی و 
شهید عزالدین قسام و شهید عبدالقادر حسینی وارد میدان مبارزه شدند و باب جنگ و 

از طرف دیگر ها  آن پیکار بین مسلمانان از یک طرف و یهودیان و حامیان انگلیسی
 گشوده شد.

مردم فلسطین تالش کردند که از رهبران و رؤساي کشورهاي عربی و اسالمی در 
ف گوشهاي شنوایی نیافتند. زیرا در آن هنگام همه خواست کمک کنند ولکن مع االس

کشورهاي عربی تحت اشغال انگلیس و فرانسه بودند یا در واقع تحت سیطره و نفوذ 
قرار داشتند و در نتیجه همان حکام عرب عاملی براي وارد کردن فشار بر ها  آن مستقیم

، فلسطینیان به شدند. از این رو هر گاه که در عرصه جهاد می محسوبها  فلسطینی
 یافتند، انگلیس و فرانسه بر حکام عرب فشار وارد می بر ضد یهودیان دستهایی  موفقیت

هم به نوبه خود رهبران مقاومت را وادار کنند دست از مقاومت و ها  آن کردند تا می
 انتفاضه برداشته و بر سرمیز مذاکره بنشینند.

سطین کاهش یافت ولی باردیگر با با شروع جنگ جهانی دوم مهاجرت یهودیان به فل
شکست آلمان که در هنگام جنگ در رقابت با انگلیس از هاي  آشکار شدن نشانه

کرد مهاجرت یهودیان از سرگرفته شد. با پایان یافتن جنگ یک  می حمایتها  فلسطینی
بازیگر جدید و قدرتمند به نفع نوادگان میمون و خنزیر وارد عرصه بازي شد. این بازیگر 
جدید، آمریکا بود که خود را وارث نقش اروپا عموما و و خاصه انگلیس در منطقه 

دانست. از سویی یهودیان نیز که ضعف انگلیس را بعد از جنگ  می خاورمیانه و فلسطین
جهانی دوم احساس کرده بودند به دنبال حامی قدرتمند دیگري بودند. آمریکا بویژه در 

یهودي تبار بود صدها هزار یهودي را به فلسطین  که» ترومن«دوره ریاست جمهوري 
انتقال داد. آمریکا با زمینه چینی براي صدور اعالمیه ظالمانه سازمان ملل متحد براي 

ه. به بازي گردان اصلی  1366 –م  1947تقسیم فلسطین بین عربها و یهودیان در سال 
یل کامل کرد. همه عرصه فلسطین تبدیل شد و نقش خود را براي تأسیس کشور اسرائ
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کشورهاي اسالمی اعالمیه سازمان ملل را رد کردند. ولی آمریکا آراي سه کشور کم 
را براي کسب اکثریت در رأي گیري » تایلند و هائیتی و لیبریا«ارزش و حاشیه نشین 

مطمئن شدند که در میدان مبارزه با ها  خرید. بعد از صدور این اعالمیه ظالمانه، فلسطینی
مقاومت و هاي  باور هستند. لذا شعله بی تنها وها  آن حامیان اروپایی و آمریکایی یهود و

چشمگیري هاي  جهاد در تمام نقاط فلسطین شعله ور شد و مجاهدان فلسطینی، پیروزي
صبیح، ظهرالحجه و کفرکتا و «در مناطق ها  آن ي نابرابر با یهودیان و حامیانها جنگ در

را بر آن داشت یا یهودیان را به ها  حوادث، انگلیسیبدست آوردند. این » دهشیه
جنگنده مجهز نمایند. بدین ترتیب سراسر هاي  جدیدترین تسلیحات از جمله هواپیما

 فلسطین در آتشی مهیب فرورفت.

ضربه نهایی و مجلس ختم این حکایت مصیبت بار زمانی بود که انگلیس بطور 
ب نشینی کرد و قیمومت خود بر فلسطین را ناگهانی و بدون اعالم قبلی از فلسطین عق

 14 –هـ  1367رجب  7لغو کرد و امور آن را به یهودیان واگذار کرد و یهودیان نیز در 
م. تأسیس کشور اسرائیل را اعالم کردند. متعاقب آن صفحات جدید مصائب  1948مه 

حتی بطور ملت فلسطین آغاز شد. چنانکه از سرزمین مادري خود آواره شده، کشتار و 
یکی پس از دیگري غصب شد تا رؤیاي یهود ها  آن وحشتناکی قتل عام شدند و شهرهاي

 واقعیت یابد و این کابوس همچنان ادامه دارد. 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 (فتح ایران)  جنگ بزرگ قادسیه

 )قهـ  14شعبان سال  14(
مسلمانان بعد از عهد نبوت نباشد یقینا یکی از بزرگترین قادسیه اگر بزرگترین پیکار 
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نبردهاي مسلمانان خواهد بود. در توصیف این جنگ هیچ سخنی باریکتر و دقیق تر از 
توصیف صحابی جلیل القدر حضرت جابربن عبداهللا انصاري نیست. ایشان فرموده: قسم 

!ما ندیدیم که هیچ یک از به خدایی که هیچ معبودي قابل پرستش غیر از او وجود ندارد
مسلمانانی که در قادسیه حضور داشتند، طالب دنیا باشند. سبب این پیکار آن بود که 
حکومت ایران (ساسانیان)در صدد بود با یک جنگ بزرگ، کار مسلمانان را بسازد و 

پی در پی خود از مسلمین را جبران کرده، روحیه سربازان و مردم ایران را هاي  شکست
متوالی به شدت آسیب دیده بود، بهبود بخشد. تا این زمان هاي  اثر شکست که در

مسلمانان بسیاري از نقاط مرزي ایران را تصرف کرده و سرزمین عراق را از سلطه ایران 
خارج کرده بودند لذا یزدگرد سوم پادشاه ایران دست به جمع آوري گسترده نیرو زده و 

نقاط ایران را به پایتخت فراخواند. این فرماندهان و فرماندهان عالی رتبه خود از تمام 
بزرگان ایران اختالفات خود را که چندین سال بود (از زمان کشته شدن خسرو پرویز) 
کنار گذاشته و بر مقابله با اعراب مسلمان متفق شدند. یزدگرد، فرمانده سپاه خراسان 

ران بود و سپاه تحت امر وي، را که برجسته ترین فرمانده آن زمان ای )1(رستم فرخزاد
 .)2(بزرگترین لشکر ایران بود به فرماندهی کل سپاه ایران در نبرد با مسلمانان تعیین کرد

به زودي وقتی که ایرانیان ساکن عراق این اخبار تازه را شنیدند، جسور شده و سر از 
مسلمان  طاعت مسلمین پیچیدند و پیمان شکنی کردند. در آن هنگام فرمانده سپاهیان

بود که طی نامه اي تحوالت جدید را به عرض » مثنی بن حارثه شیبانی«حاضر در عراق 
امیرالمومنین عمر فاروق رضی اهللا عنه رساند. او نوشته بود که ارتش ایران، بیش از 

شود. خلیفه مسلمین براي جمع آوري نیرو، اعالن عمومی  می دویست هزار نفر برآورد

وفتـوح  ة، القادسـيكامـل يف التـاريخ، البدايـة والنهايـةتـاريخ طـربي، الع کنیـد:  براي آگاهی بیشتر رجـو  -1

 سالم.يام اإلأالعراق، 

توجه داشته با سید که این رستم غیر از آن رستم دسـتان اسـت کـه از پهلوانـان اسـاطیري شـاهنامه        -2
 باشد. (مترجم) فردوسی می
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ر حکومت اسالمی، سرباز گیري اجباري را به کار گرفت یعنی به کرد و براي اولین با
دستور داد که هر کدام تعداد معینی سربازبه مدینه » نخع«و » بجیله«، »ربیعه«قبائل 

بفرستند. قبائلی را هم که در زمان حضرت ابوبکر مرتد شده و سرکوب شده بودند و 
را به مدینه ها  آن لین بار اذن جهاد داد واکنون توبه کرده به اسالم بازگشته بودند؛ براي او

خواست که  می فراخواند. پس از آماده شدن لشکر در مدینه، امیرالمومنین خودش
فرماندهی لشکر را بر عهده گرفته به سوي عراق حرکت کند ولی بزرگان صحابه رضی 

نیاز دارد و  اهللا عنهم وي را از این کار بازداشتند. و به وي گفتند که امت اسالمی به وي
 او باید در مدینه بماند. 

صحابه به امیرالمومنین پیشنهاد دادند که فردي از بزرگان اصحاب را به فرماندهی 
لشکر برگزیند که ایشان سرانجام پس از شورو مشورت، حضرت سعد بن ابی وقاص 

 رضی اهللا عنه را انتخاب کرد. 
 )1(ر تحت فرمان سعد در قادسیهنزدیک به سی و شش هزار نفهـ  14در ماه صفر سال 

جمع شدند. این لشکر به امر خلیفه در قادسیه مراقب اوضاع و تحرکات ارتش ایران بود 
کرد و عجله اي نداشت. اما خیلی زود براي تأمین  نمی ولی براي حمله پیش دستی

که مایحتاج لشکر به مشکل بزرگی رو برو شده و در تنگنا قرار گرفتند زیرا اهالی عراق 
قبال تابعیت مسلمین را پذیرفته بودند، چنانکه گفتیم پس از شنیدن اخبار تحوالت تازه 

ها  آن دربار ایران جسور شده، مسلمانان را در محاصره اقتصادي قرار دارند از دست یابی
به مواد غذایی جلوگیري کردند. با معجزه الهی این گرفتاري مسلمانان رفع شد.چنانکه 

ایی نزدمسلمانان آمده و به اذن خداوند سخن گفته و مسلمانان را به یک حیوان چهارپ
گوشت ایرانیان راهنمایی کرد. مسلمانان با تصرف آنجا از هاي  محل اختفاي الشه

 بهره مند شده و در برابر دشمنان خود تقویت شدند. ها  گوشت

کیلومتري غرب  45عراق به فاصله حدودا  قادسیه محلی بوده در سمت غربی شهر امروزي نجف در -1
 شود که شهر کربال مرکز آن است. (مترجم) کوفه اکنون از این منطقه بنام استان قادسیه یاد می
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چندین مرتبه،  دو سپاه ایران و مسلمانان در برابر هم اردو زده بودند و در این مدت
نمایندگانی از دو طرف بین طرفین مبادله شده و با یکدیگر مذاکره کردند. مسلمانان 

کردند که هدف از این لشکر کشی و  می مطابق قانون اسالم، قبل از هر جنگ کوشش
جهاد خود را به طرف مقابلشان توضیح داده و او را به اسالم فرا بخوانند. از جمله سعد 

از شش نفر را براي گفتگو به مدائن پایتخت ایران نزد یزدگرد فرستاد.  یک هیأت مرکب
ادبی را از حد گذراند. این  بی را به باد اهانت گرفته وها  آن یزدگرد با دیدن این هیات

هیأت هدف خود از لشکر کشی به ایران را براي یزدگرد توضیح داده و از وي خواستند 
یا آماده جنگ شود. این هیات بدون گرفتن نتیجه،  که یا اسالم آورد یا جزیه بدهد و

بازگشت. مدتی بعد، رستم فرمانده سپاه ایران از سعد خواست که نماینده اي به نزد وي 
بفرستد تا با وي گفتگو کند. لذا سعد سه نفر یکی پس از دیگري را نزد وي فرستاد. 

به ولی منظور رستم نخست ربعی بن عامر آنگاه حذیفه بن محصن و سپس مغیره بن شع
خواست که روحیه مسلمانان را  می کرد می گفتگو نبود بلکه هدفی شرورانه را دنبال

خواست که مسلمانان با دیدن هیبت و شکوه ارتش ایران، روحیه خود  می تضعیف کند.
راباخته و از جنگ منصرف شوند. غافل از اینکه این سه مسلمان مذکور در مدرسه نبوي 

ه وسلم تربیت شده بودند لذا این زرق و برقهاي تختگاه رستم و عظمت صلی اهللا علی
دانستندو  می بزرگی و عزت را از آن خداها  آن هیچ نبود. چونها  آن سپاه ایران در نظر

دهد. این حیله رستم نقش بر آب شد. رستم از این  می اوست که به هرکس بخواهد عزت
ت که این جنگ را تا آنجا به تأخیر اندازد خواس می مذاکرات هدف دیگري هم داشت. او

که مسلمین خسته شوند و در اثر طول مدت در میانشان اختالف بروز کند و آن گاه بر 
آنان بتازد. شاید هم رستم که مردي عاقل و دوراندیش بود اطمینانی به کار سپاه خود 

ورده بودند، او را از نداشت و با نگاه به پیشرفتهایی که مسلمانان در مدتی کوتاه بدست آ
دید که در مقابل لشکر اسالم با احتیاط  می پایان کار سپاهش بیمناك کرده بود. لذا صالح

 قدم بردارد.
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شاید بسیاري از خوانندگان عزیز ندانند که جنگ بزرگ قادسیه چندین روز طول 
است. کرده  می کشیده و در این مدت بارها کفه جنگ به نفع هر کدام از طرفین تغییر

 باشد: می شرح حوادث این چند روز از قرار زیر

 :ـه 14شعبان  14نخستین روز نبرد که به روز ارماث شهرت دارد در 

هزار نفر) به فرماندهی  120هزار نفر (به روایتی  240تعداد سپاه ایران نزدیک به 
بعالوه  این سپاه از حیث تجهیزات اصال قابل مقایسه با لشکر سعد نبود» رستم فرخزاد«

کردند. لشکر ایران با تمام  می سی و سه فیل غول پیکر در پیشاپیش سپاه ایران حرکت
نیروهاي خود بر سپاه مسلمانان تاختند و جنگی هولناك در گرفت. جنگجویان قبیله 
بجیله به فرماندهی صحابی جریر بن عبداهللا بجلی رضی اهللا عنه که یک پنجم لشکر 

مورد هجوم سهمگین سپاه ایران قرار گرفتند. علت این تاکتیک  دادند می اسالم را تشکیل
سپاه ایران در حمله همه جانبه به گردان لشکر بجیله آن بود که مردي از قبیله ثقیف در 
سخت ترین لحظات به مسلمانان خیانت کرد و از دین برگشت و به سپاه دشمن پیوست. 

تجمع لشکریان بجیله بود راهنمایی  و دشمنان را به نقطه قوت لشکر مسلمانان که محل
کرد. سعد که از روي بام اقامتگاهش ناظر صحنه بود فورا به قبایل اسد و بنی تمیم دستور 
داد تا پیادگان بجیله را که در خطر نابودي بودند، نجات دهند ولی فیلها و تیراندازانی که 

مانان که تا آن موقع فیلی رسانیدند زیرا اسبهاي مسل می سوار برآنهابودند همچنان زیان
ندیده بودند، سخت به وحشت افتادند و از میدان فرار نمودند. لذا سعد براي دفع این 
خطر به یک گردان که از بهترین سوارکاران تشکیل شده بود دستور داد تا پیش تاخته و 

با » یمیعاصم بن عمرو تم«که بر پشت فیلها بود را قطع نمایند. لهذا هایی  طنابهاي کجاوه
افرادش به این امر موفق شد و فیل بانان را به زمین انداخته و به قتل رساندند و موقتا 

 فیلها را از میدان نبرد راندند.
روز ارماث به سبب خیانت آن فردي که مرتد شده و به دشمن پیوست و وجود فیلها 

 به نفع سپاه ایران به پایان رسید.
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 شعبان: 15واث دومین روز نبرد مشهور به روز اغ
توان کرد آنکه، این روز، روز نیرنگهاي جنگی بود.  می بهترین وصفی که از این روز

حضرت عمر، نیروهاي امدادي از شام براي سپاه اسالم در عراق فرستاد. نیروهاي کمکی 
مرد نامدار » قعقاع بن عمرو« ها، در حدود شش هزار جنگجو بودند. در مقدمه این کمکی

ار داشت که نیروهاي خود را به گروههاي صد نفري تقسسیم نمود و جنگی عرب قر
دستور داد هر گروهی جدا از دیگري به فاصله زمانی معین به محل برسند تا با رسیدن 
این گروههاي متعدد، از دور گرد و غبار بر پا کرده به دشمن بفهمانند که مسلمین 

رسند. رسیدن قعقاع در  می جنیروهاي کمکی بسیاري در پشت سردارند که به تدری
تقویت روحیه مسلمین بسیار مؤثر بود. او قهرمان دالوري بود که وجود وي در هر جنگی 

شد. از این جهت روز اغواث، روز شجاعان  می باعث افزایش روحیه و عزم و اراده سیاه
د او و روز قعقاع بود. رشادت ابو محجن دالور معروف ثقیف در این روز اتفاق افتاد. سع

را به سبب آنکه در وصف خمر شعري سروده بود در یکی از اتاقهاي محل اقامتش حبس 
خبر از سعد از محبس خارج شده و سوار بر  بی کرده بود ولی او با توسل به زن سعد،

اسب معروف سعد به دشمن تاخت و رشادتها کرد که روحیه مسلمانان باال رفته و در 
بود. و همچنین چهار پسر خنساء (شاعره معروف  تضعیف روحیه دشمن بسیار موثر

عرب) در این روز شهید شدند. بزرگترین فرمانده ایرانیان بعد از رستم یعنی بهمن هم 
بوسیله قعقاع کشته شد. و هم در این روز، قعقاع خدعه اي جنگی پیاده کرد که اثرات 

 ندند و سر و صورتکهنه پوشاهاي  فراوان داشت قعقاع دستور داد که به شتران جامه
به شکل روبند پوشیدند. این وضعیت، منظره اي هراسناك از هایی  را هم با پارچهها  آن

شتران ایجاد کرد که وقتی اسبهاي ایرانیان این صحنه را دیدند پا به فرار گذاشتند. این 
 روز به نفع مسلمانان به شب رسید.

 سومین روز نبرد مشهور به روز عماس
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قاع حیله جنگی دیگري بکار بست. وي نیروهایش را نزد خود در این روز قع
فراخوانده و دستور داد بدون اینکه بقیه سپاه مسلمانان بفهمند، مانند روز گذشته دسته 

رسد به  می دسته شوند و مسافتی دور از اردوگاه رفته و چنانکه گویی از جایی کمک
جرا خبر ندارند، تقویت شود. سعد، سوي میدان بتازند تا باز هم قلوب مسلمین که از ما

فرمانده کل سپاه اسالم که از دور ناظر کار بود از خرابکاري و تلفاتی که ممکن بود از 
ترسید لذا به تعدادي از دالوران سپاه اسالم از جمله  می فیلها به مسلمین برسد، سخت

ن قرار دارند و بقیه قعقاع و عاصم پیغام داد تا دو فیل بزرگ را که در پیشاپیش سپاه ایرا
به قتل برسانند. این مهم انجام ها  آن فیلها پیرو آن دو هستند را با حمله به چشم و خرطوم

 شد ولی روز سوم هم بدون پیروزي نهایی به پایان رسید.

دانستند که سرنوشت قطعی این جنگ در این  می روز سوم هر دو لشکر اهلرير: ةليل

جنگیدند تا پیروزي را به آغوش کشند.  می گذشتگی تمامشود، با از خود  می روز معین
جنگ در این شب به حدي به اوج رسیده بود که صداي به هم خوردن و چکاچک 
شمشیرهاي طرفین مانند صداي چکش آهنگران در فضا طنین افکن بود. تا کنون نه این 

 جنگی مردم و نه تاریخ چنین جنگ شدیدي را ندیده بودند براي هر دو طرف چنین
توان  می سابقه بود. این جنگ بعدها ضرب المثل شد. شدت جنگ در آن شب را از این بی

نفر شهید  6000شهید داده بودند ولی در آن شب  2500فهمید که تا قبل از آن مسلمان 
 شدند. 

سرانجام آن لحظه سرنوشت ساز در این جنگ به یادماندنی فرا رسید. در گرما گرم 
خود را به خیمه رستم رساند و او را که » هالل بن علقمه«لمان بنام جنگ یک قهرمان مس

قصد فرار داشت به قتل رساند. همین که لشکر ایران از قتل رستم سپه ساالر خود اطالع 
یافتند غرق در اندوه شدند و روحیه خود را به کلی از دست دادند طوري که یک جوان 

اند  اسیر کند و حتی بعضی تواریخ نوشته راها  آن توانست چندین نفر از می مسلمان



 صفحاتی از تاریخ اسالم   70

کردند که  می یافتند و به خودشان امر می دستها  آن مسلمانان هنگام فرار سپاهیان ایران بر
 کردند. می هم اطاعتها  آن یکدیگر را بکشند و

این جنگ، پیروزي مهم و قاطعی براي مسلمانان بود و شوکت و هیبت امپراطوري 
داد. همه عربها  می و هم از افول ستاره اقبال این امپراطوري خبرساسانی را درهم شکست 

و ایرانیان و رومیان به یک اندازه منتظر نتیجه این جنگ بودند تا جایی که گفته شده 
 مژده پیروزي مسلمانان را به تمام نقاط جهان بردند. ها  جن

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم
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 ربانی، سفیان ثوري وفات عالم

 )ـه 161(شعبان 
امام، عالمه، شیخ االسالم، دریاي مواج و ربانی این امت، ابوعبداهللا سفیان بن سعید بن 

در شهر کوفه به دنیا هـ  97مسروق ثوري یکی از ائمه اسالمی و زاهدان مسلمین در سال 
اراي حافظه زیاد را خواستند فردي د می آمد. در قدرت حافظه یک نابغه بود چنانکه وقتی

کرد تا جایی که  می شنید فورا حفظ می زدند. هر چیزي را که می مثال بزنند، او را مثال
باردیگر نیاز نداشت به آن مراجعه کند. در زمان خودش بزرگترین حافظ احادیث نبوي 

م صلی اهللا علیه وسلم بود. خودش در سرزمینهاي اسالمی از بصره تا مکه و از مدینه تا شا
شد، طالبان علم و اهل حدیث به دور او  می گشت و به هر شهري که داخل می و مصر

آموختند و ثوري عالوه بر روایت حدیث، نکات فقهی  می شدند و از وي حدیث می جمع
 زهد و ورع و تعظیم خداي عزوجل تعلیمها  آن آموخت و به ها می آن حدیث را هم به

 داد. می

 وا و عبادت و زهد بود و بسیار از خداي عزوجلسفیان ثوري جامع علم و تق
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ترسید. مجلس درس و وعظ او سرشار از ربانیت و یادآوري آخرت بود. و آرامش  می
 شد. از هیچ کس خاصه از فرمانروایان و خلفا چیزي می خاصی بر حاضران نازل

ت پذیرفت. نسبت به نشر علمی که داشت بسیار حساس بود. به آدمهاي سفله و پس نمی
فهمیدند  نمی آموخت. و البته سفیان به غیر عربهایی که به خوبی زبان عربی را نمی چیزي

آموخت مبادا که در نقل علم اشتباه کنند. آنقدر با تقوا و زاهد بود که  نمی هم چیزي
شد که از شدت نداري،  می شد. و گاهی نمی قیمت لباس وي از یک یا دو درهم بیشتر

 توانست غذایی براي خود تهیه کند. نمی گذشت و می چندین روز

سفیان ثوري از حریص ترین افراد نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بود بویژه از 
جدي بود. حکایات وي با ها  آن امرا و خلفا هیچ گونه هراسی نداشته و در نصیحت

مخفی ها  آن منصور و مهدي، خلفاي عباسی مشهور است. بارها ناچار شده که خود را از
خواست به زور او را بر منصب  می کند و از شهري به شهر دیگر برود زیرا مهدي عباسی

قضاوت بگمارد ولی او از پذیرش مسؤولیتی در دستگاه عباسی اکراه داشت. سبحان اهللا 
کرد!  می دوید ولی خود عالم از وي فرار می منصبی به این مهمی به دنبال این عالم

زنند.  می ان که براي بدست آوردن یک منصب هر چند حقیر له لهبرعکس علماي این زم
در حالی که از هـ  161امام سفیان ثوري که رحمت خدا بر او باد در ماه شعبان سال 

مأموران مهدي عباسی مخفی شده بود در شهر بصره وفات یافت. علما و ائمه اسالم در 
بویژه وي را  اند. تمجید کرده هر زمان و هر مکان از جهان اسالم از ثوري تعریف و

که پیروان زیادي داشته است. اگر ثوري در سرزمین اند  صاحب یک مذهب مستقل دانسته
بود،  می بود و در هر نقطه دیگري که نمی عراق و مشرق (که علماي بزرگ زیادي داشته)

 یافت.  می مذهب وي ریاست و سیادت

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
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 وفات پزشک فیلسوف ابوبکر رازي

 م.) 923نوامبر  19 -ـه 311شعبان  5(

استاد فلسفه، رئیس پزشکان، ابوبکر محمد بن زکریاي رازي، در شهر ري نزدیک 
گذرانید  می به دنیا آمد. در جوانی به عیش و نوش روزگارهـ  240در سال  -تهران کنونی

اختن عود شهرتی تمام داشت. تا حدود چهل و شغل نوازندگی داشت چنانکه در نو
سالگی برهمین وضع سپري کرد. پس از آن بود که به آموختن فلسفه و پزشکی روي 
آورد. و در این عرصه کوشش فراوان کرده به عالی ترین درجات این علوم نائل آمد و 

 .)1(براي کسب این دانشها مسافرتها کرد و مجبور به مهاجرتهاي فراوان شد
ي فلسفه را از بلخی آموخت و آنقدر پیشرفت کرد که از استاد خود پیش افتاده و راز

 خود به یکی از نامداران این عرصه تبدیل شد. چنانکه هم رتبه فارابی و ابن سینا شمرده
شود. همین فلسفه باعث گمراهی عمیق رازي شد تا جایی که عقیده وي را فاسد کرد  می

 حد آن غرق شد و در تأیید و ترویج فلسفه ضد اسالمی و در فلسفه تخریبی تا آخرین
فراوان نوشت. وي در تالیف چنان صبر و پایداري داشت که در هاي  و رساله ها کتاب

 زدند.  می زمانهاي بعد به وي مثل
 اند: در طب هم رازي همچون فلسفه شهرت فراوان بدست آورد چنانکه گفته

به عرصه وجود آورد و آن را  انی آمد وطب وجود نداشت تا اینکه جالینوس یون«
 مرتب و منظم کرد. و ناقص بود تا اینکه ابن سینا آمد وآن را  پراکنده بود تا اینکه رازي

 224رازي از اهل ذکاوت زمان خود بود. دستی باال در طب داشت و » کامل کرد.آن را 
 جلد 30ي در کتاب در طب و فلسفه تالیف کرد. معروف ترین تالیف وي کتاب الحاو

» الطب الروحانی«الجامع، االعصاب «ي ها کتاب باشد که موضوع آن پزشکی است می

 .عیان، شذرات الذهبسیر أعالم النبالء وفیات األعیون االنباء،  -1
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باشد . رازي در  می از دیگر تالیفات وي» الکیمیاء» «طبقات االبصار» «المدخل الی المنطق«
 در ري که زادگاهش بود درگذشت. هـ  311شعبان  5

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم
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 وفات ابن حزم اندلسی

 ق.) 456شعبان  28(

امام بزرگ، مجتهد مطلق، دریاي علوم دانشمند جامع االطراف و ذوالفنون و پرتالیف 
ترین دانشمند جهان اسالم بعد از امام طبري، ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم 

ه بود. این مذهب که اندلسی قرطبی، ایرانی االصل بود. وي فقیه و امام مذهب ظاهری
بوجود » داود بن علی اصفهانی«کرد و بوسیله  می براساس ظواهر قرآن و حدیث حکم

در آن را  آمده بود، به زودي در مشرق عالم اسالمی چراغ آن خاموش شد. ولی ابن حزم
مغرب اسالمی احیا کرد. ابن حزم یک متکلم و ادیب و وزیري سیاستمدار بود. وي 

 رود.  می اندلس به شماربزرگترین علماء 

در خانواده اي از اعیان و اشراف اندلس هـ  384ابن حزم در اواخر ماه رمضان سال 
به دنیا آمد و پدرش احمد بن حزم از وزیران در بار منصور بن ابی عامر که بزرگترین 

شود بود از این رو ابن حزم در محیطی پر از ناز و نعمت  می فرمانروایان اندلس محسوب
رورش یافت که غم خرج و خوراك زندگی نداشت. لذا تمام وقت خود را صرف پ

تحصیل علم کرد. خداوند فهم فراوان و ذهنی سیال به او نصیب کرده بود. پدرش 
کتابخانه اي نفیس داشت که بعد از وي به پسرش ارث رسید. در جوانی به وزارت 

ریاست پشت کرد و تمام وقت رسید ولی به زودي به وزارت و » مظفربن منصور عامري«
خود را به تعلیم و تعلم اختصاص داد. ابن حزم در ابتداي کارش بر مذهب شافعی بود 
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ولی پس از آن به مذهب ظاهري گرایش پیدا کرد و قیاس را به کلی مردود شمرد. او 
شمرد. با  می تقلید مذهبی را حرام دانسته و اجتهاد و عمل به ظواهر نصوص را واجب

آنکه وي در فروع فقهی ظاهري مذهب بود ولی در باب اصول دین بسیار تجاهل وجود 
کرده و بسیاري از صفات خداوند را بطور نامأنوسی تأویل کرده و در بسیاري از مسائل 
اسماء و صفات الهی از مسیر حق منحرف شده است. علت آن است که وي در آغاز 

بود. از این رو افکار وي در خصوص  حیاتش بسیار منطق و علم کالم وفلسفه خوانده
صفات تحت تأثیر آن دانشها، دگرگون شده بود و همین به شدت به جایگاه علمی وي 

 آسیب زده است.

شود. وي مذهب ظاهري  می ابن حزم یکی از پر تصنیف ترین علماي اسالم محسوب
ب ظاهري بنام رفت هیچ اثري از آن نماند، احیا کرد. از این رو مذه می را در زمانی که

که این مذهب را در عراق بنیان » داود بن علی«شود نه به اسم  می شناخته» ابن حزم«
 گذاشته بود.

جلد کتاب در هشتاد هزار ورق تالیف کرده است. از این بابت  400ابن حزم در حدود
مختلف علمی هاي  وي بعد از ابن جریر طبري در مقام دوم قرار دارد. ابن حزم در شاخه

فقه و اصول و حدیث و ادب و شعر و بالغت و حتی طلب تالیفاتی دارد. کتاب  از
ي میراث اسالمی به ها کتاب بهترین کتاب ابن حزم و بلکه از بهترین» المحلی باآلثار«

شود هیچ موضوعی نیست که ابن حزم در آن باره تألیفی نداشته  می رود. گفته می شمار
 باشد.

 را در نظر علماي اسالم کاهش داده زبان تیز و برنده وي آنچه که مقام علمی ابن حزم
باشد که با آن بسیاري از علما را به باد انتقاد گرفته است. نیش زبان ابن حزم تا آنجا  می

شمشیر حجاج و زبان « اند: است که در تیزي ضرب المثل شده است. در این باره گفته
د را در حق علماي امت دراز کرده و ابن حزم زبان خو» ابن حزم دو لبه یک شمشیرند.

را طعن زده است ها  آن خاصه در خالل مناظرات خود با علماي مالکی اندلس، بسیار
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همین نیش زبان عجیب ابن حزم باعث شده بسیاري از علماي بعدي، از وي و علم و 
زم همین رفتار و اخالق ابن ح اند. تالیفات وي به نوعی نفرت داشته و از وي دوري کرده

باعث شد که دشمنان زیادي براي خود دست و پا کند چنانکه وي را از قرطبه اخراج 
یش را در حضور عموم به دستور معتمدبن عباد، حکمران قرطبه، آتش ها کتاب کردند و

زدند و ابن حزم به ناچار در اواخر عمرش آواره شده و سرگردان و آواره از جایی به 
شعبان  28در غرب اندلس در » لبله«ا اینکه در روستاي کرد. ت می جاي دیگر نقل مکان

 وفات یافت. هـ  456

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 وفات خلیفه عباسی القائم بامراهللا 

 م) 1075آوریل  –هـ  467شعبان  13(زمان: 

در ایام هـ  391ل بیست و ششمین خلیفه عباسی، ابوجعفر عبداهللا القائم بامراهللا در سا
بعد از وفات پدرش هـ  423در بغداد به دنیا آمد. او در سال » القادر باهللا«خالفت پدرش 

به خالفت رسید. در دوره خالفت وي تحوالت مهمی در جهان اتفاق افتاد که مرزهاي 
 سیاسی جهان را جابه جا کرد.

یکصد سال،  اولین حادثه مهم جهانی سقوط دولت شیعی آل بویه بود که حدود
حساس ترین مناطق خالفت اسالمی از جمله بغداد را در کنترل خود داشت و مقام 
خالفت را به شدت خوار و تضعیف نمود و هیبت و جبروت خلیفه را از بین برد. این 

سقوط کرد. حادثه بعدي ظهور ترکمنان سلجوقی در مشرق هـ  435حکومت در سال 
نگجویی بودند که مدتی قبل از آن اسالم آورده بودند و ترکان جها  این عالم اسالمی بود.

 یاري کنندگان شایسته اي براي اسالم شدند. 



 صفحاتی از تاریخ اسالم   76

مقام خالفت سنی عباسی را احیا کردند و خطر و تهدید جدي براي دولت فاطمی 
 رفتند.خاصه از زمانی که شام را از تسلط فاطمیان خارج کرده و می شیعی مصر به شمار

 راندند.را از آنجا ها  آن

از خطرناك ترین حوادثی که در دوران القائم اتفاق افتاد، تالش فاطمیان براي سرنگون 
موفق شد که » بساسیري«داعی فاطمیان، هـ  450کردن خالفت سنی بغداد بود. در سال 

منتقل کند. خلیفه یک » حدثیه«بغداد را اشغال کند و خلیفه را دستگیر کرده و به شهر 
پیروز شده و او را به » بساسیري«سلجوقی بر » طغرل بیک«ا بود تا اینکه سال تمام در آنج

 قتل رسانید و خلیفه را به مقامش بازگرداند.

ساله ایام خلیفه المستنصر فاطمی در  7از دیگر حوادث حساس آن دوران، قحطی 
باشد که بنام شدت مستنصري شناخته شده است. همین قحطی از مهمترین  می مصر

رود. ولی حساس ترین و خطرناك ترین  می وط حکومت فاطمیان به شماراسباب سق
حادثه تاریخی که در این دوران اتفاق افتاد، جنگ بزرگ و سرنوشت ساز مالزگرد در 

به ها  بود. این جنگ بین سلجوقیان به رهبري سلطان آلب ارسالن و رومیهـ  463سال 
یشتر نیروي رومی نابود شدند و براي رهبري رومانوس چهارم اتفاق افتاد. در آن جنگ ب

همیشه شوکت بیزانس در هم شکسته شد و از گردونه رقابت و کشمکش با مسلمانان 
خارج شدند. این جنگ نتایج مهم دیگري هم داشت از جمله اینکه قلمرو سلجوقیان در 
آسیاي صغیر گسترش یافت و به تدریج به شرق اروپا رسیدند و چند سال بعد همین 

 بهانه شروع حمالت صلیبی اروپائیان به جهان اسالم و شامات شد.جنگ 

سال خالفت وفات کرد وي در  45ق بعد از حدود هـ  467شعبان  13القائم در 
زندگی شخصی خود فردي نیکوکار و روزه دار و نماز گذار بود. عقاید دینی صحیح 

 451بعد از آنکه در سال داد و بسیار زاهد و متواضع بود خاصه  می داشته و بسیار صدقه
بعد از یک سال تبعید مجددا به خالفت بازگشت. چنانکه بعد از آن تا زنده بود جز هـ 

 بر سجاده نماز خود بعد از اداي نماز شب نخوابید.
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 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 وفات تیمور لنگ

 )م. 1405فوریه  18 –هـ  807شعبان  17(زمان:
هاي وسیعی از چین تا  مغوالن در نیمه نخست قرن هفتم هجري با تصرف سرزمین

آسیاي صغیر و از آسیاي مرکزي تا شرق اروپا مملکت وسیعی بوجود آوردند. اما در نیمه 
تکه تکه شد. ها  آن دوم قرن هشتم هجري دچار زوال و انحطاط شده و قلمرو وسیع

د را بین چهار پسر خود تقسیم کرد. که چنگیز خان قبل از مرگش، مملکت وسیع خو
کرد بودند و زمانی که دولت مرکزي مغوالن  می همه تابع خان بزرگ که در چین حکومت

پاره گشت. و در هر منطقه و حکومت وسیع مغوالن پاره  در چین دچار ضعف شد،
این  اي یک خان و سردار، علم طغیان برافراشت و خود را مستقل اعالم کرد. بیشتر ناحیه

سرداران ترك بودند و نه مغول. در آن اوضاع و شرایط این سرداران براي کسب قدرت 
 بیشتر به زد و خورد با هم پرداختند. در چنین زمانه پر آشوبی بود که تیمور لنگ برآمد.

اي که به  در خانواده -از شهرهاي ماوراءالنهر -در شهر کشهـ  736تیمور در سال 
قراچه «رساند به دنیا آمد. این خانواده شیعه مذهب بود و  می سبن» برالس«قبیله ترکی 

یکی از اجداد تیمور از سرداران چنگیز خان مغول بود. چنگیز خان او را براي » نویان
مصاحبت پسرش جغتاي برگزیده بود. چنانکه گفتیم خانواده تیمور لنگ شیعه بودند و 

خدمتها کردند ها  آن هان اسالم شیعیان بهدانید در یورش وحشیانه مغوالن به ج می چنانکه
شدند. این تجربه تیمور را هم بر آن داشت که مثل چنگیز خان به جهان ها  آن و همدست

 اسالم یورش آورد.
 تیمور داراي عزم و اراده آهنینی بود. جاه طلبی بود که کوهها در برابر همت او ناچیز
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که والی شهر کش شد. این اتفاق زمانی افتاد نمود. ستاره اقبال او از زمانی طلوع کرد  می
که خان تاتاران براي سرکوب یک سردار شورشی به آن ناحیه آمده بود، تیمور در آن 
جریان خدمات شایانی به خان مغول کرد و او هم پس از سرکوب سردار شورشی؛ تیمور 

 را والی منطقه کرد.
به زودي والی سمرقند شد  تیمور در پرتو نبوغ و همت خود به سرعت ترقی کرد و

داشت به دلیل رفتار ناشایست تاتارها با اهالی  می ولی او که شهر سمرقند را خیلی دوست
لق تیمور خان تاتار براي سرکوب تیمور خان تاتار تیره شد. از این رو تع آن، روابط وي با

میر حسین و تأدیب مردم سمرقند، سپاهی به سوي آن روانه کرد که تیمور گریخت و به ا
امیر حسین هم که از اطاعت خان تاتار  برادر همسرش که امیر کابل بود پیوست .

سرپیچی کرده بود، فراري شد. این دو با هم متحد شده و بدین ترتیب مرحله دیگري در 
 زندگی تیمور آغاز شد. 

این دو سردار متحد، نفراتی جمع کرده و سپاهی تشکیل داده و با خوانین مغول به 
اختالف افتاد. تیمور ها  آن پیروز شدند. اما به زودي بین خودها  آن گ پرداختند و برجن

در نبردي، بر امیر حسین ظفر یافته و او را کشت و از آن پس فرمانرواي مطلق ماوراء 
شد لذا تیمور خود  می النهر شد. در آن زمان انتساب به چنگیز خان یک افتخار محسوب

با تشکیل هـ  771فی کرد در حالی که اصال مغول نبود. و در سال را از احفاد چنگیز معر
 شورایی از امرا و سرداران و علماي ماوراء النهر خود را سلطان نامید.

به زودي تیمور قدرتمندترین مرد آسیاي مرکزي شد و سرزمینهاي وسیعی را به 
ن و سیستان و خراسان و جرجان و مازندراهـ  786تا  782تصرف خود درآورد. از سال 

افغانستان، فارس، آذربایجان و کردستان را تحت سلطه خود در آورد. و بر تمام 
 کردند دست یافت. می سرزمینهایی که ایلخانان مغول ایران حکومت

تیمور که بسیار جاه طلب بود، آرزوي اعاده مجد و شکوه حکومت وسیع مغوالن را 
 جهانگیر شود و شهرت بدست آورد.  خواست مانند چنگیز، می پروراند و می در سر
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دهلی را هـ  802تیمور به هند هم که در دست مسلمانان بود لشکر کشید و در سال 
قتل عام و غارت کرد. آن شهر را بطور کامل ویران کرده و نزدیک به یکصد هزار مسلمان 

 عام ترین شکل قتل گرفت به وحشیانه می را کشت. این عادت تیمور بود که هر شهري را
ساخت. چنانکه در اصفهان دستور داد هفتاد هزار نفر  ها می مناره ها، کرد و از سرکشته می

مناره ساختند. گرجستان و قفقاز و عراق مناطق دیگري بود ها  آن را سر بریدند و از کله
که مورد غارت و چپاول تیمور واقع شد. سرانجام نوبت امپراطوري عثمانی رسید که 

مغرورانه و خشن براي هاي  ارت تیمور را بچشد. در آغاز کار تیمور نامهضربات ستم و غ
به آناطولی و آسیاي هـ  805بایزید صاعقه، سلطانی عثمانی، نوشت و باالخره در سال 

ارتش عثمانی را شکست داد و  -پایتخت ترکیه -صغیر لشکر کشید و در نزدیکی آنکارا
 بایزید را اسیر کرد.

قت حدود نیم ملیون سرباز داشت. بایزید هم سرگرم محاصره سپاه تیمور در آن و
قسطنطنیه پایتخت روم شرقی بود (در آن زمان سفرایی بین پادشاهان اروپاو تیمور رد و 

از این رو اگر  )1(کردند) می بدل شد که وي را به حمله بر امپراطوري عثمانی تشویق
سطنطنیه را فتح کند ولی با حمله توانست ق می کرد بایزید نمی تیمور به عثمانی حمله

تیمور فتح آن نیم قرن به تأخیر افتاد. تیمور پس از آن به حلب و دمشق لشکر کشید و 
سلطان ممالیک ناصرالدین بن الظاهر را مجبور کرد که اطاعت وي را بپذیرد و به وي 

 جزیه دهد.
یافت، پس از آنکه از جهات شمال و جنوب و غرب مملکت تیمور بسیار گسترش 

 17تصمیم گرفت که به چین حمله کند. ولی در راه چین در شهر مرزي اترار به تاریخ 
 م. در گذشت.  1405فوریه  18برابر با هـ  807شعبان 

 .7ریخ االسالمی ج براي آگاهی بیشتر رجوع کنید: عجائب المقدور، المغول فی التاریخ، التا -1
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تیمور لنگ شیعه مذهب متعصبی بود و فرزندانش نیز پس از وي بر همان مذهب 
خالقی تیمور، واجد و کرد. از نظر ا می وي مردم را به پذیرش تشیع مجبور .)1(بودند

یش از اجساد کشته گان، ها جنگ جامع صفات و خصال متناقض بود. از یک سو در
 ساخت. از سوي دیگر در زمان ها می منارهها  آن افراشت و از سرهاي می کوهها بر

کرد تا نماز جماعت از وي  می کرد و در آن اقامت می یش مسجدي چوبی برپاها جنگ
، خندقهایی ها جنگ داد. در عین حال در می شمار بی قرآن عطایايفوت نشود. به حافظان 

اسیر ارمنی کرد) و هم در  4000کرد. (چنانکه با  می کرد و اسیران را زنده به گور می حفر
ومت وسیع مغوالن و تحقق کرد. در همان حال براي تجدید حک می مراسم مذهبی شرکت

نهاي بسیاري لشکر کشید که اکثرا مسلمان پایانش، به سرزمی هاي بی ون خواهیبخشیدن فز
بودند. و براي اینکه تنها سلطان جهان باشد، بر ضد تمام امراي مسلمان زمانش لشکر 

را تابع خود کرد، بسیاري از شهرهاي اسالمی را ویران کرد و صدها هزار ها  آن کشید و
او را اند  دهمسلمان را کشت، با این وجود، بعضی از مورخین در گذشته و حال کوشی

بعنوان یکی از بزرگترین فاتحان و مصلحان و مجددان اسالم معرفی کرده و ستایش کنند. 
 و مصیبتی براي اسالم و مسلمین بود.  ولی واقعیت این است که تیمور یک بال

تیمـور و  تردیـد هسـت.     درباره مذهب تیمور که نویسنده محترم، وي و خاندان وي را شیعه دانسته، -1
بعد فرزندان وي سنی حنفی بودند چنانکه نام یکی از فرزندان وي عمر شیخ بود. ولی از هواداران و 

کردنـد   ر هـرات حکومـت مـی   مروجان تصوف بدعتی بودند. در اینکه فرزندان وي که پس از وي د
حنفی بودند هیچ تردیدي وجود ندارد. اما در مورد تیمور همچنانکه در متن هم آمده باید گفـت کـه   
وي مردي سنگدل، نیرنگ باز، پردل، غارتگر و در عین حال دور اندیش و هوشمند و بلنـد پـرواز و   

ـ       روازي خـود هـیچ مـانعی    شیفته خونریزي و غارت و ویرانگـري بـود. او در جـاه طلبـی و بلنـد پ
هـاي مفـرط وي و    خـوارگی  شـرحی از مـی   شناخت و به هیچ مذهب و آئین خاصی پایبند نبود. نمی

سفیر اسپانیایی در دربار تیمور در سفرنامه خود آورده است. با این حال در » کالویخو«سردارانش را 
ها همـت   رفت و از آن یه میداشت و به زیارت مزار صوف ظاهر عارفان و صوفیان را بسیار گرامی می

 طلبید!! (مترجم) می
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 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 اعالم پادشاهی در افغانستان 

 م) 1918مه  27 –ق  1336شعبان  17(

سرزمین افغانستان به عنوان یک کشور مستقل با حدود مرزي کنونی تا قبل از پایان 
قرن سیزدهم هجري شناخته شده نبود بلکه مناطق غربی آن تابع ایران و قسمتهاي شرقی 

رفت اگر زمانی در ایران حکومت قدرتمندي سر  می و جنوبی آن بخشی از هند به شمار
گرفت و برعکس  می بیشتري از خاك افغانستان کنونی را در سلطه خود کار بود بخش

آمد بخشهایی را از تسلط ایران خارج کرده  می اگر در هند سلسله قدرتمندي روي کار
گرفت. در سرزمین افغانستان در طول تاریخ حکومتهایی سرکار  می وزیر سلطه خود

مانند اند  حیات مسلمانان داشته که نقش بزرگی در تحوالت تاریخی اسالم واند  آمده
دولت غزنویان و خاصه سلطان محمود غزنوي و دولت غوریان و بویژه سلطان شهاب 

 الدین غوري و دولت گورکانیان یا مغوالن کبیر و به خصوص موسس آن محمد بابرشاه.
بعد از قتل نادرشاه افشار شاه ایران که بیشتر خاك افغانستان هـ  1163از اوایل سال 

یکی از فرماندهان افغانی نادر به نام احمد شاه ابدالی (دارانی) به  -هم تحت سلطه او بود
قندهار رفت و در آنجا حکومتی تشکیل داد. لذا از آن زمان بیشتر خاك افغانستان کنونی 

یها که در صدد توسعه قلمرو نفوذ خود بودند، تحت حکومت خاندان دارانی بود. داران
شروع کردند به دست اندازي به مناطق تحت سیطره حکومت قاجار ایران(مانند هرات و 
نواحی غربی و شمال غربی افغانستان کنونی) و مناطق تحت نفوذ حکومت سیکهاي 

عث ي داخلی خاندان دارانی براي کسب قدرت باها جنگ شمال غرب هند ولی به زودي
شد و راه را براي دخالت انگلیس در امور داخلی افغانستان هموار ها  تضعیف دارانی
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انگلیس در آن موقع هند را اشغال کرده و حکومت ایران را هم زیر نفوذ خود  .)1(کرد
ي داخلی یکی از خوانین دارانی بنام شجاع الملک از ها جنگ گرفته بود. در هنگام

هم فرصت را غنیمت ها  آن حکومت تقاضاي کمک کرد. براي دستیابی بهها  انگلیسی
دوست «ق سپاه بزرگی را روانه کابل کردند افغانها به فرماندهی  1255شمرده و در سال 

ها  آن دادند وها  شتافته و شکست سختی به انگلیسیها  آن امیر کابل به مقابله» محمد خان
دوست محمد خان را به عنوان امیر را مجبور کردند که از افغانستان عقب نشینی کرده و 

 افغانستان به رسمیت بشناسند. 
م. شورش بزرگ هند (شورش سپاهیان) اتفاق افتاد و  1857 –هـ  1274در سال 

کردند. پس از  می مسلمانان افغانستان نیز در آن شورش از مسلمانان هند جانبداري
به خشم آمده بودند با سپاه که از دخالت افغانها به شدت ها  فرونشاندن شورش انگلیسی

بزرگی براي تنبیه افغانها وارد افغانستان شدند اما با مقاومت سرسختانه افغانها به رهبري 
دوست محمد خان مجبور به عقب نشینی شدند. پس از مرگ دوست محمد، امیر 

بار دیگر تالش کردند به بهانه جلوگیري ها  ق انگلیسی 1280قدرتمند افغانستان در سال 
از حمالت افغانها به خاك هند، در امور داخلی افغانستان دخالت کنند.بهانه دیگر 

آن بود که روسها آسیاي مرکزي رابه تصرف خود درآورده بودند لذا ممکن ها  انگلیسی
ق با  1295در سال ها  بود از طریق افغانستان، هند را مورد تهدید قرار دهند. لذا انگلیسی

ادن تلفات و خسارتهاي فراوان، افغانستان را اشغال کردند. گفتنی سپاهی بزرگ و بعد از د
بعد از مرگ دوست محمد خان از اختالف بین سران دارانی بر سر ها  است که انگلیسی

نفوذ کردند و از سویی روسها نیز ها  آن جانشینی دوست محمد خان استفاده کرده و بین
را از بین ببرند و به این ترتیب ها  آن تحاددر خاندان دارانی نفوذ کرده و توانستند که ا

 موفق شدند که افغانستان را به اشغال خود درآورند.

 فغانستان قلعة اإلسالم، تاريخ آسيا املعارص واحلديث.أالتاريخ اإلسالمي،  -١
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که حبیب اهللا  1319تا سال  1295به هر حال اضطرابات و آشوبهاي داخلی از سال 
خان به امارت افغانستان رسید ادامه داشت در دوره او نفوذ انگلیس بیش از پیش افزایش 

ق معاهده اي بین یکدیگر امضا کردند  1325انگلیس و روسیه در سال  یافت و دو کشور
 که هر دو استقالل افغانستان را به رسمیت شناختند. 

تالش کردند که حبیب اهللا خان را به طرفداري ها  در زمان جنگ جهانی اول، عثمانی
مایند از خود جلب کنند و توسط وي در افغانستان و هند بر ضد انگلیس اعالن جهاد ن

ولی او بر حمایت از انگلیس در جنگ تأکید داشت. هنگامی که داشت جنگ جهانی اول 
خورد، با تشویق  می رسید و حبیب اهللا خان هم مطمئن شد که عثمانی شکست می به پایان

م. تأسیس پادشاهی  1918مه  27هـ  1336شعبان  17و تایید انگلیس حبیب اهللا خان در 
د. سیاستی که امیر حبیب اهللا خان در تأیید انگلیس ورد حمایت از افغانستان را اعالم کر

ه ق 1338عثمانی در پیش گرفته بود، نارضایتی مردم را فراهم کرد لذا وي را در سال 
 ترور کردند.

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 غزوه بدر 

 م.) 624مارس  15-رمضان سال دوم هجرت  17(

ل دوم هجري براي حمایت از دولت نوپاي اسالمی مدینه در برابر تالشهاي در سا
مشرکین قریش براي براندازي آن، به مسلمانان اجازه جهاد داده شد. رسول خدا صلی اهللا 
علیه و سلم سیاست حکیمانه اي در جنگ برضد مشرکین قریش در پیش گرفت. پیامبر 

 که به شامها  آن مله به کاروانهاي تجاريخواست بنیه اقتصادي قریش را با ح می خدا
 جنگی در ماه رمضان سال اول هجرت آغاز شد.هاي  رفتند، تضعیف کند. این سریه می
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جاسوسان و نیروهاي اطالعاتی پیامبر صلی اهللا علیه و سلم به ایشان خبر دادند که 
 کاروان تجاري بزرگی به ریاست ابوسفیان بن حرب به سوي شام در حرکت است.

مسلمانان آماده شدند و این کاروان را تعقیب کردند ولی کاروان قبل از رسیدن مسلمانان 
از محل رفته بود. در بازگشت از شام پیامبر بار دیگر مسلمانان را براي حمله به کاروان 
تشویق کرد. بیش از سیصد نفر که اکثرا از انصار مدینه بودند براي جنگ آماده شدند. این 

 شدند و هرگز گمان می اسب داشتند و هر سه نفر به نوبت بر یک شتر سوار عده فقط دو
 کردند که با یک سپاه بزرگ در بدر روبرو خواهند شد. نمی

اخبار خروج مسلمانان از مدینه به ابوسفیان رسید. از این رو وي دو اقدام زیرکانه را 
س به قریش در مکه این به موازات هم انجام داد. نخست مسیر قافله را تغییر داد. سپ

موضوع را اطالع داد. مشرکان به سرعت خود را براي جنگ با مسلمانان آماده کردند. 
متعاقب آن یک هزار جنگجو به فرماندهی ابوجهل و بزرگان قریش براي جنگ از مکه 

 خارج شدند. تمام طوایف قریش به جز بنی عدي در این سپاه سهیم بودند. 

ظاهر شد و ایشان ها  آن اقه بن مالک سردار قبیله بنی کنانه برابلیس هم در شمائل سر
(انفال : » انی جار لکم«گفت: ها  آن را بر جنگ با مسلمانان تشویق و تحریک کرد و به

 »من یارو فریادرس شما خواهم بود.) «48
آن را  خبر به مسلمانان رسید و ناگهان خود را در برابر سپاه بزرگی دیدند که توقع

تند. از یک طرف قافله هم از آنجا گذشته بود. لذا پیامبر صلی اهللا علیه و سلم با نداش
رایزنی کرد. رأي ایشان، رسول اهللا را شادمان  مهاجرین و انصار براي جنگ با قریش،

نمود. به زودي مکان جنگ و استقرار مسلمانان مشخص شده و پیشاپیش، پیامبر به 
. و براي اینکه مسلمانان را به یاري خداوند مطمئن کند، مسلمانان مژده ظفر و پیروزي داد
وعده داد. مسلمانان براي پیامبر یک سایه بان برپا ها  آن کشته شدن سران مشرکین را به

کردند که ایشان در گرماگرم جنگ از آنجا سیرجنگ را نظاره کرده و دستورات الزم را 
اهللا علیه و سلم در نماز و دعا  فرمود. شب قبل از جنگ را حضرت رسول صلی می صادر
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و استغفار به صبح رساند و در آن شب باران سبکی بر مسلمانان بارید که این باران براي 
مشرکان بسیار شدید بود. بعالوه در آن شب در صفوف مشرکان تفرقه افتاد و تعدادي از 

رف کنند. جمله حکیم بن حزام و عتبه بن ربیعه کوشش کردند که مردم را از جنگ منص
ولی ابوجهل این تالشها را به شکست کشاند و مشرکان را براي جنگ برانگیخت و 

هجري که یوم الفرقان  2رمضان سال  17سرانجام براي جنگ هم رأي شدند. روز جمعه 
(روز جدایی حق از باطل) است، روزي ماندگار در تاریخ امت اسالمی، این رویارویی، 

خداي رحمان به فرماندهی حضرت رسول صلی اهللا علیه اولین پیکار بزرگ بین لشکر 
وسلم به شمول جبرئیل و میکائیل علیهما السالم در رأس لشکري از فرشتگان مطهر با 

باشد. در این روز  می -علیه اللعنه–لشکر شیطان به فرماندهی ابوجهل به شمول ابلیس 
اسامی عقبه بن ربیعه سرنوشت ساز، نخست سه نفر از شجاعان و شهسواران مشرکین به 

و پسرش ولید و برادرش شیبه به میدان آمده و هماورد طلبیدند. به دستور رسول خدا، 
 سه نفر از مهاجرین به نامهاي حمزه و علی و عبیده بن حارث رضی اهللا عنهم به سوي

شتافته و هر سه آن مشرکان را به هالکت رساندند. متعاقب آن جنگ عمومی ها  آن
ها  آن از مسلمانان به ظهور رسید که شرحهایی  شد. در آن روز حماسهشدیدي آغاز 

عمیر بن حمام، معاذ و معوذ پسران عفراء، هاي  مثنوي هفتاد من کاغذ خواهد شد. حماسه
عوف بن حارث ابوعبیده جراح، عمربن خطاب، مصعب بن عمیر، گوشه اي از آن 

پایان رسید. خداوند شرح این حماسه هاست .این جنگ با پیروزي درخشان مومنان به 
جنگ و ایثار مجاهدان بدر را در قرآن عظیم الشان خود در سوره انفال ذکر کرد که تا 
روز قیامت خوانده شود و همه ازآن آگاه شوند. خداوند در کتاب خود آن روز را یوم 

ینه حکومت نوپاي اسالمی در مدهاي  الفرقان نامیده است .با پیروزي در این جنگ، پایه
 منوره مستحکم شد. 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 
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 جنگ سرزمین شهیدان اسالم (پیکار تور با نبرد پواتو)

 م.) 732اکتبر  21 –هـ  114رمضان  2(زمان: 

این جنگ بزرگترین و عمیق ترین اثر را در تاریخ اسالم و مسیحیت بر جاي گذاشته 
م و مسیحیت را بطور قاطع تعیین کرد. مورخان مسلمان این جنگ و بلکه سرنوشت اسال

شناسند و مورخان اروپایی از آن بعنوان پیکار  می »جنگ سرزمین شهیدان اسالم«را بعنوان 
خوردند،  نمی کنند. از نظر مورخان اگر مسلمانان در آن جنگ شکست می تور یا پواتو یاد

 د و مسیحیت به کلی در جهان ریشه کنامروز از دین مسیحیت در اروپا خبري نبو
 شد! می

اندلس (اسپانیا) را فتح کردند وبه سرعت دامنه فتوحات هـ  92مسلمانان در سال 
مسلمانان در اروپا گسترش یافته و در مدتی کمتر از بیست سال از سلسله جبال پیرنه 

هاي  ند و بر دشت(بین فرانسه و اسپانیا) گذشتند و ایاالت جنوبی فرانسه را هم فتح کرد
) دست یافتند. ولی متأسفانه دیري نپایید که مسلمانان Rhoneاطراف رود رن (

در هـ  102شدند و به همین دلیل براي اولین بار در سال اي  قبیله دستخوش اختالفات
سمح بن مالک «امیر اندلس  ها، آن شکست خوردند و فرماندهها  جنگ تولوز از فرانسوي

زرگی از سپاه وي به شهادت رسیدند و سپاه مسلمانان ناگزیر به و گروه ب» خوالنی
مرزهاي فرانسه عقب نشست به امید آنکه با تجدید قوا مجددا جنگ را از سر بگیرند ولی 

و نژادي بین عرب و بربر اي  قبیله و اختالفاتها  فتنه و آشوب بزرگی که بعلت کشمکش
سال اسپانیاي  10به مدت بیش از  از یک سو و عربهاي یمنی و قیسی از سوي دیگر

فرمانده هـ  113اسالمی را در برگرفته بود، ادامه فتوحات را متوقف کرد. تا اینکه در سال 
 به فرمانروائی اسپانیا منصوب شد.» عبدالرحمن بن عبداهللا غافقی«بزرگ 

افسري بزرگ و عالی مقام بود و هم » عبدالرحمن غافقی«آنچه مسلم است 
داشت. او  می ماهر و با ایمان و با تقوا و جهاد در راه خدا را بسیار دوستسیاستمداري 
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پیوسته درصدد بود که انتقام کشته شدن سمح بن مالک خوالنی را بگیرد و شکست 
جبران کند. به همین منظور از آغاز فرمانروایی » تولوز«مسلمانان را در کنار دیوارهاي 

ر اداري و کشوري را اصالح و تنظیم کرده و کرد و امو می خویش پیوسته نیرو بسیج
شئون زندگی مردم را مرتب نمود و با این تدابیر توانست آرامش و ثبات را به جامعه 
آشوب زده اسپانیاي اسالمی بازگرداند. در این موقعیت یکی از رهبران طمعکار و زیاده 

اسپانیا را مستقل کند. از فرصت استفاده کرده و بر آن شد که ایاالت شمالی ها  طلب بربر
(اکیتانیه) در جنوب فرانسه بر ضد » اکوتین«حاکم ایالت » اودو«بدین منظور با کنت 

 حکومت اسالمی اسپانیا هم پیمان شد.

عبدالرحمن ناگزیر شد قبل از اینکه کار منوزه باال بگیرد، سپاهی براي سرکوب وي 
ستگیري به قتل رساند. هنگامی که اعزام کند این سپاه منوزه را تعقیب کرده و پس از د

حاکم اکوتین از شکست و کشته شدن هم پیمان خود آگاهی یافت و متوجه شد » اودو«
که در معرض خطر جدي قرار گرفته است آماده دفاع از قلمرو خویش گردید در این 

با سپاه خود متشکل از عربها و بربرها به هـ  114زمان عبدالرحمن غافقی در محرم سال 
وي شمال اسپانیا به حرکت درآمد. این بزرگترین نیروي اسالمی بود که اسپانیا و فرانسه س

تا آن روز دیده بود. این سپاه مانند سیلی ویرانگر بر سر کنت اودو و سرزمین او فرود 
آمد، مقاومت او را به سختی درهم شکست و سپاه او را متالشی کرد. وي به سوي شمال 

نان به جنوب فرانسه رسیدند و شهر سانس در یکصد مایلی گریخت به زودي مسلما
 را اشغال کردند.  -پایتخت فرانسه–پاریس 

این پیشروي با موفقیت انجام گرفت و غافقی نیمی از جنوب فرانسه را از شرق تا 
 غرب در مدت چند ماه متصرف شد.

ن فرانسه بود ولی در آن زمان پادشاها» تیودوریک چهارم«آن روز پادشاه فرانسه 
اشباحی بیشتر نبودند و در واقع شارل مارتل، فرمانده محافظان قصر سلطنتی فرانسه، همه 

کرد. سرداران فرانسوي با شارل مارتل تشکیل  می کاره بود و با کمال قدرت حکومت
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جلسه داده و براي چگونگی مقابله با هجوم مسلمانان با وي مشورت کردند. شارل مارتل 
 حاکم اکوتین محسوب» اودو«رك روزگار خود بود و دشمن قدیمی کنت که از مردان زی

شد، او را مانند طعمه اي در برابر مسلمانان رها کرد و چنانکه گفتیم سرزمین او را  می
مسلمانان متصرف شدند. شارل مارتل از فرماندهان فرانسوي خواست که منتظر بمانند تا 

ها  آن به نظر من نباید متعرض این لشکر کشی«نزدیک شوند. و گفت: ها  آن مسلمانان به
برند. بگذارید که  می آیند مانند سیل همه چیز را با خود می هنگامی که پیشها  آن شد زیرا

از غنائم جنگ پر شود و در جائی قرار گیرند و سرگرم کشمکش ریاست ها  هاي آن دست
دید آید، در آن موقع به پها  آن طلبی و حکومت گردند و اختالف و چند دستگی در میان

 » دست یابید.ها  آن توانید بر می آسانی

وحشی بت پرست و هاي  سپاه عظیمی از فرانسویان و قبایل مختلف ژرمن» مارتل«
مزدور از هر سو گرد آورد. بدین ترتیب علیرغم بزرگی سپاه اسالم، سپاه هاي  دسته

رسیدند. سپاه » لوار«شت تور به رود فرانسه چند برابر آن انبوه تر بود. سپاه فرانسه در د
مسلمانان نیز به پیشروي خود ادامه دادند تا به نزدیک اردوگاه سپاه فرانسه رسیدند. 
عبدالرحمن غافقی، گروهی را براي برآورد تعداد نفرات و تجهیزات سپاه فرانسه اعزام 

ند. از این رو غافل ماندها  آن نیز از تعداد نفرات و میزان تجهیزاتها  آن داشت ولی
» پواتو«و » تور«به میان دشت واقع در بین » لوار«عبدالرحمن بار دیگر از کرانه رود 

بردند زیرا آتش اختالف  می مراجعت کرد. سربازان اسالم در آن هنگام در تشویش به سر
در صدد بودند ها  آن داد شعله ور شده بود. می میان قبایل بربر که بیشتر سربازان را تشکیل

با انبوه غنائمی که به چنگ آورده بودند، مراجعت کنند بعالوه مدت چند ماه بود که 
 جنگیده و خسته شده بودند. 

ه بصورت زد و خوردهاي جزئی میان دو سپاه آغاز شد تا 114جنگ در اواخر شعبان 
م. جنگ عمومی با شدت و  732اکتبر  21برابر با هـ  114اینکه در روز دوم رمضان 

هر چه تمامتر میان دو سپاه اسالم و فرانسه در گرفت بدون اینکه یکی سرسختی 
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بردیگري برتري یابد. روز بعد هم جنگ با همان شدت ادامه یافت تا اینکه آثار شکست 
در صفوف قواي فرانسه نمودار گشت و طلیعه پیروزي سربازان اسالم آشکار گردید. ولی 

فاق افتاد که پیش بینی شده بود. قسمتی از متأسفانه درست در همین موقع حادثه اي ات
سربازان فرانسه راه خود را بطرف جایگاه غنائم فراوان مسلمین گشودند. متعاقب آن 
نیروي بزرگی از جنگجویان مسلمین میدان جنگ رارها ساخته و به منظور حفظ غنائم به 

 نظمی شد.  بی عقب برگشته بدین گونه صفوف سربازان اسالم دچار

کوشید تا نظم سپاه را حفظ کند و سربازان را به ثبات و  می رحمن غافقی بیهودهعبدال
 انگیخت در این هنگام که عبدالرحمن در میان سربازان خود به هر سو می پایداري بر

رفت ناگهان تیري از سوي دشمن به طرف او رها شد و به این ترتیب آن قهرمان نامی  می
انده بزرگ پراکندگی و پریشانی در میان سپاهیان بوجود به شهادت رسید. با مرگ این فرم

آمد. در مقابل فرانسویان نیز جسور شده و به سختی بر قواي پراکنده مسلمین هجوم 
فاصله انداخت و دو ها  آن آوردند و کشتار سختی براه انداختند تا اینکه پرده شب میان

و کشمکش میان سران سپاه  لشکر به اردوگاههاي خود بازگشتند. در این هنگام نزاع
مسلمین باال گرفت و هرگونه امید پیروزي را از دست دادند، لذا تصمیم گرفتند به 

دیدند که ها  دورترین نقطه جنوب فرانسه عقب نشینی کنند. با طلوع صبح، فرانسوي
اردوگاه مسلمانان خالی است و کسی آنجا نیست ولی از ترس اینکه مسلمانان نیرنگی 

مین کرده باشند، از تعقیب سپاه مسلمانان خودداري کردند. کارل مارتل و سپاه زده یا ک
 اوهم به سمت شمال بازگشتند.

از نگاه عرف جنگ در واقع مسلمانان در سرزمین شهیدان شکست نخوردند بلکه 
بدون پیروزي، عقب نشستند ولی مورخان مسیحی این جنگ را با اهمیت بسیار زیاد 

به مبالغه و تعصب و آن را  تبدیل شده است وها  آن سطوره اي نزدتلقی نموده و به ا
و کارل مارتل را بعنوان منجی مسیحیت و  اند. غیر واقعی آمیختههاي  تقدس و قهرمانی

تمام مورخان قدیم و جدید اروپایی اتفاق اند  اروپا از خطر اسالم و مسلمین! بسیار ستوده
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رود. و ما  می مام تاریخ اروپا و مسیحیت به شماردارند که این جنگ مهمترین حادثه در ت
گوییم: اگر حرص و آز گروهی از مسلمانان در حفظ غنائم خود نبودواینقدر دنیا  می هم

شدند و اکنون تمام قاره اروپا مانند کشورهاي  می پرست نبودند، قطعا مسلمانان پیروزي
 شمال آفریقا اسالمی بود و اروپائیان مسلمان ولکن!! 

 رجم: ابو یحییمت

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 قیام محمد النفس الزکیه بر ضد حکومت عباسیان

 )م. 762دسامبر  9هـ  145رمضان  14(
دعوت عباسیان براي بدست آوردن خالفت به دست ابوهاشم عبداهللا بن محمد حنفیه 

پس از وي پیروانش به  نوه امام علی رضی اهللا عنه آغاز شد. ولی چون او فرزندي نداشت
محمد بن علی بن عبداهللا بن عباس روي آوردند. بدین ترتیب دعوت ابوهاشم نیز به 

» الرضا من آل محمد«محمد بن علی منتقل شد. زمانی که عباسیان موفق شدند با شعار 
را سرنگون کردند. تا آن ها  آن پیروان زیادي بدست آورند بر ضد بنی امیه قیام کرده و

از آن ها  آن خواهند و منظور می خالفت را براي چه کسیها  معلوم نبود که عباسیزمان 
انتظار داشتند که با برافتادن بنی امیه، به خالفت برسند ولی ها  شعار مبهم چیست. علوي

وقتی که دیدند بعد از بنی امیه، بنی عباس عهده دار امور خالفت شدند و علویان را 
کردند. ولی البته  می حکومت قیام کرده و حق خود را مطالبهشریک خالفت نکردند علیه 

مشاهده نشد ها  آن در دوره خالفت سفاح نخستین خلیفه عباسی تحرکات قابل ذکري از
تا اینکه بعد از وفات سفاح برادرش منصور به خالفت رسید. در این زمان نخستین قیام 

حسن بن حسن بن علی بن ابی علوي روزگار عباسیان به رهبري محمد بن عبداهللا بن 
طالب آغاز شد. مردم به خاطر زهد و عبادت و ایمان بسیارش به وي لقب النفس الزکیه 
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داده بودند. محمد یک قریشی کامل و خالص بود. پدران و مادران وي تا حضرت علی و 
فاطمه رضی اهللا عنهما همگی عرب قریشی بودند و هیچ یک احیانا کنیز نبوده است. 

نظیري بود و شخصیتی دوست داشتنی و با هیبت  بی کیه دالوري شجاع و سوارکارنفس ز
شد محمد، امام دعوت بر ضد بنی امیه  می داشت. در آغاز دعوت عباسی وقتی گفته

 کردند منظور از محمد، همین محمد النفس الزکیه می است، بسیاري از مردم گمان
ز مردم با او بیعت کرده بودند، حتی باشد. در اواخر خالفت بنی امیه، بسیاري ا می

ابوجعفر منصور که اکنون خلیفه بود، خودش با نفس زکیه براي خالفت بیعت کرده 
 .)1(بود

وقتی که منصور به خالفت رسید، محمد و برادرش از بیعت با وي امتناع کردند. 
. وي منصور اصرار زیاد داشت که یا بیعت کنند یا دستگیر شده نزد وي فرستاده شوند

والی مدینه را که در این کار سستی کرده بود، از مقامش عزل و یک عرب بدوي را که 
عاطفه بود به جاي وي والی مدینه کرد. او هم خانواده محمد و بلکه  بی بسیار خشن و

زیر ها  آن کرد بسیاري از می را شکنجهها  آن کلیه آل حسن را گرفته و به زندان کرد. و
زیستند.  می ولی محمد و برادرش ابراهیم متواري شده و مخفیانه شکنجه، کشته شدند.

منصور براي اینکه محمد را بیابد به خدعه و نیرنگ متوسل شد. از این رو نامه اي محبت 
آمیز براي محمد نوشت و امانش داد. محمد هم پس از دوره اي طوالنی اختفا و رنجهاي 

در زندان منصور کشیده بود، اش  خانوادهروحی که به سبب کشته شدن بسیاري از افراد 
دعوت خود را در هـ  145سرانجام دعوت خود را آشکار کرد و در جمادي اآلخر سال 

مدینه اعالم کرد. و در مسجد نبوي از مردم مدینه بیعت گرفت. و برادرش ابراهیم را براي 
 اخذ بیعت از مردم بصره به آن شهر فرستاد. 

ابن کثیر، حرکه النفس الزکیه تاریخ الخلفـا،   البدایۀ والنهایۀنگاه کنید به: تاریخ طبري الکامل ابن اثیر،  -1
 محاضرات فی الدوله العباسیه
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زرگ براي سرکوب قیام النفس الزکیه به مدینه گسیل متعاقب آن منصور سپاهی ب
 داشت محمد با یارانش مشورت کرد که چگونه با سپاه منصور مقابله کند. گروهی اظهار

داشتند که در مدینه بمانند و مانند زمان پیامبر صلی اهللا علیه وسلم اطراف آن خندق  می
روند که ثروت فراوان دارد و حفر کنند و گروهی دیگر براي عقیده بودند که به مصر ب

یاوران اهل بیت در آنجا بسیارند راي درست هم همین بود. به هر حال سپاه منصور به 
به محاصره درآورد. فرمانده سپاه منصور با فرستادن آن را  مدینه رسید و به شدت

راف دروغین، آنان را از اطهاي  به فرماندهان سپاه النفس الزکیه و دادن وعدههایی  نامه
ق. با سپاه  145رمضان سال  14محمد پراکنده کرد. پس از آن باقی مانده سپاه محمد در 

نظیر محمد و یارانش تا  بی منصور درآویخت و جنگی خونین درگرفت. علیرغم ثبات
با صدها نفر درآویخته بود و خود محمد، هفتاد نفر از سپاه ها  آن جایی که هرکدام از

تا خود محمد هم کشته شد و با مرگ وي، قیام شکست خورد منصور را کشت. ولی نهای
 و خاتمه یافت. 

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 تأسیس دولت امارات 

 م.)1971دیسامبر  2 –هـ  1391شوال  14(

 کشور کنونی امارات متحده عربی دیر زمانی قسمتی از خاك کشور عمان محسوب
هـ  1154آل بوسعید در سال ها  آن سالطین یعاربه سقوط کرده و به جاي شد. تا اینکه می

بدرخشید و » خاندان قاسمی«حکومت عمان را بدست گرفتند. در این زمان ستاره اقبال 
ظاهر شدند » رحمت بن مطر«با نیروي دریایی بزرگی در منطقه خلیج فارس به فرماندهی 

را » رأس الخیمه«الل کردند. رحمت، شهر و در سرزمینهاي کنونی امارات ادعاي استق
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سلطان عمان به ناچار استقالل وي را » احمد بوسعید«بعنوان پایتخت خود انتخاب کرد و 
پذیرفت.وضع بر این منوال بود تا اینکه استعمارگران انگلیسی وارد منطقه خلیج فارس 

می را مجبور شدند و بعد از چند جنگ برق آسا منطقه را اشغال کرده و خاندان قاس
براي آنکه ها  سیاست انگلیس را در منطقه بپذیرند انگلیسیهـ  1335کردند که در سال 

راحت تر بر منطقه حکومت کنند و بدون دردسر منابع منطقه را به یغما ببرند، همان 
را در این منطقه هم اجرا کردند. » تفرقه بینداز و حکومت کن«سیاست معرف استعماري 

منطقه را به هفت شیخ نشین تقسیم کردند. که عبارتند از: ابوظبی، شارقه،  از این رو این
دبی، رأس الخیمه، فجیره، ام القوین، عجمان و در هر منطقه شیخی را امیر کردند در میان 

 این شیوخ، آل نهیان (در ابوظبی) و آل مکتوم دبی از همه نیرومندتر بودند. 

ا بر مسلمانان منطقه تحمیل کردند تا اینکه اشغالگران انگلیسی براي سالها خود ر
وضعیت قدرتها در عرصه جهانی تغییر کرده و قدرتهاي جدیدي (مثل آمریکا) پا به 
عرصه وجود گذاشتند و سیاستها و روشهاي استعمار تغییر کرد. لذا این تغییرات در 

از منطقه  را ناچار کرد کهها  م. انگلیسی 1970 –هـ  1390عرصه بین المللی در سال 
خلیج فارس خارج شوند. متعاقب آن، شیخ زایدبن سلطان آل نهیان امیر ابوظبی تالشهاي 
مستمري را براي وحدت بخشیدن به امارات هفت گانه به انضمام کویت و قطر و بحرین 
و تشکیل یک دولت متحد آغاز کرد. ولی سه شیخ نشین کویت و قطر و بحرین نپذیرفتند 

م. اتحاد امارات هفت گانه و  1971دسامبر  2 -ه 1391شوال  14در  تا اینکه شیخ زاید
تشکیل دولت امارات متحده عربی را اعالم کرد و خود وي بعنوان نخستین رئیس این 

 اتحادیه انتخاب شد. 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 
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  )1(فتح مصر

 م.) 641سپتامبر  17 –هـ  20شوال  16(زمان: 

یکی از فرماندهان فتوحات شام بود. وي بویژه  -رضی اهللا عنه -عمرو بن عاص
اندیشید. او با خود  می فلسطین را فتح کرد. بعد از فتح بیت المقدس، عمرو به فتح مصر

را براي این کار  -رضی اهللا عنه-کرد که چگونه خلیفه حضرت عمر بن خطاب  می فکر
رماندهی کاردان و سیاستمداري نابغه بود و توانست با راضی و قانع نماید. اما عمرو ف

دالیل و براهین قانع کننده، امیرالمومنین را براي فتح مصر راضی کند. او فتح مصر را 
پایان  بی براي حضرت عمر، آسان جلوه داد. و گوشزد کرد که مصر ثروت فراوان و منابع

باقی ها  نان در دست رومیدارد. عمرو به حضرت عمر یادآورد شد که اگر مصر همچ
بماند ممکن است آنجا را به پایگاهی براي حمله به شام قرار دهند. نهایتا با توضیحات 

چهار هزار جنگجو هـ  18امیرالمومنین راضی شد و در اواخر سال  -رضی اهللا عنه-عمرو 
از  عمرو بن عاص بدون دستور خلیفه و اند: در اختیار عمرو گذاشت. لیکن این که گفته

پیش خود براي فتح مصر اقدام کرد نه عقال و نه نقال درست نیست. اما این روایت که 
عمرو نوشت و از وي خواست که بازگردد، این دستور  ياي برا امیرالمومنین، نامهاند  گفته

بعد از آن بوده که بار نخست به وي اجازه داده بود براي فتح مصر حرکت کند. حضرت 
ها  آن عد از آن نوشت که با عده اي از بزرگان صحابه مشورت کرد وعمر این نامه را ب

اگر این نامه قبل «وي را از عواقب این فتح بیم دادند. امیرالمومنین در آن نامه نوشته بود: 
از ورود توبه سرزمین مصر به دست تو رسید به جاي قبلی خود بازگرد ولی اگر وارد 

 » همصر شده بودي به مسیر خود ادامه بد
 شود:  می حوادث فتح اسالمی مصر به سه دوره تقسیم

ل يف التـاريخ، تـاريخ ، السلوك، البدايـة والنهايـة، الكامـةفتوح البلدان، النجوم الزاهرآگاهی بیشتر: براي  -1

 ة.سالمي، تاريخ مرص اإلةوالقضا ةطربي، الوال
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شود و تا رسیدن نیروهاي کمکی به  می دوره نخست: از ورود عمرو به مصر شروع
باشد،  می م. 640 –هـ  19یابد. در این دوره که مصادف با اوائل سال  می وي ادامه

دون توقف به مسلمانان وارد مصر شدند و شهر مرزي عریش را فتح کردند و سپس ب
 رسید. » غرماء«مسیر خود ادامه داد تا اینکه به یکی از شهرهاي مصر به نام 

هاي  فعلی قرار داشته و داراي حصار و قلعه» بورت سعید«آن شهر در قسمت شرقی 
ها  مستحکم و در کنار دریاي احمر واقع بود. خداي بزرگ چنین مقدر کرده بود که رومی

محصور و مستحکم ندهند. مسلمانان پس از یک ماه محاصره اهمیت زیادي به این شهر 
گشودند. در نتیجه فتح این شهر، عمرو متوجه شد که فتح کشور مصر که آن را  شهر،
و پادگانهاي نظامی رومی فراوانی در آن مستقر است به این آسانی هم نیست ها  قلعه

قسمتی از سربازان خود  بعالوه اینکه وي براي نگه داري دو شهر مفتوحه عریش و غرما
گماشته بود. و اینک سرباز کافی براي ادامه جنگ نداشت. لذا نامه اي براي ها  آن را بر

امیرالمومنین فاروق رضی اهللا عنه نوشت و درخواست نیروي کمکی کرد. خلیفه هم 
سرباز  15600نیروهاي امدادي زیادي براي وي فرستاد تا اینکه سپاه مسلمین در مصر به 

 لغ شد.با
گیرد. در  می را در بر» بابلیون«دوره دوم: از هنگام رسیدن نیروهاي امدادي تا فتح شهر 

را فتح کردند و » بلبیس«این دوره مسلمانان به سوي جنوب مصر حرکت کردند و شهر 
حرکت کردند. آن شهر، بندري مهم در ساحل رود نیل در » ام دنین«سپس براي فتح 

قرار داشت. اکنون  -نظامی مصر بودهاي  مستحکم ترین قلعه که -شمال قلعه بابلیون
از خواب غفلت بیدار شده بودند و نیروهاي پراکنده خود را جمع آوري نموده و ها  رومی

جلوي » عین شمس«در چندین موضع با مسلمانان به جنگ پرداختند و در نزدیکی شهر 
نظیري  بی ن عاص نقشه جنگیپیشروي سپاه مسلمانان را سد کردند. متعاقب آن عمرو ب

براي بیرون کشیدن محافظان قلعه بابلیون طرح کرد. مسلمانان تا آن وقت، با روشهاي 
حمله و تصرف قلعه آشنایی نداشتند. نقشه عمرو، کارگر افتاد و مسلمانان به پیروزي 
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ها  آن بزرگی در کنار شهر عین شمس دست یافتند. این پیروزي، راه فتح مصر را براي
موار کرد. پس از این جنگ، سپاه روم پریشان و متفرق شد و بسیاري از سپاهیان به ه

سوي شمال گریختند. مسلمانان به دنبال پیروزي در این جنگ، قلعه بابلیون را به محاصره 
خود درآوردند. روح بلند ایمانی ایشان، یاور و ناصر ایشان بود. پس از یک ماه محاصره 

عه از ادامه مقاومت مأیوس شدند و گفتگو براي تسلیم شهر به شدید، رومیان داخل قل
مسلمانان را آغاز کردند. ولی فرمانده پادگان نظامی جزیره مجاور قلعه با آن مخالفت 
کرد، و خواستار جنگ بود. آن فرمانده با سربازان تحت امر خود، در نظر داشت که سپاه 

انان شکست خورد و بیشتر سپاه وي مسلمانان را غافلگیر کند ولی در جنگ از مسلم
کشته شدند. نهایتا مقوقس فرمانرواي مصر پذیرفت که به مسلمانان جزیه بدهد. لذا 
شرایط صلح نوشته شد.سپس مقوقس قلعه را ترك کرده و به اسکندریه رفت. مقوقس 
ماجرا را طی نامه اي به اطالع هراکلیوس امپراطور روم رساند و نظرش را در این باره 

رد و اقدام مقوقس را درباره صلح تقبیح کرد. و مقوقس و آن را  جویاشد. او به شدت
را از کشور تبعید کرد. رد صلح نامه از سوي ها  آن را به شدت مجازات و» قیروس«

هراکلیوس به منزله اعالم از سرگیري جنگ بود. از این پس زد و خوردهاي پراکنده اي 
افتاد. به تدریج قواي رومی که کمک تازه اي از امپراطور  یم بین مسلمانان و رومیان اتفاق

کردند از پا در آمده و از ادامه جنگ خسته شدند. بعالوه وقتی خبر وفات  نمی دریافت
هراکلیوس امپراطور به نیروهاي رومی رسید بیش از پیش ناامید و پریشان گشتند. بیشتر 

سلمانان متوجه این قلعه شده و حضرت در قلعه بابلیون پناه گرفته بودند. مهاي  رومی
نظیري به دیوار قلعه یورش آورد. چنین  بی زبیر بن عوام رضی اهللا عنه با جسارت و تهور

در هم ها  شجاعتی فقط از یک صحابی مثل زبیر ساخته بود. به هر حال مقاومت رومی
شهر اسکندریه ناچار شدند که از قلعه بابلیون و جزیره مقابل آن به ها  آن شکسته شد و

 بروند.
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دوره سوم: فتح اسکندریه: اسکندریه در عصر سلطه روم، پایتخت مصر بود و تمام 
سپاهیان شکست خورده رومی در آن تجمع کرده بودند. وقتی که مسلمانان از فتح قسمت 
اعظم مصر فارغ شدند عمروبن عاص تصمیم گرفت که براي فتح اسکندریه حرکت کند. 

نیز مسلمانان چند شهر دیگر را تصرف کردند تا اینکه به اسکندریه  در مسیر اسکندریه
به محاصره درآوردند. محاصره طول کشید لذا عمرو قسمتی از آن را  رسیدند و به سختی

سپاه خود را براي ادامه محاصره باقی گذاشت و خودش با بقیه سپاه براي فتح صعید 
از مرگ هراکلیوس، وضعیت هیأت  مصر و مرکز کشور حرکت کرد. در این هنگام بعد

حاکمه روم در قسطنطنیه تغییر کرد و اوضاع رومیان بسیار و وخیم شد. جانشین 
هراکلیوس که او هم هراکلیوس نام داشت هنوز کودکی بیش نبود لذا تا بزرگ شدن وي، 

ر را به مص» قیروس«شد. نایبان امپراطور تصمیم گرفتند که  می کشور از طریق نیابت اداره
از وي خواستند که با مسلمانان صلح کند و محافظان رومی اسکندریه را ها  آن بازگردانند.

مطابق هـ  20شوال سال  16به روم عودت دهد. قیروس به اسکندریه بازگشت و در روز 
م. با عمرو بن عاص صلح کرد و سربازان رومی از اسکندریه، کوچ  641سپتامبر سال  17

یه، فتوحات مصر کامل شد و از آن هنگام یکی از ایاالت اسالمی کردند. با فتح اسکندر
 زیر مجموعه خالفت اسالمی قرار گرفت.

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم
IslamTape.Com 
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 در آسیاي صغیر )1(فتح شهر هر قله

 )ـه 190شوال  20(
هاي  زمینه با وجود آنکه این فتح در کتب تاریخ چندان مشهور نیست ولی حوادث و

 رود.  می آن در ردیف فتح مهم عموریه حتی مهم تر از آن به شمار
ق با سپاهی بزرگ به آسیاي هـ  181هارون الرشید خلیفه قدرتمند عباسی به سال 

صغیر لشکر کشید و تا قسطنطنیه پایتخت روم پیش رفت. ارینی ملکه وقت روم که توان 
لح در آمد و تعهد کرد که ساالنه اموالی به رسم مقابله با سپاه هارون را نداشت از در ص

ق. که نقفور به امپراطوري روم رسید، قرار  187جزیه به دربار عباسی بفرستد، اما در سال 
داد مذکور را نادیده گرفت و در نامه اي از هارون خواست تا اموالی را که قبال از روم 

در پاسخ امپراطور چنین نوشت: گرفته پس دهد و گرنه، براي جنگ آماده شود. هارون 
به نام خداوند رحمان و رحیم، از هارون به نقفور، سگ روم. اي کافر زاده نامه تو را «

 »دیدم پاسخ آن است که خواهی دید، نه آنچه که خواهی شنید
آنگاه با سپاهی گران آسیاي صغیر را در نوردید و تا شهر معروف هر قله پیش رفت. 

فتاد و امپراطور به ناچار شرایط قبلی را براي صلح پذیرفت. ترس و وحشت در روم ا
ولی وقتی که این سگ روم از دور شدن سپاه هارون الرشید مطمئن شد پیمان شکست و 

که هارون فتح کرده بود و آن سربازان را براي هایی  در نیرنگی ناجوانمرادنه، نگهبانان قلعه
را بریده وقتی این اخبار به ها  آن و گوش نگهبانی گماشته بود اسیر کرده وبینی و چشم

هارون رسید با وجود اینکه مسافت طوالنی رفته بود و هوا هم به شدت سرد بود 
برگشت. نقفور با شنیدن خبر بازگشت هارون، به سرعت به حضور او رسید و دیه 

ظهار مقتولین و مجروحین را پرداخت و جزیه اي را که تعهد کرده بود، تقدیم داشت!! و ا

، محاضرات فی الدولـه العباسـیه، فتـوح البلـدان ایـام      البدایۀ والنهایۀتاریخ طبري، الکامل فی التاریخ،  -1
 االسالم
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اطاعت و فرمانبردي کرد. و سوگند یاد کرد که دیگر با مسلمانان جنگ نخواهد کرد. به 
 این ترتیب هارون بازگشت.

اندیشید که نغفور به عهد خود وفا  می وقتی که هارون به بغداد بازگشت با خود
نخواهد کرد و بار دیگر به جنگ مسلمانان خواهد آمد. این بار هارون تصمیم گرفت که 
کار نقفور را یکسره کرده و شهر هرقله را که از بزرگترین و زیباترین شهرهاي روم بود 

نشست. با رسیدن فصل  می تصرف کند. در این شهر بود که امپراطور بیزانس بر تخت
هزار جنگجو به جز داوطلبان آماده کرد و به  135تابستان هارون سپاهی بزرگ به قدر 
د. و شهر را به محاصره خود درآورد. نقفور در آن سرعت به سوي هر قله حرکت کر

ي داخلی بود و نتوانست کاري از پیش ببرد. بعد از یک جنگ تن ها جنگ زمان مشغول
به تن سرنوشت ساز بین یکی از پهلوانان مسلمان بنام ابن جرزي با فرمانده محافظان 

 ق فتح شد. هـ  190شوال سال  20قلعه شهر، فرمانده رومی کشته شد و هر قله در 
 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
IslamTape.Com 

 )1(وفات امام ابن جریر طبري

 .)ـه 310شوال  27(زمان: 

امام االئمه و شیخ امت اسالم، پیشواي علم تفسیر و تاریخ، پرتألیف ترین علماء 
 224در سال اسالم، امام بزرگ ابوجعفر محمدبن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبري 

در شهر آمل مرکز آن روز طبرستان (مازندران ایران) به دنیا آمد. پدرش وي را نذر هـ 

احلفـاظ، طبقـات  ةعيان، تاريخ بغداد، تذكرعالم النبالء، وفيات األأسريبیشتر رجوع کنید:  براي آگاهی -1

 ة.املفرسين، البداية والنهاية، طبقات الشافعي
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در هـ  240علم کرد و هزینه زندگی او را برعهده گرفت. از این رو ابن جریر در سال 
طلب علم رخت سفر بست و عازم بغداد شد. بیش از ده سال در آن شهر اقامت کرد و از 

بغداد کسب فیض نمود. ولی از آنجا که امام احمد حنبل سالهاي آخر شیوخ و علماي 
عمر ایشان بود و اکثرا هم بیمار بودند ابن جریر نتوانست از محضر ایشان استفاده کند. او 
که شافعی مذهب بود، آنچنان در این مذهب پیش رفت که از بزرگان شافعیه و پس از آن 

 مجتهد مطلق شناخته شد. 
طلب حدیث و علم قراءات قرآن از بغداد به شام و از آنجا به مصر  این جریر در

رفت. در مصر بود که با شاگردانش از شدت فقر به گرسنگی شدیدي مبتال شدند. چنانکه 
سه شبانه روز چیزي براي خوردن نیافتند. اما متعاقب آن اتفاق شگفتی افتاد. خداي بزرگ 

آگاه کرد. لذا وي ها  آن دبن طولون را از حالبا الهام غیبی، فرمانرواي وقت مصر، احم
فرستاد. ابن جریر پس از آن مسافرت طوالنی به بغداد بازگشت ها  آن غذاي فراوانی براي

 و با اجازه پدرش در همانجا رحل اقامت افکند. 
از مهمترین دستاوردهاي علمی طبري و مصنفات وي که بزرگترین و مفصل ترین 

طبري پیشواي » تاریخ الرسل و الملوك است«شود، کتاب  می بمنبع تاریخ اسالم محسو
رود. با وجود آنکه قبل از وي کسان بسیار در دو  می دو مدرسه تاریخ و تفسیر به شمار

زمینه تفسیر و تاریخ کتاب نوشته بودند، ولی طبري سبک جدید و منحصر به فردي در 
مهمترین منبع مطالعه » الملوك تاریخ الرسل و«تاریخ نگاري ایجاد کرد. کتاب مشهور 

رود. سبک تاریخ نویسی طبري، سالشمارانه بود یعنی در ذیل هر  می تاریخ اسالم به شمار
کرد.  می را تحلیلها  آن نوشت و بعالوه می سال وقایعی را که در آن سال اتفاق افتاده بود

رود. امام  می تفسیر طبري نیز سرآغاز مکتب تفسیري تفسیر به مأثور (حدیث) به شمار
اگر شخصی براي مطالعه تفسیر طبري به چین هم «گوید:  می فقیه اسفراینی درباره آن

امام طبري در علوم فقه و اصول و حدیث » مسافرت کند، کار بزرگی انجام نداده است.
 اند: هم تألیفاتی دارد. ایشان اراده و همت عجیبی در تألیف و تصنیف داشت. چنانکه گفته
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نوشته است. امام ابن جریر آنقدر  می چهل سال و در هر روز چهل ورقه ابن جریر
مشغول تحصیل و تدریس و تصنیف علوم بود که هرگز در طول عمرش ازدواج نکرد 

 مگر نه اینکه از کوچکی نذر علم شده بود.
آموزند  می ابن جریر هم مانند سایر علماي ربانی بود که علم را فقط براي رضاي خدا

کنند. وي زاهد و عابد و با تقوا بود، از دنیا و مقامات دنیوي کناره گرفته بود و  یم و نشر
 هرگز نزد سالطین و خلفا نرفت. خلفا و وزیران، اموال و عطایاي بسیار براي او

پذیرفت. ابن  نمی فرستادند ولی او علیرغم فقر شدید و نیازي که به عطایا داشت هرگز می
شد که لباسهاي خود را بفروشد ولی هرگز دست نیاز  می بورجریر گاهی از سر نیاز مج

 به سوي امرا و دنیا داران دراز نکرد. 
امام طبري در اواخر عمر خود، قربانی تعصب مذموم مذهبی شد و از این ناحیه رنج 
فراوان دید. در آن زمان، مناقشات و خصومتهاي زیادي بین طبري با رئیس حنابله بغداد 

در جریان بود و چنان شد که حنابله خانه ابن جریر را محاصره کردند. » ودابوبکر بن دا«
و او را حبس خانگی کرده و ستم بسیار برایشان روا داشتند. در آن زمان مذهب حنبلی در 
سراسر عراق و خاصه در بغداد، مذهب غالب بود، عوام حنابله طبري را به تشیع متهم 

روي کردند تا جایی که مردم رااز مراجعه به او  کرده و در این تهمت خیلی هم زیاده
بازداشتند. ولی امام طبري از این اتهام مبرا بود. مردم؛ امام ابن جریر طبري را با کسی 
دیگر که او هم برحسب اتفاق نامش محمد بن جریر بن رستم طبري بود و مذهب شیعه 

ابوجعفر داشت!! عالمه ذهبی  داشت اشتباه گرفته بودند. جالب تر اینکه آن مرد نیز، کنیه
مسلمانان را متوجه این » سیرأعالم النبالء« در کتاب تاریخ خودش و هم در کتاب پر ارج

امام طبري  اند. موضوع کرده که دو محمد بن جریر طبري با کنیه ابوجعفر وجود داشته
ترجمه باشد. از همین رو، ذهبی پس از ذکر سیره و  می غیر از آن ابن جریر شیعه مذهب

امام طبري بالفاصله ترجمه ابن جریر بن رستم شیعه مذهب را آورده تا خوانندگان 
متوجه تفاوت بین این دو نفر باشند. این محنت و رنجی که امام طبري به سبب تعصب و 
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جهل مذهبی، برداشت نمود، نمونه اي است از سلسله رنجهاي طوالنی که علماي اسالم 
 اند. تحمل کرده

در اش  در حالی که هنوز در خانههـ  310شوال سال  27جریر طبري در امام ابن 
حبس و محاصره قرار داشت، وفات کرد و شاگردانش نتوانستند، جنازه وي را براي دفن 

دفن کردند.تا چند ماه پس از دفن مردم بر اش  به بیرون از منزل ببرند، لذا وي را در خانه
ندند. خداوند وي را در جوار رحمتهاي واسعه خوا می سر قبر وي حاضر و نماز جنازه

 خود، جاي دهد.
 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
IslamTape.Com 

 (در کشور مغرب) )1(نوال

 )م. 1921. یکم ژوئن ـه 1339شوال  25(
کشور مغرب همچون شکاري در چنگال کشورهاي استعمار گر اسپانیا و فرانسه افتاده 

را بین خود تقسیم کرده بودند. اسپانیا شمال مغرب و فرانسویان بود و آن دو مغرب 
اشغال کرده بودند. امیر محمد بن عبدالکریم نخستین امیري بود که مقاومت آن را  جنوب

» اغدیر«بود و شهر » وریاغل«کرد. وي زعیم قبیله  می مردم مغرب بر ضد اسپانیا را رهبري
کوشید که منطقه نفوذ خود را  می زمان اسپانیا شد. در آن می مرکز فعالیتهاي وي محسوب

فرمانده منطقه ملیله، نیروي نظامی بزرگی فراهم » سلوستر«توسعه دهد. از این رو ژنرال 
را تصرف » انوال«حرکت کرد و شهر » وریاغل«آورده و به سوي مناطق سکونت قبیله 

یشروي بیشتر بر حذر کرد. متعاقب آن امیر محمد نامه اي براي وي نوشت و او را از پ

 .التاريخ االسالمي، املختار املصون -1
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داشت. ولی ژنرال مزبور به آن توجهی نکرده و تهدید امیر محمد را به چیزي نگرفت. و 
 کیلومتر از شهر انوال دور شد.  12به پیشروي خود ادامه داد و 

م.  1921نزدیک شدند. امیر محمد هم در یکم ژوئن » اغدیر«به شهرك ها  اسپانیایی
را آغاز کرد و به سرعت نیروهاي اسپانیا را در ها  انیاییتهاجم جنگ و گریز بر ضد اسپ

حتی شهر ها  آن را به عقب نشینی وادار کرد.ها  آن مانده کرده و به شدت شکست داد و
هزار  15انوال را که قبال تصرف کرده بودند ترك کردند. ارتش اسپانیا اعتراف کرد که 

زیادي هم تجهیزات جنگی به غنیمت  مقدار اند. سرباز آن اسیر شده 570سرباز کشته و 
توپ. ام  129تیر بار و  400نیروهاي امیر محمد درآمد. از جمله سی هزار قبضه اسلحه و 

مع االسف امیر محمد متوجه نبود که چه پیروزي بزرگ و قاطعانه اي بدست آورده، زیرا 
کرد  می را تعقیبها  آن خود داري کرد. اگر اوها  جنگ را ادامه نداد و از تعقیب اسپانیایی

کرد و به  می بدون هیچ گونه مقاومتی قلعه ملیله محل استقرار نیروهاي اسپانیا را تصرف
 داد.  می سلطه اسپانیا بر آن نواحی به کلی پایان

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 بدعت عید غدیر خم 

 م.) 964ژانویه  10 –هـ  352ذي الحجه  18(

این بدعت نامبارك بوسیله امیر معزالدوله بویهی شیعی رافضی گذاشته شد. سه برادر 
بودند به نامهاي علی و حسن و احمد  -شمال ایران -فرزندان بویه که اهل دیلم در گیالن

از اوضاع پریشان ایران در اوائل قرن چهارم استفاده کرده و ایران را مسخر خود کردند. 
کشید و خلیفه عباسی را تحت فرمان خود آورد و از خلیفه براي احمد به بغداد لشکر 

و خلیفه  خود لقب معزالدوله گرفت. از آن پس خالفت عباسی بازیچه دست آل بویه شد
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امیر معز الدوله  352ذي الحجه سال  18هیچ گونه اختیاري از خود نداشت. در روز 
شن گرفته و پایکوبی کنند. مثل دستور داد که خیابانهاي بغداد را آذین بندي کنند و ج

بغداد آتش برافروزند و آواز دهل از هر هاي  سایر اعیاد شب، بازار باز باشد و به دروازه
 کوي و برزن بغداد برخاست. 

که در مسند امام احمد و سایر مسانید مذکور است. مخلص آن  )1(داستان غدیر خم
گشت از حجه الوداع مردم را در این است که رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم در باز

هر کس که من موالي اویم علی هم موالي «فرمود: ها  آن وادي خم جمع کرده و در جمع
این حدیث با این روایت به نقل از براء بن عازب و زیدبن ارقم و بریده  )2(»اوست.

اسلمی صحیح است. این حدیث از طرق زیادي روایت شده ولی بسیاري از روایاتی که 
این خصوص وارد شده، کذب است. از جمله آن روایت کذبی که خطیب بغدادي در  در

ماه در نامه  60ذي الحجه را روزه بگیرد، روزه  18کسی که روز «تاریخ خود آورده که: 
 » شود. می اعمال وي نوشته

 شود.  می تا کنون این بدعت ناپسند در عراق و سایر مناطق شیعه نشین جشن گرفته
 و یحییمترجم: اب

 مصدر: سایت نواراسالم
IslamTape.Com 

 

 

 ة.العباسي ةالكامل يف التاريخ، البداية والنهاية، حمارضات الدول -1

 .6523صحیح الجامع، شماره  -2

                                           



 105 صفحاتی از تاریخ اسالم

 قتل عام بخارا 

 م.)1220فوریه  16 –هـ  616ذوالحجه سال  4(زمان: 

رفت. این  می شهر بخارا از زیباترین شهرهاي جهان اسالم در قلب قاره آسیا به شمار
محدثین شهر، مرکز علوم و فنون و زادگاه بسیاري از علماي اسالم بوده و طالبان علم و 

 90در سال » قتیبه بن مسلم«این شهر را  اند. آمده می از اقصی نقاط عالم اسالمی به آنجا
فتح کرد و از همان زمان به یکی از بزرگترین شهرهاي اسالمی تبدیل شد. انحطاط و هـ 

ویرانی این شهر از حمله چنگیز خان مغول به آغازشد. چنگیزخان یک اختالف ساده با 
را بهانه قرار داده به جهان اسالم  )1(وارزم شاه داشت که آن اختالفسلطان محمد خ

 .، السلوك ةالكامل يف التاريخ، البداية والنهاية، النجوم الزاهربراي آگاهی بیشتر:  -1
الزم به ذکر است بهانه لشکر کشی ویرانگر مغول بـه جهـان اسـالم آن بـود کـه وي گروهـی را در       
کسوت بازرگان به قلمرو خوارزمشاه فرستاد. حاکم شهر مرزي اترار که از بستگان خوارزمشـاه بـود   

ها را به قتل رساند. چنگیز خان خواستار تحویل وي شد ولی سلطان  ها مشکوك شده و همه آن ه آنب
محمد نپذیرفت. لذا چنگیز خان به قلمرو وي حمله ور شد. و نخستین شهري که مـورد حملـه وي   

دت قرار گرفت همان اترار بود. اما غادر خان حاکم آن چند ماه در برابر وي مقاومت کرد. در این مـ 
سلطان محمد که روحیه خود را باخته بود از فرستادن نیروي کمکـی بـراي وي خـود داري کـرد و     
سرانجام پس از چند ماه مقاومت شهر سقوط کرده و قتل عام و ویران شد. خـود سـلطان محمـد از    

گریخت و سرانجام به جزیره اي در دریاي مازندران رفت و در همانجا از غصه  مقابل سپاه مغول می
دق کرد و مرد. اما قبل از رفتن به آن جزیره، پسرش جالل الدین را به جانشینی خود تعیین کرد. این 

دهد کـه   ها کرد که نشان می جالل الدین با سپاهی بسیار اندك بارها مغوالن را شکست داد و دالوري
تصوف کـه در   هاي افراطی اگر در آن عصر مسلمانان مرعوب مغوالن نشده بودند و بعضی از اندیشه

ها نیسـت) مسـلمانان    داشت (که اکنون مجال طرح آن آن عهد بر همه جا سایه افکنده بود وجود نمی
سال پس از این واقعه، سـپاه مصـر در    40به راحتی قادر به دفع یورش مغوالن بودند. چنانکه حدود 

د هم ثابت کـرده کـه   عین جالوت فلسطین، مغوالن را نابود کرد. الزم به ذکر است که تحقیقات جدی
گروهی که چنگیز خان در لباس بازرگان فرستاده بود در حقیقت جاسوس بودند و براي کسب خبـر  
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حساب و  بی برنامه و بی یورش آورد. اوضاع زمانی بدتر شد که خوارزم شاه در اقدامی
را از میان برد ولی در بازگشت با ها  آن کتاب به دولت ترکان قره خانیان حمله کرد و

لیرغم فراوانی لشکر خود از سپاه کوچک مغول سپاه کوچکی از مغوالن برخورد کرد که ع
شکست خورد. این شکست به کابوسی وحشتناك براي خوارزمشاه تبدیل گشت. او با 

خواهد  می اندیشید حال که از یک لشکر کوچک مغول شکست خورده چگونه می خود
 در برابر سپاه انبوه مغوالن بجنگد.

خوارزم در آسیاي مرکزي سلطان محمد خوازمشاه به سرعت به پایتخت خود 
بازگشت. او بسیار پریشان شده و روحیه خود را باخته بود. او که از حرکت چنگیز خان 
به سمت مملکت خود آگاه شده بود، از جلوي سپاه خون آشام مغول گریخت اما بیست 
هزار سرباز در شهر بخارا و پنجاه هزار سرباز دیگر در سمر قند براي دفاع باقی گذاشت. 

ارا و سمرقند از نخستین شهرهایی بودند که در مسیر سپاه مغول قرار داشتند. اکنون بخ
 اي در برابر مغوالن رها شده بود. بخارا و سمرقند همچون طعمه

چنگیز خان مغول با سپاه جرار خودش در سرزمینهاي اسالمی به حرکت در آمد و 
ن رسیدند و پس از یک نبرد شهر بخارا نخستین شهر بزرگ و مهمی بود که مغوالن به آ

سخت که فقط سه روز طول کشید، مدافعان شهر را شکست دادند و سربازان خوارزمی 
دفاع، طعمه اي آماده براي سپاه وحشی مغول بود. بعد  بی گریختند. حاال شهر و مردم آن

ن از فرار شرم آور و ننگین مدافعان شهر، مردم بخارا تصمیم گرفتند که شهر را به مغوال
ها  آن براي جان و مال خود امان بخواهند. چنگیز خان در جوابها  آن تسلیم کنند و از

شـود کـه    هاي اسالمی آمده بودند و در واقع حمله مغوالن حتمی بـود. بعـالوه گفتـه مـی     از سرزمین
ي حمله به قلمـرو وي  خلیفه عباسی الناصر که از قدرت خوارزمشاه بیم داشت در خفا مغوالن را برا

انـد کـه در    کرده است.وعده اي از محققان دست صلیبیان را پشت پرده این یورش دانسته تشویق می
مغـوالن  «مقاله اي دیگر در همین سایت به آن پرداخته شده است اما به هر حال به قول یـک مـورخ:  

 (مترجم)» آمدند و کشتند و سوختند و بردند و رفتند!!
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را پذیرفته ولی باطن خبیث و مکار وي هواي دیگري در سر ها  آن تظاهر کرد که شروط
ه. ق مغوالن با وعده امان مردم شهر  616ذي الحجه سال  4داشت. متعاقب آن در تاریخ 

به وسط شهر نرسیده بودند که ناگهان بر سر مردم ریخته و کشتار  وارد بخارا شدند. هنوز
هولناکی به راه انداختند و چه زنان و کودکانی که اسیر مغوالن شدند. روزي بسیار 
وحشتناك و براي امت اسالم فاجعه اي بزرگ و فراموش نشدنی، دهها هزار نفر قتل عام 

ع بخارا را به اصطبل اسبان خود شدند، مساجد به آتش کشیده شد (حتی مغوالن جام
تبدیل کردند) مدارس ویران شد و به زنان در مقابل دیدگان شوهرانشان تجاوز شد. چه 

 مصیبت بزرگی! 
کودکان در دامن مادرانشان سربریده شدند. این کشتار عمومی، سرآغاز مخوفی براي 

افتاد مرتکب ها  آن قتل عامهایی بود که مغوالن در تمام شهرهاي اسالمی که به دست
 شدند. 

 مترجم: ابو یحیی
 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 قهرمانی براي همیشه ،پیش بینی موسی 

وقت رژیم جبار و غاصب صهیونیستی به شهرها و روستاهاي  بی تجاوزات وقت و
فلسطینی پیوسته ادامه داشته است. پس از سالها مبارزه با این رژیم غاصب، عده اي از 

هبران عرب به مبارزه مردم فلسطین خیانت کرده و راه سازش را در پیش گرفتند و ر
خانمان  بی نهایتا با اسرائیل معاهده صلح امضا کردند. هر بار که اسرائیل به قتل عام و

کردن مرم مظلوم فلسطین پرداخته عده اي سازشکار و خائن مزدور از صلح با اسرائیل 
ا راه حل قضیه فلسطین صلح است!! جالب است وقتی که که تنهاند  حرف زده و گفته

یاسر عرفات رهبر سابق حکومت خودگردان فلسطین در رام اهللا چند ماه از سوي اسرائیل 
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برد وقتی محاصره برداشته شد گفت: ما بر ادامه  می محاصره و در بازداشت خانگی به سر
افتد، محمود  می وم دارد اتفاقصلح اصرار داریم!! و حال با این فجایعی که در غزه مظل

عباس رهبر کنونی حکومت خودگردان باز مقاومت مردم را محکوم کرده و بر پایبندي به 
ورزد!! علیرغم اینکه اسرائیل جدیدترین و کشنده ترین تسلیحات خود را  می صلح اصرار

مه کسانی گیرد. مادر اینجا براي این مزدوران و خائنان و ه می بر ضد مردم فلسطین بکار
کنند که مسجد االقصی و قدس از طریق  می که در خواب غفلت هستند و گمان

کنیم تا بلکه همه  می گفتگوهاي صلح با اسرائیل آزاد خواهد شد حکایت زیر را یادآوري
کسانی که منتظرند از راه صلح و بستن معاهدات با لجوج ترین دشمن اسالم آزادي قدس 

 ب غفلت بیدار شوند. محقق خواهد شد، از این خوا

کشید و غرناطه  می زمانی که حکومت اسالمی در اندلس آخرین نفسهاي خود را
به آن را  آخرین پایگاه اسالمی باقی مانده در اندلس بود صلیبیان اسپانیا به مدت هفت ماه

محاصره شدید خود در آوردند تا اینکه ذخیره غذایی مردم شهر تمام شد و عزم و همت 
ي مقاومت سست شد. مگر یک نفر که هرگز عزم و اراده و ایمان وي ضعیف مردم برا

نشد. این شخص قهرمان و شهسوار غرناطه موسی بن ابی الغسان بود که بسیار کوشید 
مردم و بزرگان شهر را براي دفاع برانگیزد که تا دم مرگ از سرزمین خود دفاع کنند و با 

 د. به دشمنان اسالم تسلیم نکننآن را  صلح

آخرین امیر غرناطه ابو عبداهللا محمد مجلسی از بزرگان سپاه و فقها و اعیان تشکیل 
گرد آمدند تا درباره شروط تسلیم شهر به » الحمراء«داد و حضار در سالن بزرگ کاخ 

صلیبیان گفتگو کنند. اکنون عین یک روایت تاریخی را که در این خصوص در کتب 
رؤساي غرناطه در چنین موقعیت حساسی در کاخ «د: تاریخ ثبت شده است مالحظه کنی

الحمرا گرد آمده بودند تا شروط تسلیم را امضا کنند و دولت و ملت خود را محکوم به 
محو و نابودي نمایند. در این هنگام بسیاري از حضار نتوانستند جلو گریه و ناله خود را 

بود آنگاه خطاب به حضار بگیرند. ولی موسی بن ابی الغسان همچنان گرفته و ساکت 
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اي بزرگان! شیون کار زنان و کودکان است ما مرد هستیم و دلهایی داریم که براي «گفت: 
بینم که ملت  می ریختن اشک خلق نشده، بلکه براي ریختن خون آفریده شد است من

چنان روحیه خود را باخته است که محال است بتوانیم غرناطه را نجات بدهیم. ولی یک 
براي اشخاص بزرگ هست و آن هم مرگ شرافتمندانه است. پس بگذارید در حال چیز 

دفاع از آزادي و انتقام از مصائب غرناطه جان بدهیم. عنقریب سرزمین ما فرزندان خود را 
از زنجیر بیداد دشمن فاتح آزاد خواهد ساخت. اگر یکی از ما نتواند قبري بیابد که 

مانی که او را بپوشاند که هست! خدا نکند روزي استخوانهایش را بپوشاند، ولی آس
سپس موسی ساکت » بگویند اشراف غرناطه ترسیدند که در راه دفاع از آن جان بدهند.

اهللا شد وسکوت مرگ برمجلس حکمفرماشد.دراین هنگام امیرترسو ابوعبداهللا فریاد زد: 

گیرد.  نمی لوي مشیت الهی راچیزي جال راد لقضاءاهللا اله االاهللا ، حممد رسول اهللا واكرب ال

سایر » خدا خواسته است که من بدبخت باشم و سلطنت به دست من از میان برود!!
چیزي جلوي مشیت الهی » اهللا اکبر و ال راد لقضاءاهللا«بزرگان هم به دنبال آن فریاد زدند : 

و هیچ را خدا خواسته است باید بشود ها  آن گیرد! همگی تکرار کردند که سقوط نمی را
بینید که چگونه دنیادوستی و ترس از مرگ خود را  می »راه فراري هم از اراده الهی نیست.

 اندازد که می آدم را به یاد فرقه جبریهها  آن به قضاي الهی تعبیر کردند! این وضعیت
کنیم، ما مجبوریم که این گناهان را انجام دهیم!!  می گفتند: دست خود ما که نیست گناه می

خواهند شروط  ها می آن موسی بن ابی الغسان دید که تالشهاي وي بیهوده است و وقتی
تسلیم را امضا کنند با خشم برخاست و آن مقوله مشهور خود را اظهار داشت: وي گفت: 

کنند و به شهامت  می خود را فریب ندهید و گمان نبرید که مسیحیان به وعده خود عمل«
ترسیم زیرا در مقابل ما  می کمترین چیزي است که از آن پادشاه ایشان اعتماد مکنید مرگ

احترامی و  بی ما وهاي  تاراج و نابودي شهر ما و آلوده ساختن مساجد ما و خرابی خانه
هتک حرمت زنان و دختران ما قرار دارد. در مقابل ما ظلم و ستم و تعصب وحشیانه و 

مصائب ومظالمی ها  این نها قرار دارد.تازیانه هاو زنجیرها و زندانها و کشتارها و آتش زد
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کمترین چیزي است که این مردان شریف که از ها  این است که به زودي خواهیم دید و
 »نخواهم دید.آن را  ترسند خواهند دید. اما من بخدا قسم هرگز می مرگ شرافتمندانه

 قهرمانی براي همیشه:

ایع بعدي را ندیدي. موسی اي موسی! بخدا که تو به سوگندت وفا کردي و هرگز فج
در حالیکه گرفته و غمگین بود، مجلس ترس و ضعف و تسلیم را ترك کرد وبدون اینکه 

بازگشت و سالح پوشید و سواراسب اش  به کسی اعتنا کند یا سخنی بگوید به خانه
محبوب خود شد و پس از پیمودن خیابانهاي غرناطه از دروازه شهر خارج شد و به سوي 

نفر  15لیبیان پیش رفت تا اینکه ستونی از سواره نظام اسپانیایی که در حدود اردوگاه ص
با او برخورد کردند. موسی مانند شیري خشمگین خود را به » شنیل«بودند در کنار رود 

افکند خودش  می را بر زمینها  آن افکند و با ضربات خونین و کاري یکی یکیها  آن میان
داد.  نمی داشت اهمیت می گویی او به زخمهایی که بر هم جراحات عمیقی برداشت ولی

را تلف ها  آن برد تا اینکه بیشتر می بدین گونه وي همچنان به سواران اسپانیایی حمله
کرد. ولی خود او هم در آخر جراحت خطرناکی برداشت و اسب وي کشته شد و او بر 

و خنجر کشید و تا آخرین  زمین افتاد. ولی قبل از اینکه جان بدهد، روي دو زانو نشست
 خواست که به دست دشمن اسیر گردد، بلکه فقط شهادت نمی رمق از خود دفاع کرد و

خواست لذا تا آخرین رمق حیات جنگید تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. خدایش  می
 بیامرزد! 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
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 مانان) در مسأله توال و تبرا (غیر مسل جایگاه دیگران 

در این اواخر حرفهاي زیادي درباره روابط مسلمانان با پیروان ادیان دیگر (چه ادیان 
شود و در این زمینه اصطالحاتی قدیمی از زباله دان  می آسمانی و چه ادیان ساختگی) زده

جهانی و  کنند. گفتگوي ادیان، صلح جهانی، دهکده می تاریخ درآورده و دوباره مطرح
را علم ها  آن امثال آن از اصطالحاتی است که براي ایجاد شک و شبهه در عقیده مسلمانان

کنند اصطالح  می یکی از این اصطالحات که در سالهاي اخیر بسیار مطرح اند. کرده
است که مقصود از آن غیر مسلمانان و بویژه یهودیان و مسیحیان ساکن در » دیگران«

باشد. از آنجا که در پس پرده این اصطالح همچون اصطالحات  می کشورهاي اسالمی
دیگر پنهان است ضروري است که با آوردن شواهد هاي  و دسیسهها  نامبرده دیگر، توطئه

 تاریخی، مسلمانان را از این توطئه آگاه کنیم. 

دشمنی حزب شیطان و پیروان آن با حزب رحمن و اولیاي آن از روز آفرینش انسان 
همیشه خواهد بود. بر این اساس تا زمانی که اولیاي رحمن درمسیرحق حرکت  بوده و

شر آفرینی کنند. و تا زمانی که ها  آن کنند، پیروان شیطان در تالش خواهند بود تا براي
حزب رحمن پیرو حق باشند پیروان شیطان هم مطیع باطل خواهند بود. لهذا تا زمانی که 

دار خواهد بود، اما بدیهی است که با تغییر اوضاع و قیامت فرا برسد این دشمنی پای
شرایط، روشهاي اعمال این دشمنی هم باید تغییر کند در هر زمانه اي یک نوع سالح 

با شمشیر و تیر و کمان بود و امروزه با موشک و  ها جنگ رود، در زمان قدیم می بکار
 الگري دشمنی خود را نشانهواپیما چنانکه هر گاه مسلمانان ضعیف باشند با جنگ و اشغ

شوند.  می دهند و اگر مسلمانان قدرتمند باشند از راه حیله و نیرنگ و دسیسه وارد می
 دشمنان اسالم هنوز هم روشهاي نزاع خود بر ضد امت اسالمی را پیوسته توسعه

 کند.  می دهند، حتی این روشهاي رذیالنه از یک کشور اسالمی تا کشوري دیگر فرق می
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 نظر به اوضاع یک کشور اسالمی به یک روش با مسلمانان آنجا برخورد چنانکه
برند. به عنوان  می کنند و در کشوري دیگر متناسب با اوضاع آنجا روشی دیگر را بکار می

مثال کشورهاي افغانستان و عراق که امکان دفاع در برابر دشمنان اسالم را نداشتند با 
ضعیف ها  آن هایی مانند مصر و اردن که اقتصادجنگ و اشغالگري مواجه شدند و کشور

از این طریق با مسلمانان آنجا  اند، مالی و اقتصادي دشمنان اسالم وابستههاي  و به کمک
 کنند.  می مقابله

(که البته با نظر اند  که جدیدا بر ضد امت اسالمی بکار گرفتههایی  یکی از این اسلحه
فشار «اند) اسلحه خطرناك  قیت از آن استفاده کردهدقیق جدید نیست بلکه قبال هم با موف

هاي غیر مسلمان ساکن در کشورهاي  دینی اقلیتهاي  سرکوب آزادي«یا » بر دیگران
باشد دشمنان اسالم بارها این اسلحه خطرناك را به سوي مصر و عربستان و  می »اسالمی

عربستان غیر مسلمان وجود (با وجود آنکه مثال در  اند. سایر کشورهاي اسالمی نشانه رفته
ندارد) اوایل، مصر در برابر این اسلحه مقاومت کرد ولی خیلی زود در مقابل تهدیدات 
آمریکا تسلیم شد و بعد از صدور فرمان ریاست جمهوري پی در پی در مقابل 

مسیحی را به هاي  آمریکا عقب نشینی کرد تا جایی که بعضی از قبطیهاي  خواسته
مهم مانند وزارت اقتصاد گماشت (یوسف غالی و زیر اقتصاد مصر)  وزارتهاي حساس و

ارتودوکس یعنی هاي  نامشروع آمریکا شد که روز عید قبطیهاي  و آنقدر تسلیم خواسته
 هفتم ژانویه را تعطیل رسمی در کشور اعالم کرد. 

و عجیب است که مسلمانان در نتیجه ناآگاهی از دین و تاریخ خود، امثال این شبهات 
گیرند و  می کنند و دستپاچه به تب و تاب افتاده و حالت دفاعی به خود می تهمتها را باور

کنند. براي  می مثال براي دفاع از اسالم و تعالیم و دستورات دین، تأویلهاي نادرست ارائه
کنند و علما هم متأسفانه در  می دفاع از اسالم و رد تهاجمات دشمنان کنفرانسهایی بر پا

گویند که گویا ما مجرم و گنهکار هستیم و از همان آغاز بیانات  می دفاع سخنانیمقام 
کنند تا به  می گیرند و حقایق اسالم را به گونه اي ناپسند تأویل می خود موضع دفاعی
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مذاق دشمنان اسالم خوش آید و متأسفانه متوجه نیستند که چه راه خطرناکی در پیش 
نمونه از این دست ذکر شود. زمانی که انگلیس مصر را به شایسته است که یک  اند. گرفته

بهانه حمایت از اقلیت قبطی اشغال کرد و شایعات نادرستی در خصوص رفتار مسلمانان 
دادند که اي هایی  با قبطیان پراکند، علما و مشایخ مصر در مقام دفاع سخنانی گفته و بیانیه

األزهر) در نامه اي به کنگره جهانی گفتند. شیخ مراغی (شیخ آن وقت  نمی کاش هرگز
عداوت دینی مسلمانان نسبت به پیروان ادیان آسمانی هاي  اسالم، ریشه«ادیان نوشت: 

ریشه کن کرده و ضرورت گفتگوي جهانی بین همه انسانها را ها  آن دیگر را از دلهاي
کنار یکدیگر پذیرفته و اکنون هیچ مانعی براي زندگی مسالمت آمیز پیروان همه ادیان در 

هاي  این سخنان شیخ أزهر نمونه اي است از اثراتی که ممکن است توطئه» وجود ندارد.
 دشمنان در ایجاد شک و شبهه در دین مسلمانان داشته باشد. 

متهم کردن  اند، کوتاه سخن اینکه، اسلحه جدیدي که با آن به جنگ مسلمانان آمده
گویند مسلمانان با تمسک به  می باشد و می »آنهافشار بر اقلیتها و ستم بر «مسلمانان به 

آید  می کنند. در این جا یک سوال پیش می این اعمال خود را توجیح» توال و تبرا«عقیده 
 که باید به مسلمانان پاسخ دهیم و نه غیر مسلمانان زیرا هیچ جوابی از طرف مسلمانان

کند. آن سوال این  نمی سلمین کمبا اسالم و مها  آن کند و از عداوت نمی را قانعها  آن
 است که موضعگیري دیگران نسبت به ما چگونه است، در جامعه ما چه نقشی ایفا

 کنند و چه موضعی نسبت به مسأله توال و تبرا دارند؟ مسأله اي که دشمنان اسالم از ما می
 کنار بگذاریم. آن را  خواهند در جهت مصالح انسانیت و گفتگوي ادیان می

را دوست بداریم و مانند مسلمانان در قلبمان جا داشته ها  آن ز ما انتظار دارند کهآنها ا
پرسیده که خوب شما نسبت به مسلمانان چگونه اید؟ آیا ها  آن باشند. آیا تا حاال کسی از

که اهل ذمه (همان دیگران در کشورهاي اسالمی) اند  ي تاریخ خواندهها کتاب تا حاال در
که وقتی مسلمانان در اند  ي تاریخ خواندهها کتاب اند؟ و یا آیا در کردها ه با مسلمانان چه
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چگونه با اقلیت  اند، مقام اقلیت قرار گرفته و غیر مسلمین در کشوري اکثریت داشته
 اند؟ مسلمان رفتار کرده

هایی که همان  در ادامه با هم صفحات تاریخ اسالم را ورق خواهیم زد تا وسعت جرم
ببینیم و مشاهده کنیم که آیا اند  مرتکب شدهها  آن حق مسلمانان و جوامع در» دیگران«

که آن کشور وطن اند  کرده می همان غیر مسلمانان ساکن در کشورهاي اسالمی، احساس
هاست و وظایفی در برابر آن دارند؟ و باز خواهیم دید که موضع این اقلیت نسبت به  آن

خواهند به خاطر حقوق  می اله اي که دشمنان از مامسأله توال و تبرا چه بوده همان مس
و حاکمیت برادري و برابري و گفتگوي ادیان و صلح جهانی از آن دست » دیگران«

 برداریم. ادامه را بخوانید جواب این سواالت را خواهید گرفت. 

 در سقوط اندلس ها  آن ها) و نقش (اقلیت» دیگران«

ردند ساکنان آن اکثرا مسیحی و اقلیتی یهودي هنگامی که مسلمانان اندلس را فتح ک
بودند. مسلمانان فاتح مانند دیگر فاتحان تاریخ که جان و مال مردم ممالک مفتوحه را 

را به ترك دینشان و پذیرش ها  آن برخورد نکردند وها  آن شمرند با می براي خود حالل
لت اسالمی اندلس در عهد اسالم مجبور نکردند بلکه از آزادي دینی برخوردار بودند. دو

خالفت اموي قدرتمند و با شکوه بود مسیحیان ساکن قلمرو اسالمی (یعنی همان 
دیگران) به علت آنکه اکثر اهالی اندلس اسالم آوردند در اقلیت قرار گرفتند ولی البته در 

کردند و نسبت به خانه و مال و جان و آبرو و عقیده خود در سایه  می امنیت زندگی
ت اسالمی تأمین داشتند و در شهرهاي بزرگ اندلس از قبیل قرطبه (کوردبا)، حکوم

کردند  می اشبیلیه (سویل)، طلیطله (تولدو)، بلنسیه (والنسیا)، سرقسطه (سارکوزا) زندگی
در کنف حمایت خلفا و پادشاهان اندلس قرار گرفته، از ها  آن و فرزندان عاقل و باهوش

به مناصب و مشاغل مهمی ها  آن شدند و بسیاري از می داربرخورها  آن جوایز و عطایاي
رسیدند (توجه داشته باشید که این کار خلفا و امراي  می در دولت و حتی قصر پادشاهی
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باشد و از این نهی شده است که  می اندلس بر خالف ضروریات عقیده توال و تبرا
 برخالف مسلمانان، غیر مسلمانان را به خود نزدیک کنند) 

قتی که خالفت اموي اندلس سقوط کرد و دوران حکومت امراي ملوك الطوایف در و
اندلس آغاز شد، وضعیت اهل ذمه اندلس هم به نحو محسوسی تغییر کرد (همان 

حد و حصري برخوردار شدند. امراي اندلس به عنصر دیگران  بی دیگران) و از آزادي
به خرج دادند تا ها  آن آوردن توجهتوجه زیادي نشان دادند و تالش زیادي براي بدست 

رسید امراي قرطبه و اشبیلیه و سرقسطه در توجه به عنصر دیگران با  می جایی که به نظر
دهند. علل این امر واضح بود. در آن اوقات اسپانیاي مسیحی بر  می یکدیگر مسابقه

با بدست کردند  می خالف اندلس اسالمی، به اوج قدرت رسیده بود و امراي اندلس سعی
آوردن دل رعایاي مسیحی خود توجه پادشاه اسپانیا را براي حمایت از خود برضد دیگر 
امرا جلب کنند. بنی عباد امراي قرطبه بیش از سایر امرا در برکشیدن مسیحیان قلمرو خود 

سایر امرا ها  آن مملو از سکنه مسیحی و یهودي بود و پس ازها  آن سهم داشتند. قلمرو
گرفت و بر شهسواران  می د. چنانکه عبداهللا بن بلقین، مسیحیان را به خدمتقرار داشتن

 را براي جنگ بر ضد دیگر امراي مسلمان استخدامها  آن کرد و می مسیحی اعتماد
کرد!! ابن هود که قلمرو وي در شمال شرق اندلس مصیبتی براي اسالم بود بیش از  می

خود بر ضد سایر مسلمانان اندلس هاي  قشهتوجه داشت .وي در تمام ن» دیگران«همه به 
 جست. می مددها  آن گرفت و از می قرار» دیگران«در کنار 

شد (یک » کمپیادور«همین ابن هود باعث برکشیدن و شهرت شهسوار معروف صلیبی 
راهزن که با دار و دسته خود زحمتها براي مسلمانان درست کرد و به یک قهرمان در 

 ان اسپانیا تبدیل شد) تاریخ و ادبیات صلیبی

در سایه حکومت مسلمانان در اندلس، در رفاه و » دیگران« بله این بود وضعیت عنصر
 رسیدند، مقرب دربار می امنیت و حفاظت و حمایت مسلمین قرار داشتند، به مقام وزارت

را نسبت به جامعه اسالمی اندلس و ها  آن بایست اسباب دوستی ها می این شدند. همه می
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ومت آن فراهم آورد. ولی آیا چنین شد؟ عکس العمل این اقلیت در برابر این همه حک
 بزرگواري (آن هم تا سرحد افراط) چه بود؟ 

شد هرگز خود را جزئی از جامعه  ها می آن علیرغم این همه بزرگواري که در حق
مسلمانان احساس نکردند و هرگز احساس دوستی نسبت به حکومت مسلمانان نکردند. 

ورزیدند و همیشه مترصد فرصت  می بیگانه شمرده و با آن دشمنیآن را  بلکه همیشه
کردند  می بودند که بر علیه حکومت مسلمانان اقدام کنند و به هر وسیله اي که شده سعی

را ها  آن کمک برسانند و راه پیروزيها  آن ي پادشاهان اسپانیا با مسلمانان بهها جنگ در
 بسیاري در کتب تاریخ وجود دارد.هاي  خصوص نمونههموار کنند. در این 

این شهر در شمال اندلس در تصرف هـ  456الف) محاصره شهر قلمریه در سال 
 مسلمانان بود ولی مسیحیان زیادي در آن منطقه تحت حمایت دولت اسالمی زندگی

مین عنصر کردند. در این سال سپاه پادشاه صلیبی اسپانیا این شهر را محاصره کرد و ه می
یعنی مسیحیان شهر کمک زیادي به سپاه اسپانیا کردند چنانکه راهبان دیر » دیگران«
که در نزدیکی شهر بود نقاط ضعف دیوار دفاعی شهر را به دشمن لو دادند و به » لورفان«

 افتاد. ها  شهر به دست صلیبی» دیگران«این ترتیب با این خیانت 

بزرگترین شهرهاي مسلمانان در اسپانیا بود. در  ازهـ  478ب) سقوط طلیطله در سال 
این سال آلفونسوي ششم شاه اسپانیا این شهر را به محاصره گرفت. مسیحیان یعنی همان 

در داخل شهر توطئه کرده و فتنه و آشوب به پا کردند و مرتبا اخبار » دیگران«عنصر 
ز سوي دیگر عده اي از رساندند و ا می به اطالع آلفونسوآن را  داخل شهر و مدافعان

کوشیدند که هر هسته  می مسلمانان ناآگاه را فریفته و بر ضد امیر طلیطله شوراندند و
نقش خود را تا سقوط » دیگران«مقاومتی را در نطفه خاموش کنند. خالصه این عنصر 

 شهر به بهترین وجه انجام دادند. 

انت و نمک نشناسی در این جنگ، اوج خیهـ  519ج) جنگ بزرگ اندلس در سال 
به ظهور رسید. در آن سال مسیحیان ذمی قلمرو مسلمین از آلفونسوي »دیگران«عنصر 
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شد،  می آرگونی شاه آرگون که خطرناك ترین دشمن مسلمانان در آن موقع محسوب
پیغام فرستاده و او را براي جنگ با مسلمانان دعوت کردند و به او وعده دادند که دهها 

به سپاه او خواهند پیوست و نامهاي خود را هم در نامه قید کردند تا ها  آن هزار نفر از
باشد. و بالفاصله آلفونسو هم به قلمرو مسلمانان حمله ور شد و ها  آن ضمانت وعده

چنانکه وعده داده بودند به » همان دیگران«کشتار و غارت بسیار کرد و مسیحیان ذمی 
کردند ولی به فضل  می داخل شهرها راهنمایی وها  سپاه او پیوسته و او را در مسیر

خداوند این حمله جسورانه شکست خورد. و آلفونسو، ناکام بازگشت متعاقب آن همان 
 به آلفونسو پناه بردند. ها  آن از ترس مجازات گریختند و بسیاري از» دیگران«

ک یا همان اقلیت بر دولت و ملت اسالمی اندلس ی» دیگران«خالصه اینکه عنصر 
علیرغم همه کمک و حمایت و امنیت که در پناه حکومت ها  آن مصیبت و بال بود.

رفتند. خود مورخان  می اسالمی برخوردار بودند، همواره ستون پنجم دشمن به شمار
گوید: ستاره اقبال اقلیت  می »پیدال«چنانکه استاد  اند. صلیبی به این موضوع اقرار کرده

ظام خالفت اموي اندلس باردیگر درخشش خود را آغاز ساکن اندلس پس از فروپاشی ن
توانستند خدمات  ها می کرد. زیرا امراي ملوك الطوایف بسیار ضعیف بودند و این اقلیت

 شایانی به مسیحیت کرده و براي استرداد مجدد اندلس به مسیحیت کمک فراوانی
کان داده بود که در سایه امها  آن آن همه آزادي که به اقلیت داده شده بود به» کردند. می

اهانت کنند. چنانکه ها  آن حکومت اسالمی زندگی کنند و بازهم به عقاید و مقدسات
کتابی مشهور در فضیلت عجم بر عرب نوشته هـ  450در سال » ابن گرسیا«شخصی بنام 

که سرشار از حمله به قوم عرب است. او در این کتاب عربها را نژادي حقیر دانسته و 
نسبت داده است. زندگانی عربها را تحقیر کرده و مدعی شده که ها  آن شتی بهصفات ز

عربها شهوت پرست و زنباره هستند. برعکس عجمها را داراي نژاد عالی و صفات و 
 اند. اختراع کردهها  کمال واال معرفی کرده است. و مدعی شده که همه دانشها را عجم

است. » دیگران«آسانگیري و نرمش حکومت با انتشار این کتاب نتیجه سیاست تسامح و 
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قابل ذکر است که جرائم و خیانتهاي مکرر این اقلیت، فقهاي اندلس را بر آن داشت که 
برانگیزند چنانکه ابن رشد فقیه بزرگ اندلس ها  آن امراي اندلس را به تعقیب و مجازات

ها  آن جوب تبعیددر عهد امیرالمسلمین علی بن یوسف بن تاشفین بروهـ  521در سال 
 به بالد مغرب فتوا داد. 

 در حمله مغوالن به دمشق ها  آن و نقش» دیگران«عنصر 

شود که علت هجوم مغوالن به کشورهاي اسالمی آن بود که سلطان  می همواره گفته
محمد خوارزمشاه تعدادي از بازرگانانی که چنگیز خان براي تجارت به بالد اسالمی 

و به هشدارهاي چنگیزخان هم براي تحویل عامالن آن کشتار هم فرستاده بود را کشت 
توجهی نکرد لذا مغوالن به سرزمینهاي اسالمی حمله ور شدند. ولی بسیاري از مورخان 

ها  گویند که صلیبی ها می اند. آن محقق و باریک بین علت اصلی را چیز دیگري دانسته
ترسیدند که مانند قبایل ترك هم نژاد  پس از آنکه مغوالن با بالد اسالمی همسایه شدند،

مغول که در ازمنه قبل به علت مجاورت با مسلمانان به اسالم گرویده و خدمات شایانی 
به این دین کرده بودند مغوالن هم اسالم بیاورند و به سبب آن مسلمانان به چنان قدرتی 

فرستادگانی به دربار نخواهد بود. لهذا صلیبیان، ها  آن تبدیل شوند که هیچ کس جلو دار
گوشزد ها  آن را براي هجوم به بالد اسالمی تشویق کردند. و بهها  آن مغوالن فرستادند و

کردند که در بالد اسالم چه ثروتهاي فراوانی وجود دارد. سالح زنان نصرانی خیلی در 
 مغوالن اثر گذاشت. این زنان بعنوان روسپی گري و فاحشه گري به دربار مغوالن

 فتند. ر می

خورند و  می کنند و هر تر و خشکی را می مغوالن مانند ملخهایی که به مزارع حمله
نابودمی کنند به جهان اسالم سرازیر شدند و چیز آبادي باقی نگذاشتند و حتی در سال 

 658خالفت عباسی را بر انداخته و بغداد را ویران کردند. یورش مغوالن در سال هـ  656
بر » ابل سیان«و پس از تصرف شهر یک والی از طرف خود بنام  به شهر دمشق رسید

شهر گماشتند. بیشتر این مغوالن، دین مسیحی داشتند و این بدان معناست که از همان 
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آغاز کار مغوالن، تحت تاثیر صلیبیان قرار گرفته بودند. آن والی مغول که بسیار ستمکار 
زمان عنصر دیگران در دمشق بودند) هم  بود با کششیشان و راهبان مسیحی دمشق (که آن

باال گرفت و گروهی ها  آن را به خود مقرب داشت و بدین سبب کارها  آن دست شده و
دیگر از نصاراي سوریه به نزد هوالکو، ایلخان مغول ایران رفته و تحف و هدایاي فراوان 

مایت دولت مغول را در کنف حها  آن براي او بردند و از وي امان نامه دریافت کرده که
در آورده بود. این مسیحیان هم از این موقعیت سوء استفاده کرده و در بازگشت به دمشق 

دین صحیح، دین مسیح، آشکار «دادند:  می کردند و شعار می صلیب بزرگی با خود حمل
گفتند و  می ناسزاآن را  گشتند و دین اسالم و پیروان می و در خیابانهاي شهر» شد

 کردند، مقدار روي در مسجد می ب با خود داشتند که از در هر مسجدي گذرظرفهاي شرا
و ها  پاشیدند و در کوچه می ریختند از این شراب بر سر و صورت مسلمانان هم می

کردند بگوید که با صلیب شما هستم.  می رسیدند او را مجبور می خیابانها به هر کس که
دین مسیحیت را مدح گفته و  ها، آن و سخنگوي ایستادند می بازار دمشقهاي  بر در مغازه

گفت در نهایت وارد کلیساي مریم شدند و ناقوسها را به شدت به صدا  می اسالم را ناسزا
یافت مسیحیان بیشتر مساجد را  می در آوردند. اگر دوره استیالي مغول بر دمشق ادامه

کردند و شکایت به ابل کردند. وقتی که مسلمانان به رفتار مسیحیان اعتراض  می خراب
 سیان بردند ولی آن ستمکار، شاکیان بیچاره را قتل عام کرد. 

 در حمله فرانسه به مصر:ها  آن و نقش» دیگران«

اقلیت در مصر برضد اسالم و جامعه چنان بارز است که از عمق » دیگران«نقش 
اند  دگی کردهنسبت به جامعه اي که قرنها در سایه حمایت آن زنها  آن احساس بیگانگی

 پرده برمی دارد. برجسته ترین مظهر این خیانتها و پست ترین دوره در تاریخ خیانتهاي
ق. بروز یافت. در آن زمان ناپلئون  1213در زمان اشغال مصر توسط فرانسه در سال ها  آن

اقتصادي و تجاري و سیاسی مصر را اشغال کرد هاي  بناپارت امپراطور فرانسه با انگیزه
با مقاومت سرسختانه ملت مسلمان روبرو شد. لذا براي سرکوب مقاومت مسلمانان ولی 
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عقاید صلیبی ها  آن تصمیم گرفتند که از وجود اقلیت ساکن مصر (دیگران) استفاده کنند.
را با خود همراه کنند. ها  آن اقلیت را در جهت منافع خود بکار گرفته و توانستند که

که صدها سال با امنیت و حفاظت در سرزمین مصر زندگی  هایی فرانسویان ازمیان قبطی
در آن هنگام شخصی بود به اسم ها  کرده بودند لشکري درست کردند. مظهر خیانت قبطی

 معلم یعقوب حنا، این فرد برجسته ترین خائنان کشور مصر در دوره جدید محسوب
یل داد و افسران شود. این صلیبی خائن یک گروه شبه نظامی از مسیحیان مصر تشک می

جدید مجهز کردند تا براي سرکوب هاي  را آموزش دادند و به اسلحهها  آن فرانسوي هم
به یعقوب لقب ژنرال دادند و او را به ها  استفاده کنند. فرانسويها  آن قیام مردم مصر از

 فرماندهی کل گردانهاي قبطی ارتش فرانسه منصوب کردند. 

ه. قیام اول قاهره  1213نظامیان یعقوب قبطی در سال نیروهاي فرانسوي به کمک شبه 
ه. قیام دوم قاهره را سرکوب کردند. بعد از قیام دوم قاهره با چراغ  1214و در سال 

سبزسگان فرانسوي این یعقوب چه جنایتها که در حق مردم قاهره مرتکب نشد! او 
اجد را ویران کرد و را غارت کرد، مسها  آن مردم را به آتش کشید و اموالهاي  خانه

مردان و زنان زیادي را هتک حرمت کرد و آنقدر فساد و جنایت کرد که قلم از توصیف 
آن عاجز است. اعمال همین دیگران!! به سرکردگی یعقوب حنا بعنوان نخستین جنگ 

شود. عجیب است که این یعقوب جنایتکار و خائن بعد از  می طائفی در مصر شناخته
تبدیل شده که هر ساله به یاد بود جهاد وي بر ضد مسلمانان!! در مرگش به یک قدیس 

شود. و باز عجیب تر این است که مسیحیان معاصر از اقدامات این  می مصر جشن گرفته
کنند. چنانکه نویسنده مشهور صلیبی دکتر لویس عوض که به  می خائن صلیبی تمجید

ر نقشی که یعقوب حنا در کنار به خاط«گوید:  می دشمنی شدید با اسالم شهرت دارد،
فرانسه برضد عثمانیان در مصر ایفا کرده شایسته است که مجسمه وي از طال ساخته شده 
و در یکی از میدانهاي بزرگ قاهره برپا شود و بر آن بنویسند که او در عصر جدید 

 » نخستین کسی است که شعار استقالل مصر را سر داده است.
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 ر براندازي خالفت عثمانی:دها  آن و نقش» دیگران«

در حق جامعه اسالمی و » دیگران«فجیح ترین و شنیع ترین و ناجوانمردانه ترین اقدام 
 حکومتی که قرنها در سایه آن به امنیت زیسته و پرورش یافته و شکوفا شده بودند تالش

اي براي براندازي امپراطوري عثمانی بود. وقتی که عثمانی ضعیف شده بود اروپها  آن
نابود کند. آن را  داخلیهاي  صلیبی به طمع افتاد که از طریق ایجاد آشوب و فتنه

مؤثرترین اسلحه اروپا در رسیدن به این هدف، یهودیان و مسیحیان ساکن عثمانی بودند. 
با وجود آنکه این اقلیت بسیار مورد تفقد و عنایت سالطین عثمانی قرار گرفته بودند و 

ن با دخترانی از یهود و نصارا ازدواج کرده بودند با نمک نشناسی حتی بسیاري از سالطی
نقش بارزتري در براندازي خالفت عثمانی ایفا ها  با نقشه اروپاهمراه شدند بویژه یهودي

کردند. کشیشان مسیحی ساکن عثمانی همواره با دول مسیحی و بخصوص روسیه، دشمن 
ارك گریگوریوس (زعیم مسیحیان شماره یک عثمانی در تماس بودند. چنانکه پتری

ارتدوکس) نامه اي به سزار روسیه نوشته و در آن چگونگی تضعیف و براندازي عثمانی 
از داخل را توضیح داده است. در آن نامه متذکر شده که باید روح ایمانی و معنویت 

ه نقش هر در ادام» مسلمانان را نابود کنند و عقیده توال و تبراي مسلمانان را تضعیف کنند.
 آوریم: می را در براندازي امپراطوري عثمانیها  کدام از این اقلیت

 اوال: نقش مسیحیان 

دولت عثمانی به مسیحیان به عنوان یکی از اجزاي مهم ملت عثمانی، توجه ویژه اي 
ي خود با دشمنان ها جنگ کرد. در می واگذارها  آن داشت، مناصب مهمی در حکومت به

 با خوشی و امنیت تمام در قلمرو عثمانی زندگیها  آن کرد. و می استفادهها  آن از
کردند. پس از ایجاد تغییرات که افکار غربگرایی در دولت عثمانی نفوذ یافت و خاصه  می

ه) عثمانی تمام درهاي خود  1255 –م  1839در دوران سلطان محمود دوم (متوفاي سال 
 و تبرا به کلی کنار گذاشته شد. چنانکه را به روي اروپا گشود و ضروریات عقیده توال
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خواهم که هیچ  نمی از امروز من«گوید:  می خودهاي  این سلطان در یکی از سخنرانی
فرقی بین مسلمانان و مسیحیان و یهودیان باشد و فقط همین قدر از یک دیگر شناخته 

خواهم که  یم شوند که مسلمان به مسجد برود و مسیحی به کلیسا و یهودي به کنیسه من
 » آیند در تمام حقوق با یکدیگر برابر باشند. می وقتی به مالقات منها  این همه

به این ترتیب در عصر این سلطان نصارا از آزادي نا محدودي برخوردار شدند. پس از 
ساله بود به سلطنت رسید  16ه) که جوانی  1277 –م  1860وي عبدالمجید اول (متوفاي 

ا برکشید و به خود نزدیک کرده و امارت داد. در رأس این غربزدگان، که افراد غربزده ر
» خط شریف گلخانه«مصطفی پاشارشید قرار داشت که باعث صدور فرمان معروف به 

شد. در این فرمان، غیر مسلمانان از همه حقوق و مزایاي مسلمانان برخوردار شدند و 
م فاصله اي بین مسلمانان با اگر ه» خط همایونی«پس از آن هم، فرمان معروف به 

دیگران باقی مانده به کلی از بین برد. این فرمان باقی مانده عقیده توال و تبرا را هم به 
در ها  آن گور کرد. دولت عثمانی این همه امتیاز براي دیگران قائل شد، حال ببینیم که

از این وطن برابر این همه بزرگواري چطور جواب دادند؟ آیا احساس کردند که عضوي 
 هستند؟ جواب: خیر، نصارا شورشهاي فراوانی بر ضد عثمانی به راه انداختند. بارزترین

! بود. در این !در عهد سلطان محمود دومهـ  1237 –م  1821شورش یونان در سال ها  آن
بر ضد عثمانی کمک ها  آن آمدند تا بهها  قیام مسیحیان از سراسر اروپا به کمک یونانی

ن انقالب باعث تضعیف عثمانی شد. چنانکه ناچار شد در جبهه مقابل روسیه از کنند. ای
بدهد. شام و مصر هم ها  آن بسیاري از مواضع خود عقب نشینی کند و امتیازات زیادي به

افتاد. همچنین ها  از دست عثمانی خارج شده و به دست محمد علی پاشا مزدور غربی
ورزیدند،  می ن هم که دائما با عثمانی عداوتنصارا در والیات ارمنستان و گرجستا

 به راه انداختند. ها  آن شورشهاي زیادي علیه

از سوي دیگر نقش نصارا در تشکیل انجمنهاي فراماسونري هم بسیار بارز است. این 
ق. وارد  1213نوع انجمنها که مروج غربگرایی بودند با حمله فرانسه به مصر در سال 
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اعضاي این انجمنها از مسیحیان بودند و افکار سکوالریسم و ملی  جهان اسالم شد. بیشتر
دادند. چنانکه اندیشه قومگرایی عربی که در برابر  می گرایی را در جهان اسالم رواج

عقیده توال و تبرا بین مسلمانان قرار دارد، نخستین بار در بیروت و به دست مسیحیانی 
 دیگران، نشأت گرفت. مانند پطرس البستانی و ابراهیم یازجی و 

 نقش یهودیان در براندازي عثمانی

کردند وبه  می یهودیان بیشترین نقش را در این زمینه داشتند. مسیحیان بیشتر شورش
در پیکره ها  آن کردند، می پرداختند ولی یهودیان مخیفیانه کار می مبارزه نظامی با عثمانیان

 یی براي بیداري و اصالحات تالشکردند که جا می امت نفوذ کرده و هرگاه احساس
 شدند. می شود در مقابل آن کمین کرده و با دسیسه چنینی مانع موفقیت آن می
کوشیدند که افکار غربی رادرجهت براندازي حکومت عثمانی رواج دهند. با وجود  می

عنایات زیادي به یهودیان داشتند.ازجمله در عهد سلطان سلیمان قانونی ها  اینکه عثمانی
ه) یهودیان با محنت بزرگی در اسپانیا روبرو شدند.درآن زمان به امر  974متوفاي (

 را طعمه آتشها  آن اسقفهاي مسیحی، یهودیان را به دادگاههاي تفتیش عقاید برده و
ساختند. لذا یهودیان آواره گشتند و به خاطر سابقه بد و اشتهار یهودیان به فساد هیچ  می

که » روکسالن«رفت. سلطان سلیمان زنی یهودي داشت به اسم پذی نمی راها  آن کشوري
یک شیطان به تمام معنا بود. او دل سلطان را بدست آورد تا اجازه بدهد یهودیان در 

منطقه از جمله آناطولی و  8قلمرو وي سکنا گزینند. لذا او هم اجازه داد که یهودیان در 
د. این یهودیان از استقال عمل خاصه در شهرهاي ازمیر، سالنیک، ادرنه ساکن شون

بسیاري برخوردار شدند و به مناصب حکومتی هم رسیدند و ثروت فراوان اندوختند و 
کردند. در برابر این همه لطف، جواب یهودیان چه بود؟  می در آزادي و رفاه تمام زندگی

با جامعه و دولت عثمانی چه رفتاري کردند؟ این یهودیان یک انجمنی خاص خود 
یس کردند که هدف آن تشویش عقاید مسلمانان و دعوت از تمام یهودیان جهان براي تأس
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نام داشت و » یهود دونمه«تجمع در قدس و تشکیل دولت یهودي بود. این انجمن، 
کسی بود که ادعاي پیامبري کرد و گروههاي زیادي از یهودیان » شتباي زیفی«رهبرشان 

شدند. وقتی که دولت عثمانی او را دستگیر کرد، از اروپا و شام و مصر به دور او جمع 
مدعی شد که مسلمان است و نام وي محمد بواب و از دولت اجازه خواست که یهویان 
 را به اسالم دعوت کند. ولی این فرد مکار در خفا براي حصول اهداف یهود دونمه

 ام دادند:کوشید. او و انجمن وي براي رسیدن به اهداف خود اقدامات زیر را انج می

کوشیدند که ارزشهاي اسالمی در جامعه مسلمان عثمانی را کم رنگ کنند و  می الف)
حجابی و اختالط بین زنان و مردان  بی الحادي و غربگرایی را ترویج دهند،هاي  اندیشه

 کردند.  می بویژه در مدارس و دانشگاهها را تبلیغ

به ها  آن عبدالحمید داشتند.ب) یهود دونمه نقش فعالی در یاري مخالفان سلطان 
جنبشی که از سالنیک براي خلع سلطان آغاز شده بود، کمک فراوان کردند و در ارتش 

 عثمانی نفوذ کرده و افکار افسران جوان را مسموم ساختند. 

ها  ج) حزب اتحاد و ترقی که از ترکان جوان تشکیل شده بود، هدف بعدي یهودي
با منافع خود به حرکت در آورند و با کمک این حزب  بود که در آن نفوذ کرده و همسو

توطئه شریرانه خود براي عزل سلطان عبدالحمید را عملی و قانون اساسی سکوالر را 
 حاکم بر جامعه کردند.

د) در قلمرو عثمانی انجمنهاي فراماسونري تأسیس کردند و کوشیدند با شعارهاي 
مسموم خود هاي  بداد و ترویج دموکراسی، اندیشهفریبکارانه از قبیل آزادي و مبارزه با است

 را در سطح جامعه رواج دهند. 

به هالکت رسید نخستین کسی هـ  1067 -م 1678که در سال » شتباي زیفی«این 
است که اندیشه تشکیل دولت قومی براي یهودیان در فلسطین را ابداع کرد و مؤسس 

قرن قبل از تئودور هرتزل رهبر رود. وي سه  می حقیقی صهیونیسم جهانی به شمار
صهیونیستها چنین پیشنهادي داده مصطفی کمال آتاترك اولین رئیس جمهور ترکیه جدید 
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» دیگران«که امپراطوري عثمانی را برانداخت با این گروهک یهودي ارتباط داشت. اگر 
 کند. می هیچ نقشی در سرنگونی خالفت عثمانی نداشته باشند، همین مورد کفایت

یهودي بود که اندیشه قومگراي تورانی را براي ترکها اختراع کرد » موئز کوهن«وه بعال
و کتاب وي درباره اقوام تورانی، براي کسانی که خالفت عثمانی را نابود کردند یک 

شود  می رود. نقش یهودیان در سقوط عثمانی زمانی برجسته تر می کتاب مقدس به شمار
بیانیه عزل او از سلطنت را بوسیله یکی از بزرگان یهودي که مخالفان سلطان عبدالحمید، 

بود، براي سلطان فرستادند این » اتحاد و ترقی«بنام ایمانوئل گراسو که از رهبران حزب 
کار نوعی دهن کجی و انتقام از سلطان عبدالحمید بود که در خواست یهودیان را براي 

 تشکیل دولت قومی یهود در فلسطین نپذیرفته بود. 

آنچه خواندید نگاهی سریع بود به حوادث گذشته تاریخ امت اسالمی که متأسفانه 
بسیاري از مسلمانان از آن آگاهی ندارند. البته مسلمانان نسبت به همه تاریخ گذشته 

توجه  بی کمک کندها  آن تواند نسبت به فهم مسأله مهم توال و تبرا به می خودشان که
» دیگران« کنون و تاریخ معاصر که ماالمال از خیانت و ستمهستند. این از گذشته و اما ا

 در این جا براي یادآوري گوشه اي از آن را فقط یادآورباشد.  می در حق امت اسالمی

 شویم:  می

 جنایات دیگران (صربهاي مسیحی) در حق مسلمانان بوسنی و هرزگوین  -

 نجنایات همین صربها در کوزوو و مقدونیه در حق مسلمانا -
 جنایات روسهاي مسیحی در حق مسلمانان چچن -

 جنایات مسیحیان جنوب سودان و جنوب نیجریه و ساحل عاج و اتیوپی و اریتره  -

مظالم و ستمگریهاي مسیحیان در لبنان و تشکیل گروهک شبه نظامی انتوان لحد  -
 براي قتل عام مسلمانان 

ن بدست این دیگران که صدها و همچنان شبانه روز خون مسلمانان در هر نقطه جها
 شود. می ریختهاند  سال با امنیت در سایه مسلمانان زیسته
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 نتیجه این گزارش مختصري که خواندید آن است که:

اوال: دیگران یعنی یهودیان و نصارا در پناه حکومت اسالمی با برخوردار از امنیت و 
دو طایفه مذکور هیچ کدام در جالب است که همین  اند. رفاه و برابري قرنها زندگی کرده

سایه حکومت دیگري با امنیت زندگی نکرده! (چنانکه قبال گفتیم حکومت اسپانیاي 
را در سرزمین خود ها  آن مسیحی، یهودیان را اخراج کرد و حکومت مسلمان عثمانی

سبب نسبت به اقلیتها بدرفتاري  بی پذیرفت!) هیچ گاه در تاریخ دیده نشده که مسلمانان
باعث اسالم آوردن عده ها  آن ه باشند بلکه برعکس همین خوش رفتاري مسلمانان باکرد

 شده است. ها  کثیري از اقلیت

ثانیا: علیرغم این رفتار خوب و آسانگیري که حتی گاهی اوقات نامحدود بود هیچ 
بلکه همیشه خود را اند  خود را جزئی از جامعه مسلمانان به حساب نیاوردهها  وقت اقلیت

 اند. با همکیشان خود ملت واحده دانسته و در صدد خیانت به جامعه موطن خود بوده
، مسیحیان شهر طرابلس شام، با هـ  680ي صلیبی در سال ها جنگ چنانکه با پایان یافتن

خود به همراه صلیبیان اروپا کوچ کردند. یا وقتی که در جنگ جهانی اول به هاي  خانواده
نگلیس، کشور عراق را اشغال کرد، و به بغداد رسید، مسیحیان و ه. ا 1335م/  1917سال 

اعالم ها  آن یهودیان بغداد براي استقبال از سربازان انگلیسی از شهر خارج شدند و به
ه. اعالم  1338هستند. و وقتی که مسلمانان عراق در سال ها  آن کردند که در خدمت

مال موصل تا خلیج فارس را در کردند که خواهان یک دولت مستقل هستند که از ش
برگیرد، یهودیان و مسیحیان عراق رد کردند و اصرار داشتند که رعایاي دولت انگلیس 

 باشند. 

ثالثا: فقط همین نبوده که این اقلیت دیگران نسبت به جامعه اسالمی که قرنها در آن 
همواره ها  این هاحساس بیگانگی کنند و به همین جا تمام بشود خیر، بلکاند  زندگی کرده

و اخبار جامعه اسالمی را به  اند. بعنوان ستون پنجم دشمن امت اسالمی عمل کرده
هر کس با هر دینی و عقیده اي که با مسلمانان کینه داشته و  اند. کرده می دشمنان منتقل
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یک بار هم  اند. کرده می هوادار او بوده وبراي وي جاسوسیها  این ورزیده می خصومت
خ سراغ نداریم که این اقلیت ساکن جامعه اسالمی در برابر دشمنان و مهاجمان از در تاری

جامعه موطن خود دفاع کرده باشد مگر اینکه در شرایطی قرار گرفته که ناچار شده و یا 
 در واقع از خود و مالش دفاع کرده است. 

ه مسلمین رابعا: دیگران تنها زمانی سر جنبانده و اظهار وجود کرده و برضد جامع
که عقیده توال و تبرا در مسلمانان اند  توطئه چیده و یا با دشمنان اسالم همکاري کرده

را در حقوق با مسلمانان برابر ها  آن تساهل نشان داده وها  آن تضعیف شده و در برابر
چنانکه در عهد سلطان محمود دوم عثمانی با صدور فرمان معروف به خط  اند. کرده

فراماسونري و مدارس مبلغان مسیحی، توسعه یافت و هاي  افتاد و انجمن همایونی اتفاق
افکار آزادي خواهی و سکوالریسم بروز و ظهور یافت. از نقش مسیحیان در براندازي 
حکومت اسالمی در اندلس هم قبال یاد کردیم. بر عکس هر وقت که دولت اسالمی به 

شده و مسلمانان روابط خود با  می اطور کامل پیرو شریعت بوده و قوانین اسالم اجر
کشورهاي اسالمی ها  در این دورهاند  کرده می دیگران را بر اساس اصل توال و تبرا تنظیم

که علیه جامعه اند  کرده نمی در اوج قدرت و عظمت بوده و دیگران حتی فکر این را هم
 اسالمی توطئه کنند چه رسد به اینکه عمال وارد توطئه شوند. 

آالم و دردهایی که از ناحیه این اقلیت به امت اسالمی رسیده در صورتی که  خامسا:
افتاد. چهارده قرن  نمی بودند آن حوادث اتفاق می مسلمانان به دین و شریعت خود ملتزم

بیان کرده است و » دیگران«پیش از این قرآن کریم یک اصل را براي تنظیم روابط ما با 
یهود و نصارا هرگز از تو » «د و الالنصاري حتی تتبع ملتهمولن ترضی عنک الیهو«فرموده: 

تا هرگاه که مسلمانان در برابر » پیروي کنیها  آن راضی نخواند شد تا اینکه از دین
سستی نشان بدهند باز هم دیگران ها  آن دیگران عقب نشینی کنند و در برابرهاي  خواسته

ی از جامعه اسالمی به شمار نخواهند از جامعه اسالمی راضی نخواند شد و خود را جزئ
 آورد. شاعر چقدر خوب گفته است: 
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رود که روزي به دوستی بدل شود، مگر کسی که دشمن دین  می امیدها  همه دشمنی
 تواست.

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
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 سقوط سلسله قاجاریه در ایران 

 م.) 1926آوریل  25 –ش هـ  1304(آبان ماه 

سال بر ایران حکومت کردند. قاجارها  153ق به مدت هـ  1209خاندان قاجار از سال 
کردند و یکی از هفت  می در اصل یک قبیله ترکمن بودند که در شمال غرب ایران زندگی

طایفه قزلباش بودند که حکومت صفویه را در ایران روي کار آوردند و به تدریج در 
گرگان ساکن شدند. این قبیله شبیه سایر عشایر از یک نوع شمال شرق ایران در دشت 

ق بوسیله هـ  1135در سال ها  استقالل داخلی برخوردار بود. بعد از سقوط صفوي
افغانان، در پی هرج و مرج بوجود آمده، قاجارها هم براي دست یابی به حکومت تالش 

ند و پس از درگذشت نادر نیز هم مانند سایرین مغلوب نادرشاه افشار شدها  آن کردند. اما
از کریم خان زند شکست خوردند و سیادت حکومت زندیه را پذیرفتند. اما با درگذشت 
کریم خان، آقا محمد خان قاجار کوشید حکومت ایران را بدست آورد. وي پس از 

ق در تهران تاج گذاري هـ  1209شکست دادن سایر رقیبان و بازماندگان زند، در سال 
 کرد.

خاندان قاجار هفت نفر از آقا محمد خان تا احمد شاه حکومت کردند. در این از 
دوره انگلستان و روسیه نفوذ زیادي در ایران یافتند. خاصه در دوره ناصرالدین شاه ایران 

قرار گرفت. در دوره قاجاریه، روسها در طی چند جنگ با ها  آن تحت نفوذ کامل
تصرف کرده و براي همیشه از ایران جدا کردند. در این قاجارها، مناطق زیادي از ایران را 
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قبل جنگ و کشمکش بین ایران و عثمانی ادامه داشت. در دوره هاي  دوره هم مانند دوره
(که دو دین جدید بودند) با حمایت روس و » بهائی گري«و » بابی گري«هاي  قاجار فتنه

 انگلیس در ایران پیدا شد. 

فراوان خاصه از عهد ناصرالدین شاه، ایران را از نظر و اسرافهاي ها  خوشگذرانی
اقتصادي به ورشکستگی کشاند و موجب دخالت بیش از پیش بیگانگان در امور ایران 
شد. این اوضاع، موجبات نارضایتی ملت و بویژه علماي شیعه را فراهم کرد. چنانکه در 

. در این دوره کشمکش دوره ناصرالدین شاه در چند جریان رودرروي شاه قرار گرفتند
بین انگلیس و روسیه و فرانسه و آلمان بر سر ایران باال گرفت تا جایی که ایران را به 
مناطقی تحت نفوذ خود تقسیم کردند گویا که هیچ حکومت و دولتی در ایران وجود 
نداشت. تداوم این وضعیت و هرج و مرج داخلی زمینه را براي درخشش ستاره اقبال یک 

ش کنترل هـ  1299فراهم کرد تا با کودتاي اسفند سال » رضا خان پهلوي«اق بنام افسر قز
حکومت را بدست بگیرد.البته رضا خان، احمد شاه قاجار را از حکومت خلع نکرد بلکه 
تغییراتی در مناصب حکومتی داد. رضا خان نخست، وزیر دفاع شد اما چند ماه بعد مقام 

تدریج همه رقبا و مخالفان خود را از سر راه برداشت نخست وزیري را اشغال کرد و به 
و براي برانداختن سلسله قاجاریه و تاسیس سلسله پهلوي زمینه سازي کرد. تا اینکه در 

ه ش مجلس وقت ایران، سلسله قاجاریه را منحل و در اوایل آذرماه 1304اوایل آبان ماه 
له پهلوي آخرین سلسله همان سال حکومت ایران را به خاندان پهلوي سپرد. سلس

 ش سرنگون شد. هـ  1357پادشاهی در ایران بود که با انقالب سال 
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 آید!! می عزت اینگونه بدست

فراوانی هاي  در طول حیات خود دچار فراز و نشیب –اسپانیا  -دولت اسالمی اندلس
تفرقه، عزت و ذلت هرکدام زمانی بر اندلس غلبه داشت. از  شد. تقوت و ضعف، اتحاد و

از شکوفاترین و باشکوه ترین هـ  392-364جمله عهد حاجب منصور بن ابی عامر 
رود. با عنایت به سیاستهاي حکیمانه و مقتدرانه  می اسالمی اندلس به شمارهاي  دوره

ل داشته و از اختالفات و منصور رحمه اهللا که مسلمانان را به جهاد در راه خدا مشغو
 تضعیفها  آن دشمنهاي  کشمکشهاي داخلی که اندلس اسالمی را در برابر اسپانیایی

 کرد، جلوگیري بعمل آورده لذا روز به روز بر عزت و شوکت مسلمانان افزوده می
عربها و بربرهاي مسلمان اندلس زمینه اي  قبیله گشت.پیش از آن اختالفات و تعصبات می

از این فرصت براي برپایی دولتهایی ها  آن فراهم کرده وها  قدرت یابی اسپانیایی را براي
در شمال اسپانیا از قبیل آراگون و کاستیل و لیون استفاده کردند. این دولتها همچون 

کردند تا اینکه دوره الحاجب المنصور آغاز  می خاري در چشم دولت اسالمی خودنمایی
 ا آغاز کرد.رها  آن شد و او جهاد علیه

جنگید و در هیچ یک شکست نخورد، ها  المنصور بیش از پنجاه بار با اسپانیایی
را درمانده و عاجز کرده بود. خود ها  آن خیره کننده بوده وها  وي بر اسپانیاییهاي  پیروزي

زد. به  می شد و شخصا در جنگ شمشیر می المنصور در راس سپاه خود براي جهاد بیرون
بردند و  می گریختند و به کوهها پناه می شد، از مقابل او می خ سپاه اوهر جهت که ر

 دادند.  می ذلیالنه با دست خود به وي جزیه

کرد که بیش از  می تعیینها  آن کرد بلکه شروط دیگري براي نمی حاجب به این اکتفا
 اديپیش خوار و خفیف گردند. شروط المنصور آنقدر تحقیر آمیز بود که هیچ انسان آز

 توانست تحمل کند تا چه رسد به امرا و پادشاهان ولی المنصور براي اینکه شوکت نمی
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درباره بالد اسالمی را نقش بر آب کند و از غلبه ها  آن را در هم بشکند و آرزوهايها  آن
 کرد و در عوض دریافت جزیه، امنیت می بر مسلمین ناامید گرداند این طور با آنان رفتار

 کرد. می مینرا تضها  آن

در یکی از این صفحات عزت و کرامت و شوکت مسلمانان اندلس در آن عصر، به 
المنصور در رأس سپاهی بزرگ به مملکت آراگون در شمال اسپانیا حمله هـ  378سال 
 کرد.

نامند کمین  می کوههاي برانس که امروزه اروپاییان آلبرتهاي  ولی صلیبیان در تنگه
بر سپاه مسلمانان شبیخون زدند و بارانی از تیرهاي مرگبار بر  کردند و در تاریکی شب

سر مسلمانان ریختند. در اثر آن صفوف سربازان مسلمان از هم گسست و پریشان شدند 
باك و جسور بودند ثابت  بی و بسیاري فرار کردند ولی المنصور و پسرانش که مانند پدر

ان سیسیلی تشکیل شده بود هم فرار قدم ماندند. گارد سواره نظام حاجب که از غالم
نکردند. قاضی سپاه، ابن ذکوان هم در برابر دشمن ایستاد. وقتی که مسلمانان این 

جنبید و برگشته و ها  آن استقامت رهبران سیاسی و دینی خود را مشاهده کردند، غیرت
 جنگ شدیدي آغاز شد. سرانجام خداوند مسلمانان را پیروز کرد.

 زي قاطع، المنصور دشمن را به پرداخت جزیه مجبور کرد. بعالوه ازبعد از این پیرو
خواست که دختر فرمانرواي خود (فرویال چهارم) را هم بعنوان کنیز به وي تحویل ها  آن

دهند. این دختر از زیباترین دختران روزگار بود و از شریف ترین نجیب زادگان اسپانیا به 
باشد  می انه ز نبارگی و عالقه شدید المنصور به زناناین نشاند  رفت. بعضی گفته می شمار

ها  آن ولی در حقیقت چنین نیست و هدف او آن بود که دماغ کافران را به خاك بمالد و
را از جنگ با مسلمانان ناامید کرده تا باردیگر خطري براي مسلمانان نباشند. آن صلیبیان 

روط وي موافقت کردند. پدر آن هم از ترس المنصور و نظر به قدرت مسلمانان با ش
کردند به وي  می و بزرگان کشور وقتی که او را مشایعت –فرمانرواي آراگون  –دختر 

کردند که همیشه براي ما نزد المنصور وساطت کن و چنان کن که روابط ما با  می سفارش
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ا ه آن وي خوب باشد ولی جالب است آن دختر که از داناترین زنان مملکتش هم بود به
 آید بلکه با تیرهاي مردان بدست نمی جواب داد اي بزدالن، عزت با رانهاي زنان بدست

 آید!! می

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
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نظام اقتصادي در تمدن  -هاي تمدن اسالمی اي از زیبایی گوشه
 اسالمی 

آسمانی پیش از خود را دین اسالم آخرین دین الهی بوده و قرآن در حالی که کتب 
را منسوخ داشته است. و رسول گرامی اسالم صلی اهللا ها  آن تصدیق کرده ولی عمل به

علیه وسلم آخرین نبی خدا بوده و به سوي همه انسانها به رسالت فرستاده شده است. بر 
طلبد که دینی جامع باشد  می این اساس جهانی بودن رسالت محمدي صلی اهللا علیه وسلم

ی هر چیزي را که به خیر دنیا و آخرت انسان باشد در برداشته باشد و دینی مانع باشد یعن
یعنی هر چیزي را که براي انسان ضرر دارد بیان کرده و از آن جلوگیري کند. لهذا دین 
اسالم یک دعوت دینی و حکومتی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادي و فکري و فرهنگی 

عقیده صحیح را گذاشته و روابط انسانها را در همه  شود. این دین اساس می محسوب
سطوح تنظیم کرده تا در نهایت براي بشر یک جامعه مسلمان بسازد که در همه 

عقیدتی و اخالقی و اجتماعی و اقتصادي و فکري و فرهنگی و تمدنی متمایز هاي  عرصه
 باشد. 

هاي  زشها و آموزهاز برجسته ترین خصوصیات تمدن اسالمی که مظهر تعامل تمام ار
شود و در واقع سیستمی است که تمدن اسالمی  می اسالمی با جامعه بشري محسوب

حول آن شکل گرفته است و همین بعد تمدن اسالمی است که امور حکومتداري و اداره 
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کشور و صلح و دوستی و اقتصاد و اجتماع و همه لوازم ساماندهی امور دولت اسالمی را 
شود. بله! درست  می ه آینه تمام نماي ارزشهاي تمدن اسالمی محسوبدر بردارد و بعالو

 تصادي در تمدن اسالمی حرف بزنیم:خواهیم از نظام اق می حدس زدید در این مقاله

 بیت المال: وزارت دارایی 

تمدن اسالمی مبتکر و پرچمدار عرصه تنظیم امور دارایی و اقتصادي امت اسالمی 
رود که بشریت  می مسلمانان نخستین وزارت دارایی به شمارشود. بیت المال  می محسوب

شده که اکنون در  می شناخته است. بیت المال درست به همان روشی سازماندهی و اداره
شود. امیرالمومنین عمربن  می ادارهها  آن پیشرفته ترین کشورهاي دنیا وزارت دارایی

تأسیس کرده است. زیرا پس  خطاب رضی اهللا عنه نخستین کسی است که بیت المال را
آمد که همه به سوي مدینه  می از گسترش فتوحات اسالمی اموال و غنائم فراوانی بدست

شد. چنانکه ابن سعد در طبقات روایت کرده که روزي ابوهریره رضی اهللا عنه  می سرازیر
رضی که والی بحرین بود به مدینه آمده ودر وقت نماز عشاء به خدمت امیرالمومنین عمر 

اهللا عنه رسید و پس از سالم و احوال پرسی، امیرالمومنین از وي جویاي احوال مردم 
ام،  گفت: پانصد هزار درهم آورده اي؟ بحرین شد. انگاه به ابوهریره فرمود: چه آورده

گویی؟ گفت: صد هزار، صد هزار، صدهزار تا پنج بار این را گفت، پس  می فرمود: چه
و خسته و خواب آلودي برو به خانه و استراحت کن صبح دوباره امیرالمومنین فرمود: ت

 اي؟ گوید: صبح به نزد وي رفتم، دوباره از من پرسید: چه آورده می نزد من بیا.ابوهریره
دانم.  نمی گفتم: پانصد هزار درهم. فرمود: بسیار خوب و من گفتم: بله!! چیزي غیر از این

خواهید براي  می ل بسیاري نزد ما آورده اگر شماآنگاه عمر به مردم حاضر فرمود: او ما
کنم! از همان روز فکر تأسیس بیت  می شمارم و اگر هم بخواهید براي شما کیل می شما

 المال بوجود آمد. 

عمر رضی اهللا عنه در هر والیت یک شعبه از بیت المال تأسیس کرد که درآمدهاي آن 
شد و اگر از مصارف آن والیت بیشتر  می هاز همان والیت بود و در همان والیت هم هزین
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شد. امیرالمومنین براي بیت المال یک  می بود به بیت المال مرکزي در مدینه فرستاده
حق دخالت در ها  آن مسؤول گذاشته بود که از والی و قاضی آن شهر مستقل بود و

ستقالل قوا ا«اختیارات و وظایف وي را نداشتند. همین موضوع در جهان امروز به عنوان 
 شود.  می شناخته» از یکدیگر

شده است.  می حال بیایید ببینیم که در آمدهاي بیت المال چه بود و چگونه هزینه
رفت، چیزي که عظمت  می همان بیت المال که نظام اقتصادي حکومت اسالمی به شمار

 هد.د می به وضوح نشانها  و شکوه تمدن اسالمی را در عرصه اقتصادي و دیگر زمینه

 درآمدهاي بیت المال 
شود:  می در آمدهاي بیت المال در حکومت اسالمی براساس این قاعده اصولی تعیین

(ان االصل فی االموال الحرمه و ما أبیح أخذه یکون بنص: (در خصوص اموال مردم اصل 
به هر شکلی حرام است تنها با وجود دلیلی از قرآن و ها  آن بر این است که تصاحب

حب آن جایز است) الزم به ذکر است که این قاعده اصولی از حدیث معروف سنت تصا
که در خطبه حجه الوداع فرمودند گرفته شده است. در آنجا  -صلی اهللا علیه وسلم-پیامبر 

 » خون شما، دارایی شما، آبروي شما بر یکدیگر حرام است.«فرمودند: 

 آید: می باشد که در ادامه می بر این اساس درآمدهاي بیت المال از منابع گوناگون

 اوال: زکات: 
 زکات یکی از ارکان پنج گانه اسالم بوده که تا روز قیامت بر همه مسلمانان فرض

باشد که  می زکات فرض است و نیز مقدار زکات مشخصها  آن باشد. اقسامی که بر می
ي و همبستگی باید ثروتمندان به مستمندان پرداخت کنند. زکات، کامل ترین نظام همکار

شود. نظیر این نظام در هیچ جامعه اي نه قبل و نه بعد از اسالم  می دسته جمعی محسوب
زکات  -1باشد چهار قسم است:  می فرضها  آن مشاهده نشده است. اموالی که زکات در

ها  زکات معادن و دفینه -4ها  زکات زراعت و میوه -3زکات چهار پایان  -2اموال نقدي 



 135 صفحاتی از تاریخ اسالم

 هان در زمین) پنهاي  (گنج

این مورد از منابع در آمد بیت المال، راهها و موارد مصرف آن هم در نص آمده است 
 سوره توبه، افرادي که مستحق دریافت زکاتند مشخص شده است  60چنانکه در آیه 

 ثانیا: خراج: 
وقتی که مسلمانان سرزمین عراق را فتح و دولت ساسانیان را سرنگون کردند و هم 

نطقه جزیره (شمال عراق و جنوب ترکیه امروزي) را فتح کردند و روم را از آن شام و م
مناطق راندند سرزمینهاي آباد بسیاري در اختیار دولت اسالمی قرار گرفت. امیرالمومنین 
عمر رضی اهللا عنه با صحابه مشورت کردند که با این زمینها چه معامله اي بکنند؟ 

آن بود که سرزمینهاي مفتوحه بین فاتحان و مجاهدان  بسیاري از بزرگان صحابه نظرشان
 تقسیمها  آن تقسیم شود همانطور که اموال منقول از قبیل اسلحه و کاالهاي دیگر بین

شود. ولی عمر رضی اهللا عنه نظر دیگري داشت. رأي ایشان آن بود که این سرزمینها  می
وص به آیات فیئ در سوره متعلق به همه مسلمانان در طول تاریخ باشد و در این خص

مبارکه حشر استنادکرد. طبق آن آیات اموال فیئ متعلق به همه مسلمانان حتی نسلهاي 
باشد. هر چه صحابه اصرار کردند که باید مثل غنائم و اموال منقول، زمینها را هم  می آینده

رضی بین فاتحان تقسیم کنند؛ امیرالمومنین نپذیرفت .اما حضرت عبدالرحمن بن عوف 
اهللا عنه از این نظر عمر حمایت کرد. صالح و فالح امت اسالمی در این روش بود که 
خداوند فکر عمر را به آن راهنمایی کرد و در آن به وي ثبات قدم داد. امیرالمومنین آن 
زمینها را در دست صاحبان آن باقی گذاشت اما معین کرد که ساالنه مقدار مشخص مال 

 شد.  می بپردازند که به آن خراج گفته به بیت المال مسلمین

 هاي خراجی دو گونه بود: زمین
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اسالم نیاورده بودند ولی ها  آن زمینهایی که با جنگ گرفته شده بود و صاحبان -1
آن  کردند و خراج می گذاشته شده بود و در آن کشاورزيها  آن زمینها همچنان در تصرف

 بود. ها  آن پرداختند و مابقی محصول، مال خود را می

توافق کرده ها  آن زمینهایی که با صلح بدست آمده بود و مسلمانان با صاحبان -2
باقی بماند و تا ها  آن بودند که در مقابل پرداخت خراج ساالنه معینی در مالکیت خود

هم به ارث برسد و هیچ کس حق ها  آن دادند به وارثان می راها  آن زمانی که خراج
 بگیرد. ها  آن از نداشت، زمینها را

هرکدام از این نوع زمینها خراج ساالنه معینی داشت که گاهی بصورت نقدي و گاهی 
شد.  می شد و بعد از درو کردن محصول برآورد می هم از محصول همان زمین پرداخت

شد، مسلمانان هم بر مبناي  می چون آن زمینها از قبل بر مبناي سال شمسی کاشته و درو
 خراج گرفتند. ها  آن فصل سال از 4ا حساب سال شمسی و ب

در اینجا یک نکته مهم شایسته یادآوري است اینکه خراج یکی از منابع مهم در آمد 
 دولت اسالمی بوده و حتی اگر صاحبان آن مسلمان هم بشوند، خراج آن زمینها ساقط

حنیفه قاضی ابویوسف شاگرد ارشد امام ابو» الخراج«شود. در این خصوص کتاب  نمی

از نخستین و بهترین کتبی است که در باره منابع درآمد بیت المال و موارد  رمحةاهللا عليه

مصرف آن بویژه در خصوص خراج نوشته شده است. این کتاب به درخواست هارون 
خواست امور دارایی خالفت خود را سامان دهد، نوشته شده  می الرشید، خلیفه عباسی که
 ونه با اراضی خراج رفتار نمود؟است.حال ببینیم عمر چگ

وقتی که امیرالمومنین مصمم شد که براي آن اراضی خراج معین کند، افراد خبره اي را 
ملیون جریب  26براي مساحی اراضی سواد عراق فرستاد. مساحت زمینهاي سواد عراق 

متر بوده)برآورد شد. حضرت عمر براي هر جریب زمین بر حسب  1200(هر جریب 
که داشت، چند درهم تعیین کرد. چنانکه خراج خرما و گندم و جو و پنبه و ... محصولی 
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هر کدام مقدار مشخصی داشت. یک سال قبل از وفات حضرت عمر رضی اهللا عنه ارزش 
 خراج سواد عراق به یکصد ملیون درهم رسید.

از دوره خالفت مامون عباسی یک سیاهه بسیار مهم خراج به دست ما رسیده که 
آن را  کند. ابن خلدون در مقدمه خود می ر خراج تمام مناطق خالفت را مشخصمقدا

 آورده است.

 سوم: عشر

همه اراضی کشور اسالمی از نوع اراضی خراجی نبوده، بلکه زمینهاي دیگري هم بود 
 شد بلکه از محصول آن عشر (یک دهم) محصول وصول نمی خراج گرفتهها  آن که از

 گفتند و سه نوع بود: می ینهاي عشريشد به این اراضی، زم می

با رضایت خود مسلمان شده بودند و به جنگ یا صلح ها  آن اراضی که صاحبان -1
 گرفته نشده بود.

زمینهایی که مالک مشخصی نداشت و لذا با اجازه خلیفه بین فاتحان تقسیم شده  -2
 بود.

را آباد کرده ها  آن تحرا فتح کرده و بعد از فها  آن زمینهاي موات که مسلمانان -3
 بودند.

 تبدیل اراضی عشري به خراجی و برعکس ممکن نبود.

 جزیه: -چهارم

شریعت مقدس اسالم پذیرش دین را بر غیر مسلمانان بسیار آسان گرفته چنانکه 
واجب است که نخست مردم آن ناحیه ها  آن هرگاه مسلمانان به غزاي سرزمینی رفتند بر

اگر اسالم را نپذیرفتند پس جزیه بدهند تا در مقابل، مسلمانها هم را به اسالم دعوت کنند 
ها  را بگیرند و هم از همه آزاديها  آن دفاع کنند و جلوي تجاوز به سرزمینها  آن از

برخوردار شوند. جزیه مانند زکات است که بر مسلمانان فرض است. عظمت و 
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شود  می ه فقط از مردان بالغ گرفتهشود که جزی می آسانگیري این دین مبین از آنجا معلوم
و از زنان و کودکان و مساکین و نابینا و فلج دردمند و راهبان و پیران که از کارکردن 

 شود.  نمی ناتوانند و از بیماران زمین گیر جزیه گرفته

در اموال اهل ذمه زکات واجب نیست. همچنین یک قانون دیگر در مورد جزیه وجود 
کشد چنانکه مقدار جزیه بر  می ظمت دین اسالم را به رخ همگاندارد که بار دیگر ع

کند. چنانکه ابویوسف رحمه اهللا در کتاب الخراج سه نرخ  می حسب وضع مالی افراد فرق
درهم ب)  58براي جزیه تعیین کرده است. الف) براي افراد ثروتمند و متمکن: ساالنه 

درهم گفتنی است اگر فرد ذمی  12نه درهم ج) کارگران: ساال 24افراد گرفتار: ساالنه 
 شود.  می مسلمان شود برخالف خراج جزیه از گردن او ساقط

بوجود آورده باشد بلکه قبل از اسالم هم سابقه آن را  جزیه از مسائلی نیست که اسالم
دارد چنانکه یونانیان باستان از ساکنان سواحل آسیاي صغیر در قرن پنجم قبل از میالد 

ها  آن در مقابل آن مالیات ازها  گرفتند که شبیه جزیه بوده است. یونانی می یاتییک نوع مال
هم از ملل تابعه خود ها  و ایرانیها  کردند. رومی می دفاعها  در مقابل تهاجمات فینیقی

گرفتند. جزیه در عهد حضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم و ابوبکر  می مالیاتی شبیه جزیه
شد و در عهد حضرت عمر رضی اهللا عنه  می ز یهود و نصارا گرفتهصدیق رضی اهللا عنه ا

از زرتشتیان هم گرفته شد و باز در دوره مامون عباسی صابئین هم به سه ها  آن عالوه بر
 گروه قبلی اضافه شدند.

 پنجم: غنایم

آورند و خداوند  می غنیمت مالی است که مسلمانان در جهاد با کفار و مشرکان بدست
مال را براي مسلمانان حالل کرده است. زیرا در اوایل دشمنان زیاد بودند و این نوع 

مسلمانان ضعیف و غنایم فقط براي این امت حالل شمرده شده و براي هیچ پیامبر و 
امتی قبل از اسالم حالل نبوده است. غنائم شامل کاالها و سالح و اسب و اموال منقول از 



 139 صفحاتی از تاریخ اسالم

باشد. چنانکه  نمی ن طبق رأي حضرت عمر جزو غنائمشود فقط زمی می قبیل طال و نقره
 شد. می گفتیم زمینها خراج محسوب

شود و  می غنائم پس از جنگ، یک پنجم آن جدا شده و ما بقی بین مجاهدان تقسیم
سوره انفال  41شود. مصارف خمس غنائم هم در آیه  می آن یک پنجم به بیت المال داده

صلی اهللا علیه وسلم که براي خود وخانواده شان ونیز  یک سهم مال پیامبر -1آمده است: 
کردند.بعدازوفات پیامبر به دستور حضرت ابوبکر صدیق  می درامورعام المنفعه هزینه

سهم ذوي القربی یعنی خویشاوندان پیامبر از بنی  -2رضی اهللا عنه سهم پیامبر قطع شد. 
 -4سهم یتیمان  -3قطع نمود هاشم و بنی عبدالمطلب که حضرت ابوبکر این سهم را هم 

سهم درراه ماندگان الزم به ذکر است وقتی که حضرت عمر رضی اهللا  5سهم مساکین 
عنه خلیفه شدند به اتفاق آراء صحابه، سهم پیامبر و خویشاوندان ایشان را براي تهیه 
 سالح و اسب و شتر براي مجاهدان و امور عام المنفعه هزینه کردند. قول راجح فقها در

مورد سهم پیامبر و خویشاوندان ایشان پس از وفات پیامبر صلی اهللا علیه وسلم همین 
 است.

 ششم: عشر تجارت 

درباره عشر تجارت چیزي در قرآن مجید نیامده است ولی در دوره حضرت عمر 
شد. سبب آن بود که ابوموسی اشعري  می رضی اهللا عنه از درامد تجارت نیز عشر گرفته

که والی بصره بود براي حضرت عمر نوشت که تاجران مسلمان که براي رضی اهللا عنه 
گیرند. عمر در جواب  می عشرها  آن روند در آنجا از می تجارت به سرزمینهاي کفار

آیند عشر بگیرید. در این  می نوشت: شما هم از تاجران کفار که به کشور اسالمی
در ها  آن مسیحی بودند و شهر که» مبنگ«خصوص در روایت دیگري آمده که اهالی شهر 

شمال جزیره در ترکیه امروزي واقع بود در نامه اي براي حضرت عمر نوشتند که شما 
 اجازه بدهید براي تجارت به سرزمین شما بیاییم و در مقابل به شما عشر بپردازیم. 



 صفحاتی از تاریخ اسالم   140

امیرالمومنین با صحابه مشورت کرد که با این کار موافقت کردند. لذا این نوع عشر 
 آمد از وي سوال می یک رسم معمول شد. بر این اساس اگر مسلمانی از تجارت خارج

خورد که پرداخته،  می کردند که زکات این مال التجاره را داده یا نه؟ و اگر او قسم می
که در مورد عشر تجارت هایی  پذیرفتند. جالب توجه است که اگر به سیاهه می قسم او را

بینیم دقیقا مانند حقوق گمرکی است که امروزه از  می کنیم از گذشته باقی مانده نظر
 کند که تاجر مسلمان باشد یا غیر مسلمان  نمی شود. فرق می کاالهاي وارداتی گرفته

 بیت المال:هاي  هزینه

اوال: حقوق والیان و قاضیان و کارمندان دولت و کلیه اشخاصی که براي مصالح 
 د خلیفه کنند مانند خو می عمومی جامعه کار

حقوق سربازان و لشکریان. در عهد پیامبر صلی اهللا علیه وسلم حقوق مشخصی  ثانیا:
براي لشکریان وجود نداشت زیرا یک ارتش دائمی وجود نداشت و هر وقت نیاز بود 

گرفتند. در عهد حضرت  می شدند و در جنگ از غنائم سهم خود را می همه صحابه مسلح
شد  می ت حکومت بین همه مسلمانان به نسبت مساوي تقسیمابوبکر رضی اهللا عنه عایدا

و در عهد حضرت فاروق رضی اهللا عنه به نسبت سابقه افراد در اسالم از عایدات بیت 
کردند چنانکه ازواج مطهرات پیامبر صلی اهللا علیه وسلم و عموي ایشان  می المال دریافت

سن و حسین رضی اهللا درهم / مجاهدان بدر بعالوه حضرت ح 12000حضرت عباس 
مانند مجاهدان بدر بوده ولی در بدر ها  آن درهم/ کسانی که سابقه اسالم 5000عنهما

درهم / عبداهللا بن عمر رضی اهللا  4000حضور نداشته بعالوه اسامه بن زید رضی اهللا عنه
عنه و تعدادي دیگر از فرزندان مهاجرین و انصار مانند عمر بن ابی سلمه رضی اهللا 

درهم/  800درهم/ مردم مکه  2000درهم/ سایر فرزندان مهاجرین و انصار  3000عنه
درهم/ فرماندهان  600تا  200درهم/ زنان مهاجرین و انصار از  400تا  300سایر مردم از 

شد. وقتی که تعداد مردم بیش از نیاز ارتش شد و  می درهم داده 9000لشکري و قاریان 
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هم نیاز پیدا شد، بسیاري از مسلمانان به کارهاي صنعتی براي کارهاي عمرانی و خدماتی 
روي آوردند. که متعاقب آن دولت ناچار شد یک ارتش دائمی ایجاد کند از این رو براي 

نیاز پیدا ها  آن به دیوانی خاصها  آن نگهداري صورت اسامی لشکریان و پرداخت حقوق
 شد. 

 قبیل سالح و اسب و مواد غذایی ثالثا: براي تجهیز ارتش و تهیه لوازم قتال از 

رابعا: ساختن مکانهاي عمومی از قبیل پل و سد و راهسازي و ساختمانهاي عمومی از 
 استراحتگاه و مسجد.

 خامسا: ساختن موسسات اجتماعی مانند بیمارستان و زندان

سادسا: کمک به یتیمان و فقیران و نیازمندان و هر شخصی که خانواده اي ندارد دولت 
 می باید از او نگه داري نموده و هزینه زندگی او را بپردازد. اسال

شود که نظام اقتصادي دقیقی که تمدن اسالمی طراح آن  می از آنچه گفته شد روشن
بوده، در قبل و بعد از اسالم سابقه نداشته است. بر این اساس تمدن اسالمی نخستین 

تعیین کرده است نکته آن را  صارفتمدنی است که به طور دقیق موارد در آمد دولت و م
مهم دیگر این است که اگر یک حادثه ناگوار مانند زلزله یا قحطی و خشک سالی و... 
اتفاق افتاد در این شرایط ثروتمندان باید تشویق شوند که اموال بیشتري براي عموم مردم 

ایام  شوند چنانکه یک قحطی شدیدي در نمی صدقه کنند البته براي این کار مجبور
حضرت عمر رضی اهللا عنه اتفاق افتاد. به درخواست ایشان حضرت عثمان رضی اهللا عنه 
 اموال فراوانی براي عموم مردم صدقه کردند. نمونه این در تاریخ اسالم فراوان به چشم

کند بدون آنکه  می خورد. چنین رویه اي، روند ورود اموال به بیت المال را تضمین می
 ادره اموال در کار باشد.زور و اجبار و مص

رود. این  می بینیم که نظام اقتصادي یک مشخصه بارز تمدن اسالمی به شمار می لهذا
کند. و  می تضمینآن را  نظام، استقالل تمدن و دولت اسالمی و توسعه و انتشار و دوام

 شود. می نیز باعث شفافیت روابط و فعالیتهاي آن و آزادي دولت در اتخاذ تصمیمات آن
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خارجی وابسته گردد، استقالل خود را از دست داده و ناچار هاي  زیرا اگر دولت به کمک
خواهد شد در راستاي منافع دیگران حرکت کند. متأسفانه امروزه همین اتفاق براي 
بسیاري از کشورهاي اسالمی افتاده است. این کشورها علیرغم این میراث گرانسنگ و 

  اند. قتصادي در تمدن اسالمی دارند، به اجانب وابسته شدهتجربه با ارزشی که از نظام ا
 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم

IslamTape.Com 

 مختصر تاریخ اسالم در شبه قاره هند

در حال حاضر شبه قاره هند، کشورهاي هند و پاکستان و بنگالدش و نپال و بوتان و 
ر دوران امیرالمومنین حضرت عمر فاروق شود. اسالم د می سریالنکا و مالدیو را شامل

رضی اهللا عنه بواسطه بازرگانان و داعیان اسالم به آن سرزمین راه یافت. همین وضعیت 
تا دوره بنی امیه ادامه یافت تا اینکه در زمانی حکمرانی حجاج بن یوسف در عراق وي 

بود براي گشودن  نظیر بی برادر زاده خود، محمد بن قاسم ثقفی را که فرماندهی الیق و
بالد سند که اکنون یکی از ایاالت پاکستان است به سوي هند فرستاد. سرزمین سند براي 
سالها صحنه جنگ بین محمد بن قاسم و پادشاه هندوها بنام داهر بود. سرانجام در جنگی 

کنونی مسلمانان به پیروزي رسیدند و محمدبن قاسم » دابهیل«بزرگ در نزدیک شهر 
ویران و آن را  کرد، بتها و معابد می را فتح کرد. وي هرگاه شهري را فتح سراسر سند

کرد. طولی نکشید که بسیاري از اهالی سند مسلمان شدند ولی به  می شعائر اسالم را اجرا
زودي با مرگ حجاج بن یوسف ادامه فتوحات محمد بن قاسم متوقف شد. زیرا پس از 

نی تسویه حسابهاي جانشین حجاج شده و مرگ حجاج عموي محمدبن قاسم، وي قربا
از فرماندهی برکنار شد. بدین ترتیب حیات این فرمانده بزرگ که بواسطه او اسالم به 
سند راه یافته بود در زندان شهر واسط در ایام خالفت سلیمان بن عبدالملک به پایان 
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 به دوش هیچ کس گناه دیگري را«رسید. در حالی که خداوند در قرآن خود فرموده: 
با مرگ محمدبن قاسم فرمانروایان هندي فرصت یافته و به تختگاه خود باز ». کشد نمی

را راضی کرد که اگر اسالم ها  آن گشتند. البته این بار خلیفه راشد عمربن عبدالعزیز
هم اسالم آورده و اسامی عربی براي ها  آن بیاورند بر حکومت خود باقی خواهند ماند.

ند. بدین ترتیب سند یک سرزمین اسالمی شد و تا آخر بنی امیه بر خود انتخاب کرد
همین حال باقی ماند. در دوره عباسی، فرمانده هشام بن عمرو تغلبی بار دیگر به سند 
لشکر کشید و ملتان و کشمیر را فتح کرد ولی با تضعیف دولت عباسی، بعضی از 

ستقل کردند. از جمله بالد سند به از خالفت عباسی را جدا کرده و مهایی  سرکشان، پاره
چند امارت کوچک تقسیم شد. امارت منصوره (شهري جدید که مسلمانان در ایام محمد 
بن قاسم بنا کردند) امارت ملتان و امارت باطنیان اسماعیلی از جمله این امارات بودند. 

این مناطق بواسطه این امارات، عقائد منحرف و فرهنگهاي ایرانی و بت پرستی هندي به 
اسماعیلی بودند) هاي  راه یافت و این منطقه مأواي قرامطه (که یکی از منحرف ترین فرقه

قرار گرفت. با این اوصاف این امارات خود به خطري جدي براي حیات همه مسلمانان 
 تبدیل شدند. 

 مرحله دوم ورود اسالم: دوره غزنوي

ستقل در اطراف پس از آشکار شدن ضعف خالفت عباسی، چندین دولت م
کردند.  می سرزمینهاي اسالمی برپا شد که ظاهرا به خلیفه عباسی اظهار ارادت و اطاعت

ولی درواقع فرمانروایان این دولتها مستقل بودند و کاري به خلیفه نداشتند. یکی از این 
دولتها، دولت غزنوي بود که در شهر غزنین افغانستان کنونی تشکیل شده بود. ظاهرا از 

ن دوره به بعد است که به سبب فتوحات عظیم سلطان محمود غزنوي در هند، هندوها ای
 گیرند. سلطان محمود اقدامات بزرگی انجام داده از جمله: می کینه مسلمانان را به دل

در عرصه داخلی، همه مفسدان و مبتدعان و منحرفان بخصوص پیروان فرقه  -1
بویه را که رافضی بوده وبیشتر خاك  باطنیه را تعقیب و دستگیر و نابود کرد. آل
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ایران را در سلطه خود داشتند و در نظر داشته دین زرتشتی و دوران ساسانی را 
 احیا کنند محدود و تضعیف کرد. 

اسالم صحیح را در افغانستان و سند، نشر داد و همه افکار و عقاید مخالف اهل  -2
افکار تشیع و معتزلی و  وها  سنت را برانداخت. در این راستا وي همه اندیشه

قرمطی و جهمیه و اشعري را ریشه کن کرد و روز جمعه در منابر به نام القادر 
باهللا خلیفه عباسی خطبه خواند، داعی بزرگ فاطمیان را دستگیر و به قتل رساند. 
شاعران خلیفه فاطمی را که به دربار محمود گسیل کرده بود اخراج و هدایاي او 

 را سوزانید. 

ان محمود پس از آنکه اوضاع داخلی را سامان داد و از اتحاد صفوف سلط -3
مسلمین در داخل کشور مطمئن شد با تمام نیروهایش متوجه فتح بالد هند شد. 

سال پیوسته در حال جهاد با امراء کافر هند  25بیش از  418ق تا سال 392از سال 
ق اتفاق  390در سال  بود. اولین برخورد وي با گوپال بزرگترین فرمانرواي هند

افتاد که محمود پیروزي بزرگی بدست آورد و گوپال اسیر شد و محمود او را 
آزاد کرد. ولی او خود را زنده در آتش سوخت و به دنبال آن محمود ایالت 
پنجاب را فتح کرد و در آن منطقه گروههاي قرمطی به رهبري زندیقی بنام 

م صحیح را در مناطق سند و پنجاب ابوالفتوح داود را در هم شکست و اسال
 گسترش داد. 

پیروزي محمود بر گوپال منجر به اتفاق بزرگی در هند شد. متعاقب آن پیروزي، امراي 
خواندند برضد محمود هم پیمان شدند. این  می والیات شمالی هند که خود را راجپوت

ه او فتح کرده بود هم پیمانان عدم حضور محمود در هند را مغتنم شمرده و مناطقی را ک
بر هـ  398باز پس گرفتند. خبر که به محمود رسید، سپاهی انبوه تدارك دیده و در سال 

را به سختی شکست داد. و باقی مانده کشمیر را ها  آن نیروهاي متحد هندي یورش برده و
هم فتح کرد و اهالی کشمیر گروه گروه اسالم آوردند. محمود به فتوحات خود در هند 
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را در ها  آن ه داد و دهها شهر را فتح کرد و هزاران معبد هندویی را ویران کرد و بتهايادام
هم شکست. بعالوه محمود شوکت پوشالی بر همنان (روحانیون مذهبی هندوها) را بر باد 

 داد. همین موضوع باعث افزایش کینه برهمنان از محمود شد. 

غرب هند نسبت به مسلمانان،  مهمترین علت کینه و عداوت هندوها و بویژه در
ق. بود.  416ویرانی بزرگترین معبد هندوها موسوم به سومنات در ایالت گجرات به سال 

کرد، هندوها  می علت تخریب معبد سومنات آن بود که هرگاه محمود شهري را فتح
سومنات) از آن شهر راضی نبوده ها  آن کردند که خداي بزرگ (به اعتقاد می شایعه
را بر ضد مسلمانان یاري نکرده است!! وقتی که محمود از این موضوع آگاه ها  آن ینبنابرا

ثابت ها  آن شد، تصمیم گرفت که آن منطقه را فتح و بتخانه سومنات را ویران کند. تا بر
شود که هیچ خدایی جز ذات خداي یگانه وجود ندارد. غازیان و دالوران و فرماندهان 

ید نموده و عزم سومنات کردند. جمعیت انبوهی از هندوها سپاه تصمیم محمود را تای
براي دفاع از بتکده دور آن جمع شده بودند. هر هندو پس از تعظیم در برابر بت براي 

رفت. جنگ بسیار شدید بود چنانکه قبل از آن سپاه محمود با  می جنگ با مسلمانان بیرون
هندو کشته شدند و سرانجام معبد به چنین نبردي روبرو نشده بودند بیش از پنجاه هزار 

تصرف نیروهاي سلطان محمود در آمد. کاهنان معبد دست به دامن محمود شدند و از 
وي خواستند که در برابر گنجهاي فراوان طال و جواهرات گرانبها از شکستن بت 
سومنات خود داري کند. ولی محمود نپذیرفت و بر شکستن بت اصرار کرد. بت را 

مسجدي ها  آن به شهر غزنه انتقال داد و باآن را  بد را خراب کرد و سنگهايشکست و مع
 در غزنه ساخت. 

محمود آنقدر فتوحات کرد که گفته شده، فتوحات وي از نظر مساحت با فتوحات 
کند و وي به شدت پایبند نشر اسالم در هند و  می عصر فاروقی رضی اهللا عنه برابري

یکن چنان که ابن کثیر گفته شرف و منزلت و یادگار وي در نابود کردن بت پرستی بود. ل
اسالم تا بدانجا نرسیده که فتوحات وي رسیده (به عبارت دیگر قدر و منزلت وي در 
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ه.ق  421کند) سلطان محمود رحمه اهللا در سال  نمی اسالم با فتوحات وي برابري
شمیر از درگذشت و دولت وي نظر به وسعت فتوحات در غرب و شمال هندو ک

 رود.  می بزرگترین دولتها در تاریخ اسالم به شمار

 مرحله سوم: دولت غوري 

غوریان وارث قلمرو غزنویان شدند. پس از آنکه ضعف و سستی به ارکان دولت 
غزنوي راه یافت در زمان جانشینان سلطان محمود، بار دیگر امراي محلی هندي سر به 

د و قرمطیان بار دیگر مجال ظهور و بروز یافته و شورش برداشته و علم طغیان برافراشتن
بر شهر ملتان مسلط شدند. در چنین اوضاعی خداوند باردیگر یکی از قهرمانان بزرگ 
اسالم را بر گماشت تا به اوضاع سر و سامان دهد. این قهرمان تازه، سلطان شهاب الدین 

ستان قرار دارد کلمه غوربه غوري بود. والیت غور در کوهستانهاي بین غزنه و هرات افغان
شده است. چنانکه کلمه نجد در عربستان یعنی  می ارتفاعات ممتد بین هرات و غزنه گفته

زمینهاي مرتفع در هر صورت شهاب الدین حاکم آن منطقه بود که پس از مشاهده اوضاع 
ند را برانداخت مانها  آن نابسامان مملکت به مناطق تحت سلطه غزنویان لشکر کشیده و

محمود، قرامطه را سرکوب کرد و اوضاع داخلی مملکت را سامان داد و همه شورشهاي 
داخلی را سرکوب کرد و سلطه خود را بر ایاالت سند و پنجاب و شمال هند تا خلیج 
بنگال تثبیت کرد. شرایط جدید باعث ایجاد یک هم پیمانی تازه اي بین امراي مناطق 

.ق جنگ سختی بین مسلمانان به ـه 596ا شد. در سال دهلی، اجمیر، گجرات، راجپوتانه
فرماندهی سلطان شهاب الدین غوري و اتحادیه هندوها درگرفت که به علت فرار بعضی 
از فرماندهان به شکست سپاه مسلمانان انجامید. سلطان شهاب الدین آنقدر مقاومت کرد 

اندهان وي را نجات که زخمی شد و چیزي نمانده بود که کشته شود اما بعضی از فرم
داده و به الهور بردند. چند سال بعد با سپاهی مرکب از یکصد و بیست هزار جنگجو 
براي جبران شکست خود بازگشت و این بار سپاه هم پیمانان هندي را که بیش از سیصد 
هزار جنگجو داشتند به سختی درهم شکست و فرمانده سپاه هندوها را اسیر کرده و 
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وزي، طلیعه سقوط دولتهاي محلی راجپوتانها در ایاالت شمالی هند و آغاز کشتند. این پیر
 تسلط واقعی اسالم بر سرزمین هندوستان (منطقه تحت تسلط راجپوتها را هندوستان

رود. سلطان شهاب الدین همانند سلطان محمود غزنوي همه معابد  می گفتند) به شمار می
را براي بناي ها  آن شکست و سنگهاي می راها  آن شهرهاي مفتوحه راویران و بتهاي

برد. شهاب الدین در ادامه فتوحات خود، فرمانده سپاهش بنام قطب  می مساجد بکار
الدین ایبک را براي فتح مناطق بنارس، گوالیار، بنگال که بزرگترین مناطق بودایی در هند 

ي راجپوتانها را در بود، اعزام داشت و آن مناطق نیز فتح شد. قطب الدین ایبک فرمانروا
جنگ گندوار نابود کرد. سلطان شهاب الدین شهر دهلی را به عنوان پایتخت خود در هند 
انتخاب کرد. از این سبب غوریان به عنوان تثبیت کنندگان جاي پاي اسالم در هند 

بر عکس غزنویان براي همیشه در هند ماندگار شدند. هندوها ها  آن شوند. زیرا می شناخته
ینه شهاب الدین را به دل گرفته بودند سرانجام وي را در اثناي سفر وي براي جهاد که ک

ق ترور کردند. هـ  602در راه خدا در حالی که در نماز و در حالت سجده بود به سال 
رحمتهاي واسعه خداوند نثار او باد. قابل ذکر است که اخیرا پاکستان یک موشک هسته 

ري را به یاد بود آن قهرمان بزرگ بر آن موشک گذاشته اي دور برد ساخته که نام غو
 است. 

 مرحله چهارم: عصر هند اسالمی تا یورش تیمور لنگ به هند

ه.ق ادامه یافت و در آن مرحله دو دولت یکی  801تا سال  602این مرحله از سال 
بک قطب الدین ایها  آن که غالمان ترك سلطان شهاب الدین بودند و بزرگترینها  خلجی

بیشتر به اسالم پایبند بودند روي کار آمدند. ها  آل تغلق که از خلجیها  آن بود و پس از
 سالطین آل تغلق توجه زیادي به آبادانی داشته و براي نشر اسالم بسیار اهتمام

ورزیدند و یکی از پادشاهان این سلسله یعنی ملک فیروز اطاعت خلیفه عباسی قاهره  می
گردن گرفت و به نام او در نماز جمعه خطبه خواند. ولی بعد از ق به  752را در سال 

ق یک طاغوت  801وفات فیروز سعادت از مسلمانان هند رخت بربست و در سال 
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مدعی اسالم یعنی تیمور لنگ به هند یورش آورد و دهلی پایتخت مسلمانان را به 
کرد. از این زمان  صورتی شنیع ویران کرد و بیشتر از یکصد هزار مسلمان را قتل عام

دولت اسالم در هند وارد مرحله جدیدي شد که به دوران ملوك الطوایف مشهور است. 
این وضعیت شبیه وضعیت اندلس اسالمی بعد از سقوط دولت خالفت در قرن پنجم بود. 
در این دوره، چندین دولت کوچک مسلمان در گوشه و کنار هند بوجود آمد. از جمله 

خاندان لودهی در نشر ها  آن ل و گجرات و دکن و لودهی که از میاندولت ملوه و بنگا
اسالم و جنگ با هندوها بسیار فعال بودند. این خاندان، شکوه از دست رفته مسلمانان و 

ي ها جنگ اسالم را در هند تجدید کرد. ولی این امارات به دلیل تفرقه و اختالف و
 مدت زیادي دوام نیاوردند.ها  آن مستمر بین

 مرحله پنجم: عصر دولت مغوالن هند (گورکانیان)

ق تأسیس کرد و  932شعبان سال  15سلطان ظهیر الدین محمد بابر این سلسله را در 
امارات پراکنده مسلمان نشین هند را تحت فرمان خود متحد کرد. وي جنگ با امراي 

ز اتحادیه ق در جنگی سرنوشت سا 933جمادي آخر سال  13هندو را از سرگرفت و در 
را از صحنه رقابت خارج کرد. و ها  آن امراي راجپوت را شکست داد و براي همیشه

را ویران کرد. همین بابر بود که مسجد معروف بابري را در والیت گجرات بنا ها  آن معابد
کرد. این مسجد در این اواخر عامل جنگ و کشتار بین هندوها و مسلمانان در هند 

بنا ها  آن معتقد بودند که این مسجد بر خرابه یک معبد معروف گشت. چنانکه هندوها
شده بنابراین باید ویران شود و مجددا به جاي آن معبد ساخته شود. از این رو در سال 

ق این پرستش کنندگان گاو، هزاران مسلمانی که براي دفاع از مسجد دور آن گرد  1413
بر بعد از سلطان محمود و سلطان شهاب آمده بودند را قتل عام کردند. سلطان محمد با

 رود.  می الدین از بزرگترین سالطین فاتح هند به شمار

جالل الدین اکبر شاه به سلطنت رسید که در زمان وي قلمرو اش  مدتی بعد از بابر نوه
دولت اسالم به نهایت وسعت خود رسید ولی فرمانروایی او براي اسالم و مسلمین یک 
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زیرا اکبر شاه تحت تأثیر و زیر رافضی خود، بیرم خان قرار داشت از نکبت و فاجعه بود 
داد ها  آن خواست که هندوها را به خود نزدیک کند لذا مناسب مهمی را به می سوي او

بعالوه یک شیطان مکار به اسم گور او را فریفته و دین جدیدي براي او اختراع کرد. بر 
ی و هندوئی و بودائی و ززتشتی ایجاد کرد در این اساس وي دینی مرکب از عقاید اسالم

دین جدید ازدواج مشرکان بازنان مسلمان روا شمرده شده بود، ذبح گاو به خاطر 
احترامی که براي هندوها داشت حرام شمرده شد. شهر فتح پور، مرکز این دین ساختگی 

ود آمده بود جدید قرار گرفت. این دین جدید، دین سیک بود که در برابر هندوئیسم بوج
وي این گمان را در میان پیروانش رواج داد که گویا به مکه رفته و حج انجام داده و قرآن 
را خوانده و به این باور رسیده که او خودش یک خداست. و سلطان اکبر شاه قطعه 

را بنا کند. اکنون تعداد پیروان این » امریتسر«زمینی را به وي بخشیده که وي در آنجا شهر 
در ایالت پنجاب هند متمرکز ها  آن رسد که بیشتر می ه در هند به بیش از ده ملیون نفرفرق

 هستند. 

سلطان اکبر شاه در عین اینکه در زمان وي حدود قلمرو دولت اسالمی به آخرین حد 
وسعت خود رسید ولی چنانکه گفتیم او نکبتی براي مسلمانان بودو با هالکت وي هم 

 هند آغاز و هند وارد عصر استعمار شد. دوران انحطاط مغوالن 

 مرحله ششم: ورود استعمارگران اروپایی به هند

هند به خاطر ثروت فراوان از مدتها پیش مورد طمع غارتگران اروپایی قرار داشت. 
نخستین استعمارگرانی بودند که به فرماندهی دریانورد مشهور پرتغالی ها  پرتغالی

به سواحل غربی هند رسیدند. و بعضی از مناطق ساحلی ه.ق  904واسکودوگاما در سال 
گجرات را اشغال کردند اما به علت کثرت جمعیت مناطق داخلی هند و وجود دولتهاي 

ها  قدرتمند نتوانستند به مرکز هند نفوذ کنند. امراي مسلمان هند براي بیرون راندن پرتغالی
براي کمک ها  آن کههایی  کشتینخست از ممالیک، فرمانروایان مصر کمک خواستند ولی 

تقاضاي کمک کردند، ها  به امراي هندي فرستادند شکست خوردند. پس از آن از عثمانی
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کمکی عثمانی، ناوگان پرتغالی را شکست داد. اما مدتی بعد، امراي مسلمان هاي  کشتی
قاضاي تها  آن خود جاي پرتغالیان را بگیرند لذا دوباره ازها  هندي ترسیدند که عثمانی

کمک نکردند. چنین شد که پرتغالیان براي یکصد سال در سواحل هند ماندند. جزیره 
سریالنکا را هم اشغال کردند که بر اثر آن مسلمانان آنجا را قتل عام کردند. قتل عام ماتار 

ها  آن هلندي که بوي ثروت هند به مشام ها، آن ق از همه بدتر بود. پس از 1053در سال 
ود وارد عرصه رقابت برسر اشغال هند شدند. و چند نقطه ساحلی را اشغال هم رسیده ب

 آمدند ولی هدف می به بهانه تجارت به هندها  این آمدند و همهها  کردند. سپس فرانسوي
استعمار هند و غارت منابع آن سرزمین بود. سرانجام نوبت رسید به بزرگترین ها  آن

وارد کشمکش بر سر تصاحب هند شود.  دشمن اسالم و مسلمین یعنی انگلیس که
را از گردونه ها  و فرانسويها  و هلنديها  نخست سایر رقبا یعنی پرتغالیها  انگلیسی

رقابت خارج و سپس تالش کردند به سالطین مغول هند نزدیک شوند. بر این اساس به 
و ها  یش بر ضد هندوها و سیکها جنگ سلطان محی الدین عالمگیر اورنگ زیب در

پیروز شد متعاقب آن عالمگیر یک سري امتیازات تجاري ها  آن اجپوتها کمک کردند تا بر
قائل شد. این سلطان اورنگ زیب از ها  آن اعطا کرد و تسهیالتی برايها  به انگلیسی

بزرگان علماي حنفی زمان خود بود. یک دوره کتاب فتاواي فقه حنفی تحت نظروي 
 شود. می ذهب حنفی تدریستدوین شد که تاکنون در مدارس م

قرار داده بود استفاده کرده و به ها  آن از فرصتی که عالمگیر در اختیارها  انگلیسی
مناطق داخلی هند نفوذ کردند و متأسفانه جانشینان عالمگیر مانند او قدرتمند نبودند که 

مسلمان در برابر نفوذ بیگانگان مقاومت کنند. به زودي همه شاهان مغول و سایر امراي 
هر نوع مقاومت و قیام مسلمانان را با ها  هندي زیر سلطه انگلیس در آمدند و انگلیسی

را بر ضد ها  آن خشونت سرکوب کردند. در ادامه هندوها را به خود نزدیک ساخته و
کردند که مقام هندوها را در برابر مسلمانان ارتقا  می انگیختند و تالش می مسلمانان بر

را ها  آن فرستادند و می را آموزش داده و به مدارس عالی ودانشگاهها  آن ودهند. از این ر
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کردند و از سوي دیگر فقر و جهل را بین فرزندان  می به مناصب مهم حکومتی تعیین
علیرغم اینکه دیگر از حکومت مغوالن ها  دادند. سرانجام انگلیسی می مسلمین گسترش

م گرفتند که همان حکومت پوشالی را هم هند جز اسم چیزي باقی نمانده بود تصمی
ق آخرین سلطان مغول بهادر شاه رابه برمه  1274شعبان سال  13سرنگون کنند لذا در 

غذایی ها  آن تبعید کردند. قبل از آن پسرانش را در مقابل چشمانش کشتند و از گوشت
مت مسلمان پخته و او را مجبور کردند که از آن بخورد!! به این ترتیب بزرگترین حکو

 هند به پایان کار خود رسید.

 مرحله هفتم: تقسیم هند

غیر مسلمان را به هاي  پس از ساقط کردن حکومت گورکانیان، همه فرقهها  انگلیسی
خود نزدیک کرده و مسلمانان را از خود دور کرده و خوار و ذلیل کردند و بیش از پیش 

حال سعی کردند که عقاید مسلمانان  مسلمانان را در فقر و جهل نگه داشتند و در همان
را فاسد کنند. از این رو کوشش کردند که عقاید انحرافی عصر اکبر شاه را دوباره احیا 

گم شده خود را در یک زندیق بنام میرزا غالم احمد قادیانی ها  آن کنند. بر این اساس
مدیه تاسیس کرد. دیدند. این مرتد ادعاي نبوت کرده و فرقه جدیدي بنام قادیانیت یا اح

کند. و  می این فرقه تاکنون در هند و سایر نقاط جهان بویژه منطقه شرق آفریقا فعالیت
دهد. بزرگترین مراکز دعوت این فرقه گمراه در تل  می عقاید انحرافی و باطله خود را نشر

 آویو پایتخت اسرائیل و لندن پایتخت انگلیس قرار دارند و این تعجبی ندارد زیرا این
 رود.  می شهرها مرکز بزرگترین دشمنان اسالم به شمار

 در حق مسلمانان هند،ها  الزم به ذکر است که علیرغم وحشی گري و ظلم انگلیسی
 دادند و نقش فعالی ایفا می در حوادث مهم عالم اسالم از خود واکنش نشانها  آن
ق. تظاهراتهاي  1337کردند. چنانکه هنگام سقوط خالفت اسالمی عثمانی در سال  می

گسترده اي در سراسر هند تحت عنوان جنبش خالفت در حمایت از عثمانی به راه 
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انداختند و نسبت به نقش انگلیس در سقوط عثمانی اعتراض کردند. هم چنین تشکیل 
 دولت یهودي در فلسطین را نپذیرفته و به آن اعتراض کردند. 

کردند و مناسب حکومتی  می بقیه توجه به هندوها بیشتر ازها  با وجود آنکه انگلیسی
پذیرفتند لذا هم  نمی دادند ولی به هرحال هندوها هم اشغال کشورشان را ها می آن را به

دست به قیام زدند. هندوها یک حزب بنام ها  هندوها و هم مسلمانان بر ضد انگلیسی
مسلمانان هم کنگره به رهبري گاندي براي مبارزه با استعمار انگلیس تشکیل داده که 

نخست عضو آن بودند اما بعدا حزبی مسلمان بنام مسلم لیگ به رهبري محمد علی جناح 
توانند با هندوها که خطرناك ترین  نمی تأسیس کردند رهبران مسلمانان اعتقاد داشتند که

در هند هستند در یک کشور زندگی کنند. متعاقب آن اعالم کردند که ها  آن دشمنان
از خود یک کشور مستقل داشته باشند بر این اساس پس از گفتگوهاي  مسلمانان باید

بسیار، انگلیس، هند را به دو کشور تقسیم کرد قرار هاي  طوالنی و مشاجرات و کشمکش
شد که مناطق با اکثریت مسلمان، کشور پاکستان را تشکیل دهند و مناطق با اکثریت 

ین تقسیم در حق مسلمانان اجحاف شد هندو، کشور هندوستان را تشکیل دهند. ولی در ا
زیرا زمانی که قرار بود مناطقی مثل بنگال و پنجاب که اکثریت با مسلمانان بود به کشور 
پاکستان تعلق گیرد ولی این ایاالت به دو بخش تقسیم شده و بخشی به هند و بخشی به 

طق اکثریت هندو پاکستان داده شد. وقتی که دو کشور بوجود آمد و مسلمانانی که در منا
خواستند به کشور پاکستان مهاجرت کنند، هندوها در اقدامی  می کردند می زندگی

را غارت کردند و قطارهایی که ها  آن وحشیانه، مسلمانان را قتل عام کردند و اموال
 برد آتش زدند و زنده زنده مسلمانان را سوختند!! می مسلمانان را به پاکستان

نی درباره تاریخ اسالم در هند چند نکته هم دراین باره عرض بعد از این مقدمه طوال
کنیم که علل ضعف کنونی و این حال نابسامان و وخیم مسلمانان در هند چیست؟ 

توانیم  می گذرد؟ ما چند علت می علیرغم اینکه بیش از هزار سال از ورود اسالم به هند
 براي وضعیت کنونی بیابیم:
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د حکومت کردند، تازه اسالم آورده بودند و به مقدار بیشتر مسلمانانی که بر هن -1
متوجه توسعه ها  آن کافی تعلیم و تربیت اسالمی ندیده بودند و بیشتر اهتمام

 بود.ها  آن قلمرو

فرزندان مسلمین هند با زبان عربی که زبان قرآن است، آشنایی نداشتند و این بر  -2
یاري از احکام شریعت اسالم افزود و لذا بس می نسبت به دین اسالمها  آن جهل

 ماند. می متروك

کردند که دوستی غیر مسلمین را جلب  می بعضی از فرمانروایان مسلمین سعی -3
دادند که متعاقب  می آزادي کاملها  آن براي برگزاري مراسم دینیها  آن کنند لذا به

مثل رسم ساتی (سوختن بیوه زنان به همراه ها  آن آن بسیاري از آداب و رسوم
 ها) و ازدواج مشرکین با زنان مسلمان و تحریم گوشت گاو ادامه شوهر مرده آن

اختراع عقاید جدید با هدف متحد کردن همه مردم و ها  این یافت و در کنار می
هاي  ثبات اوضاع کشوربود که خودش منجر به پیدایش ادیان فراوان و بت پرستی

 انجامید.  می جدید

را در هند تضعیف ها  آن ستم روا داشته و شوکت استعمار انگلیس بر مسلمانان -4
گسترش دادند. بعد از استقالل ها  آن کرده و جهل و فقر و عقاید ضاله در میان

پاکستان هم در میان دو قسمت پاکستان غربی و پاکستان شرقی (بنگالدش) 
اختالف انداخته و باالخره بنگالدش را از پاکستان جدا کردند و دست آخر اینکه 

اع و کشمکش را بر سر یک منطقه حساس و جنجال برانگیز یعنی کشمیر براي نز
 همیشه بین هند و پاکستان باقی گذاشتند. 

 مترجم: ابو یحیی

 مصدر: سایت نواراسالم
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