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در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﻌﺜﺖ ،ﭼﮫﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﮫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ اﺗﻔﺎق
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ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺧﺪاﯾﺎن
ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺧﺪای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺪای آنھﺎ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ!( وﻟﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ رد ﻓﺮﻣﻮد .ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ
اﻓﺮاد ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﻮادث ،ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪی و ھﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و ﭘﯿﺮوان اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ھﻤﻪ ﺳﺮان
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑﻪ در ﻣﺤﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و ﺑﻨﯽ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ھﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ آنھﺎ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮده و در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ آوﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻟﺬا ھﻤﻪ ﺑﻨﯽ ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﯾﮑﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com
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وﻓﺎت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ درﯾﮑﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﺎل
 ۵۰۰ق،
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار دوﻟﺖ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ در آﻓﺮﯾﻘﺎ
)ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺸﺮق و ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻐﺮب(

وﻗﺘﯽ از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻠﺤﺸﻮری و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﺮ ﻋﺼﺮی ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ اﺳﻢ ﻣﺸﮫﻮر را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ از دوره ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺣﻤﺰه ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪش
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﺘﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دورهھﺎی ﺑﻌﺪ از
ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﯾﻮب ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ و ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ
و ﻇﺎھﺮ ﺑﯿﺒﺮس را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﺎزه ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ھﻢ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺳﻠﺤﺸﻮران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﮫﺎﻣﺖ در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از آن دﻻوران ،ﻗﮫﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﺮب ،ﺑﻼد ﻣﻐﺮب و اﻧﺪﻟﺲ را از
ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت داد .اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺸﺮق ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ
اﯾﻮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را از اﺳﺎرت ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ رھﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪه و در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻐﺮب؛ اﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ؛ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺰرگ وی در ﻧﺠﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگ اﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ  ٤ﻗﺮن دﯾﮕﺮ اﺳﻼم و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در
اﻧﺪﻟﺲ دوام آورد.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

٣

ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﻐﺮب

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ وارد آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻐﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ آن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ و اﯾﻤﺎن
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮔﻤﺮاه ﺑﺮﺑﺮ رادرﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﺿﻼﻟﺖ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ ھﺪاﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻼد ﻣﻐﺮب ﻋﺮﺑﯽ از ﻟﯿﺒﯽ ﺗﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و ﭘﺲ از آن ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻌﺪ ھﻢ
ﻣﺴﺘﻘﻞ در آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ و ﺑﺨﺸﮫﺎﯾﯽ رااز ﭘﯿﮑﺮه ﺧﻼﻓﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻏﻠﺐ و ادرﯾﺴﯿﺎن و ﺧﻮارج و رﺳﺘﻤﯿﺎن و از ھﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺧﺒﯿﺚ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوﻟﺘﮫﺎ ﻣﺠﺎل ﻇﮫﻮر ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮه ﺑﺰرگ ﺧﻼﻓﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮﺑﺮھﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﮐﻨﻮن
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ھﺮ روز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﮐﺸﻤﮑﺶاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﺑﺮﺑﺮھﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آنھﺎ
اﻧﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﺑﺮھﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ھﻤﺎن آداب و رﺳﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﮫﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت
ﺑﯿﻦ آنھﺎ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦھﺎ از اﺳﻼم ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﺎم ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﻪ آنھﺎ در ﺧﺮاﻓﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺷﺮﮐﯿﺎت ﻏﺮق ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺑﺮ آﻣﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ

ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻼد ﻣﻐﺮب ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮﺑﺮ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم دور ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ھﻢ
ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ٤٣٤ق –  ١٠٤٢م ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻓﻘﯿﻪ زاھﺪ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ« ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ.
او ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺑﺮان ﻧﺸﺮ دھﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﺳﻮی آنھﺎ روﺑﺮو ﻧﺸﺪ .ﻟﺬا وی رﺑﺎﻃﯽ در ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه در رود ﻧﯿﺠﺮ
ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت و ﺗﻌﻠﯿﻢ در
آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ زودی روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻋﺪه ھﻮاداران و ﺷﺎﮔﺮدان وی در
آﻧﺠﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ» ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮﺑﺮ ﻣﺪﻋﯽ
اﺳﻼم وﻟﯽ دور از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼم را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وی از اﻣﯿﺮ
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻟﻤﺘﻮﻧﯽ ،اﻣﯿﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻟﻤﺘﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺰرگ
ﺻﻨﮫﺎﺟﻪ و از ھﻮاداران وی ﺑﻮد ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﮫﺎدی
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﯿﺎت و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی ﻣﻐﺮب ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد آﻏﺎز ﺷﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﮫﺎدی و ﺟﻮ اﯾﻤﺎﻧﯽ و در رﺑﺎط رود ﻧﯿﺠﺮ و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﯿﺦ زاھﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ در
ﺣﯿﺎت اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آن ﻋﺼﺮ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻟﻤﺘﻮﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد
ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ از وﻓﺎت اﻣﯿﺮ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﺳﺎل  ٤٤٧ھـ ﺑﺮادرش اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮادرش را ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﺑﻼد ﻣﻐﺮب و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﻤﺮاھﺎن اداﻣﻪ داد .وی ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ،ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ را ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم  ٤٨ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،در ﺳﺎل  ٤٤٨ق
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺖ.
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ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ

»ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ« در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ »ﺑﺮاﻏﻮﻃﻪ« در ﺳﺎل
 ٤٥١ق –  ١٠٥٩م ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .از اﯾﻦ زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ
ھﻢ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ و او ھﻢ راه اﺑﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ را اداﻣﻪ داد .وی ﺑﺴﯿﺎری
از ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﻐﺮب را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ را در آن ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﯿﻦ دو ﻗﺒﯿﻠﻪ »ﻟﻤﺘﻮﻧﻪ« و
»ﻣﺴﻮﻓﻪ« ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺟﻨﮓ در ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« ﺑﮕﺬارد و ﺧﻮد ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺷﯿﻮخ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ھﻢ ﮐﻪ از دﯾﺎﻧﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻓﻀﻞ و ﺣﺰم و ﻋﺪل و ﺗﻘﻮا و
ﻣﺘﺎﻧﺖ رأی ﯾﻮﺳﻒ آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻣﯿﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .از ھﻤﺎن
روز ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻤﯿﻖ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ
اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪوآﻧﺮاﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .او در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد
ﺑﺮای ﻧﺸﺮ دﯾﻦ و ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ و وﺣﺪت ﺑﻼد ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻐﺮب ﺣﻮل ﮐﺘﺎب
و ﺳﻨﺖ ،ﭘﺎﯾﻪھﺎی دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎھﺮاﻧﻪ ای را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ ﻗﺮار ﮐﻪ وی ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﮔﺮدان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ھﺮ ﮔﺮداﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺮد ھﻤﺰﻣﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ را ھﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺷﮫﺮ ﻣﺸﮫﻮر »ﻣﺮاﮐﺶ« در ﺳﺎل
 ٤٥٤ھـ ق ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ آﻣﺎده ﺷﺪ .ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺶ ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ
»ﻣﺼﺎﻣﺪه« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻐﺮب ﺑﻮده و ﺳﺘﻮن ارﺗﺶ
ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﺑﻼد
ﻣﻐﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽداد .وی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ھﺪف ،ھﺮﮔﺰ روی راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
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ﻗﻠﻤﺮوش ،ﻏﺬای ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮرد و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮھﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻧﺎن ﺟﻮﯾﻦ و ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮ
ﻣﯽﺧﻮرد .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ اﺣﻮال ﻣﺮزھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ از ﺳﺎل
 ٤٥٤ق ﮐﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻼد ﻣﻐﺮب زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ را آﻏﺎز ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺳﺎل ٤٧٤ق ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺟﮫﺎد ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی ﻣﻐﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﺗﻮﻧﺲ در ﺷﺮق ﺗﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﻏﺮب و از
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻣﺮزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﺎدو ﻧﯿﺠﺮ و ﺳﻨﮕﺎل را زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ
ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ .وی در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮای ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺮب را ﭘﺎره
ﭘﺎره ﮐﺮده و ﺑﻪ دوﻟﺘﮫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﮫﻨﺎوری را اﯾﺠﺎد و ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﺪه ای از ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮر و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ وی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ.
وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن اﻣﺖ اﺳﻼم ﭼﻪ ﺟﻮاب داد؟ او اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺟﮫﺎد ﺧﻮد ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺖ .او ﮐﻪ آدم زاھﺪ
و دﯾﻨﺪار و ﻣﺘﻘﯽ ﺑﻮد ،دﻧﯿﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ،وی
ﺗﺤﻔﻪ و ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ وﻗﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻟﻤﺴﺘﻈﮫﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺣﮑﻢ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﮕﯿﺮد .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻮﮐﺖ و
ھﯿﺒﺖ ﺧﻼﻓﺖ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﻢ ﺑﺮای وی ﺣﮑﻢ و ﺧﻠﻌﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎده و او را ﺑﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﮐﺮد.
از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﻧﺠﺎت اﻧﺪﻟﺲ اﺳﻼﻣﯽ

در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﺑﻼد ﻣﺘﻔﺮق
ﻣﻐﺮب و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮﺑﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد اﻧﺪﻟﺲ،دوره ای ﺣﺴﺎس
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و ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺸﺘﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﺼﻮرت
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ رخ داده و ﺧﻼﻓﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی
ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻤﻦ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺻﻠﯿﺒﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺑﮕﯿﺮد .در آن اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺣﮑﺎم ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﻏﺮق در ﻓﺴﺎد و ﻋﯿﺶ و
ﻧﻮش و ﺳﺮﮔﺮم ﺟﺪال ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ھﻤﺎن ﺣﺎل دﺷﻤﻦ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﺎم ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻮرش آورده و ﺗﻌﺪادی را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﮑﺎم ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ در ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ )آﻟﻔﻮﻧﺴﻮی ﺷﺸﻢ( ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪھﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد اﻧﺪﻟﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﻨﮓھﺎی اﺳﺘﺮداد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﺎ
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ »ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮده در ﺳﺎل ٤٧٦
ھـ ق ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
ھﻤﻪ ﭼﺸﻤﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﻪ آن ﺳﻮی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﻐﺮب و ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﺠﺎب اﻟﺪﻋﻮه

درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﺣﮑﺎم و ﻣﺮدم اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﺑﻌﻼوه اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارﺷﮫﺎی ﺗﺄﺳﻒ
ﺑﺎری از وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺪﻟﺲ و ﺗﺴﻠﻂ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وی ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در
ﭘﯽ آن ﯾﻮﺳﻒ ،ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻐﺮب را ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد .ھﻤﻪ آنھﺎ ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
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ﯾﻮﺳﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻼد ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﺟﮫﺎد اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﻪ در ﭘﯽ آن
دھﮫﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ.
در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ٤٧٩ق اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد وارد درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
ﺷﺪ ھﻨﻮز ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ از ﺳﺎﺣﻞ دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﻟﺬا اﻣﯿﺮ و رھﺒﺮ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎده و دﺳﺘﮫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ
ﻣﯽداﻧﯽ اﮔﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﺎ از درﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﯿﺮی دارد ،ﭘﺲ ﻋﺒﻮر ﻣﺎ از اﯾﻦ
درﯾﺎ را آﺳﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎ! و اﮔﺮ ﺧﯿﺮی ﻧﺪارد ﭘﺲ ﻋﺒﻮر ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﮕﺮدان
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ« ھﻨﻮز دﻋﺎی اﻣﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎ آرام
ﺷﺪ و ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ از آن ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ
ﻣﺠﺎھﺪ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﭘﯿﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺗﻮﮐﻞ دارد و در ﺳﺨﺘﯽھﺎ از او ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﺑﯿﻦ او و ﭘﺮوردﮔﺎرش ھﯿﭻ واﺳﻄﻪ ای ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ﯾﺎرب« ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺑﻨﺪهام! ﺧﻮاﺳﺘﻪات را
اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدم«.
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ

ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و
ﻧﺼﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ ﺑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن رﺳﯿﺪ.
او ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ھﺰاران داوﻃﻠﺐ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻣﻘﺮ ﭘﺎپ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه و ﻧﺎﻣﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ وی
ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﮔﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ زودی او را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ داد .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺷﺠﺎع ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻪ زودی
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ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ «.وﻗﺘﯽ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را دﯾﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮق او را ﮔﺮﻓﺖ و درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺼﻤﻢ و ﺑﺎ اراده روﺑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در روز  ١٢رﺟﺐ ﺳﺎل ٤٩٧ق ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺪﻟﺲ ﺷﺎھﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ھﻮﻟﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﻐﺮب ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪ »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز  ٨٠ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﻮان ﭘﺮﺷﻮر
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ آﺧﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ و آنھﺎ
را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »آﻟﻔﻮﻧﺴﻮی ﺷﺸﻢ« ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺒﺮد
ﺑﻪ اوج ﺷﺪت ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ھﺮ دو ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺎھﺮاﻧﻪ ای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﻮد وی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﭙﺎه
ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺆﺧﺮه ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﭙﺎه آﻣﺎده در ﭘﺸﺖ
ﺟﺒﮫﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺘﺎزد و ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،ﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎھﺮ و ﺟﺴﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﯾﻮرش آورد و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ آنھﺎ را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی درﺧﺸﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ از ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﭘﯿﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮای ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﯿﺮ

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ در زﻻﻗﻪ ،ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ اﺳﺘﺮداد ﺷﮫﺮ
»ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« اداﻣﻪ دھﻨﺪ وﻟﯽ در ھﻤﺎن روز ﭘﯿﺮوزی در زﻻﻗﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎری
ﺑﻪ اﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی را در ﮐﺎم او ﺗﻠﺦ ﮐﺮد و آن ﺧﺒﺮ در ﮔﺬﺷﺖ
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ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ و وﻟﯽ ﻋﮫﺪ وی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک 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 ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺷﻮد.
ﯾﻮﺳﻒ ،ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ اﻣﺮ »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد«
ﺣﮑﻤﺮان اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رواﻧﻪ ﻣﻐﺮب ﺷﺪ.
ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی اﻧﺪﻟﺲ

از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﯿﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﯽ از ﻣﺮدم ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ و ﻣﺮﺳﯿﻪ و ﻟﻮرﻗﻪ ﮐﻪ
در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ ھﯿﭻ ﯾﺎوری ﺟﺰ اﻣﯿﺮ ﻣﺠﺎھﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد آنھﺎ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺠﺪدا در رﺑﯿﻊ اول ﺳﺎل  ٤٨١ق ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪﻟﺲ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از ﺣﮑﺎم اﻧﺪﻟﺲ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
وی در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق اﻧﺪﻟﺲ را از ﺗﮫﺪﯾﺪات ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﻊاﻷﺳﻒ اﻣﺮای اﻧﺪﻟﺲ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ،
ﻧﺰد اﻣﯿﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺷﺪت اﻣﯿﺮ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮا ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ آنھﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای آنھﺎ ﺣﺮﻣﺖ
ﻧﺪارد .ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮش را
آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن

اﻣﯿﺮ در ﺳﺎل  ٤٨٢ق .ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧﺒﺮ اوﺿﺎع
ﻧﺎﮔﻮار اﻧﺪﻟﺲ و ﺣﮑﺎم ﺳﻮء آن ﺑﻪ وی ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﻠﺤﺸﻮر ﭘﯿﺮ
 ٨٠ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﻮک
اﻟﻄﻮاﯾﻒ اﻧﺪﻟﺲ را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﻤﻮده و ﺳﺮاﺳﺮ اﻧﺪﻟﺲ را ﻣﺘﺤﺪ و ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ درآورد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺣﯿﺎت وی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﺴﺎس و
ﺑﺰرگ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ؟
اوﻟﯿﻦ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺣﻔﻆ دوﻟﺖ اﺳﻼم در اﻧﺪﻟﺲ و ﻧﺠﺎت آن از
ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮد.از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻧﺪﻟﺲ ﮔﺬاﺷﺖ،از
اﺧﺘﻼف اﻣﺮای آﻧﺠﺎ اﻓﺴﺮده و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮم
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ و ﻓﺴﺎد ﺷﺪه و از دﯾﻦ دور ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮا ھﺰﯾﻨﻪھﺎی اﺳﺮاف ﮐﺎریھﺎی ﮔﺰاف ﺧﻮد را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﻮچ و
ﭘﺮﻋﯿﺶ و ﻧﻮش اﻣﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻢ ﮐﻢ
ﻣﺮدم ھﻢ ﺑﻪ آن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ
ﺳﺴﺘﯽ و رﺧﻮت را در ارﮐﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ ﺧﻮاھﺪ آورد و آنھﺎ را از
ﺟﮫﺎد دور ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .و ﭼﻨﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اﻓﺘﺪ و ھﻤﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ دوم :ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﻤﻖ ﻓﮫﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﯿﺮ
ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ دارد زﯾﺮا اﮔﺮ اﻧﺪﻟﺲ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺎد،
ﭘﺲ از آن ،آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﻣﯽدوﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺮای ﻣﻐﺮب ﯾﮏ دژ و ﺳﻨﮕﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ
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داﺷﺖ .اﻣﺮوز ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد آنھﺎ
ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ
ای ﻟﺬﯾﺬ ﺑﺮای ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺖ اﯾﺎم ،ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮار اﯾﻦ اﻗﺪام را
آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ازھﻢ اﮐﻨﻮن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﺷﻐﺎل ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪه اﺳﺖ .ای ﮐﺎش ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و از ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﻤﺎن درس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .در اواﯾﻞ ﺳﺎل
 ٤٨٣ق .اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﭘﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد :ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن
اﻧﺪﻟﺲ و ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺗﺮﺳﻮ و ذﻟﯿﻞ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ
آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮای ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟

اﻋﻤﺎل ﻧﻨﮕﯿﻦ آنھﺎ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ آنھﺎ را ﺑﺮاﻧﺪازد و
ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮورت داﺷﺖ .اﻣﺮای اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮی ﺷﺸﻢ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ اﻣﻮال
ﻓﺮاوان و ﻗﻠﻌﻪھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ آن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ آن اﻣﺮای ﻧﺎﺧﻠﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ
ﻃﻮﺳﯽ و ﻃﺮﻃﻮﺷﯽ و دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺘﺎء ﮐﺮد .ھﻤﻪ آنھﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎ
ﻓﺘﻮا دادﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎی
اﻧﺪﻟﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺳﺎل  ٤٨٣ق ﺗﺎ ﺳﺎل  ٤٩٥ق .در ﺣﺪود  ١٢ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮم
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن اﻧﺪﻟﺲ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ
ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک را از ﭘﯿﮑﺮه ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .در ﭘﯽ آن اﻧﺪﻟﺲ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دوراﻧﯽ از اﻗﺘﺪار و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را آﻏﺎز و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﮫﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن
را از ﺧﻮد ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮد.
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اﯾﻦ ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﺰرگ ھﻨﻮز از آﺛﺎر ﮐﮫﻮﻟﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮز  ١٠٠ﺳﺎﻟﮕﯽ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻟﺬا در ﺳﺎل  ٤٩١ق .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ
زﯾﺒﺎی »ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« را از آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮوی
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﮫﺮ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش
اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار و ﺛﺒﺎت اﻧﺪﻟﺲ اﻣﯿﺮ اﻧﺪﻟﺲ ﮐﺮده و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻐﺮب
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
وﻓﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ:

درﯾﮑﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ٥٠٠ق در ﺳﻦ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ )ﯾﮏ ﻗﺮن ﮐﺎﻣﻞ( اﯾﻦ
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺷﺠﺎع درﮔﺬﺷﺖ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در
ﻣﻐﺮب و اﻧﺪﻟﺲ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ و اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ را در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﻐﺮب ﭘﯿﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺮ ﺟﺒﺎران و ﺳﺘﻤﮕﺮان را از ﺳﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﮫﺪﯾﺪات
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻨﮓھﺎی
اﺳﺘﺮداد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺷﻮﮐﺖ و ﺷﮑﻮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻐﺮب را ﺑﻪ اﻋﻠﯽ
درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺿﻌﻒ و ﺗﻔﺮﻗﻪ روﺑﺮو ﺑﻮد و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ در ﻣﺸﺮق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
رﺣﻤﺘﮫﺎی واﺳﻌﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﺎد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﻧﺠﺎت داد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ:

ﻧﻔﺢ اﻟﻄﻴﺐ /اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻷﺧﺒﺎر دول اﳌﻐﺮب اﻷﻗﴡ /ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون/

روض اﻟﻘﺮﻃﺎس /اﳊﻠﻞ اﳌﻮﺷﻴﺔ /اﳌﻌﺠﺐ ﰲ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﺧﺒﺎر اﳌﻐﺮب /دوﻟﺔ
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اﻹﺳﻼم ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ /اﻟﺒﻴﺎن اﳌﻐﺮب /اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ /اﻟﺮوض اﳌﻌﻄﺎر/
أﻋﲈل اﻟﻴﻮم /ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء /وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن /ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ /أﻳﺎم

اﻹﺳﻼم.

ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﻗﯿﺎم زﯾﺪ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
)زﻣﺎن ٢ :ﺻﻔﺮ  ١٢٢ھـ .ق(
ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﺳﺎل ٦١در ﮐﺮﺑﻼ ،اھﻞ ﺑﯿﺖ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻗﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
دوﻟﺖ اﻣﻮی ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺗﺎاﯾﻨﮑﻪ زﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ /ﻗﯿﺎم ﮐﺮد.
زﯾﺪ در ﺳﺎل ٨٥ھﺠﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .آدﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر و ﻣﺘﻘﯽ ﺑﻮد .در ﻋﻠﻢ و
ﻓﻀﻞ ،ﺳﺮدار ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﻮد .در ﺟﻮاﻧﯽ در ﺑﻼد ﺷﺎم و ﻋﺮاق در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و
ﺳﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد وی ،ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ وی اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم را از اﯾﺸﺎن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﻠﻘﻪ درس واﺻﻞ
ﺑﻦ ﻋﻄﺎء رﺋﯿﺲ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و از اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ در ﻣﺒﺎدی ﻣﺬھﺐ زﯾﺪی ،ﺟﻠﻮه ﮔﺮ وآﺷﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ /در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮد .زﯾﺮا اﯾﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻋﺒﺎدت و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و در
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .زﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻖ ﻋﻠﻮیھﺎ در اﻣﺎﻣﺖ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد .او ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻣﻮیھﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٥

ﺗﺮ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻟﺬا از ﺑﻼدی ﺑﻪ ﺑﻼد دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم را ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .زﯾﺪ ﻓﺮدی ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ھﯿﺒﺖ ﺑﻮد .ﺑﻮﯾﮋه
ﺳﯿﻤﺎی زﯾﺒﺎ و ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ وی دﻟﮫﺎ را ﻣﯽرﺑﻮد و ﺟﻼﻟﺖ و ﻣﮑﺎﻧﺖ وی ﺟﺎﻧﮫﺎ را
ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮد.
آﻏﺎز ﮐﺎر ﻗﯿﺎم زﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای در ﻋﺮاق اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و زﯾﺪ را
در ﺳﺎل  ١٢١ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮود و در دادﮔﺎه در ﺧﺼﻮص آن دﻋﻮا،
ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ .زﯾﺪ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ واﻟﯽ ﻣﺨﻠﻮع ﻋﺮاق )ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺴﺮی( اﻣﻮال
ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﮐﺮده و او ھﻢ آنھﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺪ در دادﮔﺎه
از اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ و در ھﻤﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻘﯿﻢ
ﺷﺪ .در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺷﯿﻌﻪ او را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و وادارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ وی ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
زﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪه ﻓﺮاوان ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎن و ﻣﺨﻠﺼﺎن
ﮐﻪ او را از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .آنھﺎ ﺑﻪ زﯾﺪ ﯾﺎدآوری
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و اﻣﺎم ﻋﻠﯽب ھﻢ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در روز ﻧﯿﺎز آنھﺎ را ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آﻧﮫﺎرا ﺑﻪ دﺷﻤﻦ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺧﺒﺎر ﺗﺤﺮﮐﺎت زﯾﺪ ﺑﻪ واﻟﯽ ﺟﺒﺎر و ﻇﺎﻟﻢ ﻋﺮاق ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،
رﺳﯿﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ھﻢ ﻓﻮرا دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﺮان ﻗﯿﺎم ﺑﻮﯾﮋه زﯾﺪ و
ﭘﺴﺮش ﯾﺤﯿﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .واﻟﯽ ﻋﺮاق ﮐﺎر ﺗﻌﻘﯿﺐ و ردﯾﺎﺑﯽ زﯾﺪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و
ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ رو زﯾﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ و ﻗﺒﻞ از
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ھﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻻزم ﻗﯿﺎﻣﺶ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ رھﺒﺮان
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .در آن ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن رھﺒﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻈﺮ زﯾﺪ
را درﺑﺎره ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮب ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :زﯾﺪ ﺑﺮای آنھﺎ دﻋﺎی
ﺧﯿﺮ ﮐﺮد و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آنھﺎ ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد» :ھﯿﭻ ﻓﺮدی از
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اھﻞ ﺑﯿﺖ را ﻧﺪﯾﺪه ام ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای آن دو ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﮐﺮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای آنھﺎ آﻣﺮزش ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ از آنھﺎ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺗﺮ ﺑﻮده اﯾﻢ «.از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب اﻓﻀﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ آن ﺣﻀﺮات را ﺳﺮزﻧﺶ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﺮﺿﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﯿﺎم
ﮐﺮدهای؟ ﺳﭙﺲ او را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺗﻨﮫﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ :اﻣﺎم ﻣﺎ
ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ /ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ در ﺳﺎل  ١١٥ه .ق در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و از آن رود ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮی و ﺷﯿﻌﻪ زﯾﺪی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺪﯾﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آرا و اﻓﮑﺎر زﯾﺪ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﺦ و دردﻧﺎک ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻌﯿﺎن از او
ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻃﺮاﻓﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﯿﺎم را در ﯾﮑﻢ ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ١٢٢
آﻏﺎز ﮐﺮد .اﺧﺒﺎر ﻗﯿﺎم زﯾﺪ ﺑﻪ واﻟﯽ ﻋﺮاق رﺳﯿﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم زﯾﺪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﻋﺰام ﮐﺮد .زﯾﺪ ﻓﻘﻂ  ٣١٨ﻣﺮد داﺷﺖ .ﺟﻨﮕﯽ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و زﯾﺪ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﯾﮏ روز ﺗﻤﺎم ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ .در روز دوم ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺑﺎراﻧﯽ از ﺗﯿﺮھﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدان زﯾﺪ
رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺗﯿﺮی در آن ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ زﯾﺪ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت زﯾﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻪ داد .اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم زﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ .اﻣﺎم زھﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب،
اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ داده اﺳﺖ «.ﻗﺘﻞ زﯾﺪ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ
ﻣﺼﺎﺋﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﻓﺰود و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٧

اﻟﻐﺎی دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺼﺮ
)زﻣﺎن ٤ :ﺻﻔﺮ  ١٣٧٥ھـ –  ٢١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ١٩٥٥م(
رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﮑﻮﻻر ژوﺋﻦ )اﻧﻘﻼب اﻓﺴﺮان آزاد
ﻣﺼﺮی( دادﮔﺎھﮫﺎی ﺷﺮﻋﯽ را ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ را ﺑﻪ
دادﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ! ﺑﻌﻼوه ھﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻠﻐﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ دﻋﺎوی اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﮑﺎم
ازدواج و ﻃﻼق و ارث و وﻗﻒ و وﻻﯾﺖ و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ را ﺑﻪ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ارﺟﺎع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻌﯽ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ را ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﻃﻮل ﻗﺮﻧﮫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﮫﺎﻧﻪ
واھﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺼﺮ دو ﺗﻦ از ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ
اﺳﺎﻣﯽ ﺷﯿﺦ »ﺳﯿﻒ« و ﺷﯿﺦ »ﺿﯿﻞ« را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ھﻤﺨﻮاﺑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وی ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ
اﻟﺒﺘﻪ آن دو از اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن ﻣﺒﺮا ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﺑﻮد از ﺟﺎﻧﺐ
رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺗﺎ دادﮔﺎهھﺎی ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ھﻢ ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ اﻧﻘﻼب از اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪھﺎ زﯾﺎد ﭼﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

١٨

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ )زﻣﯿﻦداران ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ(
) ٥ﺻﻔﺮ  ١٢٢٦ھـ –  ١ﻣﺎرس  ١٨١١م(
در ﺳﺎل  ١٧٩٨م ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ،ﺳﺮدار ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را
ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺟﺰﺋﯽ از اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﺼﺮف ﮐﺮد
ﻟﺬا دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ را ﺑﺮای
ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻋﺰام ﮐﺮد .وی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم،
ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﺼﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﺪﯾﻮان را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ از ھﻤﺎن آﻏﺎز
ﮐﺎرش ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .ﺣﺘﯽ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ و رﺳﯿﺪن وی ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻪ وی
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻠﻤﺎ و رؤﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ و ﻃﺮﻓﺪاران
آﻟﺒﺎﻧﯿﺎی ﺗﺒﺎر ﺧﻮد )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﻮدش ﯾﮏ آﻟﺒﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮد( را ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﻠﻊ و
ﻗﻤﻊ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن
زﻣﯿﻨﺪاران ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺼﺮی را
اﺳﺘﺜﻤﺎر و از آنھﺎ ﺑﮫﺮه ﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ از
ﺷﺮ آنھﺎ ﺧﻼص ﺷﻮد)  .(١وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ از
روش ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او ھﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .وﻟﯿﮑﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺎد و زﯾﺮک ﺑﻮد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ھﺪﻓﺶ از ھﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ای روی ﮔﺮدان ﻧﺒﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﯾﮏ ﺣﯿﻠﻪ
 -١رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺒﺮﺗﯽ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ ،ﻗﻄﻮر اﳊﺮﻛﺔ

اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٩

ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﻗﺮار وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﺎﺷﺎ را ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻠﻔﯿﺎن ﺣﺠﺎز )ﭘﯿﺮوان اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم
ﺣﺠﺎز را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﺑﺰرﮔﺎن
و روﺳﺎی ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ در ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻌﺮوف ﻗﺎھﺮه در
روز  ٥ﺻﻔﺮ  ١٢٢٦ھـ  ١ﻣﺎرس  ١٨١١م .ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﮫﺎ وارد
ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ در ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺴﺘﻪ و از ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎت ﺑﺎراﻧﯽ از
ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻨﺎم
اﻣﯿﻦ ﺑﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺐ ،ﺧﻮد رااز دﯾﻮار ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب و ﻓﺮار ﮐﺮده و
ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻘﯿﻪ ھﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ را ھﻢ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و رذﯾﻼﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ روش ،از
ﺷﺮ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺧﻼص ﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﮑﺎر راﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ
ﺳﺘﻤﮑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﻼھﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

وﻓﺎت ﺳﻠﻄﺎن آﻟﺐ ارﺳﻼن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ
) ١٠رﺑﯿﻊ اول  ٤٦٥ق –  ١٠٧٢/١١/٢٩م(.
ﺳﻠﻄﺎن آﻟﺐ ارﺳﻼن ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮ داود ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﺠﻮق ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﮫﺎن ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻃﻐﺮل ﻣﻮﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻪ

٢٠

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .ﻃﻐﺮل و ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻨﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ را از ﺷﺮ
دوﻟﺖ آل ﺑﻮﯾﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ) .(١
آﻟﺐ ارﺳﻼن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺎھﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮق زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﮫﺎد
داﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ وی ﺷﮫﺮ »ری« در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد وﻟﯽ
ﮐﻤﺘﺮ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﻧﺸﺮ اﺳﻼم در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﺮک و ﺑﻼد ارﻣﻨﺴﺘﺎن و روم داﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓھﺎی
وی رﻧﮓ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی زﯾﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد.
آﻟﺐ ارﺳﻼن ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن دارای ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .وی
ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺑﺪﻋﺖ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺪﻋﺖ رواﻓﺾ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ آن
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد .از ھﻤﯿﻦ رو ﺑﺴﯿﺘﺎر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮاﻧﺪازد .آﻟﺐ ارﺳﻼن ﭼﻨﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎردﯾﮕﺮ در ﺣﺮﻣﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ و ﺷﺎم ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻮد ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻨﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ و ﺷﺎم ﺟﻤﻠﻪ »ﺣﻲ ﻋﲇ ﺧﲑ اﻟﻌﻤﻞ« را ﺑﻪ اذان

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﺐ ارﺳﻼن دوﺑﺎره اذان ﺳﻨﯽ را ﻣﺮﺳﻮم ﮐﺮد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﺐ ارﺳﻼن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﭘﯿﺮوزی درﺧﺸﺎن وی ﺑﺮ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم در ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻣﻼزﮔﺮد ﺑﻪ ﺳﺎل  ٤٦٣ق
 ١٠٧٠م ﺑﻮد .وی »روﻣﺎﻧﻮس ﭼﮫﺎرم« اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ھﺠﻮم آورده ﺑﻮد را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺖ .آن ﺟﻨﮓ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﮫﺎن ﻗﺪﯾﻢ را

 -١اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﳌﻨﺘﻈﻢ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ ،أﻳﺎم اﻹﺳﻼم.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(
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ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و از ﻧﻘﺎط ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ و در ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﻟﺐ ارﺳﻼن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻗﺘﺪار و ﺷﺪت و ﺣﻀﻮر داﺋﻤﯽ وی در ﺟﮫﺎد ،وﻟﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﮫﺮﺑﺎن و رﺋﻮف داﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﻘﺮا ھﻢ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺎﺳﮕﺬار ﻧﻌﻤﺘﮫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ھﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  ١٥ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد .و وزﯾﺮش
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎور و ﻣﺪدﮐﺎر وی در ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﮫﺎد ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٠رﺑﯿﻊ اﻻول  ٤٦٥ق ١٠٧٢/١١/٢٩
ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻨﺎم »ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮارزﻣﯽ« ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻤﻮاره ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ دﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺮﯾﺐ ،ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را
ﺗﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﯿﺎدت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

وﻓﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ -ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
)زﻣﺎن ٨ :رﺑﯿﻊ اﻷول  ٩٧٤ھـ –  ١٥٦٦/١٠/٢م(.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﺗﺪﺑﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ وی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺮﯾﻦ دوره در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده و وﺳﻌﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ اول ﺑﻦ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ دوم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ
ﺑﻦ ﻣﺮاد دوم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اول ﺑﻦ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اول ﺑﻦ اورﺧﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻮﺳﺲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺷﮫﺮ ﻃﺮاﺑﻮزان) ) (١در ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوز( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش
واﻟﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺎل  ٩٠٠ھـ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد و در ﺳﺎل  ٩٢٦ھـ
 ١٥٢٠/م ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺗﺪرﺑﯿﺮ و اراده ﻋﺎﻟﯽ در
اداره ﮐﺸﻮر از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺷﻮرﺷﮫﺎی داﺧﻠﯽ را ﮐﻪ در اواﺋﻞ
ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﺑﺮوز ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد و ﺟﺰﯾﺮه رودس در ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﻓﺘﺢ
ﮐﺮد و »ﮔﺎﮔﻠﯿﻮ« ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﻪ اﻃﺮﯾﺶ
ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ،وﯾﻦ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ.
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻟﯿﺒﯽ و ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﺠﺰاﺋﺮ را ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻐﺮب را ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻮﯾﮋه وی ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ -ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ در ﺳﺎل  ٨٩٢ھـ در وﺿﻌﯿﺖ
دﺷﻮار و دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﮑﮫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮد.
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﮑﺎن؛ اﻣﭙﺮاﻃﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎه اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ را در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار دھﺪ.ﻟﺬا
ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﯿﻦ او و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ »ﻓﺮاﻧﺴﻮای اول« اﺧﺘﻼف اﻧﺪازد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ در ﺻﻒ ﻣﺘﺤﺪ اروﭘﺎ ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .وی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮاﺑﺮ
ﺿﺪ ﺷﺎرﻟﮑﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در دوره ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻪ
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﻪ ﻗﺎره اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد.

 -١ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ ،ﺳﻼﻃﲔ آل ﻋﺜﲈن ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ج ،٨

ﻋﻮاﻣﻞ ﳖﻮض وﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(
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در اﯾﻦ دوران ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن در آﻣﺪ .ﺑﻠﮕﺮاد –
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن -ﻓﺘﺢ ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺘﻌﺪدی در آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪ.
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ در آﻣﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر،
ﺻﻔﻮﯾﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد.
ﻟﻘﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
وﺿﻌﯽ ﺧﻮدش را ﺑﺮﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ وی ﺑﺮای اداره ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ را دﻗﯿﻘﺘﺮ ﮐﺮدو در
اﯾﺎﻟﺘﮫﺎی دوردﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ واﻟﯿﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﺮد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮاداره
اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﻮرﺧﺎن ﻏﺮﺑﯽ او را ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ
ﺷﮑﻮه ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ھﻢ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن وارد ﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪوی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﻤﺴﺮ روﺳﯽ ﯾﮫﻮدی اﻻﺻﻞ ﺧﻮد»روﮐﺴﻼن« ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺷﺎره او ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺎزه داده
ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ اﻓﻌﯽ
ﯾﮫﻮدی ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺴﺮ و وﻟﯽ ﻋﮫﺪش »ﻣﺼﻄﻔﯽ« ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﻃﯽ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮدش »ﺳﻠﯿﻢ دوم« وﻟﯽ ﻋﮫﺪ
ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﻐﺰﺷﮫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺻﻔﺤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون ﻋﯿﺐ ﻣﯽﺑﻮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺪوﻧﺰی
) ٧رﺑﯿﻊ اﻻول  ١٣٦٩ق –  ٢٧دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٤٩م(.
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﻧﺪوزی در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ
ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ھﺰاران ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از زﻣﺎﻧﮫﺎی ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم ﺗﺎ آﻣﺪن اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن اﺳﺘﻌﻤﺎر ،اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮی ﮐﻪ وارد اﻧﺪوﻧﺰی ﺷﺪ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻮد .ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ از
زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻧﺪﻟﺲ ﮐﯿﻨﻪ و ﻋﺪاوت ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ
ﻟﺬا در ﺳﺎل  ٩١٧ق ﭘﺲ از ﻧﺒﺮدھﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻧﺪوﻧﺰی،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺰاﯾﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد درآوردﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ زودی اﺳﺘﻌﻤﺎر
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ٩٨٨ق ﺟﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﻢ زﯾﺎد دوام ﻧﯿﺎورد و
ھﻠﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﮫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪوﻧﺰی ﺟﻨﮓھﺎی دﻟﯿﺮاﻧﻪ و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽھﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮ ﺿﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ھﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوی ﺷﯿﺮده ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ داﺋﻤﺎ
آن را ﻣﯽدوﺷﯿﺪ .ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﻧﺪوﻧﺰی
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻠﻨﺪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ازﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﺷﻮد .ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﯿﺎﻣﮫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر را رھﺒﺮی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺪوﻧﺰی ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ
دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ھﻠﻨﺪ وارد اﻧﺪوﻧﺰی ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ
اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪوﻧﺰی ﻣﺎل ھﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ھﯿﭻ ﮐﺪام در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات دﯾﮕﺮی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
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اﻣﯿﺮ »دﯾﺒﻮ ﻧﯿﺠﻮرو« و ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﮫﺎب و ﺗﻨﮑﻮ ﻋﻤﺮ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول
ﻣﺒﺎرزان اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﮐﺮده واز ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه آنھﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﮫﺎ و اﺣﺰاب اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺎدی
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺣﺰاب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم
ﻣﺮدم اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺘﻌﻤﺎر ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاز و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ« روی آورد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ھﻠﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼف
اﻧﺪاﺧﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ و ﻣﻨﺤﺮف ﻗﺎدﯾﺎﻧﯿﺖ را ﮐﻪ از ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود از ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰی آورد و ﺑﺮای
اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم آﻏﺎز ﺷﺪ و ژاﭘﻦ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد .در ﺳﺎل  ١٣٦١ھـ اﻧﺪوﻧﺰی ﺟﺰو
ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ژاﭘﻦ ﺷﺪه و ھﻠﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ .دول ﻣﺘﻔﻖ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ
دوم ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽھﺎ وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ژاﭘﻦ از ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاھﻨﺪ
داد .از اﯾﻦ رو ﻣﺮدم اﻧﺪوﻧﺰی ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ژاﭘﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ژاﭘﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .وﻟﯽ دوﺑﺎره ھﻠﻨﺪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ دول اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺎزﮔﺸﺖ) !(١
رھﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪوﻧﺰی از ﺗﻤﺎم ﺟﺰاﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ١٣٦٤ق –
 ١٩٤٥م در ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎر -ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻧﺪوﻧﺰی اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻨﺎم »ﻣﺎﺷﻮﻣﯽ« ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﻠﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
 -١اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ج ١٩؛ ﺗﺎرﻳﺦ آﺳﻴﺎ اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻌﺎﴏ ،ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

اﳌﻌﺎﴏة.

٢٦

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺻﻠﯿﺒﯽ ھﻠﻨﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﮑﻮﻻر از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاھﺎ را از
ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﮫﺎی اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﮐﺮی آنھﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﻼل ھﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺪوﻧﺰی ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺐ روی ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﻠﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪوﻧﺰی را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ
وﻟﯽ ﻣﺠﺎھﺪان ﺣﺰب ﻣﺎﺷﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮﻧﮓ ھﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺟﻨﮓھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺿﺪ ھﻠﻨﺪﯾﺎن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ
اﻧﺪوﻧﺰی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ھﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﺮوﺷﯿﺪ .در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت دﻟﯿﺮاﻧﻪ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻠﺤﺸﻮراﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪوﻧﺰی ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺸﻮر اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ھﻠﻨﺪ در ٧
رﺑﯿﻊ اول  ١٣٦٩ق ٢٧ -دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٤٩م از اﻧﺪوﻧﺰی ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
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ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در ﻣﺼﺮ
) ٤رﺑﯿﻊ اﻻﺧﺮ  ٢٩٧ھـ ق –  ٩٠٩/١٢/٢٤م(
ﻓﺮﻗﻪ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت
ﺧﻮد ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﯾﮏ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﻮی ﺑﻮﺟﻮد آورده و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد را در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻧﺸﺮ دھﻨﺪ .در ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی اﻣﺎم
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ،ﭼﮫﺎر داﻋﯽ داﺷﺖ .دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻐﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺣﻠﻮاﻧﯽ و
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اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و دوﻧﻔﺮ در ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی اﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﯿﻌﯽ .اﯾﻦ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ داﻋﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .وی ﻣﻮﺳﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ
دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ
دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دوی آنھﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ھﻢ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ و ھﻢ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮور ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ!!
ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت داﻋﯿﺎن ﻣﻐﺮب ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و ﺣﻠﻮاﻧﯽ ،اﻣﺎم ﻣﮫﺪی اﻣﺎم
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﺑﺮود و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ دﻋﻮت
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻣﺮدم را ﺑﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ دﻋﻮت دھﻨﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻮرش ﺑﺴﯿﺞ و ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺖ و در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺟﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﺮﺑﺮ ﮐﺘﺎﻓﻪ دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ زھﺪا و ﺗﻘﻮا ﺧﻮد را ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد.
آن ﺑﺮﺑﺮھﺎ ھﻢ او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﻃﺮﻓﺪارش ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﺮاه ﮔﺮوه ﺧﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﺑﺮدﻧﺪ .او در ﺳﺎل  ٢٨٨ھـ
وارد ﻣﻐﺮب ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٩١ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮﺑﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن دﻋﻮت داده
و آنھﺎ را ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﮫﺪی و ﻧﺼﺮت اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوان وی زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺞ و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و از ﺳﺎل
 ٢٩١ھـ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٩٧ھـ ﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺎدی را در ﻣﻐﺮب و
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد .ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی زﯾﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻨﯽ ﻣﺪرار در
ﺳﺠﻠﻤﺎﺳﻪ و ﺑﻨﯽ رﺳﺘﻢ در ﺗﺎھﺮت و ﺑﻨﯽ اﻏﻠﺐ در ﺗﻮﻧﺲ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ .ﭘﺲ از
آن ﻣﮫﺪی از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﺳﻠﻤﯿﻪ ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﻐﺮب آﻣﺪ و ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .وی در  ٤رﺑﯿﻊ اﻻﺧﺮ  ٢٩٧ھـ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وارد ﺷﮫﺮرﻗﺎده
ﺗﻮﻧﺲ ﺷﺪ و از ﻣﻨﺒﺮ ﺟﺎﻣﻊ آن ﺳﻘﻮط ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻨﯽ اﻏﻠﺐ و ﻗﯿﺎم دوﻟﺖ ﺧﻼﻓﺖ
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﻓﺎﻃﻤﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد .وی از ھﻤﺎن روز ﺧﻮد را اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻣﮫﺪی
ﻧﺎﻣﯿﺪ) .(١
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
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وﻓﺎت ﺑﺮﮐﺎی ﺧﺎن؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻐﻮل
) ١٥رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ  ٦٦٥ق ١٢٦٧/١/٢٠ -م(.
ﺑﺮﮐﺎی ﺧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آورده اﺳﺖ .او
اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎی ﺧﺎن)  (٢ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺟﯽ ﭘﺴﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﻣﻐﻮل
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺲ از ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﻨﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آورده اﺳﺖ .ﺑﺮﮐﺎی ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ از ﺷﮫﺮ »ﻗﺮه ﻗﺮوم« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻐﻮﻻن ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ در ﺷﮫﺮ ﺑﺨﺎرا اﺳﻼم
آورد .ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ،ﻗﻠﻤﺮو وﺳﯿﻊ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﭼﮫﺎر ﻓﺮزﻧﺪش
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .اﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻮﺟﯽ داد زﯾﺮا ﺧﻮد
ﺟﻮﺟﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﻣﺮده ﺑﻮد .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻮﺟﯽ را
»اردوی زرﯾﻦ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ھﻤﻪ ﺧﺎﻧﺎت ﻣﻐﻮل ﺗﺎﺑﻊ ﺧﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ در
ﺷﮫﺮ ﻗﺮه ﻗﻮرم -ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارد -اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ  .ھﺮ
ﮔﺎه ﺧﺎن ﺑﺰرگ وﻓﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻐﻮل در ﻗﺮه ﻗﻮرم ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﮐﺴﯽ
 -١اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﳌﻨﺘﻈﻢ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ج  ،١اﻟﻨﺠﻮم

اﻟﺰاﻫﺮة ،اﺗﻌﺎظ اﳊﻨﻔﺎء ،اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻘﺮﻳﺰي.

 -٢رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :أﻃﻠﺲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ج  ،٧اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﻟﻨﺠﻮم

اﻟﺰاﻫﺮة ،ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻳﻮﺑﻴﲔ واﳌﲈﻟﻴﻚ ،اﻟﺴﻠﻮك ،ﻣﻔﺮج اﻟﻜﺮوب.
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دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﺪان ﭼﻨﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎن ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اردوی زرﯾﻦ »ﺑﺎﺗﻮ« ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮﮐﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺑﻮد .در آن ھﻨﮕﺎم
ﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺮﮐﺎی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در آن
ﻣﺮاﺳﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﺷﮫﺮ ﺑﺨﺎرا ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﻼم آورد .ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان ﺟﻮﺟﯽ ﭘﺪر ﺑﺮﮐﺎی »رﺳﺎﻟﺖ دﺧﺘﺮ
ﺧﻮارزم ﺷﺎه« ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮارزﻣﺸﺎھﯿﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ
اﺳﺎرت در آﻣﺪه و ھﻤﺴﺮ ﺟﻮﺟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮﮐﺎی او را در ﻣﻨﺰل ﭘﺪرش دﯾﺪه
ﺑﻮد و از وی ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آن ﻋﺎﻟﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ زود اﺳﻼم آورد.
اﺳﻼم آوردن ﺑﺮﮐﺎی در ﺳﺎل  ٦٤٨ق .ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
و ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻮد.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮﮐﺎی ﺧﺎن در ﺳﺎل  ٦٥٣ق رھﺒﺮ ﻣﻐﻮﻻن اردوی زرﯾﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ
اﺳﻼم آوردن وی ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻐﻮﻻن ارودی زرﯾﻦ اﺳﻼم آوردﻧﺪ .او ﯾﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻮد و ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻤﯿﺖ
ﻣﯽداد او آﻧﻘﺪر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﻻو ﺗﺒﺮا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺮﮐﺎی ﺧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺰرگ ﻣﻐﻮﻟﯽ ،ھﻮﻻ ﮐﻮ -اﯾﻠﺨﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد -داﺷﺖ .ﺑﺮﮐﺎی ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن
ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ھﻮﻻ ﮐﻮ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ وی ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد .ﭘﯿﺮوزیھﺎی وی ﺑﺮ ھﻮﻻ ﮐﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت و ﺷﻮﮐﺖ
ھﻮﻻ ﮐﻮ در ﺑﯿﻦ ﻣﻐﻮﻻن ﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺮع در ھﻮﻻ ﮐﻮ ﺷﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮐﺎی ﺧﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ وﺣﺪت ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و
در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺎن ﺑﺰرگ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازد .از آن ﻃﺮف رواﺑﻂ
ﺑﺮادراﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و رواﺑﻂ
ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯿﺒﺮس ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ داﺷﺖ .وی ﺣﺘﯽ
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ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮﮐﺎی
ﺧﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﺮ ﺿﺮر ﻣﻐﻮﻻن ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺒﺮس از ﺷﺪت
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺎی ﻧﺎم وی را ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻧﮫﺎد .ﺑﺮﮐﺎی ﺧﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﯿﺎت
ﭘﺮ ﺑﺎر ﺧﻮدش ﺧﯿﺮﺧﻮاه اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد .از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﻠﺒﺎ و ﺟﺴﻤﺎ دوﺳﺘﺪار اﺳﻼم ﺑﻮد .وی ﺷﮫﺮ »ﺳﺮای« را ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮد .ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎ را ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ دﻋﻮت
ﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮای ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺮﮐﺎی ﺧﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ در  ١٥رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﺎل ٦٦٥
ھـ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺑﺎﻗﺎ ﭘﺴﺮ ھﻮﻻ ﮐﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد،
درﮔﺬﺷﺖ .ﻟﺬا در ﺣﺎﻟﯽ در ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪارا داﺷﺖ .اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﮫﺪا از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﺑﺎد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

اﻋﺪام اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ
)زﻣﺎن ١٤ :رﺑﯿﻊ اﻻﺧﺮ  ١٣٨٥ھـ –  ١آ ﮔﻮﺳﺖ  ١٩٦٦م(.
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺴﯿﺮ ﻣﺸﮫﻮر »ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن« و ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺐ ﻓﮑﺮی و

اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﺸﮫﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی اﺳﻼﻣﮕﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﺎد ادﯾﺐ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺳﺎل  ١٣٢٤ھـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٩٠٦م.
در روﺳﺘﺎی »ﻣﻮﺷﻪ« از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن آﺳﯿﻮط در ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در
ﺳﺎل  ١٣٣٨ھـ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه رﻓﺖ و در ﺳﺎل  ١٣٥٢ھـ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ادﺑﯿﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎھﺮه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .وی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
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ﻣﮑﺘﺐ ادﺑﯽ »اﻟﻌﻘﺎد« ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻓﺮاﻋﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ در
روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺎدی ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ١٣٦٨ھـ ق ﻣﻄﺎﺑﻖ
١٩٤٨م .وزارت ﻣﻌﺎرف ﻣﺼﺮ وی را ھﻤﺮاه ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﺧﺼﻮص روﺷﮫﺎی آﻣﻮزش و 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 ﮐﻔﯿﻞ وزارت ﻣﻌﺎرف ارﺗﻘﺎء
ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ در ﺳﺎل  ١٣٧٢ھـ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ژوﺋﻦ ،از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد.
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ﻣﺠﻠﻪ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ارﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺰب ﺷﺪ .ﺳﯿﺪ ﻗﺒﻞ از آن ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ھﻤﺪل و ھﻤﻔﮑﺮ ﺑﻮد و ﭘﺮﺷﻮر و ﭘﺮ ﺣﺮارت ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻼم و اﺧﻼق ﺑﻮد و ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .در ﺳﺎل  ١٣٦٧ھـ ﺳﯿﺪ
ﻗﻄﺐ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﮑﺘﺐ ادﺑﯽ »اﻟﻌﻘﺎد« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ از آن ﮐﻨﺎره
ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺳﻼم و ادﺑﯿﺎت و اﺧﻼق و آداب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺸﺮ آن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
ﺷﺪ .ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺧﻮان و اﻟﺪﻋﻮه را ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮد ،در واﻗﻊ ﺳﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﺻﯿﻞ و ﻋﻤﯿﻖ ﻋﻘﺎﺋﺪی را وارد
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم درﺑﺎره اوﺿﺎع
ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ و دوری اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را از روش اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از اﻣﻮر و ارزﺷﮫﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺪﯾﻢ وارد
زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﺘﺎبھﺎ و
رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻣﮫﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ» :ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳍﺬاﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻌﺎﱂ
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ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻻﺳﻼﻣﻲ«)  (١ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺸﻮه
ﮐﺮدن و ﻣﺴﺦ ﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻼم
ﺳﮑﻮﻻر ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت در
ﺗﻼشاﻧﺪ .ﻧﺸﺮ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ در ﺟﮫﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﻦ رﺟﺎل اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ
ﺳﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮫﺮه ای ﺧﺎص و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب )اﻓﺴﺮان آزاد ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪﯾﻮان ﻣﺼﺮ ﭘﺎﯾﺎن داد
و ﺟﻤﮫﻮری ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ( ﺳﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺮ ﺳﺎزش ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا در
ھﻤﺎن ﺳﺎل اول اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ  ١٣٧٤ھـ –  ١٩٥٤م .دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ.
دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ آزاد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ  ١٥ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آن وﻗﺖ ﻋﺮاق ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
ﻋﺎرف در ﺳﺎل  ١٣٨٤ھـ –  ١٩٦٤م .ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آزاد ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در آن
ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﺼﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و در دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﯿﻞ
ﺗﻠﮕﺮاﻓﮫﺎ و درﺧﻮاﺳﺘﮫﺎ از ﺳﻮی روﺳﺎ و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن ﮐﺸﻮرھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ را آزاد ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم از ﻗﺒﯿﻞ اﺑﻦ ﺑﺎز
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻔﺘﯽ ﻋﺎم ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ را ﻋﻔﻮ
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ :ﺛﻮره ﻳﻠﻮي اﻣﺮﻳﻜﻴﻪ )اﻧﻘﻼب آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ژوﺋﻦ( اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛﻮرة ﻳﻮﻟﻮي
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ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺼﺮ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺘﮫﺎ را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺳﯿﺪ در ﺻﺒﺤﮕﺎه روز دوﺷﻨﺒﻪ  ١٤رﺑﯿﻊ اﻻﺧﺮ  ١٣٨٥ھـ ﺑﺮاﺑﺮ
آ ﮔﻮﺳﺖ  ١٩٦٦اﻋﺪام ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻋﺪام از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای در
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از رھﺒﺮی ﻣﺼﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﻠﻪ
ای ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎز ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪا ﺷﮫﺎدت داده ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ در
ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻃﺎﻏﻮت و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ «.ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﻃﺮاف وی ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه،
ﻋﺪه ای در ﺗﻌﺮﯾﻒ از وی ﻏﻠﻮ ﮐﺮده و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ در ﺣﺪ اﻓﺮاط وی را
ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮده و اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ وی دل ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ وی ﺗﻌﺼﺐ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ وی ﺗﻌﺼﺐ دارﻧﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ھﻢ ﯾﮑﯽ از رﺟﺎل اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره وی ھﻢ
ھﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻌﺮوف اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان† ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻼم ھﺮ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ از ﻋﻠﻤﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﻟﻐﺰﺷﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبھﺎی وی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﺧﻮﺑﯽ ھﺎو ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﻐﺰﺷﮫﺎ و ﺧﻄﺎھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﻓﻮاﯾﺪ آنھﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ .و واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی از ھﻤﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی زده ﺷﺪه از ﻗﺒﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ وی را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺘﮫﻤﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎھﻞ ﺑﻮده ،وی از ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻣﺒﺮا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺧﺎﺗﻤﻪ وی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﻃﺎﻏﻮت اﻋﺪام ﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
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دﻟﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﯿﮏ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش از ھﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ اﺣﻮال ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﻋﺎﻗﺒﺖ آنھﺎ آ ﮔﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

وﻓﺎت ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی
)زﻣﺎن ٢٤ :ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ  ١٠٣٨ھـ– ١٩ژاﻧﻮﯾﻪ ١٦٢٩م(.
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﮐﺒﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺘﻤﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻃﮫﻤﺎﺳﺐ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﯿﺪر ﺻﻔﻮی ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺻﻔﻮی ) ٩٠٧-١١٣٥ھـ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﺳﺮان ﻗﺰﻟﺒﺎش )ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی را روی ﮐﺎر
آوردﻧﺪ و ﺑﺪﻧﻪ ارﺗﺶ ﺻﻔﻮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ( ﭘﺪرش را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ﮐﻨﺎر
زده و ﺧﻮد در ﺳﺎل ٩٩٥ھـ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺻﻔﻮی ،ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و داﺋﻤﺎ در ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﻧﺰاع ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺤﺪودی رادر ﺟﮫﺎن
آن روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪوﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺟﮫﺎن آن روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺪر ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻮد ،اوﺿﺎع اﯾﺮان
ﭘﺮﯾﺸﺎن و ھﺮج و ﻣﺮج ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ از ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﭼﻨﺪ زد و ﺧﻮرد ﺑﺮ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ،
ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،داﻏﺴﺘﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
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رﺳﯿﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٩٩٨ھـ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺎھﺪه ای اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﻣﻮﻗﺘﺎ
ﻣﺘﺎر ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن دادن اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ،
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آنھﺎ را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﺒﺎس ﺑﻌﺪازاﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎھﺪه ،ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ازﺑﮏ را ﮐﻪ در
ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﯾﺮان ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻌﺪ از آن ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺑﮑﺎن ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﻣﻤﻠﮑﺖ آنھﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﺰارھﺎی روﺳﯿﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن در ﯾﮏ دوره آراﻣﺶ
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﻧﻮﺳﺎزی وﺗﺠﮫﯿﺰ ﮐﺮده ،ﺧﻮد را
ﻣﮫﯿﺎی 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 ﺷﻮرﺷﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد  -در آن ھﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد -اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﺮد در اﺛﺮ آن ،ﺣﻮادث ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ در ﺑﻐﺪاد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﺒﺎس ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻐﺪاد ﯾﺎ ﺑﺼﺮه را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ،ﺷﯿﻌﻪ ای ﻏﺎﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺼﺐ و دﺷﻤﻦ ﻟﺠﻮج اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺨﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﮫﺎﯾﯽ از اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ اروﭘﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪ .و در ﻣﺴﯿﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ از اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎزات
و ﻋﻄﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺼﺎرا ﻧﻔﻮذ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در دوﻟﺖ
ﻋﺒﺎس داﺷﺘﻪ و از ﭼﻨﺎن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﺘﯽ از ﯾﮏ
دھﻢ آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ﺟﺸﻦھﺎ و اﻋﯿﺎد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
ھﻤﺮاه آنھﺎ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﺮوھﮫﺎی
ﺗﺒﺸﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ در اﯾﺮان دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ
را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
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ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی 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 ﺧﻮد را از ﺣﺪﻗﻪ در آورده و ﮐﻮرﺷﺎن ﮐﺮد .در ﻃﯽ ٤٠
ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی را ﻣﻘﺘﺪر و ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﻃﻮری را ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن و ازﺑﮑﺎن ﺗﺼﺮف
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .از دردﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ وی ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺻﻔﻮﯾﻪ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﺳﻨﺖ،
ﻣﺬھﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪﻧﺪ .دوره وی ﻋﺼﺮ ﻋﻈﻤﺖ و اﻗﺘﺪار ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ٢٤ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ  ١٠٣٨ھـ ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﺎن
) ٢٩ﺟﻤﺎدی اﻻول  ١٣٧١ھـ ٢٤ -ﻓﻮرﯾﻪ  ١٩٥٢م(.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و وﺿﻮح ﺗﻤﺎم ،ﭘﺮده از ﻧﯿﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﮔﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﻤﻼت ﺻﻠﯿﺒﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ آنھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم و ﻋﺮب ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اھﺪاف و ﻧﯿﺎت
ﺷﻮم آنھﺎ ﺑﻠﮑﻪ روﺷﮫﺎ و اﺑﺰاری را ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎت ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
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را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﻧﮫﺎﯾﺖ اھﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ و ﻋﻤﯿﻖ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ) .(١
ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺮب از دﯾﺮ ﺑﺎز از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﻼم ﺗﺎﺑﻊ ھﯿﭻ ﺧﻼﻓﺘﯽ ﻧﺒﻮده ،ﺟﺰ ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ آن را از ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻼﻓﺖ
ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ادرﯾﺴﯿﺎن )ﻧﻮادﮔﺎن ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽس( و ﺳﭙﺲ
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن و ﻣﺮاﺑﻄﻮن و ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ و ﭘﺲ از آنھﺎ ﺑﻨﯽ ﻣﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺶ -ﻣﻐﺮب
ﻋﺮﺑﯽ – ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﺪیھﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ و
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ آﻧﺠﺎ را اﺷﻐﺎل و ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻌﺪیھﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
اﻣﻮال و داراﯾﯽھﺎی آنھﺎ را در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن
دﯾﮕﺮ از ﺧﻮد ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ وی در دوران اﺷﻐﺎل آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﮫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان را ﺳﺮﮐﻮب و از وﻗﻮع آنھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان
ﻓﺮاﻧﺴﻮی راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺻﻒ ﻣﺠﺎھﺪان و
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺳﻤﺎع
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ وی اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻟﺬا ھﻨﮕﺎم
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎن و رھﺒﺮان ﻣﺒﺎرز ﻣﻐﺮﺑﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و
در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .وی از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ و رھﺒﺮان آن
از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻠﻮ و ﻓﺎﺳﯽ و ﻃﺎھﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .و ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی آنھﺎ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم در ﺳﺎل  ١٣٥١ھـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﮔﺴﺘﺮده
 -١ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ج  ، ١٤اﻟﻈﻬﲑ اﻟﱪﺑﺮي ،اﳌﻌﺠﺰة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
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ای را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل آﻏﺎز ﮐﺮد .و از ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﻋﺪهھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﻌﻼوه وی ﺳﻔﺮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻗﯿﺎم اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺶ آﻏﺎز
ﮐﺮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺮاﮐﺶ ژﻧﺮال »ژوان« اﻓﺴﺮی ﺧﺸﻦ و ﺗﻨﺪ ﺧﻮ و
ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز ﺑﻮد؛ ﮐﯿﻨﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و
اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺮاﮐﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .وی از
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎء دﯾﻮان ﻣﻠﮑﯽ را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮده و ﺣﺰب
اﺳﺘﻘﻼل را ﻣﻨﺤﻞ و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻼوه
ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ .و او را ﺑﯿﻢ داد ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺷﺮوط را ﻧﭙﺬﯾﺮد او را از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد ﺧﻠﻊ و از ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و ﺗﮫﺪﯾﺪات ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪ و از روﯾﮑﺮد
داﺋﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺷﮫﺮھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺶ
را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﮫﺎی ﺧﻮد ﻗﺼﺮ ﺷﺎه را
در  ٢٩ﺟﻤﺎدی اﻻول ﺳﺎل  ١٣٧١ھـ –  ٢٤ﻓﻮرﯾﻪ  ١٩٥٢م .ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮد
درآورده و ﺑﺎ زور اﺳﻠﺤﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺠﻢ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی آنھﺎ
را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻋﯿﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رخ داد .در آن ﺣﺎدﺛﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل
 ١٣٦١ھـ  ١٩٤٢-م .ﻗﺼﺮ ﻣﻠﮏ ﻓﺎروق را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را وادار ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا »اﻟﻨﺤﺎس« ﻃﺮﻓﺪار اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﻠﮏ ﻓﺎروق وی
رااز ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﻌﺰول ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com
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ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻮرﺳﮑﯽﻫﺎ )ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ(
) ٢٣ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ  ١٠١٨ﻫـ –  ٢٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٦٠٩م(.

ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺷﮫﺮ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺮدن
اﺟﺒﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آنھﺎ از
ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ و روش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﮫﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺷﺪن ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻃﺒﻘﻪ
ای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﺳﮑﯽ ﯾﺎ اﻋﺮاب ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه اﺟﺒﺎرا
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ در ﺧﻔﺎ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ھﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺸﯿﺸﺎن و ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ .ﻟﺬا در دادﮔﺎهھﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ
ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ
آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮرﺷﮫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺷﺪ .و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺷﻮرش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪه از ﺳﺮ اﺧﻼص
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﻼم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را از ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ھﻤﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن از ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ھﻨﻮز اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ را اﺻﻼح ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارﺷﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻓﺎس ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺮب ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ وی را ﺑﺮای
ھﺠﻮم ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن »ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺳﻮم« ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﺰرﮔﺎن
ﮐﺸﻮر و ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و در ﺧﺼﻮص راھﮑﺎر ﻻزم در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ .رھﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﮑﺸﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
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را ﺑﮑﻨﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪه ای ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ را دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪ
وﮔﺮوھﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮده در درﯾﺎ ﻏﺮق ﮐﻨﻨﺪ و
ﻋﺪه ای ھﻢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻨﺪقھﺎﯾﯽ ﺣﻔﺮ ﮐﺮده و آنھﺎ را در آﺗﺶ
ﺑﺴﻮزﻧﺪ!! در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻐﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اول
ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ھﻤﻪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ و ﻋﺮبھﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه در  ٢٣ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ  ١٠١٨ھـ ق –  ٢٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٦٠٩م.
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه اﻣﻮال و اﻣﻼ ک آنھﺎ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪ
و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد ،ﻓﻮرا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ) .(١
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺳﻌﻮد ،ﺣﺠﺎز را ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ
) ٢٥ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ  ١٣٤٤ﻫـ  ٢٧-ژاﻧﻮﯾﻪ  ١٩٢٦م (.
در ﺳﺎل  ١٩١٤م ١٣٢٣ – .ه .ق دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل
ﺳﻌﻮد را 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 زﻣﺎن ﺣﺠﺎز را ھﻢ آل ﺳﻌﻮد ﺗﺼﺮف
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺼﺮ آنھﺎ را از آﻧﺠﺎ ﻋﻘﺐ راﻧﺪ(.
ﻟﺬا ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺣﺎﺋﻞ ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف آل رﺷﯿﺪ ﺑﻮد ﺣﻤﻠﻪ ورﺷﺪ و
 -١دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﳏﻨﺔ اﳌﻮرﺳﻜﻴﲔ ،ﻧﻔﺢ اﻟﻄﻴﺐ.
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ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ آل رﺷﯿﺪ آنھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ
داد و ﺷﮫﺮ را ﮔﺸﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺗﺼﺮف ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﮫﻪ دﯾﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺳﻌﻮد را
در اﻧﻈﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .در آن ھﻨﮕﺎم ﺣﺠﺎز در ﺗﺼﺮف ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﮐﻪ اﯾﺎم ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺑﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻮرش ﮐﺮده و اﻧﻘﻼب ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﺣﺠﺎز ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ھﻢ وی را ﺑﺎ وﻋﺪه دروﻏﯿﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﮫﺬا
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ روﯾﺎی ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺷﮫﺮھﺎی ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﺎل  ١٣٣٧ھـ ﺑﻪ
ﺷﮫﺮ »ﺗﺮﺑﺖ اﻟﻤﻮﻗﻊ« ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺳﭙﺎه وی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
آن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ ای ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ١٣٤٣
ھـ ق ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﮫﯿﺰ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ را آﻏﺎز ﮐﺮد
وﻟﯽ ﻣﺠﺪدا ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺴﺮش ﻋﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ وی ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎ دو ھﺠﻮم ﭘﯽ در ﭘﯽ ،در
ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٤٤ھـ ق ﻋﻠﯽ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آل ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺮﻓﺎء ﺣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و در  ٢٥ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٧ژاﻧﻮﯾﻪ
 ١٩٢٦م .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺠﺪ و ﺣﺠﺎز و ﺗﻮاﺑﻊ آنھﺎ ﺷﺪ) .(١
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com
 -١رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ج  ،٨اﻃﻠﺲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم.
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ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﻟﺲ
)زﻣﺎن ١٢ :رﺟﺐ ﺳﺎل  ٤٧٩ھـ(
ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺣﯿﺎت دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﻟﺲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ،ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
ﻗﺮن ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺸﺖ؛زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮﯾﺎن
اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺳﻘﻮط ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻋﮫﺪ ﺟﺪﯾﺪی
در اﻧﺪﻟﺲ ﯾﻌﻨﯽ دوره ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ آﻏﺎز ﺷﺪ .در آن دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺎره ﭘﺎره ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دوﻟﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و در رأس ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ
ﻓﺮد ﺳﻮدﺟﻮ و ﺣﺮﯾﺺ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ در واﻗﻊ از ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
دﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ از ﺷﺮاﻓﺖ و ﮐﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﻼم ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ در اﻧﺪﻟﺲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ از ﻣﺮدم ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه
آورده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮫﺎ ﺻﺮف ﻋﯿﺎﺷﯿﮫﺎ و
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽھﺎی اﯾﻦ ﺣﮑﺎم ﻣﯽﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮﮐﺪام در ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و
دوﺳﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺗﺮﺳﻮ و
ذﻟﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ »آﻟﻔﻮﻧﺴﻮی
ﺷﺸﻢ« ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ،ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ از وی ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﺎری ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ!!
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اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زار و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪﻟﺲ وﺟﻮد
داﺷﺖ؛ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن اﺳﻼم از اﻧﺪﻟﺲ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮزھﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس!! ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی اﻧﺪﻟﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ راه اﻧﺪازد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﺮق در ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺧﺒﺮی و ﺳﺮﮔﺮم
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در آن ﻃﺮف آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد و از ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ ﻧﯿﺮو ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺎﮔﮫﺎن
اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻮس ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﺻﺪا
درآورد .ﺟﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ در ﺳﺎل  ٤٧٨ھـ ق ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺷﮫﺮ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ )ﺗﻮﻟﺪو( ﮐﻪ ﺷﮫﺮی ﺑﺰرگ و
آﺑﺎد ﺑﻮد را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد .اﯾﻦ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن
دھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ .دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﺮ
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ،ﻣﺤﺮک و ﻣﺸﻮق اﺻﻠﯽ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺮای راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺘﯽ در ﻣﺸﺮق ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو
ﻗﺮن ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ اﻧﺪﻟﺲ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ وارد دور ﺗﺎزه ای ﺷﺪ.
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﯿﺰش ﺑﺰرگ ﺻﻠﯿﺒﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ و ﺧﺎﺻﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ داﺷﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .اﯾﻦ اوﺿﺎع ،ﺣﺴﺎﺑﯽ
آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ را ﺑﻪ ﺷﻮق آورده ﺑﻮد و ﻟﺬا ھﻨﻮز از ﺗﺼﺮف ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ دوﺧﺖ و دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت آن را آﻏﺎز
ﮐﺮد .در ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ ھﺪف ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ
اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ،ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﻧﻮﺷﺖ و از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ وی
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ .و ﮐﻮﺷﯿﺪ وی را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
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در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻨﺎه ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻋﮫﺪه ھﻤﻪ اﻣﺮای اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺮق ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﺧﺎﺻﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎد ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﯿﺮ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﺮد .و ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮد ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺳﻘﻮط آن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺳﺮزﻧﺸﻨﺪ .ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎد ﺣﺎﮐﻢ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ او
ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﮫﺮ ﺧﻮد از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از
ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد در آﻧﺴﻮی درﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ و رھﺒﺮ آنھﺎ ﯾﻌﻨﯽ
»ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ او را از ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ،ﺟﻤﻠﻪ ای ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ وی ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻮﭘﺎن ﺷﺘﺮان در ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﮐﮫﺎی ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ را ﺑﭽﺮاﻧﻢ«.
ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ادھﻢ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم وی ﮐﻪ در اوج ﭘﯿﺮوزی و
ﻗﺪرت و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﻮم و ﻋﺸﯿﺮه و ﻋﻠﻤﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ.
ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ و زاری اﻧﺪﻟﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ
داد .ﻓﯽ اﻟﺤﺎل در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻔﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﮫﺎد
ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد .ھﺰاران ﻣﺠﺎھﺪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه
ﻋﻈﯿﻢ از درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم آرام
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺎک اﻧﺪﻟﺲ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪ آن ﺳﺠﺪه ﮐﺮد .اﺧﺒﺎر ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎه
ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ رﺳﯿﺪ و او ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از
ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
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و راھﯽ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺷﺪ .ﺳﯿﻞ داوﻃﻠﺒﺎن از ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻣﻘﺮ ﭘﺎپ ﺑﻪ
ﺳﻮی وی ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺎھﯽ ﮔﺮان ﺑﺮ وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪ .دو ﺳﭙﺎه آﻣﺎده
ﭘﯿﮑﺎری ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺷﺪﻧﺪ.
دو ﺳﭙﺎه در دﺷﺖ زﻻﻗﻪ در دو ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪ وادی ﯾﺎﻧﻪ )ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﻃﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ای ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم از آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ
ﺑﺪھﺪ و ﯾﺎ آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﺷﻮد آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﺎ ﻏﺮور و ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﺋﯽ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺗﻌﯿﯿﻦ روز ﺟﻨﮓ ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ .از اﯾﻦ رو ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ای ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ» :ﻓﺮدا روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﭘﺲ
ﻓﺮدا روز ﺷﻨﺒﻪ ،ﻋﯿﺪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮان و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاران دوﻟﺖ ﻣﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز از آنھﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ .ﭘﺲ روز
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد «.اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻋﺼﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ
داده و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ »ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وی
ﻧﯿﺮﻧﮓ زده ﻟﺬا ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺻﺒﺤﮕﺎه روز ﺟﻤﻌﻪ ) ١٢رﺟﺐ ﺳﺎل  ٤٧٩ه( ﻗﻮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ دادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪ وﻟﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﻮد را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎد دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اوج آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .دو ﺳﭙﺎه در ﭘﯿﮑﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﻮﻟﻨﺎک درﮔﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﭙﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ از ﻗﻮای اﻧﺪﻟﺲ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻗﺪری
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ
ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﮐﻢ ﺗﻌﺪاد
ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﮐﻪ زﺧﻢھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮداﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
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ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﻨﻮز ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮاﺑﻄﻮن وارد ﺻﺤﻨﻪ ﭘﯿﮑﺎر
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﻧﻘﺸﻪ آنھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی آنھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮده و آنھﺎ را در ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ
ﮔﺎزاﻧﺒﺮی درﻣﯿﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪ.
درﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺳﭙﺎه )ﻣﻮﺧﺮه(
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺨﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﺮاه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ از آﻧﭽﻪ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎھﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،آ ﮔﺎه
ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ آن را از ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت دھﺪ وﻟﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻗﻮای ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺗﺼﺎدم ﮐﺮد .دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﮫﺎر ھﺰار
ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﻏﻨﺎ« ﺑﻮده ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺘﮫﻮر و دﻟﯿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻨﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﺧﻨﺠﺮ و ﺗﯿﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه رﻋﺐ و
وﺣﺸﺖ زﯾﺎدی در دل ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنھﺎ را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺧﻨﺠﺮی در ران او ﻓﺮو ﺑﺮد
ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﻟﻨﮕﯿﺪ .آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺧﻮد روﺑﻪ ﻓﺮار
ﻧﮫﺎد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺻﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ رﺳﯿﺪ .ھﻤﯿﻦ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار
ﺟﻨﮕﺠﻮ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد!!
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻗﺮن دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در
اﻧﺪﻟﺲ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد .اﯾﻦ از ﻇﺮاﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ
و در ﺑﻼد ﺷﺎم ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﯾﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و
آنھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد و در ﻣﻐﺮب ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ
آنھﺎ اﯾﺴﺘﺎد وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮫﺮت ﻋﺎﻟﻢ ﮔﯿﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺸﺮق ،ﺷﮫﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻐﺮب را
در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ در ﻧﺠﺎت
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎد ھﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﺮداران
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻨﮓ ،ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮد را ﺗﺎ آزادی ﺷﮫﺮ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ اداﻣﻪ ﻧﺪاﻧﺪ و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﮫﺪم ﮐﺮدن ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،
ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

اﺣﯿﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻫﺮه
)زﻣﺎن ١٣ :رﺟﺐ ٦٥٩ھـ(
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﯿﺮوز ﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻐﻮﻻن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ای
دردﻧﺎک ﺷﺪه و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .و اﻣﯿﺮ ﺑﯿﺒﺮس ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﻟﻈﺎھﺮ ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ.
و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﺑﺪﺳﺖ آورد و اﯾﻦ
ﺑﯿﺒﺮس ھﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻗﻄﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻻﺑﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در
اﺑﺘﺪای ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .در ھﻤﺎن
ﻣﺎھﮫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﻮرش داﺧﻠﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی دﻣﺸﻖ و ﺣﻠﺐ و ﻗﺎھﺮه
روﺑﺮو ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﯿﺒﺮس ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از اﯾﻦ ﺷﻮرﺷﮫﺎ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را ﺷﺮﻋﯽ ﺟﻠﻮه دھﺪ.
او ﻣﺪﺗﮫﺎ در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺣﯿﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در
ﺳﺎل ٦٥٦ھـ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
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او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را اﯾﻨﮏ ﻧﻪ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺎھﺮه
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﻓﺎﯾﺪه
ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ داﺷﺖ .اوﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ
ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﻐﻮﻻن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آنھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داه ﺛﺎﻧﯿﺎ اﺣﯿﺎی ﺧﻼﻓﺖ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ھﻮﻻ ﮐﻮﺧﺎن ﻣﻐﻮل در ﺑﻐﺪاد ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای
ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﯿﺒﺮس ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﺑﻨﺎم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ
اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮی ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن در ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه دﻋﻮت ﮐﺮد .در ورودی ﺷﮫﺮ ﻗﺎھﺮه ،ﺑﯿﺒﺮس
اﻣﯿﺮان ،وزﯾﺮان ،ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻗﺎﺿﯿﺎن و ﻣﻌﺘﻤﺪان ﺷﮫﺮ و ﺣﺘﯽ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮارت و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ .ﺟﺸﻦ ﻣﻔﺼﻠﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺷﻤﻌﮫﺎ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﯾﺎد اﯾﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ را زﻧﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .در روز
 ١٣رﺟﺐ ﺳﺎل  ٦٥٩ھـ ﺑﯿﺒﺮس ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻣﯽ در ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﯿﺎن و
ﺑﺰرﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﺑﺰرگ ﻋﺰﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ
اﻣﯿﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺣﻤﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﻣﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻟﻘﺐ
دادﻧﺪ و او ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ »دﯾﺎر ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و ﺑﮑﺮ و
ﺣﺠﺎز و ﯾﻤﻦ و ﻓﺮات و ھﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ« را
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯿﺒﺮس ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮد .و ﺑﻌﻼوه وی را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺴﯿﻢ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻣﻠﻘﺐ ﮐﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺒﺮس ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ردای ﺷﺮﻋﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺪﺳﺖ آورد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺑﯽ را
ﺑﺪﺳﺖ آورد .وﻟﯽ ﻧﻪ ﺧﻼﻓﺖ و ﻧﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﺧﻼﻓﺖ ﭼﯿﺰی
ﻧﺼﯿﺐ آنھﺎ ﻧﺸﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻤﯽ ﺑﻮد وﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺸﺎن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
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ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺤﺠﻮر ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای او ﺑﻮد ﮐﻪ
روز ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮای او دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
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ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻟﺪران

) (١

)زﻣﺎن ٢ :رﺟﺐ ﺳﺎل  ٩٢٠ھـ(
ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل  ٥٦٧ھـ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮐﺪام از
ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺪادﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻓﮑﺎر و ﺣﺎﻣﯽ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﺎم دوﻟﺖ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل اﯾﺮان ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪا ﺑﻨﺪه ﺑﻪ
ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ،ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ و ﺷﻌﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .و
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی در ﺳﺎل  ٩٠٧ھـ ق ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺗﺼﺮف و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم
اﯾﺮان اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﯿﻌﻪ ای ﻏﺎﻟﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو
ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﺳﻨﯽ را ﮐﺸﺖ و ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻗﺒﯿﻠﻮی ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﻤﺎن ﻗﺰﻟﺒﺎش )ﮐﻪ در آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ در
ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .وی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻣﺬھﺐ
ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺪان ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ
 -١ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ،ﺳﻼﻃﲔ آل ﻋﺜﲈن ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ ج٨

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻔﻮﻳﺔ.
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داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺗﻌﻈﯿﻢ وی را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪﺧﻮ و آﺗﺸﯿﻦ
ﻣﺰاج ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺻﺪد ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮد ﻟﺬا
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ را در ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی ﻣﺠﺎور اﯾﺮان ھﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﺪ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر او را رو در روی ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﻗﺮار داد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ آ ﮔﺎه ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯿﺎن در آن دوران از ﺷﺪت ﮐﯿﻨﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎری در ﺻﺪد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره و ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ رﺳﻮل اﮐﺮم
)ص( ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را رﺑﻮده وﺑﻌﺪآﻧﺮا ﺑﺎ ﺷﮫﺮ ﻗﺪس ﻣﻌﺎوﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ از دﺳﯿﺴﻪھﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ .ﻧﺎﻣﻪھﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﯿﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی و »آﻟﺒﻮﮐﻮک« -درﯾﺎﻧﻮرد ﻣﺸﮫﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ -ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ و ﺧﺎﺻﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﻟﮑﻪ دار ﮐﺮده
اﺳﺖ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ
زده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﯾﺎووز )ﻣﮫﯿﺐ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺑﺮادران وی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﻄﺮ ﺻﻔﻮﯾﺎن
و ﻣﺘﺤﺪان ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ آﻧﮫﺎﮐﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺮزھﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﻮدﻧﺪ را درک ﮐﺮد .او
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺸﯿﻊ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮاق و آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺎﺟﻞ و ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﮐﻪ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﺑﻪ زودی ﺟﻨﮓ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ و ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﺸﻦ و ﺗﮫﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﻠﯿﻢ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را
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ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﺮک ﺗﺸﯿﻊ و ﺧﻮدداری از آزار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف ﺧﻮد اﺻﺮار ورزﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
رﯾﺸﺨﻨﺪ و اﺳﺘﮫﺰاء ﺳﻠﯿﻢ ﻣﻘﺪاری ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﺑﺮای وی ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻮدت را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ« و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
از اﯾﻦ رو ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯽ ﻣﮫﯿﺐ و ھﻮﻟﻨﺎک ﺑﺎ ﺻﻔﻮﯾﺎن آﻣﺎده
ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻔﻮی در آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﮐﺮده و ھﺰاران ﻧﻔﺮ از آنھﺎ را ﮐﺸﺖ زﯾﺮا آنھﺎ را ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ »آق ﻗﻮﺑﻮﻧﻠﻮ« -ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﻏﺮب اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ -را دﻋﻮت ﮐﺮده و او
را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ وی ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی
ﻗﺼﺪ دارد ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ﺗﺎ ﺳﭙﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺮﻣﺎ و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ دﺷﺖ ﯾﺎس ﭼﻤﻦ در
ﻣﺮز آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮه
ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن رواﻧﻪ اﯾﺮان ﮐﺮد و ﺑﻪ دﺷﺖ ﭼﺎﻟﺪران )در ﻣﻐﺮب
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ( رﺳﯿﺪﻧﺪ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻃﺮاف را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﺳﭙﺎه
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ٢رﺟﺐ  ٩٢٠ھـ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎ
ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ھﻤﭽﻮن ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﭙﺎه ﺻﻔﻮی ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻﻔﻮف
آنھﺎ را از ھﻢ 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 ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن
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ﭘﯿﺮوزی در ﭼﺎﻟﺪران ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد و ای ﮐﺎش ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ ﺑﺮ اﻧﺪازی دوﻟﺖ
ﺻﻔﻮی اداﻣﻪ ﻣﯽداد وﻟﯽ آن دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه وی ﺟﻨﮓ در ﺳﺮﻣﺎی
ﺳﻮزﻧﺎک آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق و دﯾﺎرﯾﮑﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﺎک
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﻣﺬھﺐ ﺳﻨﯽ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺬھﺐ
ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﺮده از رواﺑﻂ ﭘﻨﮫﺎن و آﺷﮑﺎر ﺻﻔﻮﯾﺎن
ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ آنھﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﺮ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در آن زﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﻮیھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺼﺮف و
ﺑﺮ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ راھﮫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺳﯿﻄﺮه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺳﻘﻮط ﯾﺎﻓﺎ )ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ(
) ٧رﺟﺐ  ١٣٦٧ﻫـ –  ١٤ﻣﻪ  ١٩٤٨م(
ﺑﻨﺪر ﯾﺎﻓﺎ ،ﺷﮫﺮی ﻋﺮﺑﯽ و زﯾﺒﺎ و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ در
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﭘﺮورش و ﺗﺠﺎرت ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺷﮫﺮت ﻓﺮاوان دارد .ﯾﮫﻮدﯾﺎن
ﭘﺲ از ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎص ﯾﮫﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻞ آوﯾﻮ در آن ﺷﮫﺮ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩١٤م –  ١٣٣٣ھـ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎزل آن از  ١٥٠واﺣﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ
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و ﺑﯽارزش ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ورود اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ،آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮﮐﮫﺎی
ﯾﮫﻮدی ﻧﺸﯿﻦ در اﻃﺮاف ﯾﺎﻓﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در ﻣﺤﺎﺻﺮه آنھﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در
ﺳﺎل ١٩٤٧م .ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﺿﺪ اھﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ٦٠
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از آن اھﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺎ از ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی
ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﺧﻮاﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮫﺮﺷﺎن دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺧﻮاب
ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾﻮرش ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮫﺮ ،ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ:
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی :اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻘﻠﺐ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ دﻓﺎع :اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﺧﻄﻮط دﻓﺎﻋﯽ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮده و
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻠﺤﻪ ،آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن :اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎھﺪان ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺟﺒﮫﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎط ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم و ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺸﻨﮓ و ﻣﯿﻦ :اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻤﺐ و ﻧﮕﻪ داری
اﺳﻠﺤﻪھﺎ و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﻓﺸﻨﮓ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮب و روﺣﯿﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻟﯽ ،ﺷﮫﺮ از
ﮐﻤﺒﻮد اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻤﺎت در رﻧﺞ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﻓﻘﻂ  ٢٨٤ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ
داﺷﺘﻨﺪ و  ٥٤٠ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺳﻼﻣﻪ وﻇﯿﻔﻪ دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ
را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﯾﺎﻓﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﻣﺸﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﺮدم ﯾﺎﻓﺎ ﺑﯿﻦ آﺗﺶ ﯾﮫﻮدﯾﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ وﺿﻌﻒ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﮐﻤﯽ
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ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﯾﺎﻓﺎ ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ از روﺳﺎی
ﻋﺮب ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻟﺒﻨﺎن وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و اﻟﺒﺘﻪ آن ﮐﺸﺘﯽھﺎ ھﻢ
ھﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ٧
رﺟﺐ  ١٣٦٧ھـ –  ١٤ﻣﻪ  ١٩٤٨م ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺻﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﯾﺎﻓﺎ؛ ﺷﮫﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﯾﮫﻮدی وارد ﺷﮫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت و اﺳﺎرت ﻣﺮدم اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺣﺪود ٧٧٠٠
ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﮫﺮھﺎو ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
) ١٧رﺟﺐ  ١٣٥٨ﻫـ ق –  ١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٩م(.

اﻣﭙﺮاﻃﻮر آﻟﻤﺎن »وﯾﻠﮫﻠﻢ« در دﯾﺪارش ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دوم-
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣١٤ھـ در ﺷﮫﺮ دﻣﺸﻖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺳﯿﺼﺪ
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﮫﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ آﻟﻤﺎن ،اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻋﻼم ،آﻟﻤﺎن از ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ اروﭘﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و از داﯾﺮه ﻧﺰاع داﺋﻤﯽ ﺑﺎ
اﺳﻼم و اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻗﺪرﺗﮫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﻘﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺤﺮف را ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ
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اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ زودی ھﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺣﺪود  ٢٥٠٠٠ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود  ٧ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽداد از ﺧﺎک آﻟﻤﺎن ﺟﺪا
ﮐﺮده و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﺰاس و
ﻟﺮن را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ دادﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﯿﻦ »ﺳﻮدت« را ﺑﻪ ﭼﮏ اﺳﻠﻮاﮐﯽ
دادﻧﺪ و ﻟﮫﺴﺘﺎن ھﻢ ﺑﻨﺪر داﻧﺰﯾﮓ آﻟﻤﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار داد ورﺳﺎی در ﺳﺎل  ١٩١٩م .ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول در ﮐﺎخ ورﺳﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
آ ﻟﻤﺎن ھﻨﮕﺎم اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ٢٠» .ﺳﺎل دﯾﮕﺮ دوﺑﺎره ھﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ«.
دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر ﺟﻨﮓ اول ﺟﮫﺎﻧﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در
ﺳﺎل  ١٣٤٢و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از ﻧﻘﺸﻪ ﺟﮫﺎن ﺣﺬف ﺷﺪ و از دل آن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﺳﮑﻮﻻر و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎم »ﺗﺮﮐﯿﻪ« زاده ﺷﺪ .از آن ﭘﺲ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وزﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻟﻤﺎﻧﮫﺎ ھﻢ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓ
اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﻗﺪرت
ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آب رﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﻮی ﺑﺎز آورد.
ﺑﻪ زودی ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺎھﺪ ﻇﮫﻮر ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺖ و
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد .آن ﻓﺮد »آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول درﺟﻪ
ﮔﺮوھﺒﺎﻧﯽ داﺷﺖ .او دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری آﻟﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ وی ﺑﻪ ﺣﺰب ﻧﺎزی )ﺣﺰب
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن( ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﺣﯿﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری و ﺳﯿﻊ
آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋاد ژرﻣﻦ )آرﯾﺎ( را داﺷﺖ .ھﯿﺘﻠﺮ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﺰم و
اراده آھﻨﯿﻦ ﻟﺬا در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٩٣٣ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ و ﺻﺪر
اﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﺷﺪ.
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اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺒﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻮادث اروﭘﺎ ﻣﯽداد .زﯾﺮا ﺑﻪ زودی ھﯿﺘﻠﺮ
ﭘﯿﻤﺎن ورﺳﺎی را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﺻﻒ ﻣﺘﺤﺪان اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﯾﮏ ﻣﻌﺎھﺪه درﯾﺎﯾﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﻣﻌﺎھﺪه دﯾﮕﺮی در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ
ﺷﻮروی و ﻟﮫﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮدت را از ﭼﮏ و اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺖ.ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺣﯿﻪ »رﻧﺎﻧﯽ« در ﻣﺮز آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدو در ﺳﺎل
 ١٩٣٩از ﻟﮫﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر »داﻧﺰﯾﮓ« را ﺑﻪ آﻟﻤﺎن واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
ﻟﮫﺴﺘﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ای ﺷﺪ ﺑﺮای ھﯿﺘﻠﺮ ﮐﻪ در  ١٧رﺟﺐ ١٣٥٦
اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٩ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮق آﺳﺎ ،ﻇﺮف  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎک ﻟﮫﺴﺘﺎن را
اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﺤﺪ از آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﮫﺴﺘﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ
ﺑﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺟﻨﮓ ﻓﻘﻂ در اروﭘﺎ ﺑﻮده و دﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻟﺬا
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺛﺮ آن آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در اﺻﻞ ھﯿﭻ ﮐﺎره ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻘﺪم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم اﻋﺰام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮا در
آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آنھﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻋﺰام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ،
ﮔﺮداﻧﮫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪی را در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﻨﮓ ﻓﺮارﻣﯽ دادﻧﺪ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮاﮐﺶ و ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ آﻓﺮﯾﻘﺎ رادر ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ وا ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻼوه ﺧﻮد ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ
ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﺷﺪ .ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮ و ﻟﯿﺒﯽ و
ﺗﻮﻧﺲ ،ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ھﻮﻟﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮدھﺎ ﺑﯿﻦ آﻟﻤﺎن و ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
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در اﺛﺮ آن ﺧﻮن ھﺰاران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﺴﺎرﺗﮫﺎی
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی آنھﺎ وارد آﻣﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوﺗﮫﺎی آنھﺎ ﻏﺎرت ﺷﺪ .و
داراﺋﯽھﺎی آنھﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ دﺧﻠﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ در
اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ،
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮد .دردﻧﺎک ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﻮادث ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز اﻓﺘﺎد.
رھﺒﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮری؛اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﻔﻘﺎز را ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ
آﻟﻤﺎﻧﮫﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت ﺗﻤﺎم آنھﺎ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮد .و ﯾﺎزده ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
از آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دور اﻓﺘﺎده ﺳﯿﺒﺮی در ﺷﻤﺎل ﺷﻮروی و ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﭼﯿﻦ ھﻢ ،ھﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم آﻧﮑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ رﻧﺠﯽ وﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد و
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ  ٥٤ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ آنھﺎ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ
) ٧رﺟﺐ  ١٣٦٧ﻫـ –  ١٤ﻣﻪ  ١٩٤٨م(.
آن روز ،ﺳﯿﺎه ﺗﺮﯾﻦ و دردﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ روز در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود و در ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .روزی ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی
ﻣﻘﺪس ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از دﺳﺖ رﻓﺖ و اﯾﻦ ﺧﻨﺠﺮ ﻣﺴﻮم در ﻗﻠﺐ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
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ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﺟﮫﺎن اﺳﻼم روﺋﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ اﻓﻌﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻼده ای ﮐﻪ ھﯿﭻ
راه ﻓﺮاری از آن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای آزاد ﺳﺎزی ﻣﻘﺪﺳﺎت در ﺑﻨﺪ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺐ ﭘﺲ از آن روز ﺳﯿﺎه ھﻨﻮز ﺑﺮ ﻗﻠﻮب ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻮادث اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای
دردﻧﺎک را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ
و ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و دﺳﯿﺴﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ از دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده و در آن روز ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ اوراق ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺸﻮر ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻼﺷﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن و ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﯾﮫﻮدﯾﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺟﮫﺎن در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ
ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﺑﻨﺎم »داوﯾﺪ روﺑﯿﻨﯽ« ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
ﮐﺸﻮری ﺑﺮای ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ،
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎ ﭘﺎرت در ﺣﯿﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ ﻋﮑﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل ١٢١٤ه –
 ١٧٩٩م .از ﯾﮫﻮدﯾﺎن دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و او ﯾﮫﻮدﯾﺎن را
وارﺛﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﭘﺲ از آن ﺗﻼﺷﮫﺎی »ﺣﺎﯾﯿﻢ ﻣﻮﻧﺘﻔﯿﻮر«
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﺧﺎﺧﺎم »ﮐﺎﻟﯿﺸﺎر« و »ﻣﻮﺳﯽ ھﻨﯿﺲ« از آﻟﻤﺎن در اداﻣﻪ آن ﮐﻮﺷﺸﮫﺎ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ھﻨﯿﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﺷﮫﺮﮐﮫﺎی
ﯾﮫﻮدی در اراﺿﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺧﯿﺮا ﺗﻼش ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ
اﻃﺮﯾﺸﯽ »ھﺮﺗﺰل« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دوم ،اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﯾﮫﻮد در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ راﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻼﺷﮫﺎی ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اراﺿﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺳﻠﻄﺎن
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﭘﺎزل ﺳﻮﺋﯿﺲ در ﺳﺎل  ١٨٩٧م
ﮐﻨﮕﺮه ای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .در آن ﮐﻨﮕﺮه آنھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺮای
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻧﯿﻞ ﺗﺎ ﻓﺮات اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺮ را از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ:
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دوم را در ﺳﺎل  ١٣٢٧ھـ –  ١٩٠٩م ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی –ﻃﺮﻓﺪاران ﻏﺮب -از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺰب اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﻗﯽ را در ﮐﺸﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در رأس اﻣﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮ ﻣﮑﻪ را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ١٣٣٥ھـ –  ١٩١٦م ﺑﺮ
ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ١٣٣٦ه ١٩١٧ -م ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻟﻨﺒﯽ ،ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس را اﺷﻎ ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ آﻟﻨﺒﯽ آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮫﻮر را ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »اﻣﺮوز
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ« ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ در آﻣﺪ.
در ھﻤﺎن ﺳﺎل  ١٩١٧اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮫﺎن ﻋﺮب ﯾﺎ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺮد
ﺑﯿﻤﺎر اروﭘﺎ –اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ -از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮار داد ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
رﺳﯿﺪﻧﺪ.
در ھﻤﺎن ﺳﺎل  ١٩١٧م وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ »ﺑﺎﻟﻔﻮر« ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری
ﺑﺮای ﻗﻮم ﯾﮫﻮد را در اراﺿﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن وﻋﺪه داد.
در ﺳﺎل  ١٩١٨م .اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﮐﺸﻮری ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد
و ﺧﻮد ﻋﮫﺪه دار اﻣﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای وﻋﺪه ﺑﺎﻟﻔﻮر در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ )آن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﮫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ
دوم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ( اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
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ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺷﻐﺎل ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺗﺠﺎوز ﮐﺎراﻧﻪ اراﺿﯽ ﻣﻘﺪس ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد.
از اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮔﺮوھﮫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﯾﮫﻮدﯾﺎن اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯿﻤﻮن و ﺧﻮک در وﻃﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﮐﺎر
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻓﺎع آﻣﺎده ﮐﺮد.
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روی آوردﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ،ﯾﮫﻮدﯾﺎن را ﻣﺴﻠﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺟﺴﻮر ﺷﺪه و ﭘﺮﭼﻢ ﯾﮫﻮدی را ﺑﺮ ﻓﺮاز دﯾﻮار ﺑﺮاق در ﺳﺎل
 ١٩٢٨م .ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺣﺎدﺛﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﺮاق آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺟﮫﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺜﺎل ﺷﮫﯿﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ و ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺴﺎم
و ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺣﺴﯿﻨﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎب ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آنھﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﮔﺸﻮده ﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از رھﺒﺮان و رؤﺳﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﮑﻦ ﻣﻊ اﻻﺳﻒ ﮔﻮﺷﮫﺎی ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
زﯾﺮا در آن ھﻨﮕﺎم ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه و ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آنھﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻤﺎن
ﺣﮑﺎم ﻋﺮب ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﮫﺎد ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﯾﮫﻮدﯾﺎن دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﺎم ﻋﺮب ﻓﺸﺎر وارد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد رھﺒﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ را وادار ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺖ از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﺳﺮﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
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ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﻣﮫﺎﺟﺮت ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ
وﻟﯽ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ در
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﮫﺎﺟﺮت ﯾﮫﻮدﯾﺎن از
ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻧﻮادﮔﺎن ﻣﯿﻤﻮن و ﺧﻨﺰﯾﺮ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﻮد را وارث ﻧﻘﺶ اروﭘﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ و و ﺧﺎﺻﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﯾﮋه در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری »ﺗﺮوﻣﻦ« ﮐﻪ ﯾﮫﻮدی ﺗﺒﺎر ﺑﻮد ﺻﺪھﺎ
ھﺰار ﯾﮫﻮدی را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل داد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺑﮫﺎ و
ﯾﮫﻮدﯾﺎن در ﺳﺎل  ١٩٤٧م –  ١٣٦٦ه .ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮدان اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد .ھﻤﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را رد ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ آرای ﺳﻪ
ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ارزش و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ »ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ھﺎﺋﯿﺘﯽ و ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ« را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
اﮐﺜﺮﯾﺖ در رأی ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮫﻮد و ﺣﺎﻣﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ و ﺑﯽﺑﺎور ھﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺷﻌﻠﻪھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺟﮫﺎد در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ و ﻣﺠﺎھﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در
ﺟﻨﮓھﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن آنھﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ »ﺻﺒﯿﺢ ،ﻇﮫﺮاﻟﺤﺠﻪ و
ﮐﻔﺮﮐﺘﺎ و دھﺸﯿﻪ« ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮادث ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﯾﺎ
ﯾﮫﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻣﺠﮫﺰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در آﺗﺸﯽ ﻣﮫﯿﺐ ﻓﺮورﻓﺖ.
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ﺿﺮﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﺑﺪون اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و اﻣﻮر آن را ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن واﮔﺬار ﮐﺮد و ﯾﮫﻮدﯾﺎن
ﻧﯿﺰ در  ٧رﺟﺐ  ١٣٦٧ھـ –  ١٤ﻣﻪ  ١٩٤٨م .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺧﻮد آواره ﺷﺪه ،ﮐﺸﺘﺎر و ﺣﺘﯽ ﺑﻄﻮر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮫﺮھﺎی آنھﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻏﺼﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ رؤﯾﺎی ﯾﮫﻮد واﻗﻌﯿﺖ
ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻗﺎدﺳﯿﻪ )ﻓﺘﺢ اﯾﺮان(
) ١٤ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ١٤ﻫـ ق(

ﻗﺎدﺳﯿﻪ اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﮫﺪ ﻧﺒﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮدھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ھﯿﭻ
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻏﯿﺮ از او وﺟﻮد ﻧﺪارد!ﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از 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 ﺷﮑﺴﺖھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮد از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده ،روﺣﯿﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(
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ﺑﻮد ،ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی اﯾﺮان را
ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق را از ﺳﻠﻄﻪ اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﯾﺰدﮔﺮد
ﺳﻮم ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺮو زده و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻋﺎﻟﯽ
رﺗﺒﻪ ﺧﻮد از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن
اﯾﺮان اﺧﺘﻼﻓﺎت 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 رﺳﺘﻢ ﻓﺮﺧﺰاد)  (١را ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آن زﻣﺎن
اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺳﭙﺎه ﺗﺤﺖ اﻣﺮ وی ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ
ﺳﭙﺎه اﯾﺮان در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد) .(٢
ﺑﻪ زودی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻋﺮاق اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﺎزه را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﺴﻮر
ﺷﺪه و ﺳﺮ از ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در آن ھﻨﮕﺎم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻋﺮاق »ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻋﺮض اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس رﺳﺎﻧﺪ.
او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶ اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻧﯿﺮو ،اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮﺑﺎز ﮔﯿﺮی اﺟﺒﺎری را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﺋﻞ
»رﺑﯿﻌﻪ«» ،ﺑﺠﯿﻠﻪ« و »ﻧﺨﻊ« دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺳﺮﺑﺎزﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ را ھﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه و ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اذن
 -١ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﻓﺘﻮح اﻟﻌﺮاق ،أﻳﺎم اﻹﺳﻼم.

 -٢ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﻢ ﻏﯿﺮ از آن رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎن
اﺳﺎﻃﯿﺮی ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺟﮫﺎد داد و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻟﺸﮑﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ،
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻋﺮاق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪش وی را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ .و
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وی ﻧﯿﺎز دارد و او ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﺷﻮرو ﻣﺸﻮرت ،ﺣﻀﺮت
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎصس را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ١٤ھـ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ و ﺷﺶ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻌﺪ
در ﻗﺎدﺳﯿﻪ)  (١ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﻣﺮاﻗﺐ اوﺿﺎع و
ﺗﺤﺮﮐﺎت ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻋﺠﻠﻪ ای
ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ رو ﺑﺮو
ﺷﺪه و در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا اھﺎﻟﯽ ﻋﺮاق ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎزه درﺑﺎر اﯾﺮان
ﺟﺴﻮر ﺷﺪه ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارﻧﺪ از دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ آنھﺎ
ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه اﻟﮫﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻓﻊ
ﺷﺪ.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﯽ ﻧﺰدﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪه و ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی ﻻﺷﻪھﺎی ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﺮف آﻧﺠﺎ از ﮔﻮﺷﺖھﺎ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

 -١ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده در ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﮫﺮ اﻣﺮوزی ﻧﺠﻒ در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪودا ٤٥
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﮐﻮﻓﻪ اﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺎم اﺳﺘﺎن ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﺮ
ﮐﺮﺑﻼ ﻣﺮﮐﺰ آن اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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دو ﺳﭙﺎه اﯾﺮان و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از دو ﻃﺮف ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ،ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺪف از اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ و ﺟﮫﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و او را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻌﺪ ﯾﮏ ھﯿﺄت ﻣﺮﮐﺐ از
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ﻧﺰد ﯾﺰدﮔﺮد ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﯾﺰدﮔﺮد ﺑﺎ
دﯾﺪن اﯾﻦ ھﯿﺎت آنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد اھﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯽادﺑﯽ را از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪ .اﯾﻦ
ھﯿﺄت ھﺪف ﺧﻮد از ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﺮای ﯾﺰدﮔﺮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و از وی
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ اﺳﻼم آورد ﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪھﺪ و ﯾﺎ آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﺷﻮد .اﯾﻦ ھﯿﺎت ﺑﺪون
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،رﺳﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﯾﺮان از ﺳﻌﺪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺳﻌﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻧﺨﺴﺖ رﺑﻌﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ آﻧﮕﺎه ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ
ﻣﺤﺼﻦ و ﺳﭙﺲ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ھﺪﻓﯽ
ﺷﺮوراﻧﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن ھﯿﺒﺖ و ﺷﮑﻮه ارﺗﺶ اﯾﺮان ،روﺣﯿﻪ ﺧﻮد
راﺑﺎﺧﺘﻪ و از ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر در
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﻮی ج ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ زرق و ﺑﺮﻗﮫﺎی ﺗﺨﺘﮕﺎه رﺳﺘﻢ و
ﻋﻈﻤﺖ ﺳﭙﺎه اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ آنھﺎ ھﯿﭻ ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن آنھﺎ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰت را از آن
ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪو اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋﺰت ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪ رﺳﺘﻢ
ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺷﺪ .رﺳﺘﻢ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ھﺪف دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺖ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در اﺛﺮ ﻃﻮل
ﻣﺪت در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ و آن ﮔﺎه ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺘﺎزد .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ رﺳﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﻋﺎﻗﻞ و دوراﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،او را از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
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ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺻﻼح ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ
اﺣﺘﯿﺎط ﻗﺪم ﺑﺮدارد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎرھﺎ ﮐﻔﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮح ﺣﻮادث اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز از ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ روز ارﻣﺎث ﺷﻬﺮت دارد در  ۱۴ﺷﻌﺒﺎن  ۱۴ﻫـ:

ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢٤٠ھﺰار ﻧﻔﺮ )ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ  ١٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮ( ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »رﺳﺘﻢ ﻓﺮﺧﺰاد« اﯾﻦ ﺳﭙﺎه از ﺣﯿﺚ ﺗﺠﮫﯿﺰات اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﻌﻼوه ﺳﯽ و ﺳﻪ ﻓﯿﻞ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎه اﯾﺮان
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﺸﮑﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮕﯽ ھﻮﻟﻨﺎک در ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺠﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺠﻠﯽس ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﺳﭙﺎه اﯾﺮان در ﺣﻤﻠﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدان ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺠﯿﻠﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی از
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺛﻘﯿﻒ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد و از دﯾﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ .و دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻟﺸﮑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﺠﯿﻠﻪ ﺑﻮد راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺳﻌﺪ ﮐﻪ از
روی ﺑﺎم اﻗﺎﻣﺘﮕﺎھﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮد ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺪ و ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ دﺳﺘﻮر
داد ﺗﺎ ﭘﯿﺎدﮔﺎن ﺑﺠﯿﻠﻪ را ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﯿﻠﮫﺎ و
ﺗﯿﺮاﻧﺪازاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮآﻧﮫﺎﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا اﺳﺒﮫﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﯿﻠﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و از
ﻣﯿﺪان ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﺳﻌﺪ ﺑﺮای دﻓﻊ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮدان ﮐﻪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻮارﮐﺎران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺧﺘﻪ و ﻃﻨﺎﺑﮫﺎی ﮐﺠﺎوهھﺎﯾﯽ
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ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﯿﻠﮫﺎ ﺑﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻟﮫﺬا »ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﻤﯿﻤﯽ« ﺑﺎ
اﻓﺮادش ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ و ﻓﯿﻞ ﺑﺎﻧﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻓﯿﻠﮫﺎ را از ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد راﻧﺪﻧﺪ.
روز ارﻣﺎث ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ آن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و
وﺟﻮد ﻓﯿﻠﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
دوﻣﯿﻦ روز ﻧﺒﺮد ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ روز اﻏﻮاث  ۱۵ﺷﻌﺒﺎن:

ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺻﻔﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ روز ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد آﻧﮑﻪ ،اﯾﻦ روز ،روز ﻧﯿﺮﻧﮕﮫﺎی
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ،ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪادی از ﺷﺎم ﺑﺮای ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در ﻋﺮاق
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﮑﯽ در ﺣﺪود ﺷﺶ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﮑﯽھﺎ» ،ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو« ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺪار ﺟﻨﮕﯽ ﻋﺮب ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوھﮫﺎی ﺻﺪ ﻧﻔﺮی ﺗﻘﺴﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﻮر داد ھﺮ ﮔﺮوھﯽ ﺟﺪا از
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﮔﺮوھﮫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ،از دور ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﭘﺸﺖ ﺳﺮدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .رﺳﯿﺪن
ﻗﻌﻘﺎع در ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .او ﻗﮫﺮﻣﺎن دﻻوری ﺑﻮد ﮐﻪ
وﺟﻮد وی در ھﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ و ﻋﺰم و اراده ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﺪ .از
اﯾﻦ ﺟﮫﺖ روز اﻏﻮاث ،روز ﺷﺠﺎﻋﺎن و روز ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻮد .رﺷﺎدت اﺑﻮ ﻣﺤﺠﻦ
دﻻور ﻣﻌﺮوف ﺛﻘﯿﻒ در اﯾﻦ روز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺳﻌﺪ او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ در وﺻﻒ
ﺧﻤﺮ ﺷﻌﺮی ﺳﺮوده ﺑﻮد در ﯾﮑﯽ از اﺗﺎﻗﮫﺎی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد
وﻟﯽ او ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زن ﺳﻌﺪ ،ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﺳﻌﺪ از ﻣﺤﺒﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺳﻮار ﺑﺮ
اﺳﺐ ﻣﻌﺮوف ﺳﻌﺪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﺎﺧﺖ و رﺷﺎدﺗﮫﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ و در ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮫﺎر ﭘﺴﺮ
ﺧﻨﺴﺎء )ﺷﺎﻋﺮه ﻣﻌﺮوف ﻋﺮب( در اﯾﻦ روز ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
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اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻌﺪ از رﺳﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫﻤﻦ ھﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻌﻘﺎع ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .و ھﻢ در اﯾﻦ
روز ،ﻗﻌﻘﺎع ﺧﺪﻋﻪ ای ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺮات ﻓﺮاوان داﺷﺖ ﻗﻌﻘﺎع دﺳﺘﻮر
داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺮان ﺟﺎﻣﻪھﺎی ﮐﮫﻨﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺳﺮ و ﺻﻮرت آنھﺎ را ھﻢ ﺑﺎ
ﭘﺎرﭼﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻣﻨﻈﺮه ای ھﺮاﺳﻨﺎک از
ﺷﺘﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺳﺒﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را دﯾﺪﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺐ رﺳﯿﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﻧﺒﺮد ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ روز ﻋﻤﺎس

در اﯾﻦ روز ﻗﻌﻘﺎع ﺣﯿﻠﻪ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺖ .وی ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ را ﻧﺰد
ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه و دﺳﺘﻮر داد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ دور از اردوﮔﺎه رﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﯽ
از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﺑﺘﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻗﻠﻮب ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ از
ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﺳﻌﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﮐﻪ از دور ﻧﺎﻇﺮ
ﮐﺎر ﺑﻮد از ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از ﻓﯿﻠﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ،
ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از دﻻوران ﺳﭙﺎه اﺳﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻌﻘﺎع و
ﻋﺎﺻﻢ ﭘﯿﻐﺎم داد ﺗﺎ دو ﻓﯿﻞ ﺑﺰرگ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﺑﻘﯿﻪ ﻓﯿﻠﮫﺎ ﭘﯿﺮو آن دو ھﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﺧﺮﻃﻮم آنھﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻟﯽ روز ﺳﻮم ھﻢ ﺑﺪون ﭘﯿﺮوزی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ.
ﻟﻴﻠﺔ اﳍﺮﻳﺮ :روز ﺳﻮم ھﺮ دو ﻟﺸﮑﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ

ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ روز ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﻨﺪ .ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮردن و ﭼﮑﺎﭼﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﭼﮑﺶ
آھﻨﮕﺮان در ﻓﻀﺎ ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻦ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم و ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

٦٩

ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪی را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ھﺮ دو ﻃﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪھﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺷﺪ .ﺷﺪت ﺟﻨﮓ در آن ﺷﺐ را از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان
ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺴﻠﻤﺎن  ٢٥٠٠ﺷﮫﯿﺪ داده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در آن ﺷﺐ
 ٦٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .در
ﮔﺮﻣﺎ ﮔﺮم ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻨﺎم »ھﻼل ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ« ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪ رﺳﺘﻢ رﺳﺎﻧﺪ و او را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﻟﺸﮑﺮ اﯾﺮان از ﻗﺘﻞ رﺳﺘﻢ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺧﻮد اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻏﺮق در اﻧﺪوه ﺷﺪﻧﺪ و
روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از آنھﺎ را اﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮارﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﮕﺎم ﻓﺮار ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺮ آنھﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮑﺸﻨﺪ و آنھﺎ ھﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﭘﯿﺮوزی ﻣﮫﻢ و ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد و ﺷﻮﮐﺖ و ھﯿﺒﺖ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ھﻢ از اﻓﻮل ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎل اﯾﻦ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد .ھﻤﻪ ﻋﺮﺑﮫﺎ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻦھﺎ ﻣﮋده ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

وﻓﺎت ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری
)ﺷﻌﺒﺎن  ١٦١ھـ(
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اﻣﺎم ،ﻋﻼﻣﻪ ،ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ،درﯾﺎی ﻣﻮاج و رﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﺖ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﺮوق ﺛﻮری ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ اﺳﻼﻣﯽ و زاھﺪان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
در ﺳﺎل  ٩٧ھـ در ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻮد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮدی دارای ﺣﺎﻓﻈﻪ زﯾﺎد را ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻨﺪ ،او را ﻣﺜﺎل
ﻣﯽزدﻧﺪ .ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻓﻮرا ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎردﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻓﻆ اﺣﺎدﯾﺚ
ﻧﺒﻮی ج ﺑﻮد .ﺧﻮدش در ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺼﺮه ﺗﺎ ﻣﮑﻪ و از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺎ
ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮫﺮی ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و اھﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ دور او ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از وی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺛﻮری ﻋﻼوه ﺑﺮ
رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﮑﺎت ﻓﻘﮫﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ھﻢ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪ آنھﺎ زھﺪ و
ورع و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد.
ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮا و ﻋﺒﺎدت و زھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر از ﺧﺪای
ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻣﺠﻠﺲ درس و وﻋﻆ او ﺳﺮﺷﺎر از رﺑﺎﻧﯿﺖ و ﯾﺎدآوری
آﺧﺮت ﺑﻮد .و آراﻣﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﺿﺮان ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ .از ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﺎﺻﻪ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﺧﻠﻔﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺴﺎس ﺑﻮد .ﺑﻪ آدﻣﮫﺎی ﺳﻔﻠﻪ و ﭘﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽآﻣﻮﺧﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽآﻣﻮﺧﺖ
ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و زاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﺎس
وی از ﯾﮏ ﯾﺎ دو درھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ .و ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﻧﺪاری،
ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری از ﺣﺮﯾﺺ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﺑﻮد ﺑﻮﯾﮋه از اﻣﺮا و ﺧﻠﻔﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﺼﯿﺤﺖ آنھﺎ ﺟﺪی
ﺑﻮد .ﺣﮑﺎﯾﺎت وی ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮر و ﻣﮫﺪی ،ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎرھﺎ ﻧﺎﭼﺎر
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد را از آنھﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود زﯾﺮا ﻣﮫﺪی
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ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ زور او را ﺑﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت ﺑﮕﻤﺎرد وﻟﯽ او از ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ اﮐﺮاه داﺷﺖ .ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽدوﯾﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ از وی ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد! ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﻣﻨﺼﺐ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﻟﻪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻣﺎم ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ١٦١
ھـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺄﻣﻮران ﻣﮫﺪی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻠﻤﺎ و اﺋﻤﻪ اﺳﻼم در ھﺮ زﻣﺎن و ھﺮ ﻣﮑﺎن از ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از
ﺛﻮری ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻮﯾﮋه وی را ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺛﻮری در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق و
ﻣﺸﺮق )ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ( ﻧﻤﯽﺑﻮد و در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﺬھﺐ وی رﯾﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎدت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

وﻓﺎت ﭘﺰﺷﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺑﻮﺑﮑﺮ رازی
) ٥ﺷﻌﺒﺎن  ٣١١ھـ ١٩ -ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٩٢٣م(.
اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ،رﺋﯿﺲ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ،در ﺷﮫﺮ ری
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮫﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ -در ﺳﺎل  ٢٤٠ھـ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و
ﻧﻮش روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺷﻐﻞ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻋﻮد
ﺷﮫﺮﺗﯽ ﺗﻤﺎم داﺷﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪود ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮھﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .ﭘﺲ از
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ روی آورد .و در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻮﺷﺶ
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ﻓﺮاوان ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﯾﻦ
داﻧﺸﮫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮫﺎ ﮐﺮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﺗﮫﺎی ﻓﺮاوان ﺷﺪ) .(١
رازی ﻓﻠﺴﻔﻪ را از ﺑﻠﺨﯽ آﻣﻮﺧﺖ و آﻧﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺳﺘﺎد ﺧﻮد
ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده و ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺪاران اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﻢ رﺗﺒﻪ
ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻋﻤﯿﻖ رازی
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮد و در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ آن
ﻏﺮق ﺷﺪ و در ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎبھﺎ و رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻓﺮاوان
ﻧﻮﺷﺖ .وی در ﺗﺎﻟﯿﻒ ﭼﻨﺎن ﺻﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وی
ﻣﺜﻞ ﻣﯽزدﻧﺪ.
در ﻃﺐ ھﻢ رازی ھﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﮫﺮت ﻓﺮاوان ﺑﺪﺳﺖ آورد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»ﻃﺐ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﻣﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد
آورد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رازی آن را ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮد .و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ آﻣﺪ و آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد «.رازی از اھﻞ ذﮐﺎوت زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد.
دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻻ در ﻃﺐ داﺷﺖ و  ٢٢٤ﮐﺘﺎب در ﻃﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد .ﻣﻌﺮوف
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ وی ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺎوی در  ٣٠ﺟﻠﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻟﺠﺎﻣﻊ ،اﻻﻋﺼﺎب »اﻟﻄﺐ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯽ« »اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﯽ
اﻟﻤﻨﻄﻖ« »ﻃﺒﻘﺎت اﻻﺑﺼﺎر« »اﻟﮑﯿﻤﯿﺎء« از دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رازی
در  ٥ﺷﻌﺒﺎن  ٣١١ھـ در ری ﮐﻪ زادﮔﺎھﺶ ﺑﻮد درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com
 -١ﻋﻴﻮن اﻻﻧﺒﺎء ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ،ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ.
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وﻓﺎت اﺑﻦ ﺣﺰم اﻧﺪﻟﺴﯽ
) ٢٨ﺷﻌﺒﺎن  ٤٥٦ق(.
اﻣﺎم ﺑﺰرگ ،ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﻄﻠﻖ ،درﯾﺎی ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻃﺮاف و
ذواﻟﻔﻨﻮن و ﭘﺮﺗﺎﻟﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻗﺮﻃﺒﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﻮد .وی ﻓﻘﯿﻪ
و اﻣﺎم ﻣﺬھﺐ ﻇﺎھﺮﯾﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﻮاھﺮ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ »داود ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ« ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ زودی در
ﻣﺸﺮق ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺮاغ آن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .وﻟﯽ اﺑﻦ ﺣﺰم آن را در ﻣﻐﺮب
اﺳﻼﻣﯽ اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .اﺑﻦ ﺣﺰم ﯾﮏ ﻣﺘﮑﻠﻢ و ادﯾﺐ و وزﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﻮد .وی
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﺑﻦ ﺣﺰم در اواﺧﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ٣٨٤ھـ در ﺧﺎﻧﻮاده ای از اﻋﯿﺎن و
اﺷﺮاف اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﭘﺪرش اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم از وزﯾﺮان در ﺑﺎر ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﻧﺪﻟﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻮد از اﯾﻦ رو اﺑﻦ
ﺣﺰم در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮ از ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺧﺮج و ﺧﻮراک
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻟﺬا ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﮫﻢ
ﻓﺮاوان و ذھﻨﯽ ﺳﯿﺎل ﺑﻪ او ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﻔﯿﺲ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ارث رﺳﯿﺪ .در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ وزارت »ﻣﻈﻔﺮﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺎﻣﺮی« رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ وزارت و رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ اﺧﺘﺼﺎص داد .اﺑﻦ ﺣﺰم در اﺑﺘﺪای ﮐﺎرش ﺑﺮ
ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻇﺎھﺮی ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻗﯿﺎس
را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺮدود ﺷﻤﺮد .او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺬھﺒﯽ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ و اﺟﺘﮫﺎد و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻇﻮاھﺮ ﻧﺼﻮص را واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻤﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ وی در ﻓﺮوع ﻓﻘﮫﯽ ﻇﺎھﺮی
ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﺑﺎب اﺻﻮل دﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺠﺎھﻞ ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺎت
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ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺄﻧﻮﺳﯽ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت
اﻟﮫﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی در آﻏﺎز ﺣﯿﺎﺗﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻠﻢ ﮐﻼم وﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو اﻓﮑﺎر وی در ﺧﺼﻮص
ﺻﻔﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن داﻧﺸﮫﺎ ،دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻋﻠﻤﯽ وی آﺳﯿﺐ زده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺰم ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وی
ﻣﺬھﺐ ﻇﺎھﺮی را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ھﯿﭻ اﺛﺮی از آن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .از
اﯾﻦ رو ﻣﺬھﺐ ﻇﺎھﺮی ﺑﻨﺎم »اﺑﻦ ﺣﺰم« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ »داود ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ را در ﻋﺮاق ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﺣﺰم در ﺣﺪود ٤٠٠ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ھﺸﺘﺎد ھﺰار ورق ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ وی ﺑﻌﺪ از اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﻣﻘﺎم دوم ﻗﺮار دارد .اﺑﻦ ﺣﺰم در
ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ از ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﺣﺪﯾﺚ و ادب و ﺷﻌﺮ و ﺑﻼﻏﺖ و
ﺣﺘﯽ ﻃﻠﺐ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﯽ دارد .ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﻠﯽ ﺑﺎﻵﺛﺎر« ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﺣﺰم و
ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ھﯿﭻ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم در آن ﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ اﺑﻦ ﺣﺰم را در ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﮐﺎھﺶ داده زﺑﺎن
ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﯿﺶ زﺑﺎن اﺑﻦ ﺣﺰم ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﯿﺰی ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﺠﺎج و زﺑﺎن اﺑﻦ ﺣﺰم دو ﻟﺒﻪ ﯾﮏ
ﺷﻤﺸﯿﺮﻧﺪ «.اﺑﻦ ﺣﺰم زﺑﺎن ﺧﻮد را در ﺣﻖ ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ دراز ﮐﺮده و ﺧﺎﺻﻪ در
ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎﻟﮑﯽ اﻧﺪﻟﺲ ،ﺑﺴﯿﺎر آنھﺎ را ﻃﻌﻦ زده اﺳﺖ
ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺶ زﺑﺎن ﻋﺠﯿﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪی ،از وی
و ﻋﻠﻢ و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت وی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ و از وی دوری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ
رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ
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ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وی را از ﻗﺮﻃﺒﻪ اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ را در ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻮم
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،ﺣﮑﻤﺮان ﻗﺮﻃﺒﻪ ،آﺗﺶ زدﻧﺪ و اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در
اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش آواره ﺷﺪه و ﺳﺮﮔﺮدان و آواره از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در روﺳﺘﺎی »ﻟﺒﻠﻪ« در ﻏﺮب اﻧﺪﻟﺲ در  ٢٨ﺷﻌﺒﺎن  ٤٥٦ھـ
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

وﻓﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻣﺮاﻟﻠﻪ
)زﻣﺎن ١٣ :ﺷﻌﺒﺎن  ٤٦٧ﻫـ – آورﯾﻞ  ١٠٧٥م(
ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻣﺮاﻟﻠﻪ در ﺳﺎل
 ٣٩١ھـ در اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺪرش »اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻪ« در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او در ﺳﺎل
 ٤٢٣ھـ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ .در دوره ﺧﻼﻓﺖ وی ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﮫﻤﯽ در ﺟﮫﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺮزھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮫﺎن را ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﮫﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﺷﯿﻌﯽ آل ﺑﻮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود
ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ،ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻐﺪاد را در ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮد داﺷﺖ و ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮار و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮد و ھﯿﺒﺖ و
ﺟﺒﺮوت ﺧﻠﯿﻔﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﺎل  ٤٣٥ھـ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻌﺪی ﻇﮫﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در ﻣﺸﺮق ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦھﺎ
ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از آن اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎری
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای اﺳﻼم ﺷﺪﻧﺪ.
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ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻨﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻄﺮ و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای
دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.ﺧﺎﺻﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎم را از
ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮده و آنھﺎ را از آﻧﺠﺎ راﻧﺪﻧﺪ.
از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در دوران اﻟﻘﺎﺋﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺗﻼش ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻨﯽ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ٤٥٠ھـ داﻋﯽ
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن» ،ﺑﺴﺎﺳﯿﺮی« ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻐﺪاد را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮫﺮ »ﺣﺪﺛﯿﻪ« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺧﻠﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ »ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮏ« ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﺮ »ﺑﺴﺎﺳﯿﺮی« ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﺣﻮادث ﺣﺴﺎس آن دوران ،ﻗﺤﻄﯽ  ٧ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ
ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﺪت ﻣﺴﺘﻨﺼﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﻗﺤﻄﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
وﻟﯽ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد ،ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻣﻼزﮔﺮد در ﺳﺎل  ٤٦٣ھـ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﺑﯿﻦ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺳﻠﻄﺎن آﻟﺐ ارﺳﻼن و روﻣﯽھﺎ ﺑﻪ رھﺒﺮی روﻣﺎﻧﻮس
ﭼﮫﺎرم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در آن ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوی روﻣﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﻪ ﺷﻮﮐﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و از ﮔﺮدوﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﺮق
اروﭘﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ھﻤﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﺻﻠﯿﺒﯽ
اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﺷﺎﻣﺎت ﺷﺪ.
اﻟﻘﺎﺋﻢ در  ١٣ﺷﻌﺒﺎن  ٤٦٧ھـ ق ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  ٤٥ﺳﺎل ﺧﻼﻓﺖ وﻓﺎت ﮐﺮد
وی در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻓﺮدی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و روزه دار و ﻧﻤﺎز ﮔﺬار ﺑﻮد .ﻋﻘﺎﯾﺪ
دﯾﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد و ﺑﺴﯿﺎر زاھﺪ و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻮد ﺧﺎﺻﻪ
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ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل  ٤٥١ھـ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺟﺰ ﺑﺮ ﺳﺠﺎده ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ادای
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
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وﻓﺎت ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ
)زﻣﺎن ١٧:ﺷﻌﺒﺎن  ٨٠٧ﻫـ –  ١٨ﻓﻮرﯾﻪ  ١٤٠٥م(.

ﻣﻐﻮﻻن در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی وﺳﯿﻌﯽ
از ﭼﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و از آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ ﺷﺮق اروﭘﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ وﺳﯿﻌﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی دﭼﺎر زوال و اﻧﺤﻄﺎط
ﺷﺪه و ﻗﻠﻤﺮو وﺳﯿﻊ آنھﺎ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪ .ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ،ﻣﻤﻠﮑﺖ
وﺳﯿﻊ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﭼﮫﺎر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻪ
در ﭼﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻐﻮﻻن در ﭼﯿﻦ
دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺷﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﻐﻮﻻن ﭘﺎره ﭘﺎره ﮔﺸﺖ .و در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻧﺎﺣﯿﻪای ﯾﮏ ﺧﺎن و ﺳﺮدار ،ﻋﻠﻢ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻋﻼم
ﮐﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺮداران ﺗﺮک ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻐﻮل .در آن اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ
ﺳﺮداران ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زد و ﺧﻮرد ﺑﺎ ھﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
زﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮ آﺷﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ ﺑﺮآﻣﺪ.
ﺗﯿﻤﻮر در ﺳﺎل  ٧٣٦ھـ در ﺷﮫﺮ ﮐﺶ -از ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﮫﺮ -در
ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﺮﮐﯽ »ﺑﺮﻻس« ﻧﺴﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد و »ﻗﺮاﭼﻪ ﻧﻮﯾﺎن« ﯾﮑﯽ از اﺟﺪاد ﺗﯿﻤﻮر از ﺳﺮداران
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ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﻣﻐﻮل ﺑﻮد .ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن او را ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﭘﺴﺮش ﺟﻐﺘﺎی
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ در ﯾﻮرش وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﺪﻣﺘﮫﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﺪﺳﺖ آنھﺎ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮر را ھﻢ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﯾﻮرش آورد.
ﺗﯿﻤﻮر دارای ﻋﺰم و اراده آھﻨﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮھﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ھﻤﺖ او ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎل او از زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ﮐﻪ واﻟﯽ ﺷﮫﺮ
ﮐﺶ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﺎن ﺗﺎﺗﺎران ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﯾﮏ ﺳﺮدار
ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﯿﻤﻮر در آن ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎن
ﻣﻐﻮل ﮐﺮد و او ھﻢ ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺮدار ﺷﻮرﺷﯽ؛ ﺗﯿﻤﻮر را واﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮد.
ﺗﯿﻤﻮر در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﺒﻮغ و ھﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ زودی واﻟﯽ
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ او ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎﺗﺎرھﺎ ﺑﺎ اھﺎﻟﯽ آن ،رواﺑﻂ وی ﺑﺎ ﺧﺎن ﺗﺎﺗﺎر ﺗﯿﺮه ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو
ﺗﻌﻠﻖ ﺗﯿﻤﻮر ﺧﺎن ﺗﺎﺗﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺗﯿﻤﻮر و ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﺮدم ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی آن رواﻧﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻮر ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮادر ھﻤﺴﺮش ﮐﻪ
اﻣﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ  .اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺎن ﺗﺎﺗﺎر ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮاری ﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮی
در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﯿﻤﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﯾﻦ دو ﺳﺮدار ﻣﺘﺤﺪ ،ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺳﭙﺎھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد آنھﺎ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد .ﺗﯿﻤﻮر در ﻧﺒﺮدی ،ﺑﺮ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻇﻔﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و او را
ﮐﺸﺖ و از آن ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎوراء اﻟﻨﮫﺮ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﯾﮏ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﯿﻤﻮر ﺧﻮد را از اﺣﻔﺎد ﭼﻨﮕﯿﺰ
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﻐﻮل ﻧﺒﻮد .و در ﺳﺎل  ٧٧١ھـ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮراﯾﯽ از اﻣﺮا و ﺳﺮداران و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎوراء اﻟﻨﮫﺮ ﺧﻮد را ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻪ زودی ﺗﯿﻤﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی
وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد .از ﺳﺎل  ٧٨٢ﺗﺎ  ٧٨٦ھـ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺟﺮﺟﺎن
و ﻣﺎزﻧﺪران و ﺳﯿﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﺎرس ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد در آورد .و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﯿﻤﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﺑﻮد ،آرزوی اﻋﺎده ﻣﺠﺪ و ﺷﮑﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺳﯿﻊ
ﻣﻐﻮﻻن را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﮕﯿﺰ ،ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮ ﺷﻮد و
ﺷﮫﺮت ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺗﯿﻤﻮر ﺑﻪ ھﻨﺪ ھﻢ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و در ﺳﺎل ٨٠٢
ھـ دھﻠﯽ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﻏﺎرت ﮐﺮد .آن ﺷﮫﺮ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮان ﮐﺮده و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﮐﺸﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺗﯿﻤﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﺷﮫﺮی
را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯽﮐﺮد و از ﺳﺮﮐﺸﺘﻪھﺎ ،ﻣﻨﺎرهھﺎ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺻﻔﮫﺎن دﺳﺘﻮر داد ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و از
ﮐﻠﻪ آنھﺎ ﻣﻨﺎره ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﻗﻔﻘﺎز و ﻋﺮاق ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﺗﯿﻤﻮر واﻗﻊ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻮﺑﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺘﻢ و ﻏﺎرت ﺗﯿﻤﻮر را ﺑﭽﺸﺪ .در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺗﯿﻤﻮر ﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﻣﻐﺮوراﻧﻪ و ﺧﺸﻦ ﺑﺮای ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺻﺎﻋﻘﻪ ،ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در
ﺳﺎل  ٨٠٥ھـ ﺑﻪ آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﮑﺎرا-
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ -ارﺗﺶ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد.
ﺳﭙﺎه ﺗﯿﻤﻮر در آن وﻗﺖ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﻠﯿﻮن ﺳﺮﺑﺎز داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ھﻢ ﺳﺮﮔﺮم
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد )در آن زﻣﺎن ﺳﻔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اروﭘﺎو ﺗﯿﻤﻮر رد و ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
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ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ()  (١از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد
ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﯿﻤﻮر ﻓﺘﺢ آن ﻧﯿﻢ
ﻗﺮن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد .ﺗﯿﻤﻮر ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﻠﺐ و دﻣﺸﻖ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﻟﻈﺎھﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ وی را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ
وی ﺟﺰﯾﻪ دھﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﺟﮫﺎت ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در راه ﭼﯿﻦ در
ﺷﮫﺮ ﻣﺮزی اﺗﺮار ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٧ﺷﻌﺒﺎن  ٨٠٧ھـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٨ﻓﻮرﯾﻪ  ١٤٠٥م .در
ﮔﺬﺷﺖ.
ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ ﺑﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از وی ﺑﺮ
ھﻤﺎن ﻣﺬھﺐ ﺑﻮدﻧﺪ)  .(٢وی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ
اﺧﻼﻗﯽ ﺗﯿﻤﻮر ،واﺟﺪ و ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎل ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮد .از ﯾﮏ ﺳﻮ در
 -١ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ :ﻋﺠﺎﺋﺐ اﳌﻘﺪور ،اﳌﻐﻮل ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ
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 -٢درﺑﺎره ﻣﺬھﺐ ﺗﯿﻤﻮر ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ،وی و ﺧﺎﻧﺪان وی را ﺷﯿﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺗﺮدﯾﺪ
ھﺴﺖ .ﺗﯿﻤﻮر و ﺑﻌﺪ ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺳﻨﯽ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان وی
ﻋﻤﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﻮد .وﻟﯽ از ھﻮاداران و ﻣﺮوﺟﺎن ﺗﺼﻮف ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان وی
ﮐﻪ ﭘﺲ از وی در ھﺮات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ
در ﻣﻮرد ﺗﯿﻤﻮر ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺘﻦ ھﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی ﻣﺮدی ﺳﻨﮕﺪل ،ﻧﯿﺮﻧﮓ
ﺑﺎز ،ﭘﺮدل ،ﻏﺎرﺗﮕﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دور اﻧﺪﯾﺶ و ھﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز و ﺷﯿﻔﺘﻪ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻏﺎرت و وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﺑﻮد .او در ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ﺧﻮد ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻣﺬھﺐ و آﺋﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮد .ﺷﺮﺣﯽ از ﻣﯽﺧﻮارﮔﯽھﺎی
ﻣﻔﺮط وی و ﺳﺮداراﻧﺶ را »ﮐﻼوﯾﺨﻮ« ﺳﻔﯿﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در درﺑﺎر ﺗﯿﻤﻮر در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻇﺎھﺮ ﻋﺎرﻓﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و
ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺰار ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و از آنھﺎ ھﻤﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ!! )ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺟﻨﮓھﺎﯾﺶ از اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﮔﺎن ،ﮐﻮھﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽاﻓﺮاﺷﺖ و از ﺳﺮھﺎی آنھﺎ
ﻣﻨﺎرهھﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓھﺎﯾﺶ ﻣﺴﺠﺪی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽﮐﺮد و در آن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ از وی ﻓﻮت ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن
ﻗﺮآن ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻣﯽداد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺟﻨﮓھﺎ ،ﺧﻨﺪﻗﮫﺎﯾﯽ ﺣﻔﺮ
ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﯿﺮان را زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﯽﮐﺮد) .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ  ٤٠٠٠اﺳﯿﺮ ارﻣﻨﯽ ﮐﺮد(
و ھﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﺳﯿﻊ ﻣﻐﻮﻻن و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻓﺰون ﺧﻮاھﯽھﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻠﻄﺎن
ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻣﺎﻧﺶ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و آنھﺎ را ﺗﺎﺑﻊ
ﺧﻮد ﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن را
ﮐﺸﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮرﺧﯿﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ او را
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺗﺤﺎن و ﻣﺼﻠﺤﺎن و ﻣﺠﺪدان اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻮر ﯾﮏ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮای
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

اﻋﻼم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
) ١٧ﺷﻌﺒﺎن  ١٣٣٦ق –  ٢٧ﻣﻪ  ١٩١٨م(
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺮزی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ھﺠﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ آن
ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺮان و ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ﺑﺨﺸﯽ از ھﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﺎک
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ را در ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ در ھﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی روی ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺨﺸﮫﺎﯾﯽ را از ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﺮده وزﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎﯾﯽ
ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﻼم و ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و ﺧﺎﺻﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی و دوﻟﺖ
ﻏﻮرﯾﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری و دوﻟﺖ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻣﻐﻮﻻن ﮐﺒﯿﺮ
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺳﺲ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺮﺷﺎه.
از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ١١٦٣ھـ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺷﺎه اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ او ﺑﻮد -ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه اﺑﺪاﻟﯽ )داراﻧﯽ( ﺑﻪ ﻗﻨﺪھﺎر رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
ﻟﺬا از آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪان داراﻧﯽ
ﺑﻮد .داراﻧﯿﮫﺎ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر اﯾﺮان)ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮات و
ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﯿﮑﮫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ھﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ زودی ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﺪان داراﻧﯽ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ داراﻧﯽھﺎ ﺷﺪ و راه را ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻤﻮار ﮐﺮد)  .(١اﻧﮕﻠﯿﺲ در آن ﻣﻮﻗﻊ ھﻨﺪ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان را ھﻢ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓھﺎی
داﺧﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﯿﻦ داراﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﮏ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .آنھﺎ ھﻢ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده
و در ﺳﺎل  ١٢٥٥ق ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را رواﻧﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
 -١اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﻠﻌﺔ اﻹﺳﻼم ،ﺗﺎرﻳﺦ آﺳﻴﺎ اﳌﻌﺎﴏ واﳊﺪﻳﺚ.
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»دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن« اﻣﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آنھﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ دادﻧﺪ و آنھﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده
و دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ١٢٧٤ھـ –  ١٨٥٧م .ﺷﻮرش ﺑﺰرگ ھﻨﺪ )ﺷﻮرش ﺳﭙﺎھﯿﺎن(
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در آن ﺷﻮرش از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺷﻮرش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﮐﻪ از دﺧﺎﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ وارد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ رھﺒﺮی دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻣﯿﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ١٢٨٠ق اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻼت اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ھﻨﺪ ،در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﮫﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ روﺳﮫﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی راﺑﻪ ﺗﺼﺮف
ﺧﻮد درآورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ھﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﻟﺬا اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ در ﺳﺎل  ١٢٩٥ق ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﻌﺪ از دادن
ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرﺗﮫﺎی ﻓﺮاوان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن از اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺳﺮان داراﻧﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ و از
ﺳﻮﯾﯽ روﺳﮫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻧﺪان داراﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد آنھﺎ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد
درآورﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﺿﻄﺮاﺑﺎت و آﺷﻮﺑﮫﺎی داﺧﻠﯽ از ﺳﺎل  ١٢٩٥ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣١٩ﮐﻪ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﺑﻪ اﻣﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ در دوره او ﻧﻔﻮذ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و دو ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل
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 ١٣٢٥ق ﻣﻌﺎھﺪه ای ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ دو اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺧﺎن را
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ وی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ھﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻋﻼن ﺟﮫﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ او ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺟﻨﮓ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ
داﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎن ھﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺧﺎن در  ١٧ﺷﻌﺒﺎن  ١٣٣٦ھـ  ٢٧ﻣﻪ  ١٩١٨م .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺧﺎن در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ورد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ﻟﺬا
وی را در ﺳﺎل ١٣٣٨ه ق ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﻏﺰوه ﺑﺪر
) ١٧رﻣﻀﺎن ﺳﺎل دوم ھﺠﺮت  ١٥-ﻣﺎرس  ٦٢٤م(.
در ﺳﺎل دوم ھﺠﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻼﺷﮫﺎی ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی آن ،ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزه ﺟﮫﺎد داده
ﺷﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ای در ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرواﻧﮫﺎی ﺗﺠﺎری آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﯾﻪھﺎی
ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل اول ھﺠﺮت آﻏﺎز ﺷﺪ.
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ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎروان
ﺗﺠﺎری ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی 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 ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎروان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا از
اﻧﺼﺎر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﻓﻘﻂ دو اﺳﺐ داﺷﺘﻨﺪ و
ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ در ﺑﺪر روﺑﺮو ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
اﺧﺒﺎر ﺧﺮوج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن رﺳﯿﺪ .از اﯾﻦ رو وی دو اﻗﺪام
زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮازات ھﻢ اﻧﺠﺎم داد .ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻃﻼع داد .ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﯾﮏ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
اﺑﻮﺟﮫﻞ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻃﻮاﯾﻒ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺑﻨﯽ ﻋﺪی در اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺳﮫﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺑﻠﯿﺲ ھﻢ در ﺷﻤﺎﺋﻞ ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮدار ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﮐﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ آنھﺎ
ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد و ﺑﻪ آنھﺎ
ﮔﻔﺖ» :اﻧﯽ ﺟﺎر ﻟﮑﻢ« )اﻧﻔﺎل » (٤٨ :ﻣﻦ ﯾﺎرو ﻓﺮﯾﺎدرس ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد«.
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻗﻊ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﺎﻓﻠﻪ ھﻢ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺶ،راﯾﺰﻧﯽ ﮐﺮد.
رأی اﯾﺸﺎن ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ را ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ زودی ﻣﮑﺎن ﺟﻨﮓ و اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮋده ﻇﻔﺮ و
ﭘﯿﺮوزی داد .و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﺳﺮان ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﺑﻪ آنھﺎ وﻋﺪه داد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﻪ
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ﺑﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺟﻨﮓ از آﻧﺠﺎ ﺳﯿﺮﺟﻨﮓ را ﻧﻈﺎره ﮐﺮده
و دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺻﺎدر ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ را ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج
در ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪ و در آن ﺷﺐ ﺑﺎران ﺳﺒﮑﯽ ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎرﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎران ﺑﺮای ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه در آن
ﺷﺐ در ﺻﻔﻮف ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﺘﺎد و ﺗﻌﺪادی از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام و
ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ
اﺑﻮﺟﮫﻞ اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻣﺸﺮﮐﺎن را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ھﻢ رأی ﺷﺪﻧﺪ .روز ﺟﻤﻌﻪ  ١٧رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ٢ھﺠﺮی
ﮐﻪ ﯾﻮم اﻟﻔﺮﻗﺎن )روز ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ( اﺳﺖ ،روزی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪای رﺣﻤﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم در
رأس ﻟﺸﮑﺮی از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻄﮫﺮ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻪ
ﺷﻤﻮل اﺑﻠﯿﺲ –ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻠﻌﻨﻪ -ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ،ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ از ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﺷﮫﺴﻮاران ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ و ﭘﺴﺮش وﻟﯿﺪ
و ﺑﺮادرش ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه و ھﻤﺎورد ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺣﻤﺰه و ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺣﺎرثش ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ھﺮ ﺳﻪ آن ﻣﺸﺮﮐﺎن را ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺟﻨﮓ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﺷﺪ .در آن روز ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻇﮫﻮر رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺷﺮح آنھﺎ ﻣﺜﻨﻮی ھﻔﺘﺎد ﻣﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎی ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ
ﺣﻤﺎم ،ﻣﻌﺎذ و ﻣﻌﻮذ ﭘﺴﺮان ﻋﻔﺮاء ،ﻋﻮف ﺑﻦ ﺣﺎرث اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح ،ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب ،ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ،ﮔﻮﺷﻪ ای از آن ﺣﻤﺎﺳﻪ ھﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﭘﯿﺮوزی درﺧﺸﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و اﯾﺜﺎر
ﻣﺠﺎھﺪان ﺑﺪر را در ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﺧﻮد در ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ھﻤﻪ ازآن آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آن روز را
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ﯾﻮم اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﭘﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺟﻨﮓ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪان اﺳﻼم )ﭘﯿﮑﺎر ﺗﻮر ﺑﺎ ﻧﺒﺮد ﭘﻮاﺗﻮ(
)زﻣﺎن ٢ :رﻣﻀﺎن  ١١٤ﻫـ –  ٢١اﮐﺘﺒﺮ  ٧٣٢م(.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺑﻌﻨﻮان »ﺟﻨﮓ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان اﺳﻼم«
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻮرﺧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﮑﺎر ﺗﻮر ﯾﺎ ﭘﻮاﺗﻮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از
ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﺧﺎن اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ ،اﻣﺮوز از دﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اروﭘﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در ﺟﮫﺎن رﯾﺸﻪ ﮐﻦ
ﻣﯽﺷﺪ!
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺎل  ٩٢ھـ اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
داﻣﻨﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎل از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ )ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و اﯾﺎﻻت ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ھﻢ ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ دﺷﺖھﺎی اﻃﺮاف رود رن ) (Rhoneدﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺘﺨﻮش اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٠٢ھـ در ﺟﻨﮓ
ﺗﻮﻟﻮز از ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آنھﺎ ،اﻣﯿﺮ اﻧﺪﻟﺲ »ﺳﻤﺢ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﻻﻧﯽ« و ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﭙﺎه وی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺎه
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا
ﻣﺠﺪدا ﺟﻨﮓ را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ
و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﻧﮋادی ﺑﯿﻦ ﻋﺮب و ﺑﺮﺑﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻋﺮﺑﮫﺎی ﯾﻤﻨﯽ و
ﻗﯿﺴﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  ١٠ﺳﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اداﻣﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ١١٣ھـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺰرگ »ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﺎﻓﻘﯽ« ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ »ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ« اﻓﺴﺮی ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد و
ھﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﻣﺎھﺮ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ .او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺻﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻤﺢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ
ﺧﻮﻻﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﮐﻨﺎر دﯾﻮارھﺎی »ﺗﻮﻟﻮز« ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آﻏﺎز ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺮو ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﮐﺮد و
اﻣﻮر اداری و ﮐﺸﻮری را اﺻﻼح و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺮﺗﺐ
ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻮب زده اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﻃﻤﻌﮑﺎر و زﯾﺎده ﻃﻠﺐ
ﺑﺮﺑﺮھﺎ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﮐﻨﺖ »اودو« ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺎﻟﺖ »اﮐﻮﺗﯿﻦ« )اﮐﯿﺘﺎﻧﯿﻪ(
در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﻣﻨﻮزه ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب وی اﻋﺰام ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﻮزه را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده و ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »اودو« ﺣﺎﮐﻢ اﮐﻮﺗﯿﻦ از ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ھﻢ
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ آﻣﺎده دﻓﺎع از ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ در
ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ١١٤ھـ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﺮﺑﮫﺎ و ﺑﺮﺑﺮھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
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ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ آن روز دﯾﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻠﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﺖ اودو و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ او را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﭙﺎه او را
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮد .وی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﮔﺮﯾﺨﺖ ﺑﻪ زودی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﮫﺮ ﺳﺎﻧﺲ در ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ –ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ -را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻏﺎﻓﻘﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از
ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ.
آن روز ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ »ﺗﯿﻮدورﯾﮏ ﭼﮫﺎرم« ﺑﻮد وﻟﯽ در آن زﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺷﺒﺎﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ھﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮداران ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و ﺑﺮای
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ھﺠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ وی ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﮐﻪ از
ﻣﺮدان زﯾﺮک روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد و دﺷﻤﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻨﺖ »اودو« ﺣﺎﮐﻢ اﮐﻮﺗﯿﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪ ای در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رھﺎ ﮐﺮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ او را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ .و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺮض اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ آنھﺎ ﺷﺪ زﯾﺮا آنھﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖھﺎی آنھﺎ از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮓ ﭘﺮ ﺷﻮد و در ﺟﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺮﮔﺮم
ﮐﺸﻤﮑﺶ رﯾﺎﺳﺖ ﻃﻠﺒﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ آنھﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ«.
»ﻣﺎرﺗﻞ« ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ژرﻣﻦھﺎی وﺣﺸﯽ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ و دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺰدور از ھﺮ ﺳﻮ ﮔﺮد آورد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ،ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻧﺒﻮه ﺗﺮ ﺑﻮد .ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
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دﺷﺖ ﺗﻮر ﺑﻪ رود »ﻟﻮار« رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد اداﻣﻪ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اردوﮔﺎه ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ،ﮔﺮوھﯽ
را ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﺰام داﺷﺖ وﻟﯽ آنھﺎ
ﻧﯿﺰ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و ﻣﯿﺰان ﺗﺠﮫﯿﺰات آنھﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﮐﺮاﻧﻪ رود »ﻟﻮار« ﺑﻪ ﻣﯿﺎن دﺷﺖ واﻗﻊ در ﺑﯿﻦ »ﺗﻮر« و
»ﭘﻮاﺗﻮ« ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد .ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم در آن ھﻨﮕﺎم در ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا آﺗﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﺑﺎزان را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽداد ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪه ﺑﻮد .آنھﺎ در ﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮه ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ
آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪه و ﺧﺴﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ در اواﺧﺮ ﺷﻌﺒﺎن ١١٤ه ﺑﺼﻮرت زد و ﺧﻮردھﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯿﺎن دو
ﺳﭙﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در روز دوم رﻣﻀﺎن  ١١٤ھـ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢١اﮐﺘﺒﺮ  ٧٣٢م.
ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه اﺳﻼم و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮدﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﺑﺪ .روز ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ھﻤﺎن ﺷﺪت اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر ﺷﮑﺴﺖ در ﺻﻔﻮف ﻗﻮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﻮدار
ﮔﺸﺖ و ﻃﻠﯿﻌﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﺳﺖ
در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ای اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮاﻧﺴﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻓﺮاوان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺸﻮدﻧﺪ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ رارھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻔﻮف ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم
دﭼﺎر ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﯿﮫﻮده ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﻢ ﺳﭙﺎه را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و
ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در
ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻮ ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺗﯿﺮی از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف
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او رھﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮگ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺰرگ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺴﻮر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﻮای ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﺠﻮم
آوردﻧﺪ و ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮده ﺷﺐ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻧﺪاﺧﺖ و دو ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ اردوﮔﺎھﮫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﺰاع و
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اردوﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ زده ﯾﺎ ﮐﻤﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ و ﺳﭙﺎه
اوھﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
از ﻧﮕﺎه ﻋﺮف ﺟﻨﮓ در واﻗﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﺨﻮردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون ﭘﯿﺮوزی ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را
ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﺳﻄﻮره ای ﻧﺰد آنھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
آن را ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﻘﺪس و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽھﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ .و ﮐﺎرل
ﻣﺎرﺗﻞ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اروﭘﺎ از ﺧﻄﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ! ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮرﺧﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .و ﻣﺎ ھﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﮔﺮ ﺣﺮص و آز ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﻔﻆ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺧﻮد
ﻧﺒﻮدواﯾﻨﻘﺪر دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم
ﻗﺎره اروﭘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن وﻟﮑﻦ!!
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﻗﯿﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن
) ١٤رﻣﻀﺎن  ١٤٥ﻫـ  ٩دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٧٦٢م(.

دﻋﻮت ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮھﺎﺷﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻧﻮه اﻣﺎم ﻋﻠﯽس آﻏﺎز ﺷﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن او ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ از
وی ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس روی آوردﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻋﻮت اﺑﻮھﺎﺷﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« ﭘﯿﺮوان زﯾﺎدی ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و آنھﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯽھﺎ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر آنھﺎ از آن ﺷﻌﺎر
ﻣﺒﮫﻢ ﭼﯿﺴﺖ .ﻋﻠﻮیھﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ
ﺑﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ،ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﻋﮫﺪه دار اﻣﻮر
ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﻮﯾﺎن را ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و
ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ در دوره ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻔﺎح ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی از آنھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت
ﺳﻔﺎح ﺑﺮادرش ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﻮی
روزﮔﺎر ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زھﺪ و ﻋﺒﺎدت و اﯾﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎرش ﺑﻪ وی
ﻟﻘﺐ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﮐﯿﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﯾﮏ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد .ﭘﺪران
و ﻣﺎدران وی ﺗﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪب ھﻤﮕﯽ ﻋﺮب ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﯿﭻ
ﯾﮏ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻧﻔﺲ زﮐﯿﻪ دﻻوری ﺷﺠﺎع و ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی
ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﺑﺎ ھﯿﺒﺖ داﺷﺖ .در آﻏﺎز دﻋﻮت ﻋﺒﺎﺳﯽ
وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻣﺎم دﻋﻮت ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﻤﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﮐﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

٩٣

در اواﺧﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻧﻔﺲ زﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد) .(١
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮادرش از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ وی اﻣﺘﻨﺎع
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﺼﻮر اﺻﺮار زﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﻧﺰد وی
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ .وی واﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺴﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﻣﻘﺎﻣﺶ
ﻋﺰل و ﯾﮏ ﻋﺮب ﺑﺪوی را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ و ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی وی واﻟﯽ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺮد .او ھﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ آل ﺣﺴﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪان
ﮐﺮد .و آنھﺎ را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮادرش اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺼﻮر
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﺎﻣﻪ ای
ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺷﺖ و اﻣﺎﻧﺶ داد .ﻣﺤﻤﺪ ھﻢ ﭘﺲ از دوره ای
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺧﺘﻔﺎ و رﻧﺠﮫﺎی روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮادهاش در زﻧﺪان ﻣﻨﺼﻮر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻋﻮت ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد
و در ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ ﺳﺎل  ١٤٥ھـ دﻋﻮت ﺧﻮد را در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد .و در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی از ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﺮادرش اﺑﺮاھﯿﻢ را ﺑﺮای اﺧﺬ
ﺑﯿﻌﺖ از ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻨﺼﻮر ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﮐﯿﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺼﻮر
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوھﯽ اﻇﮫﺎر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻃﺮاف آن ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﱪي اﻟﻜﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﲑ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺣﺮﻛﻪ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﻛﻴﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﳋﻠﻔﺎ ،ﳏﺎﴐات ﰲ اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻪ.
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ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻓﺮاوان دارد و ﯾﺎوران اھﻞ ﺑﯿﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ رای
درﺳﺖ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت آن
را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه درآورد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﮐﯿﻪ و دادن وﻋﺪهھﺎی دروﻏﯿﻦ ،آﻧﺎن را از اﻃﺮاف
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ در  ١٤رﻣﻀﺎن ﺳﺎل
 ١٤٥ق .ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺼﻮر درآوﯾﺨﺖ و ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ درﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺛﺒﺎت
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﺎ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ درآوﯾﺨﺘﻪ
ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ،ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺼﻮر را ﮐﺸﺖ .وﻟﯽ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ
ھﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮگ وی ،ﻗﯿﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﻣﺎرات
) ١٤ﺷﻮال  ١٣٩١ﻫـ –  ٢دﯾﺴﺎﻣﺒﺮ ١٩٧١م(.
ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎک ﮐﺸﻮر
ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﯾﻌﺎرﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی آنھﺎ
آل ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ در ﺳﺎل  ١١٥٤ھـ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎل »ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺳﻤﯽ« ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »رﺣﻤﺖ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ« ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺎرات ادﻋﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮدﻧﺪ .رﺣﻤﺖ ،ﺷﮫﺮ »رأس اﻟﺨﯿﻤﻪ« را ﺑﻌﻨﻮان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و »اﺣﻤﺪ ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ« ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺘﻘﻼل
وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.وﺿﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮق آﺳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده
و ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺳﻤﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٣٥ھـ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ را
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺪون دردﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﻌﻤﺎری
»ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻨﺪاز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ« را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﻢ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻮﻇﺒﯽ ،ﺷﺎرﻗﻪ،
دﺑﯽ ،رأس اﻟﺨﯿﻤﻪ ،ﻓﺠﯿﺮه ،ام اﻟﻘﻮﯾﻦ ،ﻋﺠﻤﺎن و در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺨﯽ را اﻣﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﯿﻮخ ،آل ﻧﮫﯿﺎن )در اﺑﻮﻇﺒﯽ( و آل ﻣﮑﺘﻮم دﺑﯽ از ھﻤﻪ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺪرﺗﮫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻗﺪرﺗﮫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی )ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎ و روﺷﮫﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺎل  ١٣٩٠ھـ
–  ١٩٧٠م .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ را ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ،ﺷﯿﺦ زاﯾﺪﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﮫﯿﺎن اﻣﯿﺮ اﺑﻮﻇﺒﯽ ﺗﻼﺷﮫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮی
را ﺑﺮای وﺣﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺎرات ھﻔﺖ 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 ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ زاﯾﺪ در  ١٤ﺷﻮال  ١٣٩١ه ٢ -دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ١٩٧١م .اﺗﺤﺎد اﻣﺎرات ھﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ را
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺧﻮد وی ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

٩٦

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ

) (١

)زﻣﺎن ١٦ :ﺷﻮال  ٢٠ﻫـ –  ١٧ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٦٤١م(.

ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎصس ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺷﺎم ﺑﻮد .وی ﺑﻮﯾﮋه
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .او ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎبس را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر راﺿﯽ و ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻋﻤﺮو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎردان و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه،
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ راﺿﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮای ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ ،آﺳﺎن ﺟﻠﻮه داد .و ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﺛﺮوت ﻓﺮاوان و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن
دارد .ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﯾﺎدآورد ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﺮ ھﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺖ
روﻣﯽھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻗﺮار
دھﻨﺪ .ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻤﺮوس اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ راﺿﯽ ﺷﺪ و در اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ١٨ھـ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﺮو ﮔﺬاﺷﺖ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺪون دﺳﺘﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ و از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ اﻗﺪام ﮐﺮد
ﻧﻪ ﻋﻘﻼ و ﻧﻪ ﻧﻘﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ،
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻋﻤﺮو ﻧﻮﺷﺖ و از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد ،اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد و آنھﺎ وی را از ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﯿﻢ دادﻧﺪ .اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ در آن
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺗﻮﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
 -١ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ :ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ،اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة ،اﻟﺴﻠﻮك ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﱪي ،اﻟﻮﻻة واﻟﻘﻀﺎة ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

٩٧

رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮد وﻟﯽ اﮔﺮ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدی ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﺑﺪه«
ﺣﻮادث ﻓﺘﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
دوره ﻧﺨﺴﺖ :از ورود ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ وی اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اواﺋﻞ ﺳﺎل  ١٩ھـ –
 ٦٤٠م .ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮫﺮ ﻣﺮزی ﻋﺮﯾﺶ را ﻓﺘﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻏﺮﻣﺎء« رﺳﯿﺪ.
آن ﺷﮫﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ »ﺑﻮرت ﺳﻌﯿﺪ« ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و دارای ﺣﺼﺎر
و ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اﺣﻤﺮ واﻗﻊ ﺑﻮد .ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ روﻣﯽھﺎ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﻧﺪھﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ ،آن را ﮔﺸﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﺘﺢ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،ﻋﻤﺮو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪھﺎ و ﭘﺎدﮔﺎﻧﮫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ روﻣﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﻼوه
اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داری دو ﺷﮫﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻋﺮﯾﺶ و ﻏﺮﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان
ﺧﻮد را ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد .و اﯾﻨﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻟﺬا ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻓﺎروقس ﻧﻮﺷﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ
ﮐﺮد .ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪادی زﯾﺎدی ﺑﺮای وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﺎه
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ  ١٥٦٠٠ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ.
دوره دوم :از ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪادی ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﺷﮫﺮ »ﺑﺎﺑﻠﯿﻮن« را در
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ دوره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺷﮫﺮ »ﺑﻠﺒﯿﺲ« را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ »ام دﻧﯿﻦ« ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
آن ﺷﮫﺮ ،ﺑﻨﺪری ﻣﮫﻢ در ﺳﺎﺣﻞ رود ﻧﯿﻞ در ﺷﻤﺎل ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﺑﻠﯿﻮن -ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد -ﻗﺮار داﺷﺖ .اﮐﻨﻮن روﻣﯽھﺎ از
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ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده و
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮫﺮ »ﻋﯿﻦ
ﺷﻤﺲ« ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻋﺎص ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﺑﻠﯿﻮن
ﻃﺮح ﮐﺮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ آن وﻗﺖ ،ﺑﺎ روﺷﮫﺎی ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺼﺮف ﻗﻠﻌﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﺮو ،ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺘﺎد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﮫﺮ
ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ،راه ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮای آنھﺎ ھﻤﻮار
ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺳﭙﺎه روم ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﺎﺑﻠﯿﻮن را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮد درآوردﻧﺪ .روح ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻤﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ،ﯾﺎور و ﻧﺎﺻﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﯾﺪ ،روﻣﯿﺎن داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ از اداﻣﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ 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
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺟﻨﮓ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﭙﺎه وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻣﻘﻮﻗﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺼﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪھﺪ .ﻟﺬا ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.ﺳﭙﺲ ﻣﻘﻮﻗﺲ ﻗﻠﻌﻪ را ﺗﺮک
ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ رﻓﺖ .ﻣﻘﻮﻗﺲ ﻣﺎﺟﺮا را ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﻃﻼع
ھﺮاﮐﻠﯿﻮس اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻈﺮش را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﻮﯾﺎﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺷﺪت
آن را رد و اﻗﺪام ﻣﻘﻮﻗﺲ را درﺑﺎره ﺻﻠﺢ ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮد .و ﻣﻘﻮﻗﺲ و »ﻗﯿﺮوس« را
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات و آنھﺎ را از ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد .رد ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی
ھﺮاﮐﻠﯿﻮس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻋﻼم از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﭘﺲ زد و ﺧﻮردھﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و روﻣﯿﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻗﻮای روﻣﯽ ﮐﻪ
ﮐﻤﮏ ﺗﺎزه ای از اﻣﭙﺮاﻃﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﭘﺎ در آﻣﺪه و از اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ
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ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ھﺮاﮐﻠﯿﻮس اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی روﻣﯽ
رﺳﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ روﻣﯽھﺎی در ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﺎﺑﻠﯿﻮن ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺪه و ﺣﻀﺮت زﺑﯿﺮ ﺑﻦ
ﻋﻮامس ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت و ﺗﮫﻮر ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﻪ دﯾﻮار ﻗﻠﻌﻪ ﯾﻮرش آورد .ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ زﺑﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ
روﻣﯽھﺎ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و آنھﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﺑﻠﯿﻮن و ﺟﺰﯾﺮه
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.
دوره ﺳﻮم :ﻓﺘﺢ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ :اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻄﻪ روم ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮ
ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده روﻣﯽ در آن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﺼﺮ ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه درآوردﻧﺪ .ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﻟﺬا ﻋﻤﺮو
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ
ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگ ھﺮاﮐﻠﯿﻮس ،وﺿﻌﯿﺖ ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ روم در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و
اوﺿﺎع روﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر و وﺧﯿﻢ ﺷﺪ .ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﺮاﮐﻠﯿﻮس ﮐﻪ او ھﻢ ھﺮاﮐﻠﯿﻮس
ﻧﺎم داﺷﺖ ھﻨﻮز ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ﻟﺬا ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن وی ،ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﯿﺎﺑﺖ اداره ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺎﯾﺒﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻗﯿﺮوس« را ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .آنھﺎ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن روﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را ﺑﻪ روم ﻋﻮدت دھﺪ .ﻗﯿﺮوس ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در روز  ١٦ﺷﻮال ﺳﺎل  ٢٠ھـ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ١٧ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ٦٤١م.
ﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺻﻠﺢ ﮐﺮد و ﺳﺮﺑﺎزان روﻣﯽ از اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ
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ﻓﺘﺢ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺼﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ و از آن ھﻨﮕﺎم ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻻت
اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﻓﺘﺢ ﺷﻬﺮ ﻫﺮ ﻗﻠﻪ)  (١در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ
) ٢٠ﺷﻮال  ١٩٠ھـ(
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮫﻮر ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺣﻮادث و
زﻣﯿﻨﻪھﺎی آن در ردﯾﻒ ﻓﺘﺢ ﻣﮫﻢ ﻋﻤﻮرﯾﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﮫﻢ ﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٨١ھـ ق ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺰرگ
ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ارﯾﻨﯽ
ﻣﻠﮑﻪ وﻗﺖ روم ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ھﺎرون را ﻧﺪاﺷﺖ از در ﺻﻠﺢ در آﻣﺪ و
ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﻪ رﺳﻢ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،اﻣﺎ در
ﺳﺎل  ١٨٧ق .ﮐﻪ ﻧﻘﻔﻮر ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم رﺳﯿﺪ ،ﻗﺮار داد ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺎﻣﻪ ای از ھﺎرون ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از روم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ
دھﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﺷﻮد .ھﺎرون در ﭘﺎﺳﺦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن و رﺣﯿﻢ ،از ھﺎرون ﺑﻪ ﻧﻘﻔﻮر ،ﺳﮓ روم .ای ﮐﺎﻓﺮ زاده
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮ را دﯾﺪم ﭘﺎﺳﺦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﯽ ﺷﻨﯿﺪ«

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﳏﺎﴐات ﰲ اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻪ ،ﻓﺘﻮح

اﻟﺒﻠﺪان اﻳﺎم اﻻﺳﻼم.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(
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آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﮔﺮان آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ را در ﻧﻮردﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﮫﺮ ﻣﻌﺮوف ھﺮ ﻗﻠﻪ
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در روم اﻓﺘﺎد و اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻠﯽ را
ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮓ روم از دور ﺷﺪن ﺳﭙﺎه ھﺎرون
اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﺴﺖ و در ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮادﻧﻪ ،ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن
ﻗﻠﻌﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺎرون ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد و آن ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ
ﺑﻮد اﺳﯿﺮ ﮐﺮده وﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش آنھﺎ را ﺑﺮﯾﺪه وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ
ھﺎرون رﺳﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ھﻮا ھﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺳﺮد ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻧﻘﻔﻮر ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﺎرون ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
او رﺳﯿﺪ و دﯾﻪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﺰﯾﻪ ای را ﮐﻪ ﺗﻌﮫﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ!! و اﻇﮫﺎر اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدی ﮐﺮد .و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد
ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺎرون
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺎرون ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻐﻔﻮر ﺑﻪ ﻋﮫﺪ
ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر
ھﺎرون ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﻘﻔﻮر را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﺮده و ﺷﮫﺮ ھﺮﻗﻠﻪ را ﮐﻪ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی روم ﺑﻮد ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﺎرون
ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻗﺪر  ١٣٥ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﺟﺰ داوﻃﻠﺒﺎن آﻣﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ھﺮ ﻗﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .و ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮد درآورد .ﻧﻘﻔﻮر
در آن زﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻨﺎم
اﺑﻦ ﺟﺮزی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺷﮫﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه روﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ھﺮ ﻗﻠﻪ
در  ٢٠ﺷﻮال ﺳﺎل  ١٩٠ھـ ق ﻓﺘﺢ ﺷﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

وﻓﺎت اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی

) (١

)زﻣﺎن ٢٧ :ﺷﻮال  ٣١٠ھـ(.
اﻣﺎم اﻻﺋﻤﻪ و ﺷﯿﺦ اﻣﺖ اﺳﻼم ،ﭘﯿﺸﻮای ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭘﺮﺗﺄﻟﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺑﺰرگ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ
ﻃﺒﺮی در ﺳﺎل  ٢٢٤ھـ در ﺷﮫﺮ آﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰ آن روز ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن )ﻣﺎزﻧﺪران اﯾﺮان(
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش وی را ﻧﺬر ﻋﻠﻢ ﮐﺮد و ھﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .از
اﯾﻦ رو اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺳﺎل  ٢٤٠ھـ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ رﺧﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺴﺖ و ﻋﺎزم ﺑﻐﺪاد
ﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل در آن ﺷﮫﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد و از ﺷﯿﻮخ و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻐﺪاد ﮐﺴﺐ
ﻓﯿﺾ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ ﺳﺎﻟﮫﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و
اﮐﺜﺮا ھﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .او ﮐﻪ
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد ،آﻧﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ و
ﭘﺲ از آن ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻢ ﻗﺮاءات ﻗﺮآن از ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺷﺎم و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ رﻓﺖ .در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از ﺷﺪت ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
آن اﺗﻔﺎق ﺷﮕﻔﺘﯽ اﻓﺘﺎد .ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻟﮫﺎم ﻏﯿﺒﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای وﻗﺖ ﻣﺼﺮ،
اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن را از ﺣﺎل آنھﺎ آ ﮔﺎه ﮐﺮد .ﻟﺬا وی ﻏﺬای ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای آنھﺎ
 -١ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ :ﺳﲑأﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ،ﺗﺬﻛﺮة

اﳊﻔﺎظ ،ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻔﴪﻳﻦ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(
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ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﭘﺲ از آن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎ اﺟﺎزه
ﭘﺪرش در ھﻤﺎﻧﺠﺎ رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪ.
از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺒﺮی و ﻣﺼﻨﻔﺎت وی ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺳﻞ و
اﻟﻤﻠﻮک اﺳﺖ« ﻃﺒﺮی ﭘﯿﺸﻮای دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ
وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از وی ﮐﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر در دو زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻃﺒﺮی ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮫﻮر »ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﳌﻠﻮك« ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺳﺒﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻃﺒﺮی ،ﺳﺎﻟﺸﻤﺎراﻧﻪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ در
ذﯾﻞ ھﺮ ﺳﺎل وﻗﺎﯾﻌﯽ را ﮐﻪ در آن ﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻌﻼوه
آنھﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ
ﻣﺄﺛﻮر )ﺣﺪﯾﺚ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻣﺎم ﻓﻘﯿﻪ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ درﺑﺎره آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ھﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ «.اﻣﺎم ﻃﺒﺮی در ﻋﻠﻮم ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ
دارد .اﯾﺸﺎن اراده و ھﻤﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺼﻨﯿﻒ داﺷﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل و در ھﺮ روز ﭼﮫﻞ ورﻗﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎم
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ آﻧﻘﺪر ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻋﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ در
ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ازدواج ﻧﮑﺮد ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺬر ﻋﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﺿﺎی
ﺧﺪا ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ و ﻧﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وی زاھﺪ و ﻋﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﻮد ،از دﻧﯿﺎ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻧﯿﻮی ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ھﺮﮔﺰ ﻧﺰد ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺧﻠﻔﺎ ﻧﺮﻓﺖ .ﺧﻠﻔﺎ و
وزﯾﺮان ،اﻣﻮال و ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ وﻟﯽ او ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﻘﺮ
ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻄﺎﯾﺎ داﺷﺖ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﮔﺎھﯽ از ﺳﺮ
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ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﮫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی
اﻣﺮا و دﻧﯿﺎ داران دراز ﻧﮑﺮد.
اﻣﺎم ﻃﺒﺮی در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻣﻮم ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺪ و از اﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ رﻧﺞ ﻓﺮاوان دﯾﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و ﺧﺼﻮﻣﺘﮫﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ
ﻃﺒﺮی ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﺑﻐﺪاد »اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ داود« در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .و او را ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺮده و ﺳﺘﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن روا داﺷﺘﻨﺪ .در آن زﻣﺎن ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺮاق و
ﺧﺎﺻﻪ در ﺑﻐﺪاد ،ﻣﺬھﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،ﻋﻮام ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﻃﺒﺮی را ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده
و در اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ زﯾﺎده روی ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم رااز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
او ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ اﻣﺎم ﻃﺒﺮی از اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﻣﺒﺮا ﺑﻮد .ﻣﺮدم؛ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ
ﻃﺒﺮی را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ او ھﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ
رﺳﺘﻢ ﻃﺒﺮی ﺑﻮد و ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ داﺷﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ
آن ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ،ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ داﺷﺖ!! ﻋﻼﻣﻪ ذھﺒﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدش و ھﻢ
در ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ارج »ﺳﯿﺮأﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء« ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮده
ﮐﻪ دو ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ﺑﺎ ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎم ﻃﺒﺮی
ﻏﯿﺮ از آن اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ھﻤﯿﻦ رو ،ذھﺒﯽ ﭘﺲ از ذﮐﺮ
ﺳﯿﺮه و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ رﺳﺘﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ
را آورده ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻨﺖ و
رﻧﺠﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺼﺐ و ﺟﮫﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
ای اﺳﺖ از ﺳﻠﺴﻠﻪ رﻧﺠﮫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در  ٢٧ﺷﻮال ﺳﺎل  ٣١٠ھـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز در
ﺧﺎﻧﻪاش در ﺣﺒﺲ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ ،وﻓﺎت ﮐﺮد و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﺟﻨﺎزه وی را ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻟﺬا وی را در ﺧﺎﻧﻪاش دﻓﻦ
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ﮐﺮدﻧﺪ.ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از دﻓﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ وی ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ وی را در ﺟﻮار رﺣﻤﺘﮫﺎی واﺳﻌﻪ ﺧﻮد ،ﺟﺎی دھﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
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ﻧﻮال) ) (١در ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺮب(
) ٢٥ﺷﻮال  ١٣٣٩ھـ .ﯾﮑﻢ ژوﺋﻦ  ١٩٢١م(.
ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺮب ھﻤﭽﻮن ﺷﮑﺎری در ﭼﻨﮕﺎل ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و آن دو ﻣﻐﺮب را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺷﻤﺎل ﻣﻐﺮب و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺟﻨﻮب آن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﻐﺮب ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را
رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .وی زﻋﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ »ورﯾﺎﻏﻞ« ﺑﻮد و ﺷﮫﺮ »اﻏﺪﯾﺮ« ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .در آن زﻣﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﺪ .از اﯾﻦ رو ژﻧﺮال »ﺳﻠﻮﺳﺘﺮ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﯿﻠﻪ،
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﺮاھﻢ آورده و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪ »ورﯾﺎﻏﻞ«
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺷﮫﺮ »اﻧﻮال« را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﺮای وی ﻧﻮﺷﺖ و او را از ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ .وﻟﯽ ژﻧﺮال ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ
آن ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮده و ﺗﮫﺪﯾﺪ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺖ .و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد
اداﻣﻪ داد و  ١٢ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﮫﺮ اﻧﻮال دور ﺷﺪ.

 -١اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،اﳌﺨﺘﺎر اﳌﺼﻮن.
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اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮک »اﻏﺪﯾﺮ« ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ھﻢ در ﯾﮑﻢ
ژوﺋﻦ  ١٩٢١م .ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را در ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﮑﺴﺖ داد و آنھﺎ را
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ وادار ﮐﺮد .آنھﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﮫﺮ اﻧﻮال را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ارﺗﺶ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ  ١٥ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺸﺘﻪ و ٥٧٠
ﺳﺮﺑﺎز آن اﺳﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ھﻢ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ درآﻣﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯽ ھﺰار ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ و  ٤٠٠ﺗﯿﺮ ﺑﺎر و
 ١٢٩ﺗﻮپ .ام ﻣﻊ اﻻﺳﻒ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ و
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ آورده ،زﯾﺮا ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ ﻧﺪاد و از ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ
ﺧﻮد داری ﮐﺮد .اﮔﺮ او آنھﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻗﻠﻌﻪ
ﻣﻠﯿﻠﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ
آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽداد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
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ﺑﺪﻋﺖ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ
) ١٨ذی اﻟﺤﺠﻪ  ٣٥٢ﻫـ –  ١٠ژاﻧﻮﯾﻪ  ٩٦٤م(.
اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺎﻣﺒﺎرک ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮﯾﮫﯽ ﺷﯿﻌﯽ راﻓﻀﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .ﺳﻪ ﺑﺮادر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻮﯾﻪ ﮐﻪ اھﻞ دﯾﻠﻢ در ﮔﯿﻼن -ﺷﻤﺎل اﯾﺮان -ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﮫﺎی ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ و اﺣﻤﺪ از اوﺿﺎع ﭘﺮﯾﺸﺎن اﯾﺮان در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﯾﺮان را ﻣﺴﺨﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد آورد و از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻟﻘﺐ ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ
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ﮔﺮﻓﺖ .از آن ﭘﺲ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎزﯾﭽﻪ دﺳﺖ آل ﺑﻮﯾﻪ ﺷﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در روز  ١٨ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ٣٥٢اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺰ
اﻟﺪوﻟﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺑﻐﺪاد را آذﯾﻦ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﯿﺎد ﺷﺐ ،ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دروازهھﺎی ﺑﻐﺪاد
آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوزﻧﺪ و آواز دھﻞ از ھﺮ ﮐﻮی و ﺑﺮزن ﺑﻐﺪاد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ)  (١ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺨﻠﺺ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺣﺠﻪ
اﻟﻮداع ﻣﺮدم را در وادی ﺧﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و در ﺟﻤﻊ آنھﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﻮﻻی اوﯾﻢ ﻋﻠﯽ ھﻢ ﻣﻮﻻی اوﺳﺖ (٢ )«.اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب و زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ و ﺑﺮﯾﺪه اﺳﻠﻤﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻃﺮق
زﯾﺎدی رواﯾﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وارد ﺷﺪه،
ﮐﺬب اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آن رواﯾﺖ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد آورده
ﮐﻪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روز  ١٨ذی اﻟﺤﺠﻪ را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،روزه  ٦٠ﻣﺎه در ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل
وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ در ﻋﺮاق و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

 -١اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﳏﺎﴐات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﺷﻤﺎره .٦٥٢٣
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ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﺨﺎرا
)زﻣﺎن ٤ :ذواﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ٦١٦ﻫـ –  ١٦ﻓﻮرﯾﻪ ١٢٢٠م(.

ﺷﮫﺮ ﺑﺨﺎرا از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در ﻗﻠﺐ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و زادﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺑﻮده
و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﻣﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺷﮫﺮ را »ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ« در ﺳﺎل  ٩٠ھـ ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﻧﺤﻄﺎط و وﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ از ﺣﻤﻠﻪ
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﻣﻐﻮل ﺑﻪ آﻏﺎزﺷﺪ .ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﺳﺎده ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻮارزم ﺷﺎه داﺷﺖ ﮐﻪ آن اﺧﺘﻼف)  (١را ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﯾﻮرش
 -١ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة ،اﻟﺴﻠﻮك.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم آن ﺑﻮد ﮐﻪ وی
ﮔﺮوھﯽ را در ﮐﺴﻮت ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺣﺎﮐﻢ ﺷﮫﺮ ﻣﺮزی اﺗﺮار ﮐﻪ
از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺑﻮد ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه و ھﻤﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﮕﯿﺰ
ﺧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ وی ﺷﺪ وﻟﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو
وی ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪ .و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ھﻤﺎن اﺗﺮار ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻏﺎدر ﺧﺎن ﺣﺎﮐﻢ آن ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ وی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای وی ﺧﻮد داری ﮐﺮد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﮫﺮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و وﯾﺮان ﺷﺪ .ﺧﻮد
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎه ﻣﻐﻮل ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ای در درﯾﺎی
ﻣﺎزﻧﺪران رﻓﺖ و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ از ﻏﺼﻪ دق ﮐﺮد و ﻣﺮد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺟﺰﯾﺮه،
ﭘﺴﺮش ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪک ﺑﺎرھﺎ ﻣﻐﻮﻻن را ﺷﮑﺴﺖ داد و دﻻوریھﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در آن
ﻋﺼﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﻋﻮب ﻣﻐﻮﻻن ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺼﻮف ﮐﻪ
در آن ﻋﮫﺪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ )ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺎل ﻃﺮح آنھﺎ
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آورد .اوﺿﺎع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮارزم ﺷﺎه در اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﯽﺣﺴﺎب
و ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﻗﺮه ﺧﺎﻧﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آنھﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد وﻟﯽ در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻟﺸﮑﺮ
ﺧﻮد از ﺳﭙﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻐﻮل ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﺮای ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ .او ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺣﺎل ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻐﻮل ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮه
ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺠﻨﮕﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮازﻣﺸﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺧﻮارزم در آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﮔﺸﺖ .او ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه و روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .او ﮐﻪ از
ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺟﻠﻮی ﺳﭙﺎه
ﺧﻮن آﺷﺎم ﻣﻐﻮل ﮔﺮﯾﺨﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز در ﺷﮫﺮ ﺑﺨﺎرا و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار
ﺳﺮﺑﺎز دﯾﮕﺮ در ﺳﻤﺮ ﻗﻨﺪ ﺑﺮای دﻓﺎع ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺨﺎرا و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﻐﻮل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺎرا
و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﻃﻌﻤﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻐﻮﻻن رھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻧﯿﺴﺖ( ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻓﻊ ﯾﻮرش ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺪود  ٤٠ﺳﺎل
ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮ در ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻣﻐﻮﻻن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن در ﻟﺒﺎس
ﺑﺎزرﮔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺧﺒﺮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺑﯿﻢ داﺷﺖ در ﺧﻔﺎ ﻣﻐﻮﻻن را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو وی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.وﻋﺪه ای از ﻣﺤﻘﻘﺎن دﺳﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن را ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
اﯾﻦ ﯾﻮرش داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮏ ﻣﻮرخ» :ﻣﻐﻮﻻن آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ و
رﻓﺘﻨﺪ!!« )ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﻣﻐﻮل ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺟﺮار ﺧﻮدش در ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
در آﻣﺪ و ﺷﮫﺮ ﺑﺨﺎرا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ آن
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ
را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮارزﻣﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷﮫﺮ و ﻣﺮدم آن
ﺑﯽدﻓﺎع ،ﻃﻌﻤﻪ ای آﻣﺎده ﺑﺮای ﺳﭙﺎه وﺣﺸﯽ ﻣﻐﻮل ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار ﺷﺮم آور و
ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ ،ﻣﺮدم ﺑﺨﺎرا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ و از آنھﺎ ﺑﺮای ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد اﻣﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ .ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن در ﺟﻮاب
آنھﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮوط آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﺒﯿﺚ و ﻣﮑﺎر وی
ھﻮای دﯾﮕﺮی در ﺳﺮ داﺷﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﺗﺎرﯾﺦ  ٤ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ٦١٦ه.
ق ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺎ وﻋﺪه اﻣﺎن ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ وارد ﺑﺨﺎرا ﺷﺪﻧﺪ .ھﻨﻮز ﺑﻪ وﺳﻂ ﺷﮫﺮ
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﻪ و ﮐﺸﺘﺎر ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻣﻐﻮﻻن ﺷﺪﻧﺪ .روزی ﺑﺴﯿﺎر
وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺑﺮای اﻣﺖ اﺳﻼم ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ،دھﮫﺎ ھﺰار
ﻧﻔﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ )ﺣﺘﯽ ﻣﻐﻮﻻن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺨﺎرا را
ﺑﻪ اﺻﻄﺒﻞ اﺳﺒﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ( ﻣﺪارس وﯾﺮان ﺷﺪ و ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﯾﺪﮔﺎن ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎوز ﺷﺪ .ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ!
ﮐﻮدﮐﺎن در داﻣﻦ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺳﺮﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺮآﻏﺎز
ﻣﺨﻮﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﮫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻن در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آنھﺎ اﻓﺘﺎد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com
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ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﺠﺎوزات وﻗﺖ و ﺑﯽوﻗﺖ رژﯾﻢ ﺟﺒﺎر و ﻏﺎﺻﺐ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و
روﺳﺘﺎھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ ،ﻋﺪه ای از رھﺒﺮان ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده
و راه ﺳﺎزش را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻌﺎھﺪه ﺻﻠﺢ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﮐﺮدن ﻣﺮم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻋﺪه ای ﺳﺎزﺷﮑﺎر و ﺧﺎﺋﻦ ﻣﺰدور از ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺮف زده و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﺣﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ!! ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت رھﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در رام اﻟﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از
ﺳﻮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺎﺻﺮه و در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺻﻠﺢ اﺻﺮار دارﯾﻢ!! و ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در
ﻏﺰه ﻣﻈﻠﻮم دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس رھﺒﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺎز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﺻﺮار
ﻣﯽورزد!! ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎدر اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺰدوران و ﺧﺎﺋﻨﺎن
و ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ
اﻻﻗﺼﯽ و ﻗﺪس از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ
زﯾﺮ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ از راه ﺻﻠﺢ و ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﻌﺎھﺪات ﺑﺎ ﻟﺠﻮج ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم آزادی ﻗﺪس ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،از اﯾﻦ
ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﻟﺲ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺴﮫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮد ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﻣﺪت ھﻔﺖ ﻣﺎه آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد در آوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ
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ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻋﺰم و ھﻤﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ .ﻣﮕﺮ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻋﺰم و اراده و اﯾﻤﺎن وی ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﮫﺮﻣﺎن و
ﺷﮫﺴﻮار ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن
ﺷﮫﺮ را ﺑﺮای دﻓﺎع ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺻﻠﺢ آن را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ اﻣﯿﺮ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﭙﺎه و ﻓﻘﮫﺎ و
اﻋﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺣﻀﺎر در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﮐﺎخ »اﻟﺤﻤﺮاء« ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره
ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻋﯿﻦ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ» :رؤﺳﺎی
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎﺳﯽ در ﮐﺎخ اﻟﺤﻤﺮا ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮوط
ﺗﺴﻠﯿﻢ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻀﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد آﻧﮕﺎه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺣﻀﺎر ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺰرﮔﺎن! ﺷﯿﻮن ﮐﺎر زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﺮد ھﺴﺘﯿﻢ و
دﻟﮫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ اﺷﮏ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﭼﻨﺎن روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﯿﻢ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص
ﺑﺰرگ ھﺴﺖ و آن ھﻢ ﻣﺮگ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﯾﺪ در ﺣﺎل دﻓﺎع از
آزادی و اﻧﺘﻘﺎم از ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺟﺎن ﺑﺪھﯿﻢ .ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را از زﻧﺠﯿﺮ ﺑﯿﺪاد دﺷﻤﻦ ﻓﺎﺗﺢ آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﻗﺒﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎﯾﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ھﺴﺖ! ﺧﺪا ﻧﮑﻨﺪ روزی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﺷﺮاف ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در راه دﻓﺎع از آن
ﺟﺎن ﺑﺪھﻨﺪ «.ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ وﺳﮑﻮت ﻣﺮگ ﺑﺮﻣﺠﻠﺲ
ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺷﺪ.دراﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﻣﯿﺮﺗﺮﺳﻮ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﯾﺎد زد» :اﷲ أﻛﱪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ
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اﷲ ،ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ وﻻ راد ﻟﻘﻀﺎء اﷲ« ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮی ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ را
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﺎﺷﻢ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ از

ﻣﯿﺎن ﺑﺮود!!« ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :اﷲ اﻛﱪ وﻻ راد

ﻟﻘﻀﺎءاﷲ« ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮی ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد! ھﻤﮕﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﺳﻘﻮط آنھﺎ را ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد و ھﯿﭻ راه ﻓﺮاری ھﻢ از اراده
اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ« .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻧﯿﺎدوﺳﺘﯽ و ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻗﻀﺎی اﻟﮫﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ! اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ آنھﺎ آدم را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻓﺮﻗﻪ ﺟﺒﺮﯾﻪ
ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ!! وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﮫﺎی
وی ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ و آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﯿﻢ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :وی ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ
ﻧﺪھﯿﺪ و ﮔﻤﺎن ﻧﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮫﺎﻣﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﮑﻨﯿﺪ ﻣﺮگ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ
زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﺎراج و ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﮫﺮ ﻣﺎ و آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺗﻌﺼﺐ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ھﺎو زﻧﺠﯿﺮھﺎ و زﻧﺪاﻧﮫﺎ و
ﮐﺸﺘﺎرھﺎ و آﺗﺶ زدﻧﮫﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦھﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ وﻣﻈﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ و اﯾﻦھﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ از ﻣﺮگ
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ھﺮﮔﺰ آن را ﻧﺨﻮاھﻢ
دﯾﺪ«.
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ:

ای ﻣﻮﺳﯽ! ﺑﺨﺪا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪت وﻓﺎ ﮐﺮدی و ھﺮﮔﺰ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪی را
ﻧﺪﯾﺪی .ﻣﻮﺳﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮس و ﺿﻌﻒ و
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﺗﺮک ﮐﺮد وﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺳﻼح ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺳﻮاراﺳﺐ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺷﺪ و ﭘﺲ از
ﭘﯿﻤﻮدن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ از دروازه ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اردوﮔﺎه
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود
 ١٥ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﻨﺎر رود »ﺷﻨﯿﻞ« ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮی
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﮐﺎری ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ
آنھﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ﺧﻮدش ھﻢ ﺟﺮاﺣﺎت ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ وﻟﯽ ﮔﻮﯾﯽ او
ﺑﻪ زﺧﻤﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽداد .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وی ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮاران اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ را ﺗﻠﻒ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺧﻮد او
ھﻢ در آﺧﺮ ﺟﺮاﺣﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﺐ وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎد .وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن ﺑﺪھﺪ ،روی دو زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻨﺠﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ رﻣﻖ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﺳﯿﺮ ﮔﺮدد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﻣﻖ ﺣﯿﺎت ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮزد!
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮان )ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا
در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺣﺮﻓﮫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن
دﯾﮕﺮ )ﭼﻪ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ادﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ( زده ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ از زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ درآورده و دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ادﯾﺎن ،ﺻﻠﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،دھﮑﺪه ﺟﮫﺎﻧﯽ و اﻣﺜﺎل آن از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(
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ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ در ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را ﻋﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺻﻄﻼح
»دﯾﮕﺮان« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده اﯾﻦ اﺻﻄﻼح
ھﻤﭽﻮن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ و دﺳﯿﺴﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﻨﮫﺎن اﺳﺖ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آوردن ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ آ ﮔﺎه
ﮐﻨﯿﻢ.
دﺷﻤﻨﯽ ﺣﺰب ﺷﯿﻄﺎن و ﭘﯿﺮوان آن ﺑﺎ ﺣﺰب رﺣﻤﻦ و اوﻟﯿﺎی آن از روز
آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎی
رﺣﻤﻦ درﻣﺴﯿﺮﺣﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوان ﺷﯿﻄﺎن در ﺗﻼش ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺮای آنھﺎ ﺷﺮ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب رﺣﻤﻦ ﭘﯿﺮو ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﯿﺮوان ﺷﯿﻄﺎن ھﻢ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﻟﮫﺬا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮا
ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و
ﺷﺮاﯾﻂ ،روﺷﮫﺎی اﻋﻤﺎل اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ در ھﺮ زﻣﺎﻧﻪ ای ﯾﮏ
ﻧﻮع ﺳﻼح ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ،در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺑﻮد و
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏ و ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از
راه ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ و دﺳﯿﺴﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ھﻨﻮز ھﻢ
روﺷﮫﺎی ﻧﺰاع ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ
روﺷﮫﺎی رذﯾﻼﻧﻪ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺠﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اوﺿﺎع آﻧﺠﺎ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ را
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺸﻮرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﻓﺎع در
ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
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ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ و اردن ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد آنھﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪا ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ( اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک »ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دﯾﮕﺮان« ﯾﺎ »ﺳﺮﮐﻮب آزادیھﺎی دﯾﻨﯽ
اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دﺷﻤﻨﺎن
اﺳﻼم ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ) .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﺜﻼ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد( اواﯾﻞ ،ﻣﺼﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ
ﺧﯿﻠﯽ زود در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮫﺪﯾﺪات آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺒﻄﯽھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﻪ وزارﺗﮫﺎی ﺣﺴﺎس و ﻣﮫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻤﺎﺷﺖ )ﯾﻮﺳﻒ ﻏﺎﻟﯽ و زﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮ( و آﻧﻘﺪر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
ﻧﺎﻣﺸﺮوع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺒﻄﯽھﺎی ارﺗﻮدوﮐﺲ ﯾﻌﻨﯽ ھﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ را
ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ از دﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ،اﻣﺜﺎل
اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت و ﺗﮫﻤﺘﮫﺎ را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺐ و ﺗﺎب اﻓﺘﺎده و ﺣﺎﻟﺖ
دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺜﻼ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و دﺳﺘﻮرات
دﯾﻦ ،ﺗﺄوﯾﻠﮫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﻼم و رد ﺗﮫﺎﺟﻤﺎت
دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﺮم و ﮔﻨﮫﮑﺎر ھﺴﺘﯿﻢ و از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﺄوﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاق دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺧﻮش آﯾﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﭼﻪ راه ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺒﻄﯽ
اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺒﻄﯿﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪ ،ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺼﺮ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﯽ دادﻧﺪ
ﮐﻪ ای ﮐﺎش ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﻣﺮاﻏﯽ )ﺷﯿﺦ آن وﻗﺖ اﻷزھﺮ( در ﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﮫﺎﻧﯽ ادﯾﺎن ﻧﻮﺷﺖ» :اﺳﻼم ،رﯾﺸﻪھﺎی ﻋﺪاوت دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را از دﻟﮫﺎی آنھﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮده و
ﺿﺮورت ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﯿﺮوان ھﻤﻪ ادﯾﺎن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ أزھﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ از اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی
دﺷﻤﻨﺎن در اﯾﺠﺎد ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ در دﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮑﻪ ،اﺳﻠﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ،
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ »ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﻗﻠﯿﺘﮫﺎ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه »ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا« اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را
ﺗﻮﺟﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ
دھﯿﻢ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺮا ھﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ از ﻃﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﺪاوت آنھﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آن ﺳﻮال اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا دارﻧﺪ؟ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ای ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ﺟﮫﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮی
ادﯾﺎن آن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
آﻧﮫﺎ از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﻗﻠﺒﻤﺎن ﺟﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ از آنھﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﻮب ﺷﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
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اھﻞ ذﻣﻪ )ھﻤﺎن دﯾﮕﺮان در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
و ﯾﺎ آﯾﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎم اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﮐﺸﻮری اﮐﺜﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ورق ﺧﻮاھﯿﻢ زد ﺗﺎ وﺳﻌﺖ
ﺟﺮمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن »دﯾﮕﺮان« در ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ آنھﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺸﻮر وﻃﻦ آنھﺎﺳﺖ و
وﻇﺎﯾﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن دارﻧﺪ؟ و ﺑﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا ﭼﻪ ﺑﻮده ھﻤﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﻮق »دﯾﮕﺮان« و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی و ﮔﻔﺘﮕﻮی ادﯾﺎن و ﺻﻠﺢ
ﺟﮫﺎﻧﯽ از آن دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ .اداﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺧﻮاھﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
»دﯾﮕﺮان« )اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ( و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در ﺳﻘﻮط اﻧﺪﻟﺲ

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن اﮐﺜﺮا ﻣﺴﯿﺤﯽ و
اﻗﻠﯿﺘﯽ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل
ﻣﺮدم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮدﻧﺪ
و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮک دﯾﻨﺸﺎن و ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از آزادی دﯾﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ در ﻋﮫﺪ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺷﮑﻮه ﺑﻮد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن دﯾﮕﺮان( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
آﻧﮑﻪ اﮐﺜﺮ اھﺎﻟﯽ اﻧﺪﻟﺲ اﺳﻼم آوردﻧﺪ در اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ در
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎل و ﺟﺎن و آﺑﺮو و ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد
در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺪﻟﺲ از ﻗﺒﯿﻞ
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ﻗﺮﻃﺒﻪ )ﮐﻮردﺑﺎ( ،اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ )ﺳﻮﯾﻞ( ،ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ )ﺗﻮﻟﺪو( ،ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﻨﺴﯿﺎ(،
ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ )ﺳﺎرﮐﻮزا( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎھﻮش آنھﺎ در
ﮐﻨﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻠﻔﺎ و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻧﺪﻟﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﺟﻮاﯾﺰ و ﻋﻄﺎﯾﺎی آنھﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﮫﻤﯽ در دوﻟﺖ و
ﺣﺘﯽ ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ )ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻠﻔﺎ و اﻣﺮای
اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺿﺮورﯾﺎت ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ(
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮای ﻣﻠﻮک
اﻟﻄﻮاﯾﻒ در اﻧﺪﻟﺲ آﻏﺎز ﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ اھﻞ ذﻣﻪ اﻧﺪﻟﺲ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد )ھﻤﺎن دﯾﮕﺮان( و از آزادی ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺮای اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮﺟﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻣﺮای
ﻗﺮﻃﺒﻪ و اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ و ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ واﺿﺢ ﺑﻮد .در آن اوﻗﺎت اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف
اﻧﺪﻟﺲ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ اوج ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﻣﺮای اﻧﺪﻟﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آوردن دل رﻋﺎﯾﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺧﻮد ﺑﺮﺿﺪ دﯾﮕﺮ اﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎد اﻣﺮای ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮا
در ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺳﮫﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﻠﻤﺮو آنھﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﮑﻨﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد و ﭘﺲ از آنھﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮا ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺑﻠﻘﯿﻦ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺷﮫﺴﻮاران ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﮐﺮد و آنھﺎ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮕﺮ اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﺮد!!
اﺑﻦ ھﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو وی در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻧﺪﻟﺲ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﻮد ﺑﯿﺶ
از ھﻤﻪ ﺑﻪ »دﯾﮕﺮان« ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .وی در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ در ﮐﻨﺎر »دﯾﮕﺮان« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و از آنھﺎ ﻣﺪد ﻣﯽﺟﺴﺖ.
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ھﻤﯿﻦ اﺑﻦ ھﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن و ﺷﮫﺮت ﺷﮫﺴﻮار ﻣﻌﺮوف ﺻﻠﯿﺒﯽ
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺷﺪ )ﯾﮏ راھﺰن ﮐﻪ ﺑﺎ دار و دﺳﺘﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺘﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
درﺳﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯿﺎت ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ(
ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻨﺼﺮ»دﯾﮕﺮان« در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
اﻧﺪﻟﺲ ،در رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
وزارت ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻘﺮب درﺑﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺒﺎب
دوﺳﺘﯽ آنھﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﻓﺮاھﻢ آورد.
وﻟﯽ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ؟ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮاری )آن
ھﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻓﺮاط( ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﻪ در ﺣﻖ آنھﺎ ﻣﯽﺷﺪ ھﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس دوﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ آن را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮده و ﺑﺎ آن دﺷﻤﻨﯽ
ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺪه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺟﻨﮓھﺎی
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و راه ﭘﯿﺮوزی آنھﺎ را
ھﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد دارد.
اﻟﻒ( ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ ﻗﻠﻤﺮﯾﻪ در ﺳﺎل  ٤٥٦ھـ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در ﺷﻤﺎل اﻧﺪﻟﺲ در
ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن زﯾﺎدی در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﭙﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ
را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ »دﯾﮕﺮان« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﮫﺮ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ راھﺒﺎن دﯾﺮ »ﻟﻮرﻓﺎن« ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دﯾﻮار دﻓﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻟﻮ دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﯿﺎﻧﺖ »دﯾﮕﺮان« ﺷﮫﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ اﻓﺘﺎد.
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ب( ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ در ﺳﺎل  ٤٧٨ھـ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎل آﻟﻔﻮﻧﺴﻮی ﺷﺸﻢ ﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ »دﯾﮕﺮان« در داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮده و
ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ اﺧﺒﺎر داﺧﻞ ﺷﮫﺮ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن آن را ﺑﻪ اﻃﻼع
آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺪه ای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎآ ﮔﺎه را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و
ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﯿﺮ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺷﻮراﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ھﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را در
ﻧﻄﻔﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ »دﯾﮕﺮان« ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﻘﻮط
ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ج( ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ اﻧﺪﻟﺲ در ﺳﺎل  ٥١٩ھـ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،اوج ﺧﯿﺎﻧﺖ و
ﻧﻤﮏ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻨﺼﺮ »دﯾﮕﺮان«ﺑﻪ ﻇﮫﻮر رﺳﯿﺪ .در آن ﺳﺎل ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ذﻣﯽ
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از آﻟﻔﻮﻧﺴﻮی آرﮔﻮﻧﯽ ﺷﺎه آرﮔﻮن ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده و او را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ دھﮫﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
او ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺧﻮد را ھﻢ در ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ وﻋﺪه
آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ھﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪ و ﮐﺸﺘﺎر
و ﻏﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ذﻣﯽ »ھﻤﺎن دﯾﮕﺮان« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﻋﺪه داده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و او را در ﻣﺴﯿﺮھﺎ و داﺧﻞ ﺷﮫﺮھﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .و
آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ،ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ھﻤﺎن »دﯾﮕﺮان« از ﺗﺮس ﻣﺠﺎزات
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﺼﺮ »دﯾﮕﺮان« ﯾﺎ ھﻤﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺮ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﺪﻟﺲ ﯾﮏ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﻼ ﺑﻮد .آنھﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﻪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ
در ﭘﻨﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻮاره ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﻮرﺧﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
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اﺳﺘﺎد »ﭘﯿﺪال« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎل اﻗﻠﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ اﻧﺪﻟﺲ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎردﯾﮕﺮ درﺧﺸﺶ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .زﯾﺮا اﻣﺮای
ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺪد اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﻤﮏ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ «.آن ھﻤﻪ آزادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ آنھﺎ
اﻣﮑﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزھﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﻣﻘﺪﺳﺎت آنھﺎ اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم »اﺑﻦ ﮔﺮﺳﯿﺎ« در ﺳﺎل ٤٥٠
ھـ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺸﮫﻮر در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺠﻢ ﺑﺮ ﻋﺮب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم
ﻋﺮب اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺑﮫﺎ را ﻧﮋادی ﺣﻘﯿﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺻﻔﺎت زﺷﺘﯽ ﺑﻪ
آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﮫﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺮﺑﮫﺎ
ﺷﮫﻮت ﭘﺮﺳﺖ و زﻧﺒﺎره ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﺠﻤﮫﺎ را دارای ﻧﮋاد ﻋﺎﻟﯽ و ﺻﻔﺎت و
ﮐﻤﺎل واﻻ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻤﻪ داﻧﺸﮫﺎ را ﻋﺠﻢھﺎ اﺧﺘﺮاع
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﺎﻣﺢ و آﺳﺎﻧﮕﯿﺮی و ﻧﺮﻣﺶ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ »دﯾﮕﺮان« اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺧﯿﺎﻧﺘﮫﺎی ﻣﮑﺮر اﯾﻦ
اﻗﻠﯿﺖ ،ﻓﻘﮫﺎی اﻧﺪﻟﺲ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮای اﻧﺪﻟﺲ را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات
آنھﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ رﺷﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺰرگ اﻧﺪﻟﺲ در ﺳﺎل  ٥٢١ھـ در ﻋﮫﺪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺑﺮوﺟﻮب ﺗﺒﻌﯿﺪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﻼد ﻣﻐﺮب
ﻓﺘﻮا داد.
ﻋﻨﺼﺮ »دﯾﮕﺮان« و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ دﻣﺸﻖ

ھﻤﻮاره ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ھﺠﻮم ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﺑﺮای
ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد را ﮐﺸﺖ و ﺑﻪ ھﺸﺪارھﺎی ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ھﻢ
ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺎﻣﻼن آن ﮐﺸﺘﺎر ھﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮد ﻟﺬا ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی
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اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺤﻘﻖ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﺖ
اﺻﻠﯽ را ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺎ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک ھﻢ ﻧﮋاد
ﻣﻐﻮل ﮐﻪ در ازﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه و
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻐﻮﻻن ھﻢ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﻠﻮ دار آنھﺎ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻟﮫﺬا ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﻐﻮﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و آنھﺎ را
ﺑﺮای ھﺠﻮم ﺑﻪ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺑﻼد اﺳﻼم ﭼﻪ ﺛﺮوﺗﮫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﺳﻼح زﻧﺎن ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ در
ﻣﻐﻮﻻن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان روﺳﭙﯽ ﮔﺮی و ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮔﺮی ﺑﻪ درﺑﺎر
ﻣﻐﻮﻻن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻐﻮﻻن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﺗﺮ و ﺧﺸﮑﯽ را
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﺎﺑﻮدﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﯿﺰ آﺑﺎدی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل  ٦٥٦ھـ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻐﺪاد را
وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻮرش ﻣﻐﻮﻻن در ﺳﺎل  ٦٥٨ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دﻣﺸﻖ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از
ﺗﺼﺮف ﺷﮫﺮ ﯾﮏ واﻟﯽ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﻨﺎم »اﺑﻞ ﺳﯿﺎن« ﺑﺮ ﺷﮫﺮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻐﻮﻻن ،دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻤﺎن
آﻏﺎز ﮐﺎر ﻣﻐﻮﻻن ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آن واﻟﯽ ﻣﻐﻮل ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺸﺸﯿﺸﺎن و راھﺒﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ دﻣﺸﻖ )ﮐﻪ آن زﻣﺎن
ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮان در دﻣﺸﻖ ﺑﻮدﻧﺪ( ھﻢ دﺳﺖ ﺷﺪه و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺮب
داﺷﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎر آنھﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺼﺎرای ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ
ﻧﺰد ھﻮﻻ ﮐﻮ ،اﯾﻠﺨﺎن ﻣﻐﻮل اﯾﺮان رﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻒ و ھﺪاﯾﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮای او ﺑﺮدﻧﺪ و
از وی اﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آنھﺎ را در ﮐﻨﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﻐﻮل در
آورده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ھﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ:
»دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ،دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪ« و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺷﮫﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و دﯾﻦ
اﺳﻼم و ﭘﯿﺮوان آن را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻇﺮﻓﮫﺎی ﺷﺮاب ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
در ھﺮ ﻣﺴﺠﺪی ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺪار روی در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ از اﯾﻦ
ﺷﺮاب ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و در ﮐﻮﭼﻪھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ.
ﺑﺮ در ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺑﺎزار دﻣﺸﻖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﺨﻨﮕﻮی آنھﺎ ،دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را
ﻣﺪح ﮔﻔﺘﻪ و اﺳﻼم را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﻧﮫﺎﯾﺖ وارد ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﺎﻗﻮﺳﮫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺻﺪا در آوردﻧﺪ .اﮔﺮ دوره اﺳﺘﯿﻼی ﻣﻐﻮل ﺑﺮ دﻣﺸﻖ
اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺑﻞ ﺳﯿﺎن ﺑﺮدﻧﺪ
وﻟﯽ آن ﺳﺘﻤﮑﺎر ،ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺑﯿﭽﺎره را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮد.
»دﯾﮕﺮان« و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ:

ﻧﻘﺶ »دﯾﮕﺮان« اﻗﻠﯿﺖ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺿﺪ اﺳﻼم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎرز اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻋﻤﻖ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺮﻧﮫﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽ دارد .ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﮫﺮ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺘﮫﺎ و ﭘﺴﺖ
ﺗﺮﯾﻦ دوره در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﯿﺎﻧﺘﮫﺎی آنھﺎ در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﻣﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
ﺳﺎل  ١٢١٣ق .ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺖ .در آن زﻣﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰهھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از وﺟﻮد اﻗﻠﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺼﺮ )دﯾﮕﺮان( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺻﻠﯿﺒﯽ اﻗﻠﯿﺖ را در ﺟﮫﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ
را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ازﻣﯿﺎن ﻗﺒﻄﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٢٥

و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺸﮑﺮی درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻈﮫﺮ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻗﺒﻄﯽھﺎ در آن ھﻨﮕﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﻌﻘﻮب ﺣﻨﺎ ،اﯾﻦ ﻓﺮد
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺋﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺧﺎﺋﻦ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و اﻓﺴﺮان
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﻢ آنھﺎ را آﻣﻮزش دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﮫﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب
ﻟﻘﺐ ژﻧﺮال دادﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﮔﺮداﻧﮫﺎی ﻗﺒﻄﯽ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺒﻄﯽ در ﺳﺎل ١٢١٣
ه .ﻗﯿﺎم اول ﻗﺎھﺮه و در ﺳﺎل  ١٢١٤ه .ﻗﯿﺎم دوم ﻗﺎھﺮه را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
از ﻗﯿﺎم دوم ﻗﺎھﺮه ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰﺳﮕﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﯾﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮫﺎ ﮐﻪ در
ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻗﺎھﺮه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪ! او ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ و اﻣﻮال
آنھﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮد ،ﻣﺴﺎﺟﺪ را وﯾﺮان ﮐﺮد و ﻣﺮدان و زﻧﺎن زﯾﺎدی را ھﺘﮏ
ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮد و آﻧﻘﺪر ﻓﺴﺎد و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻠﻢ از ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
اﻋﻤﺎل ھﻤﯿﻦ دﯾﮕﺮان!! ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﺣﻨﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮓ
ﻃﺎﺋﻔﯽ در ﻣﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر و
ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪﯾﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﻮد ﺟﮫﺎد
وی ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن!! در ﻣﺼﺮ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺎز ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺧﺎﺋﻦ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺸﮫﻮر ﺻﻠﯿﺒﯽ دﮐﺘﺮ ﻟﻮﯾﺲ ﻋﻮض ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ
اﺳﻼم ﺷﮫﺮت دارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺣﻨﺎ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﺮﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن در ﻣﺼﺮ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ وی از ﻃﻼ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺪاﻧﮫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺎھﺮه ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد و ﺑﺮ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

او در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺼﺮ را ﺳﺮ داده
اﺳﺖ«.
»دﯾﮕﺮان« و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در ﺑﺮاﻧﺪازی ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ:

ﻓﺠﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻨﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام »دﯾﮕﺮان« در ﺣﻖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﮫﺎ در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﻪ و ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻼش آنھﺎ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد اروﭘﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪھﺎی داﺧﻠﯽ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ اروﭘﺎ در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ،ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ از ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﻤﮏ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ اروﭘﺎھﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻮﯾﮋه ﯾﮫﻮدیھﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزﺗﺮی در
ﺑﺮاﻧﺪازی ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ھﻤﻮاره ﺑﺎ دول ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺑﺨﺼﻮص روﺳﯿﻪ ،دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در
ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺘﺮﯾﺎرک ﮔﺮﯾﮕﻮرﯾﻮس )زﻋﯿﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ارﺗﺪوﮐﺲ( ﻧﺎﻣﻪ
ای ﺑﻪ ﺳﺰار روﺳﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از
داﺧﻞ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .در آن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روح اﯾﻤﺎﻧﯽ و
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﮐﻨﻨﺪ «.در اداﻣﻪ ﻧﻘﺶ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖھﺎ را در ﺑﺮاﻧﺪازی اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽآورﯾﻢ:
اوﻻ :ﻧﻘﺶ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن

دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﮫﻢ ﻣﻠﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ،
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺖ ،ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﮫﻤﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آنھﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد .در

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٢٧

ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .و آنھﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻤﺎم در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻪ
اﻓﮑﺎر ﻏﺮﺑﮕﺮاﯾﯽ در دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﺎﺻﻪ در دوران ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﻮد دوم )ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ١٨٣٩م –  ١٢٥٥ه( ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم درھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ روی اروﭘﺎ ﮔﺸﻮد و ﺿﺮورﯾﺎت ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﻣﺮوز ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ
ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود و ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻋﺼﺮ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺼﺎرا از آزادی ﻧﺎ ﻣﺤﺪودی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از وی ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ اول )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ١٨٦٠م –  ١٢٧٧ه( ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ
 ١٦ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻏﺮﺑﺰده را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺮده و اﻣﺎرت داد .در رأس اﯾﻦ ﻏﺮﺑﺰدﮔﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺎﺷﺎرﺷﯿﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺧﻂ ﺷﺮﯾﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ« ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﻤﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ھﻢ،
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺧﻂ ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ« اﮔﺮ ھﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا را ھﻢ
ﺑﻪ ﮔﻮر ﮐﺮد .دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،ﺣﺎل
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آنھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮاری ﭼﻄﻮر ﺟﻮاب دادﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از اﯾﻦ وﻃﻦ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺟﻮاب :ﺧﯿﺮ ،ﻧﺼﺎرا ﺷﻮرﺷﮫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺷﻮرش ﯾﻮﻧﺎن در ﺳﺎل ١٨٢١
م –  ١٢٣٧ھـ در ﻋﮫﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد دوم!! ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از
ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
روﺳﯿﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺘﯿﺎزات زﯾﺎدی ﺑﻪ آنھﺎ
ﺑﺪھﺪ .ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ھﻢ از دﺳﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﭘﺎﺷﺎ ﻣﺰدور ﻏﺮﺑﯽھﺎ اﻓﺘﺎد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﺎرا در وﻻﯾﺎت ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ھﻢ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻋﺪاوت ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ،ﺷﻮرﺷﮫﺎی زﯾﺎدی ﻋﻠﯿﻪ آنھﺎ ﺑﻪ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﺼﺎرا در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎرز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺠﻤﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮوج ﻏﺮﺑﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
در ﺳﺎل  ١٢١٣ق .وارد ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻨﮫﺎ از
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﮑﺎر ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ را در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم رواج
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﻮﻣﮕﺮاﯾﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار دارد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﯿﺮوت و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﯽ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺎزﺟﯽ و دﯾﮕﺮان ،ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻘﺶ ﯾﮫﻮدﯾﺎن در ﺑﺮاﻧﺪازی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ

ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮرش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮫﻮدﯾﺎن
ﻣﺨﯿﻔﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آنھﺎ در ﭘﯿﮑﺮه اﻣﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ھﺮﮔﺎه اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری و اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﻓﮑﺎر ﻏﺮﺑﯽ رادرﺟﮫﺖ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ رواج دھﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻋﻨﺎﯾﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن داﺷﺘﻨﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ در ﻋﮫﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ٩٧٤ه( ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ.
درآن زﻣﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ اﺳﻘﻔﮫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﯾﮫﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ دادﮔﺎھﮫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٢٩

ﺑﺮده و آنھﺎ را ﻃﻌﻤﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﯾﮫﻮدﯾﺎن آواره ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪ و اﺷﺘﮫﺎر ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری آنھﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن زﻧﯽ ﯾﮫﻮدی داﺷﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ »روﮐﺴﻼن« ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد .او دل ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن در ﻗﻠﻤﺮو
وی ﺳﮑﻨﺎ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﻟﺬا او ھﻢ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن در  ٨ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ و ﺧﺎﺻﻪ در ﺷﮫﺮھﺎی ازﻣﯿﺮ ،ﺳﻼﻧﯿﮏ ،ادرﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮫﻮدﯾﺎن از اﺳﺘﻘﺎل ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ھﻢ
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺛﺮوت ﻓﺮاوان اﻧﺪوﺧﺘﻨﺪ و در آزادی و رﻓﺎه ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻟﻄﻒ ،ﺟﻮاب ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﮐﺮدﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ھﺪف آن ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﻋﻮت از ﺗﻤﺎم ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺟﮫﺎن ﺑﺮای
ﺗﺠﻤﻊ در ﻗﺪس و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ» ،ﯾﮫﻮد دوﻧﻤﻪ« ﻧﺎم
داﺷﺖ و رھﺒﺮﺷﺎن »ﺷﺘﺒﺎی زﯾﻔﯽ« ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﺮد و
ﮔﺮوھﮫﺎی زﯾﺎدی از ﯾﮫﻮدﯾﺎن از اروﭘﺎ و ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎم
وی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮاب و از دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮫﻮﯾﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﮑﺎر در ﺧﻔﺎ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اھﺪاف ﯾﮫﻮد دوﻧﻤﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ .او و
اﻧﺠﻤﻦ وی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ارزﺷﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻢ
رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﻟﺤﺎدی و ﻏﺮﺑﮕﺮاﯾﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ دھﻨﺪ ،ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و
اﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ب( ﯾﮫﻮد دوﻧﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﯾﺎری ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
داﺷﺘﻨﺪ .آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ از ﺳﻼﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﺳﻠﻄﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد،
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ﮐﻤﮏ ﻓﺮاوان ﮐﺮدﻧﺪ و در ارﺗﺶ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و اﻓﮑﺎر اﻓﺴﺮان ﺟﻮان را
ﻣﺴﻤﻮم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ج( ﺣﺰب اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﺪف ﺑﻌﺪی
ﯾﮫﻮدیھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورﻧﺪ
و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﺰل ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ را
ﻋﻤﻠﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﮑﻮﻻر را ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
د( در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ آزادی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﺮوﯾﺞ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج دھﻨﺪ.
اﯾﻦ »ﺷﺘﺒﺎی زﯾﻔﯽ« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٦٧٨م ١٠٦٧ -ھـ ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ رﺳﯿﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﮫﻮدﯾﺎن در
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را اﺑﺪاع ﮐﺮد و ﻣﺆﺳﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
وی ﺳﻪ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﺗﺌﻮدور ھﺮﺗﺰل رھﺒﺮ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی داده
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﺮک اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوھﮏ ﯾﮫﻮدی ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ .اﮔﺮ »دﯾﮕﺮان«
ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﻼوه »ﻣﻮﺋﺰ ﮐﻮھﻦ« ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﻮﻣﮕﺮای ﺗﻮراﻧﯽ را ﺑﺮای
ﺗﺮﮐﮫﺎ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد و ﮐﺘﺎب وی درﺑﺎره اﻗﻮام ﺗﻮراﻧﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻧﻘﺶ ﯾﮫﻮدﯾﺎن در
ﺳﻘﻮط ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ،
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﺰل او از ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﮫﻮدی ﺑﻨﺎم اﯾﻤﺎﻧﻮﺋﻞ
ﮔﺮاﺳﻮ ﮐﻪ از رھﺒﺮان ﺣﺰب »اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﻗﯽ« ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ اﯾﻦ
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ﮐﺎر ﻧﻮﻋﯽ دھﻦ ﮐﺠﯽ و اﻧﺘﻘﺎم از ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ
ﯾﮫﻮدﯾﺎن را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﮫﻮد در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ھﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﮫﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا
ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺎ اﮐﻨﻮن و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺳﺘﻢ »دﯾﮕﺮان« در ﺣﻖ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﮔﻮﺷﻪای از آن را ﻓﻘﻂ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:
 ﺟﻨﺎﯾﺎت دﯾﮕﺮان )ﺻﺮﺑﮫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ( در ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮﺳﻨﯽ وھﺮزﮔﻮﯾﻦ
 ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﻤﯿﻦ ﺻﺮﺑﮫﺎ در ﮐﻮزوو و ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ در ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨﺎﯾﺎت روﺳﮫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﭽﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان و ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج واﺗﯿﻮﭘﯽ و ارﯾﺘﺮه
 ﻣﻈﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﮫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوھﮏ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺘﻮان ﻟﺤﺪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
و ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﺪﺳﺖ اﯾﻦ
دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ:
اوﻻ :دﯾﮕﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺎرا در ﭘﻨﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
از اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه و ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺮﻧﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ دو
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﺬﮐﻮر ھﯿﭻ ﮐﺪام در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده!
)ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﯾﮫﻮدﯾﺎن را اﺧﺮاج ﮐﺮد و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ آنھﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ!( ھﯿﭻ ﮔﺎه در
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ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺘﮫﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﻤﯿﻦ ﺧﻮش رﻓﺘﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻼم
آوردن ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮب و آﺳﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﺑﻮد ھﯿﭻ وﻗﺖ اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻤﮑﯿﺸﺎن ﺧﻮد ﻣﻠﺖ واﺣﺪه داﻧﺴﺘﻪ و در
ﺻﺪد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺳﺎل  ٦٨٠ھـ  ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﮫﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺷﺎم ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺧﻮد
ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اروﭘﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ
ﺳﺎل  ١٩١٧م ١٣٣٥ /ه .اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد
رﺳﯿﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻐﺪاد ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﺷﮫﺮ
ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ١٣٣٨ه .اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل ﻣﻮﺻﻞ ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را در ﺑﺮﮔﯿﺮد ،ﯾﮫﻮدﯾﺎن و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﺮاق رد ﮐﺮدﻧﺪ و اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺎی دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮﻧﮫﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد
ﺧﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦھﺎ ھﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ دﺷﻤﻦ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﺧﺒﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺲ
ﺑﺎ ھﺮ دﯾﻨﯽ و ﻋﻘﯿﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽورزﯾﺪه
اﯾﻦھﺎ ھﻮادار او ﺑﻮده وﺑﺮای وی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و
ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن از 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.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٣٣

راﺑﻌﺎ :دﯾﮕﺮان ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺟﻨﺒﺎﻧﺪه و اﻇﮫﺎر وﺟﻮد ﮐﺮده و ﺑﺮﺿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ھﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﻻ
و ﺗﺒﺮا در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﺗﺴﺎھﻞ ﻧﺸﺎن داده و آنھﺎ را
در ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﮫﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد دوم
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻂ ھﻤﺎﯾﻮﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﻧﺠﻤﻦھﺎی
ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی و ﻣﺪارس ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﻓﮑﺎر آزادی ﺧﻮاھﯽ و
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺑﺮوز و ﻇﮫﻮر ﯾﺎﻓﺖ .از ﻧﻘﺶ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﻟﺲ ھﻢ ﻗﺒﻼ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮو ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواﺑﻂ
ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ در اﯾﻦ دورهھﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اوج ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮان ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ را
ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻼ
وارد ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :آﻻم و دردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﻠﺘﺰم ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ آن ﺣﻮادث اﺗﻔﺎق
ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﯾﮏ اﺻﻞ را ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ »دﯾﮕﺮان« ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده» :وﻟﻦ ﺗﺮﺿﯽ ﻋﻨﮏ اﻟﯿﮫﻮد و
ﻻاﻟﻨﺼﺎری ﺣﺘﯽ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻠﺘﮫﻢ« »ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ھﺮﮔﺰ از ﺗﻮ راﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﻦ آنھﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯽ« ﺗﺎ ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
دﯾﮕﺮان ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﺳﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ
دﯾﮕﺮان از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ راﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آورد .ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ھﻤﻪ دﺷﻤﻨﯽھﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ روزی ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ دﯾﻦ ﺗﻮاﺳﺖ.
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ﺳﻘﻮط ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ در اﯾﺮان
)آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣٠٤ﻫـ ش –  ٢٥آورﯾﻞ  ١٩٢٦م(.

ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎر از ﺳﺎل  ١٢٠٩ھـ ق ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٥٣ﺳﺎل ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﺟﺎرھﺎ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ھﻔﺖ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ را
در اﯾﺮان روی ﮐﺎر آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﯾﺮان در دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺸﺎﯾﺮ از ﯾﮏ ﻧﻮع اﺳﺘﻘﻼل داﺧﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺻﻔﻮیھﺎ در ﺳﺎل  ١١٣٥ھـ ق ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن،
در ﭘﯽ ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻗﺎﺟﺎرھﺎ ھﻢ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ آنھﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از
درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ 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 .وی ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺳﺎﯾﺮ رﻗﯿﺒﺎن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زﻧﺪ،
در ﺳﺎل  ١٢٠٩ھـ ق در ﺗﮫﺮان ﺗﺎج ﮔﺬاری ﮐﺮد.
از ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎر ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ از آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﺎ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ دوره اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺎﺻﻪ در دوره
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻣﻞ آنھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ،
روﺳﮫﺎ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺎﺟﺎرھﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺎدی از اﯾﺮان را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از اﯾﺮان ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورهھﺎی ﻗﺒﻞ
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ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ .در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻓﺘﻨﻪھﺎی
»ﺑﺎﺑﯽ ﮔﺮی« و »ﺑﮫﺎﺋﯽ ﮔﺮی« )ﮐﻪ دو دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ روس و
اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽھﺎ و اﺳﺮاﻓﮫﺎی ﻓﺮاوان ﺧﺎﺻﻪ از ﻋﮫﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،اﯾﺮان را
از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اﻣﻮر اﯾﺮان ﺷﺪ .اﯾﻦ اوﺿﺎع ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﻠﺖ و ﺑﻮﯾﮋه
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دوره ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﭼﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن
رودرروی ﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ھﺮج و ﻣﺮج داﺧﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای درﺧﺸﺶ
ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎل ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﻗﺰاق ﺑﻨﺎم »رﺿﺎ ﺧﺎن ﭘﮫﻠﻮی« ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی
اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ١٢٩٩ھـ ش ﮐﻨﺘﺮل 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 ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ھﻤﻪ رﻗﺒﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﮫﻠﻮی زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮد .ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در اواﯾﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه ١٣٠٤ه ش ﻣﺠﻠﺲ وﻗﺖ اﯾﺮان ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ را
ﻣﻨﺤﻞ و در اواﯾﻞ آذرﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﮫﻠﻮی
ﺳﭙﺮد .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﮫﻠﻮی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل
 ١٣٥٧ھـ ش ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com
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ﻋﺰت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ!!
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ -اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ – در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد دﭼﺎر ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪ .ﺗﻘﻮت و ﺿﻌﻒ ،اﺗﺤﺎد و ﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﻋﺰت و ذﻟﺖ ھﺮﮐﺪام
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﻟﺲ ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮫﺪ ﺣﺎﺟﺐ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﻣﺮ
 ٣٩٢-٣٦٤ھـ از ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮﯾﻦ دورهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮر رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ و از اﺧﺘﻼﻓﺎت و
ﮐﺸﻤﮑﺸﮫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﻟﺲ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎی دﺷﻤﻦ
آنھﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ آورده ﻟﺬا روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻋﺰت و ﺷﻮﮐﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺸﺖ.ﭘﯿﺶ از آن اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻋﺮﺑﮫﺎ و
ﺑﺮﺑﺮھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪﻟﺲ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و
آنھﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دوﻟﺘﮫﺎﯾﯽ در ﺷﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﻗﺒﯿﻞ آراﮔﻮن و
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ و ﻟﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺘﮫﺎ ھﻤﭽﻮن ﺧﺎری در ﭼﺸﻢ دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوره اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ و او
ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯿﻪ آنھﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد.
اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪ و در ھﯿﭻ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﺨﻮرد ،ﭘﯿﺮوزیھﺎی وی ﺑﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽھﺎ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و آنھﺎ را درﻣﺎﻧﺪه
و ﻋﺎﺟﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮر در راس ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ
و ﺷﺨﺼﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزد .ﺑﻪ ھﺮ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ رخ ﺳﭙﺎه او ﻣﯽﺷﺪ ،از
ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮھﮫﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ذﻟﯿﻼﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ وی
ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮوط دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻒ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮر آﻧﻘﺪر ﺗﺤﻘﯿﺮ
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آﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن آزادی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻣﺮا و
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن وﻟﯽ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﮐﺖ آنھﺎ را در ھﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ و آرزوھﺎی
آنھﺎ درﺑﺎره ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮐﻨﺪ و از ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﮔﺮداﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد و در ﻋﻮض درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﯾﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ آنھﺎ
را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ در آن
ﻋﺼﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ٣٧٨ھـ اﻟﻤﻨﺼﻮر در رأس ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ آراﮔﻮن در
ﺷﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن در ﺗﻨﮕﻪھﺎی ﮐﻮھﮫﺎی ﺑﺮاﻧﺲ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اروﭘﺎﯾﯿﺎن آﻟﺒﺮت
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺒﯿﺨﻮن زدﻧﺪ و
ﺑﺎراﻧﯽ از ﺗﯿﺮھﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﯾﺨﺘﻨﺪ .در اﺛﺮ آن ﺻﻔﻮف ﺳﺮﺑﺎزان
ﻣﺴﻠﻤﺎن از ھﻢ ﮔﺴﺴﺖ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻟﻤﻨﺼﻮر و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﺑﯽﺑﺎک و ﺟﺴﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮔﺎرد ﺳﻮاره
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺟﺐ ﮐﻪ از ﻏﻼﻣﺎن ﺳﯿﺴﯿﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ھﻢ ﻓﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ
ﺳﭙﺎه ،اﺑﻦ ذﮐﻮان ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ اﯾﺴﺘﺎد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻏﯿﺮت آنھﺎ ﺟﻨﺒﯿﺪ
و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭘﯿﺮوز ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺎﻃﻊ ،اﻟﻤﻨﺼﻮر دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮد .ﺑﻌﻼوه از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮد )ﻓﺮوﯾﻼ ﭼﮫﺎرم( را ھﻢ
ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ وی ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮان روزﮔﺎر ﺑﻮد و
از ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺠﯿﺐ زادﮔﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ز ﻧﺒﺎرﮔﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ھﺪف او آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﻣﺎغ ﮐﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻟﺪ و آنھﺎ را از
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .آن
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ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ھﻢ از ﺗﺮس اﻟﻤﻨﺼﻮر و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوط وی
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺪر آن دﺧﺘﺮ – ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آراﮔﻮن – و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮر وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ او را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺰد
اﻟﻤﻨﺼﻮر وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ وی ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ آن دﺧﺘﺮ ﮐﻪ از داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ ھﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﻮاب داد ای
ﺑﺰدﻻن ،ﻋﺰت ﺑﺎ راﻧﮫﺎی زﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮھﺎی ﻣﺮدان ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ!!
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﮔﻮﺷﻪای از زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ -ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
دﯾﻦ اﺳﻼم آﺧﺮﯾﻦ دﯾﻦ اﻟﮫﯽ ﺑﻮده و ﻗﺮآن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ
از ﺧﻮد را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده وﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آنھﺎ را ﻣﻨﺴﻮخ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و رﺳﻮل
ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮدن رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪی ج ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ
ﮐﻪ دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺿﺮر
دارد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻟﮫﺬا دﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﮏ دﻋﻮت دﯾﻨﯽ و
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺤﯿﺢ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ را در ھﻤﻪ
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ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ در
ھﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﮫﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ارزﺷﮫﺎ و
آﻣﻮزهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮل آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری و اداره ﮐﺸﻮر و ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎد و
اﺟﺘﻤﺎع و ھﻤﻪ ﻟﻮازم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻣﻮر دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮدارد و ﺑﻌﻼوه آﯾﻨﻪ
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ارزﺷﮫﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﻪ! درﺳﺖ ﺣﺪس
زدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﯿﻢ:
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل :وزارت داراﯾﯽ

ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر داراﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وزارت داراﯾﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل درﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن روﺷﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و اداره ﻣﯽﺷﺪه ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ
وزارت داراﯾﯽ آنھﺎ اداره ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭘﺲ از ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﻣﻮال و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ روزی
اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮐﻪ واﻟﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ودر وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮس رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻼم و اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ از
وی ﺟﻮﯾﺎی اﺣﻮال ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺷﺪ .اﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ آوردهای؟
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ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار درھﻢ آوردهام ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪ ھﺰار ،ﺻﺪ
ھﺰار ،ﺻﺪھﺰار ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ و
ﺧﻮاب آﻟﻮدی ﺑﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ ﺻﺒﺢ دوﺑﺎره ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ.اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻧﺰد وی رﻓﺘﻢ ،دوﺑﺎره از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ آوردهای؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار درھﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ!! ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﻣﻮد :او ﻣﺎل ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺰد ﻣﺎ آورده اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻤﺎرم و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻢ! از ھﻤﺎن روز ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
ﻋﻤﺮس در ھﺮ وﻻﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪھﺎی
آن از ھﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﺑﻮد و در ھﻤﺎن وﻻﯾﺖ ھﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ و اﮔﺮ از ﻣﺼﺎرف
آن وﻻﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﯾﮏ ﻣﺴﺆول ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از واﻟﯽ و ﻗﺎﺿﯽ
آن ﺷﮫﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد و آنھﺎ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ وی را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آﻣﺪھﺎی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭼﻪ ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﺰﯾﻨﻪ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و
دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
درآﻣﺪھﺎی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل

در آﻣﺪھﺎی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻮﻟﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد» :ان اﻻﺻﻞ ﰲ اﻻﻣﻮال اﳊﺮﻣﻪ و ﻣﺎ أﺑﻴﺢ أﺧﺬه ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺺ« )در

ﺧﺼﻮص اﻣﻮال ﻣﺮدم اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ آنھﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺣﺮام
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اﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد دﻟﯿﻠﯽ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ( ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻮﻟﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ -ج -ﮐﻪ در ﺧﻄﺒﻪ ﺣﺠﻪ
اﻟﻮداع ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ،داراﯾﯽ ﺷﻤﺎ،
آﺑﺮوی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس درآﻣﺪھﺎی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ:
اوﻻ :زﮐﺎت:

زﮐﺎت ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﻼم ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ھﻤﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ زﮐﺎت ﻓﺮض اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار
زﮐﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
زﮐﺎت ،ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ھﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﻪ ﻗﺒﻞ و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت در آنھﺎ ﻓﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻢ اﺳﺖ-١ :
زﮐﺎت اﻣﻮال ﻧﻘﺪی  -٢زﮐﺎت ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎن  -٣زﮐﺎت زراﻋﺖ و ﻣﯿﻮهھﺎ  -٤زﮐﺎت
ﻣﻌﺎدن و دﻓﯿﻨﻪھﺎ )ﮔﻨﺞھﺎی ﭘﻨﮫﺎن در زﻣﯿﻦ(
اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﻣﺪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ،راھﮫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف آن ھﻢ در ﻧﺺ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﯾﻪ  ٦٠ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎﺗﻨﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺧﺮاج:

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق را ﻓﺘﺢ و دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن را ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢ ﺷﺎم و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﯾﺮه )ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق و ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوزی( را
ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و روم را از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ راﻧﺪﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی آﺑﺎد ﺑﺴﯿﺎری در اﺧﺘﯿﺎر
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮس ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ

١٤٢

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﺑﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﺗﺤﺎن و ﻣﺠﺎھﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﻠﺤﻪ و ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ ﻋﻤﺮس ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .رأی اﯾﺸﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ آﯾﺎت ﻓﯿﺊ در
ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺸﺮ اﺳﺘﻨﺎدﮐﺮد .ﻃﺒﻖ آن آﯾﺎت اﻣﻮال ﻓﯿﺊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ھﻤﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﻧﺴﻠﮫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﭼﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺜﻞ ﻏﻨﺎﺋﻢ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ،زﻣﯿﻨﮫﺎ را ھﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؛
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮفس از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺻﻼح و ﻓﻼح اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ روش ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﮑﺮ
ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ آن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و در آن ﺑﻪ وی ﺛﺒﺎت ﻗﺪم داد .اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ آن
زﻣﯿﻨﮫﺎ را در دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺮاج ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
زﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺮاﺟﯽ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد:
 -١زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺒﺎن آنھﺎ اﺳﻼم
ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ زﻣﯿﻦھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺼﺮف آنھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و در آن ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺮاج آن را ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺎل ﺧﻮد آنھﺎ ﺑﻮد.
 -٢زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنھﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ در
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاج آنھﺎ را ﻣﯽدادﻧﺪ
ﺑﻪ وارﺛﺎن آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ارث ﺑﺮﺳﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ،زﻣﯿﻨﮫﺎ را از
آنھﺎ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٤٣

ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻮع زﻣﯿﻨﮫﺎ ﺧﺮاج ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺼﻮرت
ﻧﻘﺪی و ﮔﺎھﯽ ھﻢ از ﻣﺤﺼﻮل ھﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از درو
ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻮن آن زﻣﯿﻨﮫﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ
ﮐﺎﺷﺘﻪ و درو ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ و ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ٤
ﻓﺼﻞ ﺳﺎل از آنھﺎ ﺧﺮاج ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮاج ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﮫﻢ در آﻣﺪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ،
ﺧﺮاج آن زﻣﯿﻨﮫﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﺘﺎب »اﻟﺨﺮاج« ﻗﺎﺿﯽ
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎﮔﺮد ارﺷﺪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف آن ﺑﻮﯾﮋه در ﺧﺼﻮص ﺧﺮاج
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻣﻮر داراﯾﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺣﺎل
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اراﺿﯽ ﺧﺮاج رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد؟
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن اراﺿﯽ ﺧﺮاج ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ،
اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه ای را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺣﯽ اراﺿﯽ ﺳﻮاد ﻋﺮاق ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻨﮫﺎی
ﺳﻮاد ﻋﺮاق  ٢٦ﻣﻠﯿﻮن ﺟﺮﯾﺐ )ھﺮ ﺟﺮﯾﺐ  ١٢٠٠ﻣﺘﺮ ﺑﻮده(ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ھﺮ ﺟﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﭼﻨﺪ درھﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺮاج ﺧﺮﻣﺎ و ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﭘﻨﺒﻪ و  ...ھﺮ ﮐﺪام ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ
داﺷﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ارزش ﺧﺮاج ﺳﻮاد ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ رﺳﯿﺪ.
از دوره ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺎﻣﻮن ﻋﺒﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎھﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺧﺮاج ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﺮاج ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻼﻓﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد آن را آورده اﺳﺖ.

١٤٤

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﺳﻮم :ﻋﺸﺮ

ھﻤﻪ اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻮع اراﺿﯽ ﺧﺮاﺟﯽ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﮫﺎی
دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از آنھﺎ ﺧﺮاج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺤﺼﻮل آن ﻋﺸﺮ
)ﯾﮏ دھﻢ( ﻣﺤﺼﻮل وﺻﻮل ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اراﺿﯽ ،زﻣﯿﻨﮫﺎی ﻋﺸﺮی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
و ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﻮد:
 -١اراﺿﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنھﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
 -٢زﻣﯿﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﯿﻦ
ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٣زﻣﯿﻨﮫﺎی ﻣﻮات ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ آنھﺎ را
آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺒﺪﯾﻞ اراﺿﯽ ﻋﺸﺮی ﺑﻪ ﺧﺮاﺟﯽ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
ﭼﮫﺎرم -ﺟﺰﯾﻪ:

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ را ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﺰای ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮدم آن ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ اﺳﻼم را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ
ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮫﺎ ھﻢ از آنھﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ آنھﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ھﻢ از ھﻤﻪ آزادیھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺰﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﮐﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض اﺳﺖ .ﻋﻈﻤﺖ و آﺳﺎﻧﮕﯿﺮی اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ
از آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﯾﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻓﻠﺞ دردﻣﻨﺪ و راھﺒﺎن و ﭘﯿﺮان ﮐﻪ از ﮐﺎرﮐﺮدن
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ و از ﺑﯿﻤﺎران زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در اﻣﻮال اھﻞ ذﻣﻪ زﮐﺎت واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد
ﺟﺰﯾﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻈﻤﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ رخ ھﻤﮕﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٤٥

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﺨﺮاج ﺳﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﺟﺰﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﻒ( ﺑﺮای
اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻤﮑﻦ :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٥٨درھﻢ ب( اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﺎر :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٢٤درھﻢ
ج( ﮐﺎرﮔﺮان :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٢درھﻢ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺮد ذﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد
ﺑﺮﺧﻼف ﺧﺮاج ﺟﺰﯾﻪ از ﮔﺮدن او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺰﯾﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم ھﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻮاﺣﻞ آﺳﯿﺎی
ﺻﻐﯿﺮ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺰﯾﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺎﻟﯿﺎت از آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮫﺎﺟﻤﺎت
ﻓﯿﻨﯿﻘﯽھﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .روﻣﯽھﺎ و اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ھﻢ از ﻣﻠﻞ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺰﯾﻪ در ﻋﮫﺪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس از
ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻋﮫﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﻋﻼوه ﺑﺮ آنھﺎ از
زرﺗﺸﺘﯿﺎن ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎز در دوره ﻣﺎﻣﻮن ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :ﻏﻨﺎﯾﻢ

ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎل را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻼل ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا در
اواﯾﻞ دﺷﻤﻨﺎن زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ
ﺣﻼل ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺣﻼل ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺳﻼح و اﺳﺐ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ زﻣﯿﻦ ﻃﺒﻖ رأی ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺟﺰو ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺘﯿﻢ زﻣﯿﻨﮫﺎ ﺧﺮاج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.

١٤٦

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﻏﻨﺎﺋﻢ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ آن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎھﺪان
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺎرف ﺧﻤﺲ
ﻏﻨﺎﺋﻢ ھﻢ در آﯾﻪ  ٤١ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ -١ :ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد وﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن وﻧﯿﺰ دراﻣﻮرﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.ﺑﻌﺪازوﻓﺎت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﺳﮫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ -٢ .ﺳﮫﻢ
ذوی اﻟﻘﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﺳﮫﻢ را ھﻢ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد  -٣ﺳﮫﻢ ﯾﺘﯿﻤﺎن  -٤ﺳﮫﻢ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ
 ٥ﺳﮫﻢ درراه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺳﮫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ
ﺳﻼح و اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺠﺎھﺪان و اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻮل
راﺟﺢ ﻓﻘﮫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﮫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺸﻢ :ﻋﺸﺮ ﺗﺠﺎرت

درﺑﺎره ﻋﺸﺮ ﺗﺠﺎرت ﭼﯿﺰی در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در دوره
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس از دراﻣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﻋﺸﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺒﺐ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮیس ﮐﻪ واﻟﯽ ﺑﺼﺮه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی ﮐﻔﺎر ﻣﯽروﻧﺪ در آﻧﺠﺎ از آنھﺎ ﻋﺸﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻤﺮ در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺖ :ﺷﻤﺎ ھﻢ از ﺗﺎﺟﺮان ﮐﻔﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ﮐﻪ
اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ »ﻣﺒﻨﮓ« ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮫﺮ آنھﺎ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮه در
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوزی واﻗﻊ ﺑﻮد در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺸﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٤٧

اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻋﺸﺮ ﯾﮏ رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرج
ﻣﯽآﻣﺪ از وی ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﮐﺎت اﯾﻦ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را داده ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ
او ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻗﺴﻢ او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎھﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺸﺮ ﺗﺠﺎرت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﮐﺎﻻھﺎی وارداﺗﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ھﺰﯾﻨﻪھﺎي ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل:

اوﻻ :ﺣﻘﻮق واﻟﯿﺎن و ﻗﺎﺿﯿﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺣﻘﻮق ﺳﺮﺑﺎزان و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن .در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا ﯾﮏ ارﺗﺶ داﺋﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ھﺮ وﻗﺖ ﻧﯿﺎز
ﺑﻮد ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺟﻨﮓ از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻋﮫﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻋﺎﯾﺪات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻋﮫﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎروقس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﻓﺮاد در اﺳﻼم از ﻋﺎﯾﺪات ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ازواج
ﻣﻄﮫﺮات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻋﻤﻮی اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس  ١٢٠٠٠درھﻢ  /ﻣﺠﺎھﺪان
ﺑﺪر ﺑﻌﻼوه ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦب ٥٠٠٠درھﻢ /ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﺳﻼم آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎھﺪان ﺑﺪر ﺑﻮده وﻟﯽ در ﺑﺪر ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻌﻼوه اﺳﺎﻣﻪ
ﺑﻦ زﯾﺪس  ٤٠٠٠درھﻢ  /ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪس  ٣٠٠٠درھﻢ /ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر  ٢٠٠٠درھﻢ /ﻣﺮدم ﻣﮑﻪ  ٨٠٠درھﻢ /ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم از  ٣٠٠ﺗﺎ
 ٤٠٠درھﻢ /زﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر از  ٢٠٠ﺗﺎ  ٦٠٠درھﻢ /ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻟﺸﮑﺮی
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و ﻗﺎرﯾﺎن  ٩٠٠٠درھﻢ داده ﻣﯽﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ارﺗﺶ
ﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ھﻢ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ روی آوردﻧﺪ .ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن دوﻟﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﯾﮏ ارﺗﺶ
داﺋﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﺻﻮرت اﺳﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮق آنھﺎ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﯽ ﺧﺎص آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ارﺗﺶ و ﺗﮫﯿﻪ ﻟﻮازم ﻗﺘﺎل از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻼح و اﺳﺐ و ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ
راﺑﻌﺎ :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻞ و ﺳﺪ و راھﺴﺎزی و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه و ﻣﺴﺠﺪ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و زﻧﺪان
ﺳﺎدﺳﺎ :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻓﻘﯿﺮان و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ای ﻧﺪارد دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از او ﻧﮕﻪ داری ﻧﻤﻮده و ھﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ او را
ﺑﭙﺮدازد.
از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮاح آن ﺑﻮده ،در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮارد در آﻣﺪ
دوﻟﺖ و ﻣﺼﺎرف آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ 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 ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﯾﺪی
در اﯾﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس
اﻣﻮال ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪ ای ،روﻧﺪ ورود اﻣﻮال ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ زور و اﺟﺒﺎر و ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻟﮫﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻤﺪن و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﺸﺎر و
دوام آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ رواﺑﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی آن و
آزادی دوﻟﺖ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد ،اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ در
راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ھﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث
ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﺟﺎﻧﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮ ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﺼﺪر :ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاراﺳﻼم
IslamTape.Com

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﻨﮕﻼدش و
ﻧﭙﺎل و ﺑﻮﺗﺎن و ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ و ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﻼم در دوران
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و داﻋﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ راه ﯾﺎﻓﺖ .ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ دوره ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ در ﻋﺮاق وی ﺑﺮادر زاده ﺧﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻗﺎﺳﻢ ﺛﻘﻔﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻻﯾﻖ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﺑﻼد ﺳﻨﺪ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻻت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻨﺪ
ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ و ﭘﺎدﺷﺎه ھﻨﺪوھﺎ ﺑﻨﺎم داھﺮ
ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﺮ »داﺑﮫﯿﻞ« ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
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ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻨﺪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد .وی ھﺮﮔﺎه ﺷﮫﺮی
را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺘﮫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺪ آن را وﯾﺮان و ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼم را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﻮﻟﯽ
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اھﺎﻟﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺣﺠﺎج
ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اداﻣﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺣﺠﺎج
ﻋﻤﻮی ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ،وی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﺠﺎج ﺷﺪه و از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ او
اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻨﺪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در زﻧﺪان ﺷﮫﺮ واﺳﻂ در اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده» :ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دوش ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ« .ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن
ھﻨﺪی ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺨﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ راﺷﺪ
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آنھﺎ را راﺿﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .آنھﺎ ھﻢ اﺳﻼم آورده و اﺳﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در دوره ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﻐﻠﺒﯽ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻠﺘﺎن و ﮐﺸﻤﯿﺮ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﮐﺸﺎن ،ﭘﺎرهھﺎﯾﯽ از ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﺟﺪا ﮐﺮده و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻼد ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﻣﺎرت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .اﻣﺎرت
ﻣﻨﺼﻮره )ﺷﮫﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ(
اﻣﺎرت ﻣﻠﺘﺎن و اﻣﺎرت ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﺎرات ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻮاﺳﻄﻪ
اﯾﻦ اﻣﺎرات ،ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﻨﺤﺮف و ﻓﺮھﻨﮕﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ھﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ راه ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺄوای ﻗﺮاﻣﻄﻪ )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺤﺮف ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف اﯾﻦ اﻣﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

١٥١

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ورود اﺳﻼم :دوره ﻏﺰﻧﻮی

ﭘﺲ از آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺿﻌﻒ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در
اﻃﺮاف ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻇﮫﺎر ارادت
و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ درواﻗﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﯾﻦ دوﻟﺘﮫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﮐﺎری ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دوﻟﺘﮫﺎ ،دوﻟﺖ ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ
ﻏﺰﻧﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻇﺎھﺮا از اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی در ھﻨﺪ ،ھﻨﺪوھﺎ ﮐﯿﻨﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ دل ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داده از
ﺟﻤﻠﻪ:
در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ ،ھﻤﻪ ﻣﻔﺴﺪان و ﻣﺒﺘﺪﻋﺎن و ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﭘﯿﺮوان
ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ را ﺗﻌﻘﯿﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .آل ﺑﻮﯾﻪ را ﮐﻪ راﻓﻀﯽ ﺑﻮده
وﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎک اﯾﺮان را در ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ و
دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺪود و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮد.
اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻨﺪ ،ﻧﺸﺮ داد و ھﻤﻪ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وی ھﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و اﻓﮑﺎر
ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻗﺮﻣﻄﯽ و ﺟﮫﻤﯿﻪ و اﺷﻌﺮی را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮد و روز ﺟﻤﻌﻪ
در ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻪ 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 ھﺪاﯾﺎی او را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ را ﺳﺎﻣﺎن داد و از اﺗﺤﺎد ﺻﻔﻮف
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﻼد ھﻨﺪ
ﺷﺪ .از ﺳﺎل ٣٩٢ق ﺗﺎ ﺳﺎل  ٤١٨ﺑﯿﺶ از  ٢٥ﺳﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺟﮫﺎد ﺑﺎ
اﻣﺮاء ﮐﺎﻓﺮ ھﻨﺪ ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد وی ﺑﺎ ﮔﻮﭘﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ھﻨﺪ در
ﺳﺎل  ٣٩٠ق اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﮔﻮﭘﺎل اﺳﯿﺮ
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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 ﮔﺮوھﮫﺎی ﻗﺮﻣﻄﯽ ﺑﻪ
رھﺒﺮی زﻧﺪﯾﻘﯽ ﺑﻨﺎم اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح داود را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ را در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﺪ و ﭘﻨﺠﺎب ﮔﺴﺘﺮش داد.
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ ﮔﻮﭘﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ در ھﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
ﭘﯿﺮوزی ،اﻣﺮای وﻻﯾﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ ھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را راﺟﭙﻮت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﺮﺿﺪ
ﻣﺤﻤﻮد ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﻮد در ھﻨﺪ را
ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﮐﻪ او ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﻮد رﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺎھﯽ اﻧﺒﻮه ﺗﺪارک دﯾﺪه و در ﺳﺎل  ٣٩٨ھـ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪ
ھﻨﺪی ﯾﻮرش ﺑﺮده و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ داد .و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﻤﯿﺮ را
ھﻢ ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و اھﺎﻟﯽ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮔﺮوه ﮔﺮوه اﺳﻼم آوردﻧﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت
ﺧﻮد در ھﻨﺪ اداﻣﻪ داد و دهھﺎ ﺷﮫﺮ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و ھﺰاران ﻣﻌﺒﺪ ھﻨﺪوﯾﯽ را
وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺑﺘﮫﺎی آنھﺎ را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﻌﻼوه ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻮﮐﺖ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺑﺮ
ھﻤﻨﺎن )روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺬھﺒﯽ ھﻨﺪوھﺎ( را ﺑﺮ ﺑﺎد داد .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﺮھﻤﻨﺎن از ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺪ.
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﯿﻨﻪ و ﻋﺪاوت ھﻨﺪوھﺎ و ﺑﻮﯾﮋه در ﻏﺮب ھﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ھﻨﺪوھﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻮﻣﻨﺎت در اﯾﺎﻟﺖ
ﮔﺠﺮات ﺑﻪ ﺳﺎل  ٤١٦ق .ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻮﻣﻨﺎت آن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه
ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮫﺮی را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻨﺪوھﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ )ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد آنھﺎ ﺳﻮﻣﻨﺎت( از آن ﺷﮫﺮ راﺿﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنھﺎ را ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ!! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آ ﮔﺎه ﺷﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺘﺢ و ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺳﻮﻣﻨﺎت را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﺮ
آنھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ذات ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻏﺎزﯾﺎن و
دﻻوران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮد را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﻋﺰم ﺳﻮﻣﻨﺎت
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ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮھﯽ از ھﻨﺪوھﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺑﺘﮑﺪه دور آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ ھﻨﺪو ﭘﺲ از ﺗﻌﻈﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺮون
ﻣﯽرﻓﺖ .ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺒﺮدی روﺑﺮو ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ھﻨﺪو ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد در آﻣﺪ .ﮐﺎھﻨﺎن ﻣﻌﺒﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ
ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺪﻧﺪ و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺠﮫﺎی ﻓﺮاوان ﻃﻼ و ﺟﻮاھﺮات
ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺖ ﺳﻮﻣﻨﺎت ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺖ اﺻﺮار ﮐﺮد .ﺑﺖ را ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻌﺒﺪ را ﺧﺮاب ﮐﺮد و ﺳﻨﮕﮫﺎی آن
را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻏﺰﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل داد و ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺴﺠﺪی در ﻏﺰﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد آﻧﻘﺪر ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺘﻮﺣﺎت وی از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎ
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﺼﺮ ﻓﺎروﻗﯽس ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و وی ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼم در
ھﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮف و
ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﯾﺎدﮔﺎر وی در اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت وی رﺳﯿﺪه )ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ وی در اﺳﻼم ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺣﺎت وی ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ(
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد /در ﺳﺎل  ٤٢١ه.ق درﮔﺬﺷﺖ و دوﻟﺖ وی ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ
ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ھﻨﺪو ﮐﺸﻤﯿﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دوﻟﺘﮫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :دوﻟﺖ ﻏﻮری

ﻏﻮرﯾﺎن وارث ﻗﻠﻤﺮو ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ارﮐﺎن
دوﻟﺖ ﻏﺰﻧﻮی راه ﯾﺎﻓﺖ در زﻣﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﺮای
ﻣﺤﻠﯽ ھﻨﺪی ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻢ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺮﻣﻄﯿﺎن ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎل ﻇﮫﻮر و ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺷﮫﺮ ﻣﻠﺘﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
اوﺿﺎﻋﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ اﺳﻼم را ﺑﺮ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
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اوﺿﺎع ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ .اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺗﺎزه ،ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری ﺑﻮد.
وﻻﯾﺖ ﻏﻮر در ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻦ ﻏﺰﻧﻪ و ھﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻠﻤﻪ
ﻏﻮرﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻤﺘﺪ ﺑﯿﻦ ھﺮات و ﻏﺰﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ
ﻧﺠﺪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻨﮫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ در ھﺮ ﺻﻮرت ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎھﺪه اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﻪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪه و آنھﺎ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻗﺮاﻣﻄﻪ را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد و اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺳﺎﻣﺎن داد و ھﻤﻪ ﺷﻮرﺷﮫﺎی داﺧﻠﯽ
را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد و ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺎﻻت ﺳﻨﺪ و ﭘﻨﺠﺎب و ﺷﻤﺎل ھﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ
ﺑﻨﮕﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ای ﺑﯿﻦ
اﻣﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ دھﻠﯽ ،اﺟﻤﯿﺮ ،ﮔﺠﺮات ،راﺟﭙﻮﺗﺎﻧﮫﺎ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ٥٩٦ھـ.ق
ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﻨﺪوھﺎ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮار ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ آﻧﻘﺪر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ زﺧﻤﯽ
ﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن وی را ﻧﺠﺎت
داده و ﺑﻪ ﻻھﻮر ﺑﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار
ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﭙﺎه ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪی
را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺎه ھﻨﺪوھﺎ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ،ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺳﻘﻮط دوﻟﺘﮫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ راﺟﭙﻮﺗﺎﻧﮫﺎ در اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ ھﻨﺪ و آﻏﺎز ﺗﺴﻠﻂ واﻗﻌﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ راﺟﭙﻮﺗﮫﺎ را ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ھﻤﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ
ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ راوﯾﺮان و ﺑﺘﮫﺎی آنھﺎ را ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ و ﺳﻨﮕﮫﺎی آنھﺎ را
ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ در اداﻣﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻨﺎم ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺎرس ،ﮔﻮاﻟﯿﺎر ،ﺑﻨﮕﺎل
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ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮداﯾﯽ در ھﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻋﺰام داﺷﺖ و آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﻓﺘﺢ
ﺷﺪ .ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای راﺟﭙﻮﺗﺎﻧﮫﺎ را در ﺟﻨﮓ ﮔﻨﺪوار ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮ دھﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد در ھﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻏﻮرﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎی ﭘﺎی اﺳﻼم در ھﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در ھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺷﺪﻧﺪ .ھﻨﺪوھﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم وی را
در اﺛﻨﺎی ﺳﻔﺮ وی ﺑﺮای ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز و در ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﺠﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺎل  ٦٠٢ھـ ق ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ .رﺣﻤﺘﮫﺎی واﺳﻌﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺜﺎر او
ﺑﺎد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ ھﺴﺘﻪ ای دور ﺑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﮐﻪ ﻧﺎم ﻏﻮری را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﻮد آن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺮ آن ﻣﻮﺷﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺼﺮ ﻫﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﯾﻮرش ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﺎل  ٦٠٢ﺗﺎ ﺳﺎل  ٨٠١ه.ق اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ دو
دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ ﺧﻠﺠﯽھﺎ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺮک ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
آنھﺎ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آنھﺎ آل ﺗﻐﻠﻖ ﮐﻪ از ﺧﻠﺠﯽھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﻼﻃﯿﻦ آل ﺗﻐﻠﻖ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آﺑﺎداﻧﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻧﺸﺮ اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر اھﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺮوز اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻗﺎھﺮه را در ﺳﺎل  ٧٥٢ق ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم او در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻓﯿﺮوز
ﺳﻌﺎدت از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ و در ﺳﺎل  ٨٠١ق ﯾﮏ ﻃﺎﻏﻮت ﻣﺪﻋﯽ
اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ھﻨﺪ ﯾﻮرش آورد و دھﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﻨﯿﻊ وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮد .از
اﯾﻦ زﻣﺎن دوﻟﺖ اﺳﻼم در ھﻨﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوران ﻣﻠﻮک
اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺪﻟﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از

١٥٦

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﺧﻼﻓﺖ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ،ﭼﻨﺪﯾﻦ دوﻟﺖ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ھﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﻮه و ﺑﻨﮕﺎل و
ﮔﺠﺮات و دﮐﻦ و ﻟﻮدھﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻮدھﯽ در ﻧﺸﺮ اﺳﻼم و
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ھﻨﺪوھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ،ﺷﮑﻮه از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺳﻼم را در ھﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺎرات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺮﻗﻪ و
اﺧﺘﻼف و ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدی دوام ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻋﺼﺮ دوﻟﺖ ﻣﻐﻮﻻن ﻫﻨﺪ )ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن(

ﺳﻠﻄﺎن ﻇﮫﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ را در  ١٥ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ٩٣٢ق
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و اﻣﺎرات ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ ھﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ
ﮐﺮد .وی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻣﺮای ھﻨﺪو را از ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ و در  ١٣ﺟﻤﺎدی آﺧﺮ ﺳﺎل ٩٣٣
ق در ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻣﺮای راﺟﭙﻮت را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﻪ آنھﺎ را از ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮد .و ﻣﻌﺎﺑﺪ آنھﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮد.
ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺑﺮی را در وﻻﯾﺖ ﮔﺠﺮات ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺴﺠﺪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﻦ ھﻨﺪوھﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﻨﺪ
ﮔﺸﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﻨﺪوھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ
ﻣﻌﺮوف آنھﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺮان ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﻌﺒﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو در ﺳﺎل  ١٤١٣ق اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎو ،ھﺰاران
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺴﺠﺪ دور آن ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻓﺎﺗﺢ ھﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﺑﺮ ﻧﻮهاش ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﮐﺒﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در
زﻣﺎن وی ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ وﺳﻌﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ او
ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺒﺖ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا اﮐﺒﺮ ﺷﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و زﯾﺮ
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راﻓﻀﯽ ﺧﻮد ،ﺑﯿﺮم ﺧﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ از ﺳﻮی او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﺪوھﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﻪ آنھﺎ داد ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﮑﺎر ﺑﻪ
اﺳﻢ ﮔﻮر او را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای او اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وی
دﯾﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ و ھﻨﺪوﺋﯽ و ﺑﻮداﺋﯽ و ززﺗﺸﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد در
دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ازدواج ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺎزﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن روا ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ذﺑﺢ ﮔﺎو ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻨﺪوھﺎ داﺷﺖ ﺣﺮام ﺷﻤﺮده ﺷﺪ .ﺷﮫﺮ ﻓﺘﺢ ﭘﻮر ،ﻣﺮﮐﺰ
اﯾﻦ دﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،دﯾﻦ ﺳﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ھﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد وی 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 زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ وی
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ وی در آﻧﺠﺎ ﺷﮫﺮ »اﻣﺮﯾﺘﺴﺮ« را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ
ﻓﺮﻗﻪ در ھﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ در اﯾﺎﻟﺖ
ﭘﻨﺠﺎب ھﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن اﮐﺒﺮ ﺷﺎه در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن وی ﺣﺪود ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ وﺳﻌﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ او ﻧﮑﺒﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدو ﺑﺎ ھﻼ ﮐﺖ وی ھﻢ دوران اﻧﺤﻄﺎط ﻣﻐﻮﻻن ھﻨﺪ آﻏﺎز و ھﻨﺪ
وارد ﻋﺼﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :ورود اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ

ھﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺛﺮوت ﻓﺮاوان از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﻃﻤﻊ ﻏﺎرﺗﮕﺮان اروﭘﺎﯾﯽ
ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
درﯾﺎﻧﻮرد ﻣﺸﮫﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ واﺳﮑﻮدوﮔﺎﻣﺎ در ﺳﺎل  ٩٠٤ه.ق ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ
ھﻨﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮔﺠﺮات را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﯽ ھﻨﺪ و وﺟﻮد دوﻟﺘﮫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
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ﻣﺮﮐﺰ ھﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ
ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺸﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آنھﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻣﺮای ھﻨﺪی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .ﭘﺲ از آن از
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ
را ﺷﮑﺴﺖ داد .اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻨﺪی ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ
ﺧﻮد ﺟﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯿﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻟﺬا دوﺑﺎره از آنھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯿﺎن ﺑﺮای ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺟﺰﯾﺮه
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ را ھﻢ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺠﺎ را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺎﺗﺎر در ﺳﺎل  ١٠٥٣ق از ھﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آنھﺎ ،ھﻠﻨﺪی ﮐﻪ
ﺑﻮی ﺛﺮوت ھﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم آنھﺎ ھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد وارد ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳﺮ اﺷﻐﺎل
ھﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .و ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ آﻣﺪﻧﺪ و
ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ھﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ وﻟﯽ ھﺪف آنھﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﻨﺪ و
ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم
و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ھﻨﺪ ﺷﻮد.
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ و ھﻠﻨﺪیھﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ را از
ﮔﺮدوﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج و ﺳﭙﺲ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻐﻮل ھﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﮕﯿﺮ اورﻧﮓ زﯾﺐ در
ﺟﻨﮓھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ ھﻨﺪوھﺎ و ﺳﯿﮏھﺎ و اﺟﭙﻮﺗﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻋﺎﻟﻤﮕﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ اﻋﻄﺎ ﮐﺮد
و ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن اورﻧﮓ زﯾﺐ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎی
ﺣﻨﻔﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد .ﯾﮏ دوره ﮐﺘﺎب ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮوی
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺪارس ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﮕﯿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﯽ ھﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﺎﻟﻤﮕﯿﺮ
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ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ زودی
ھﻤﻪ ﺷﺎھﺎن ﻣﻐﻮل و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻨﺪی زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در آﻣﺪﻧﺪ
و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ھﻨﺪوھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آنھﺎ را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ
ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ھﻨﺪوھﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ارﺗﻘﺎ
دھﻨﺪ .از اﯾﻦ رو آنھﺎ را آﻣﻮزش داده و ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ وداﻧﺸﮕﺎه
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﮫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻓﻘﺮ و ﺟﮫﻞ را ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻐﻮﻻن ھﻨﺪ ﺟﺰ اﺳﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ را ھﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ
ﻟﺬا در  ١٣ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ١٢٧٤ق آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻐﻮل ﺑﮫﺎدر ﺷﺎه راﺑﻪ ﺑﺮﻣﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از آن ﭘﺴﺮاﻧﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﺸﺘﻨﺪ و از ﮔﻮﺷﺖ
آنھﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ و او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرد!! ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﻨﺪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن ،ھﻤﻪ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺧﻮد دور ﮐﺮده و ﺧﻮار و
ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻓﻘﺮ و ﺟﮫﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و در
ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻋﺼﺮ اﮐﺒﺮ ﺷﺎه را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
آنھﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﯾﮏ زﻧﺪﯾﻖ ﺑﻨﺎم ﻣﯿﺮزا ﻏﻼم اﺣﻤﺪ ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽ دﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺪ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮده و ﻓﺮﻗﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻨﺎم ﻗﺎدﯾﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ اﺣﻤﺪﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ھﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺮ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ دﻋﻮت اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﻤﺮاه در ﺗﻞ آوﯾﻮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻟﻨﺪن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺣﺸﯽ ﮔﺮی و ﻇﻠﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ در ﺣﻖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ ،آنھﺎ در ﺣﻮادث ﻣﮫﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٣٧ق .ﺗﻈﺎھﺮاﺗﮫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﺮاﺳﺮ ھﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻼﻓﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﻘﻮط ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﯾﮫﻮدی
در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﻪ ھﻨﺪوھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ھﻨﺪوھﺎ ھﻢ اﺷﻐﺎل
ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻟﺬا ھﻢ ھﻨﺪوھﺎ و ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم زدﻧﺪ .ھﻨﺪوھﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻨﺎم ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ رھﺒﺮی ﮔﺎﻧﺪی ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻀﻮ آن
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻨﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ رھﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻨﺪوھﺎ ﮐﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن آنھﺎ در ھﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺸﺎﺟﺮات و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ھﻨﺪ را ﺑﻪ دو ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﻨﺪو ،ﮐﺸﻮر
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ در ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺤﺎف
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ﺷﺪ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﮕﺎل و ﭘﻨﺠﺎب ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ھﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن داده ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دو
ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﻨﺪو زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻨﺪوھﺎ در اﻗﺪاﻣﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﻮال آنھﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻄﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺮد آﺗﺶ زدﻧﺪ و زﻧﺪه زﻧﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ!!
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در ھﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ھﻢ دراﯾﻦ
ﺑﺎره ﻋﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﺿﻌﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و وﺧﯿﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺳﺎل از ورود اﺳﻼم ﺑﻪ
ھﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬرد؟ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ:
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎزه اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اھﺘﻤﺎم آنھﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮو آنھﺎ ﺑﻮد.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﻨﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻗﺮآن اﺳﺖ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺑﺮ ﺟﮫﻞ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽاﻓﺰود و ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ آنھﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺴﯿﺎری از آداب و رﺳﻮم آنھﺎ ﻣﺜﻞ رﺳﻢ ﺳﺎﺗﯽ
)ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده آنھﺎ( و ازدواج ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦھﺎ اﺧﺘﺮاع ﻋﻘﺎﯾﺪ

١٦٢

ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم )ﺟﻠﺪ دوم(

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ھﻤﻪ ﻣﺮدم و ﺛﺒﺎت اوﺿﺎع ﮐﺸﻮرﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ادﯾﺎن ﻓﺮاوان و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻪ و ﺷﻮﮐﺖ آنھﺎ را در ھﻨﺪ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده و ﺟﮫﻞ و ﻓﻘﺮ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺿﺎﻟﻪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﻢ در ﻣﯿﺎن دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ
)ﺑﻨﮕﻼدش( اﺧﺘﻼف اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻨﮕﻼدش را از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و
دﺳﺖ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس و ﺟﻨﺠﺎل
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻦ ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
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