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 اسالم شناسی از ديدگاه فلسفه ی علمی

 بابك دوستدار

 مقدمه
. يجه ی سال ها تحقيق و تفكرمن درزمينه ی شناخت اسالم استآتاب حاضر، نت

)  اجتماعی-اقتصادیبه عنوان يك نظام عقيدتی  و ( از آن  هنگام  آه  اسالم را 

 يافتم،  و ناتوان  اجتماعی، نارسا برای توضيح بسياری از پديده های تاريخی  و

آوشيدم تا با بر خورداری از يك بينش علمی  و درك فلسفه ی تاريخ ، با  اسالم 

  واقع  برخوردی ) بود گرفته اختيار قسمت مهمی  از دوران زندگی مرا درآه(

 و بر اين  اساس، زمينه ای  برای داشته  باشم    انتقادی عين حالگرايانه  و در

.شناسی خود، فراهم ساختم  و تحقيقات اسالملعات  مطا   

 بی امان  و نبرد تالش  ، در جامعه ی  ما طبقاتی  مبارزات روز افزون  رشد 

طبقاتی - آگاهی تاريخی   يابی به رای دستبو بخصوص آارگران  زحمتكشان  

آمه ی  وابسته به حا  طبقات  و سوء استفاده ی سياسی، بهره برداری  و بلوغ   

 و  تحكيم جهت ان  در زحمتكش  مذهبی های سرمايه داری از اعتقادات  و باور

 آوشش : عملكرد های  اجتماعی  خود  و بخصوصمشروعيت قدرت سياسی و

خرده ه با ارائه ی تئوری های  التقاطی وآ -روشنفكران مسلما نهای جناحی از

لخواه  و تفسيرهای م  و با  تعبير های  دسوسياليزه آردن اسال بورژوايی برای 

  و برابری  توحيدیجامعۀ بی طبقۀ  ،)جمله مالكيتاز( اسالمی  فريبنده ازاحكام

 جهت  را دشواری وظايف   همه،  و همه داده اند،  قرار خوداسالمی  را شعار 

و نهاد های اقتصادی اجتماعی  تحليل و شناساندن بنياد های عقيدتی  ،روشنگری

مؤلف  ؛ بر اين اساس. هوادارطبقه ی آارگرمی گذرد برعهده ی نيروهایاسالم،

 تاريخ دی اجتماعی ظهور اسالم و مطالعۀبررسی علمی و اقتصا: معتقد است آه



 3

 وسيله ی مناسبی درمبارزۀ طبقه ی آارگربرای دورماندن امروزه، ،سياسی آن

ی   بيشتر و آينده ا به آگاهی دست يابی آنان برای مندی از اشتباه و سالح  قدرت

.می باشدروشن تر  

 تكيه برذهنيات خود؛ برانبوهی بجای ،ف آوشيده است آه درطول تحقيقاتشمؤل

 شايد آتاب حاضريكی ،ازاسناد اسالمی ومدارك تاريخی متكی باشد، ازاين نظر

.      نه ی اسالم شناسی باشدعلمی ترين تحقيقات موجود در زمياز مستندترين و

 تاريخ نويسان و  مرسوم  خواسته  آه به  شيوۀ مؤلف  ن:الزم به ياد آوری است

 با بهم بافتن مطالب تكراری و زايد ديگران برقطرو وزن آتاب ،يرانیمحققان ا

 و  تاريخ اسالم توجه به جنبه هايی ازخود بيفزايد، بلكه آوشيده است آه  بيشتر 

 از ،ست و محققين اشارۀ الزم به آنها  نگرديده اآه از طرف مورخين تأآيد نمايد

ائل  و وقايعی از تاريخ  سياسی و مس  به   ايرانی خوانندۀ ،اين رو دراين  آتاب

.          لين بار باشد تازه و برای او" اسالم آشنا ميشود آه شايد آامَالاقتصادی

 سياسی و اجتماعی اسالم،از آغاز ظهور حضرت -اين آتاب،جريانات اقتصادی

 تحقيق در اين  محدود آردن. رسی می گيرد بر محمد تا قتل حضرت علی را به

 خصوصَا  با  اسالم  راستين  و اصيل ،طع زمانی برای آن  است  آه خوانندهمق

آشنا )علوی از اسالم اموی و صفوی متمايز می گردد آه امروزه با نام نبوی و(

 بديهی است آه پرداختن به تحوالت اقتصادی اجتماعی و سياسی اسالم در شود،

.                        باشدی بعد، برعهده ی آتاب ها و تحقيقات ديگر میدوره ها

مؤلف  به خوبی  ميداند آه بسياری از مطالب  و مستندات  اين آتاب خوش آيند 

ان متعصب و قشری نيست،با اين  آارگر و مورد پسند تاريك انديشدشمنان طبقۀ

ظيفه دارند آه تحت سخت واران راستين طبقۀ آارگر معتقد است آه طرفد ؛حال

آه امروزه به (عقايد دينی  از، ضمن تحليل  واقع گرايانه  و علمیترين شرايط ،

با  )صورت يك ايدئولوژی مسلط باعث رآود و انحراف جنبش آارگری ميگردد
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 و تفكر   و در پرتو تحليل تمام پندارها و توهمات خرده بورژوازی مبارزه آنند

دست  وه رسيدن به آگاهی های تاريخی و طبقاتی خودرا پرولتاريا را در؛لمیع

.آمك و ياری نمايند ؛يابی به آينده ای روشن تر   

                 
 بابك دوستدار
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 ١       

 ظهور حضرت محمد و پيدايش اسالم

 زمينه های اقتصادی

 

ی اجتماعی  اقتصاد سالم، دارای  اوضاعبه هنگام ظهور ا ،جامعه ی عربستان

يك طرف  وجود جماعت های طايفه ای و ازيك طرف؛از: پيچيده ای بوده است

اينباره در({ روابط پولی وآااليی مناسبات برده داری وبازرگانی وديگر؛ وجود

} فروشخريد و{ آيه درمورد معامالت بيع٧٠بدانيم آه درقرآن حدود آافی است 

عالوه براين آاروانی آه موجب جنگ . آمده است"  ربا "قرض و به خصوص 

 .كرده استطال، آاال و اجناس تجارتی حمل ميدينار  هزار۵٠بدرگرديد معادل 

ارد آند، مانند هرآس به  بازار ما چيزی  و "محمد نيز تأآيد و توصيه می آرد 

نند ما احتكارآند مااربازدرراه خدا جهاد می آند وهرآس آه درآن آس است آه 

تاجران، پيامبران اين جهان ... آسی است آه درآتاب خدا آافربه شماررفته است

مطالعۀ تاريخ اقتصادی اجتماعی } .)باشندروی زمين ميو متوليان وفادارالهی در

 شبه  اين جغرافيايی  خاص  شرايط   دهد آه به خاطر  عربستان نشان میجامعۀ

روم شرقی يتی وبازرگانی ايران ورارداشتن آن درمسيرراه های ترانزق وجزيره

.           روابط قبيله ای و مناسبات طبقاتی در هم متداخل شده بودند) بيزانس(

دولت ) غسان لخم و( درشمال شبه جزيرۀ عربستان،ازقرن دوم تا هفتم ميالدی

 قرارآنها، سالطينی از قبايل لخم  وغسان رأس   در آه پديد آمدند های فئودالی 

.داشتند  

 عربستان ازميان كه دولت های برده دار دربسياری  از نواحی  شبه جزيرۀا اينب

چند  با اين حال درقرن ششم واوايل قرن هفتم ميالدی برده داری دررفته بودند،
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  عالقه ای بردگان  به ثمرات آار خود. وجود داشت) مانند مكه و مدينه ( شهر 

تكامل سطح  ،رآلی بسيار پايين بودح توليد  بطوآنها و سط نداشتند، بازدهی آار

      .      روابط توليدی تازه ای را طلب می آرد ،نيرو های مولد در اين زمان

  مالكيت تكامل  و  و تحول  توليدی  نيروهای رشد  ميالدی، هفتم اوايل قرن در

 پديدۀ اجاره ايجادو  آشاورزی خصوصی واشرافيت بزرگ و نيز بسط و توسعۀ

ام اقتصادی اجتماعی همه،پيدايش فئوداليسم را به عنوان يك نظه وومزارعه، هم

حمالت و جنگ های رقابت آميز :اينكه " حجاز ايجاب آرد،مضافامترقی تر، در

ودالی واقتصاد شكوفان بر آه از شيوه ی توليد فئ(دولت های ايران و روم شرقی

 اقتصادی هایبرای تصرف راه های بازرگانی و تصاحب  آانون) بودندخوردار

.                     نمودحجاز به نفوذ و رشد فئوداليسم در اين نواحی آمك بسيار 

ارباب آه اطاعت و فرمانبرداری از ) چون مسيحيت (  مذهبی آئين های آهن و

 به بردگان وزحمتكشان توصيه ميكردند  ديگرنمی توانستند خلقهای "را صريحا

 نظام  فئوداليسم  هم زمان با پيدايشرند، لذا ستمكش عربستان را درانقياد نگه دا

 .                                 الزم و ضروری بود ،فكری و عقيدتی پيشرفته تری

 در اوايل قرن هفتم ميالدی، اسالم در، برخالف نظر بسياری ازمحققان:بنابراين

ئوداليسم فمتن جامعه ای آه وارد مرحلۀ فئودالی شده بود ظهورآرد، درحقيقت  

 دينی م ذهنی و عقيدتی خود را درفلسفۀ متمرآز درشبه جزيره ی عربستان تجس

.                                                             و نهاد های حقوقی اسالم يافت

ز ا ) ششم ميالدی  اواخر قرن ( ساسانی  هان پس ازتصرف يمن در زمان پادشا

، )روم شرقی( حجازآه تا اياالت بيزانس- يمن روآارواناهميت واعتبارراههای 

 آاسته شد و اين امر -يافت حبشه وهندوستان امتداد می مصر، فلسطين، ،سوريه

 جامعۀ عربستان را دچاربحران اقتصادی اجتماعی شديدی ساخت، همچنين حملۀ

بيداری و همبستگی مردم حجاز و خانه ی آعبه در   حبشی ها برای تصرف مكه
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مبدأ تاريخ خود قرار  آن سال رااين حمله آن چنان بود آه اعراب، تأثيربود،ثرمؤ

                  .                                ناميدند) عام الفيل(داده و آن را سال فيل

رقابت شديد دولت های روم شرقی و ايران برای تصرف جاده های تجارتی شبه 

 مختلف آه  طوايف  و  برخورد های قبايل ادن به پايان د لزوم عربستان،جزيرۀ

ناسبات اقتصادی همراه با كردند، رشد م آشفته ميامنيت داخلی عربستان را

ط تجاری و عالقه مندی پيشه وران وبازرگانان عرب به افزون رواب روزتوسعۀ

 اشراف و های داخلی  و نيز وحدت  منافع  اقتصادیامنيت راه ها و ثبات  بازار

 ،ل  پراآندهپيش قباي نزديكی  بيش از :داران و بازرگانان عرب و در نتيجه زمين

 دينی اعراب مورد توجه مغز های -و وحدت سياسی موجب گرديد تا فكرتمرآز

 بيشك نابودی سازمان ، برای تحقيق اين هدف.بگيردمتفكرجامعۀ عربستان قرار

اعتقاد به توحيد ای و ای وتالشی شيوه های بت پرستی وخدايان قبيله های طايفه

.و وجود خدای يگانه امری الزم و ضروری بود  
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 زمينه های اجتماعی و فرهنگی

 
ف عربستان به  دعوت مردم و پيغمبرانی در نقاط مختل پيش از حضرت محمد،

 قرآن هم آمده استرچند تن ازآنها دررستش بت ها برخاسته بودند آه ذآپنهی از

مورخين عرب از . ، صالح در قوم  ثمود، شعيب درمدينقوم عادهود در: ، مانند

حنظله  بن صفوان، خالد بن سنان، عامربن ظرب عدوانی  و عبداهللا قضاعی نام 

.می برند  

 درآعبه و بود، آه خطيبی توانا و شاعری فصيح  نيز"قس بن ساعده ی ايادی" 

. ها منع می آردپرستش بت زارعكاظ با خطبه ها و اشعارخود، مردم را ازدربا

  آه اهل  طائف  و از قبيلۀ  بنی ثقيف و پسرخالۀ " اميه بن ابوصلت "چنين هم

خدا شناسی رفت مردم را به پيغمبربود و نيزازبزرگان ومشاهيرحنفا به شمارمي

ی عربستان سفربسيار  او به شام و ديگرشهرها،و يزدان  پرستی  دعوت ميكرد

آه خبر  آنجا بودای يهود و مسيحی  گفتگومی نمود، درعلمميكرد و با راهبان و 

ظهور محمد را شنيد و معروف است آه آن دوبا هم مالقات آردند ولی ابوصلت 

من بيش از محمد از آتاب  :ياران خود گفت  اسالم نياورد و به طائف رفت و به 

 دانم ، و عالوه براين، زبان آرامی و عبرانی نيزمی ار ملت ها اطالع دارمو اخب

ظهور محمد هم  زمان با   چنين هم. نبوت  اليق تر و برحق تر هستم   برای پس

 پيغمبری آرد، مسيلمه نامه ای به حضرت محمد  دعویشخصی  به نام  مسيلمه 

تان بری شريكم و بايد نفوذ و تسلط برعربسبا تو درپيغممن نيز:  گفت آهنوشت و

"  رحال"  به نام   مسيلمه، مردی محمد در پاسخ به نامۀقسمت آنيم،را با يكديگر

ده ی محمد تحت تأثير مسيلمه قرارگرفت  و پيرو او را نزد او فرستاد، اما فرستا

اعتراف مسيلمه درآار رسالت با محمد شريك است و محمد نيز: " گرديد و گفت 
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 . مسيلمه مشكالت بسياری بروز آرد در قبول  دعوت با اين حال" آرده است

 نيازمند به  عربستاندعوی رسالت و ادعای  پيغمبری  درشرايط  خاص جامعۀ

شخصيتی به نام محمد بن عبداهللا فردی آگاه ترو آارآزموده تر بود و اين همه در

.وجود آامل داشت  

) تندام القرا می گفآه آن را ( درمكه طايفه ی بنی هاشم قبيله ی قريش،محمد از

  بت درآن زيارتگاه٣۶٠و وجود " خانه ی آعبه "تولد يافت شهر مكه به خاطر

 بت ها مورد پرستش قبيله  و اين هريك  از .بود "جزيره العرب " عموم ساآنان

ساله زوار و مسافران زيادی برای زيارت بت های مورد طايفۀ معينی بود و هر

توان معبد  آعبه را می ر خانۀ به مكه هجوم می آوردند، از اين نظپرستش خود،

 و ) دريای سرخ (شهرمكه به خاطرنزديكی به بحراحمر.  پانتئون اعراب دانست

قديم مصر، از فلسطين و ،به واسطۀ  قرارداشتن برسر راه  تجارتی  يمن  به شام

ن رو و از آانونهای مهم مهم آاروا ازشهرهای  ،آن شهر. اهميت فراوانی داشت

حامل سال آاروان های عظيمی هر. فرهنگ های گوناگون بودام  و اقو برخورد 

": ت می آردند مثالنقاط عربستان حرآآاال ها و اجناس گوناگون ازمكه به ديگر

  ميالدی  از طرف  بازرگانان  مكه برای عزيمت به ۶٢۴آاروانی  آه در سال 

ا مرد مثقال طال آاالبار داشته است وصده هزار۵٠معادل سوريه آماده شده بود 

 مرآز ،بازارعكاظ  درمكه. ه آاروان ها حرآت می آردند درسالح، همرا غرق

 آئين های  و  آداب  و عرضه ی تجارت و ايستگاه مناسبی  برای برخورد عقايد

در اين  " جوانی در سخنرانی هايی آه معموالمختلف شده بود ومحمد از دوران 

.حضور می يافت بازار تشكيل می شد،                  

اين قبيله از معتبر  به جهان گشود،  قريش ديده محمد در قبيلۀ:به طوری آه گفتيم

 دورو  های مردم آن به خاطرمسافرت با نفوذ ترين قبايل عربستان بود و ترين و

. آزموده تر بودندآگاه تر و ،اعراب و رابطه با اهالی شام و عراق ازسايرنزديك
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وطالب برای تجارت وبازرگانی به بسياری مراه عمويش ابسالگی ه١٢محمد از 

ايل عربستان رفت وآمد داشت و دراين سفرها، او با افكارو انديشه ها و قبازشهر

های  اجتماعی  و مذهبی  روزگارش  آشنا  گشت، آگاهی  و دانش محمد در امر 

 بيوه ی   خديجه آه بود  اندازه ای  به   سالگی ٢٠سن اقتصادی و بازرگانی در

  و تجارتی خود ند ويكی از بزرگترين  اشراف مكه  سرپرستی امور مالیثروتم

بيشك سرپرستی مؤسسۀ عظيم بازرگانی خديجه  نيازمند {  را به او واگذارآرد،

ه بخصوص بايد مورد توجاقتصادی شايسته ای بود و اين امرمعرفت  به دانش و

و }. آرده اندمعرفینويسانی باشد آه محمد را شخصيتی ناآگاه و بی سواد تاريخ 

در  )؟(  ازدواج آرد  با خديجه  سالگی٢۴سن سرانجام نيز بعد ازمدتی محمد در

     !                                                    سال داشت۴٠حاليكه خديجه خود 

بايد به خاطر داشت آه مكی ها  و بعضی ديگر از قبايل  شبه جزيرۀ  عربستان، 

ه هنگام خطر بايد سالم،اهللا را به عنوان خالق بزرگ و يكتايی آه باپيش ازظهور

شود،هم  اين امرازآيات قرآن نيزبه خوبی استنباط مي، ميشناخته اند،به او پناه برد

چنين نام پدر پيغمبرعبداهللا نيز خود دليل ديگری  بر آشنايی مكی ها با مفهوم اهللا 

.می باشد  

منطقه تأثير بسيار داشت، تماعی اعراب آن آمدن يهودی ها به حجازدروضع اج 

امثال   حج، طالق، نكاح، برگزاری رسوم و آئينهای عيد، انتخاب آاهن ومراسم

                        .             يهوديان آموختندآن، مطالبی بود آه حجازی ها از

انی  گرويدن  غسمسيحيت در قرون  قبل  از اسالم  بين اعراب  رواج  داشت و

 يهودی ها و بين اعراب بود،ها به عيسويت، ازعلل عمده ی انتشاردين مسيح در

، از ظهور مسيحی های ساآن حجاز بخصوص مدينه به هنگام سختی و اختالف 

ظهور ) ناحيه حجاز( در همين  نزديكی ها ه   پيغمبری ياد می آردند ك مسيح يا

ودند آه به صابئين معروف خواهد آرد، گروه مذهبی ديگری نيز در مكه ساآن ب



 11

روه مذهبی از پيروان يحيی بن اين گ.  نام برده شده است آنانبودند ودرقرآن از

صابئين  مخالفت  شديدی . نداعتقاد داشتو معاد  و به اهللا  بودند) پيغمبر( زآريا 

با اينحال صابئين با دين   ميكردند،  و مسلمانان ابراز به  يهود و مسيحياننسبت 

عقايد  مخالف نبودند بلكه غالب آداب ورسوم ملی ومذهبی و مقداری ازیزرتشت

همچنين در شهر مكه .  دين زرتشتی داشت دينی آنها، توافق و تطابق فراوانی با

اعتقاداتشان  آئين  و گروهی به نام حنفا زندگی می آردند آه خدا پرست بودند و

جماعت حنفا  نيز قرآن ازو باورهای يهودی و مسيحی بود، درترآيبی ازآئين ها 

ايكی از آنها به نامم محمد ضمن  معاشرت با جماعت حنفا حداقل ب. ياد شده است

 " ورقه "آشنايی و دوستی نزديك داشت، )  عموزاده ی خديجه( نوفل  ورقه بن 

 و مسيحی آگاه بوده به طوری آه بخش  يهودی محتوای آتاب های  به خوبی از

ورقه بن  "محمد به وسيله  ا به عربی ترجمه آرده بود، ر انجيل  آتاب  از هايی

 و مذاهب ديگر آشنايی  و آگاهی بسيار يافت،آتاب های مختلف  اديان با  " نوفل

 بهو تعليم محمد به عنوان يك پيغمبرتشويق را در" نوفل" تاريخی و مذهبی نقش

 پيغمبری ادعای چنين بايد دانست آه محمد قبل ازبعثت و دهند همخوبی نشان مي

آه از بزرگان و متفكران حنفا بود رفت و آمد  )اميه بن ابوصلت(با پسرخاله اش 

ميكرد و بطوری آه گفتيم ابوصلت برای پيغمبری، خود را اليق تر از محمد می 

آه فردی با فرهنگ و  "عايش عالم حويطب"هم چنين حضرت محمد با . دانست

.دارای آتاب بود رابطه نزديك داشت  

                 
 تأثير عقايد زرتشتی

 
 فرهنگ نه فقط نفوذ شاهراهی بود آه)دولت عرب وابسته به ايران(ناحيۀ حيره  

نيزازآنجا می گذشت، بازرگانان "  آرامی" و عقايد  فرهنگ  نفوذ   فارسی بلكه
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 حضرت محمد،د بودند آه به هنگام  ظهور ايرانی در يمن وعربستان  آنقدرزيا

نوی ها و مزدآی های  بسياری زبان فارسی در اين نواحی رواج داشته است ما

ع  و تعقيب  و آزار به  شبه جزيرۀ  انوشيروان به خاطر آشتار وسي زمانآه در

بستان راجع  به نهضت مساوات  درعر شك آرده بودند و بدون عربستان  فرار 

جزيره العرب :  مزدك صحبت های بسياری ميشده است به قولیطلب واشتراآی

زيره العرب به نقشبندی نشستند سرنوشت جپناهگاه ايرانيان گرديد و ايرانيان در

 درحوالی از ايران،يكی نيز سلمان فارسی بودآه پس ازفرار اين ايرانيان ازجملۀ

  ديگری  قبيله یگرفته  شد و سپس  به   به بردگی  بنی آلب  حجاز توسط  قبيلۀ

سلمان  انجام  درشما بردگان حضرت محمد درآمد و حضرت، فروخته شد و سر

سلمان فردی با . جزو مشاوران خود قرار داد فارسی را از بردگی آزاد ساخت و

فرهنگ و دانش بودآه از دين زرتشت آگاهی آامل داشت و به قولی از هيربدان 

نقل می آنند ،گرايش های ضد اشرافی و رفتار و آرداری آه از او  آتشكده بود،

.شايد مزدآی سلمان را نشان ميدهد   

معتقد بودند مطلب  پيغمبربا سلمان فارسی آن چنان بود آه گروهی روابط نزديك

. اعجمی به پيغمبرتعليم ميدهد، درقرآن نيزبه اين اشاره شده استقرآن را سلمان 

می اين نكته را نشان می دهد آه عقايد اسالمطالعۀ تطبيقی آئين های زرتشتی  و 

. مستقيم و غيرمستقيم تأثيراتی از آئين ها و باور های زرتشتی داشته است محمد

 شرر،اعتقاد به خدای يكتا وشيطانی آه منشاء شكل بعثت زرتشت و پيغمب": مثال

آنجمله فی المثل حتی شبهت صوم بودن خاندان اين دو پيامبروازمعاست، طاهرو

، شباهت )دختر محمد (با فاطمه  )دختر آوچك زرتشت( روچيستامقام معنوی پو

گاه، هاوانگاه، رپيتونيگا، ازيرنگا، اويسرتريم (پنج  آفرنيگان درپنج  موقع روز

، اعتقاد  به بهشت  و )بح، ظهر، شام، عشا ص(نماز مسلمانان با چهار) اشهينگاه

 و پل سراط )ردفراشك(محشر اعتقاد به روز،)هميستگان(برزخ و) دوزخ(جهنم 



 13

مهدی آخر و باوربه ظهور) امشا سپندان  ( اعتقاد به مالئك مقرب)چينو دپوهل(

رون می آيد در تشيع  و باور به ظهور بي زمزم  چاه الزمان از آل محمد  آه از 

 محفوظ "درياجه ی چئيچسته"ازنطفۀ زرتشت آه در" سوشيانس"و "هوشيدر"

 "هوا دل و"قرآن به صورت دوقلو بودن عالوه براين ها ،آثار ثنوی در... است

روان نيكو آه روان تبهكار و )١۶ و سوره ب محمد آيه ٢٨آهف آيه سوره ی (

همان سياحان  )١١٢سوره توبه آيه " (سائحون" شود وه ميديد مانوی است،آار

.مانوی هستند آه صوفيان مسلمان آار ايشان را پرسه می خواندند                  

اسحق  "و" هالل بن رباح حبشی" و ) حی بودآه مسي"(صهيب يمنی" :همچنين

با حضرت محمد ) آه يهود بود" (آعب االخبار "موسوم به " آعب بن ماتع يمنی

با تند،بخصوص آعب االخبار آه ازآغازمعاشرت داشت و مصاحبت نزديك داش

.                     تاخو پيغمبر را از روايات آهن يهود آگاه می س مسلمانان بود   

انعكاسات مختلف پيش ازظهورمحمد : وانيم بگوييم آه با اطمينان می ت: بنابراين

 رومی و شامی و جريانات  گوناگون فرهنگی  آه ازمراآزمادی دينی و معنوی،

سانی و لخمی  يا يمنی  ميگذشت، در راه های غوايرانی و حبشی آه از) آرامی(

مردم اين سر زمين را تحت  نداز  بوده  و افكار  و عقايد حجاز طنين ا ناحيه ی 

.تأثير خود قرار داده بودند  

)  جهان بودآه ازمراآز پيشرفتۀ(  به شام يیمحمد ازآغازجوانی ضمن مسافرتها

: شنيد به قولی  های بسيارشوايان  دين زرتشت و دين مسيح  چيزپي عده ای از با

نهاده بود آه همه ی مردم مكه اورا مردی دانا محمد تازه به آستانه ی جوانی گام 

.و هوشمند می دانستند  
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”   بودن پيغمبر”امی
 

  حضرت محمد نه تنها آدمی امیگويندبرخالف آنچه آه منبع مذهبی مي: نبنابراي

مجهزبه آگاهی های وبا فرهنگ ده بلكه مردی با هوش و نبو ) بيسوادبه معنای(  

اجتماعی و مذهبی زمانش بوده  و با پشتوانه ای از اين آگاهی ها و فرهنگ ها، 

يك  دورغ تاريخی " امی بودن پيغمبر  " الم را به وجود آورد، لذا مسئلۀدين اس

.است   

 بعدی افسانه ای وفوق طبيعی محمد آوشيد تا به شخصيت خود، ، وسيله آنآه به

برداری  بهره )لباس آالم خدادر( درپيشبرد انديشه هايش"!معجزه" بدهد وازاين

.  مكه زادگاه پيغمبرمی باشد=حالی آه می دانيم امی منسوب به ام القرا درنمايد،

قرآنی محمد به وجود آمد و رفاه  و آسايشی آه پس ازازدواج با خديجه درزندگ  

 محمد در به دلخواه خود زندگی آند، او داد تا   به   ميكند فرصتی  ياد آننيز از 

ام حرا در بيرون مكه می نبه غارآوچكی به " لحظه های تنها يی و فراغت غالبا

سكوت صوفيانه ای به  تفكر و تأمل ميپرداخت به طوری آه گاهی از رفت و در

 آه يكی ازاين روزها بود گويا در آفتاب درآنجا معتكف می شد،بامداد تا غروب

 می آند آه رسول" وحی "طرف خدا بر او روح مقدس براو ظاهرمی شود و از

... و پيغمبر است و   

 عربستان نی اشراف و نيروهای حاآم جامعۀدشمظهوراسالم ابتداء با مخالفت و 

می آردند آه تبليغات  محمد روبرو گرديد، اشراف  و  بازرگانان  مكه تصور  

به رآود و توقف : بر عليه بت پرستی به سقوط پرستش خانه ی آعبه و درنتيجه

 آعبه  و به آسادی   زيارت  و پرستش بت های هجوم  زوار و  مسافران  برای
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های تجارت شهر مكه منجر می گردد،اين اشراف و ثروت مندان خيال می بازار

 طبقاتی آنها برتری  و به  اقتصادی وحيات سياسی ذ  نفو آه دين محمد به آردند

اشراف و ثروت مندان قريش با چنين تصوری ازظهور محمد . خاتمه خواهد داد

 نا اميدی آزار و مخالفت اوپرداختند، به طوری آه حضرت محمد مدتی دچاربه 

  اين نا اميدی، برای جلب حمايت اشراف قريشو سر خوردگی گرديد و درادامۀ

.به ستايش و تاييد بت های مهم قريش پرداختحتی       

      

 ماجرای غرانيق
 

ماجرای ستايش بت های مهم قريش آه به غرانيق مشهورميباشد، براين اساس 

 =  و العزی افرايتم  الالت ( درلحظات نا اميدی وقتی آه پيغمبر آيۀ: است آه

آرد، به ستايش آن را قرائت ) عزی را ديديد؟آيا دو بت بزرگ الت و! مشرآان

آن بت ها=  و ان شفا عتهن ترتجی  تلك الغرانيق العلی: بت ها پرداخت و گفت  

حضرت   آنگاه ...شفاعت آنها پذيرفته است  همانا بزرگ اند  و ) الت و عزی(

 پيغمبر خوشنود  ستايشو مشرآين  و آافران قريش  نيز ازمحمد به سجده افتاد 

.شدند و به سجده افتادند  

مسلمانان ای  موجود حذف شده است زيرا گروهی از قرآن ه آيه ازمتن اآثر اين

زبان پيغمبر جاری ساخته آيه ی ستايش بت ها را شيطان برمعتقد بودندآ   (!!) 

ماجرای غرانيق  را انكار آردند،اما آيات " و گروهی ديگر از مسلمانان  اساسا

در قرآن ) ستايش بت ها (متعددی مبنی بر نكوهش و پشيمانی محمد از اين عمل

.هست آه واقع ی غرانيق را به روشنی تأييد می آنند                  
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 مهاجرت به مدينه و تحكيم قدرت سياسی مذهبی
 

 می شوندآه ازمكه به د و پيروان اندك او،مجبورمحم پس ازمدتی، به هرحال، 

د، پايگاه امكانات آشاورزی و تجارتی خو مدينه با شهر. مدينه مهاجرت نمايند

ها  و مسيحی ها  در آن  زمينداران و سوداگران رباخوارعربستان بود آه يهودي

ای طايفه ای، رقابت های اقتصادی و دشمنی ه به خاطراآثريت حاآم داشتند و

يهودی ها و مسيحی : اينمنی مكی ها بودند، عالوه بردشواره مورد نفرت وهم

عقيده و  بودند و اين امر، اختالف   يگانه به خدای معتقد  " عموما"مدنی "های

  . بت پرست را شديدتر می ساخت دشمنی بين آنها  و مكی های 

 تقويت قدرت و برای تحكيم  و پناهگاه مناسبی  پايگاه  شهر مدينه :بدين ترتيب

آسب پايگاه   برای  حضرت محمد . مار می رفتبه ش و سياسی محمد  مذهبی 

در " ال اآراه فی الدين" و پيشبرد عقايد مذهبی خود، ابتدا با علم آردن  سياسی 

 را در پيش مدارامسيحی ها، شيوه ی مسالمت آميز و برخورد  با يهودی ها  و 

توانست  بيشتر ود بين مردم مدينه و مكه، دشمنی های موجگرفت و با استفاده از

محمد {.و اجتماعی مدينه را برعليه  اشراف مكه، متحد آندنيرو های اقتصادی 

به محض تحكيم قدرت سياسی مذهبی خود، بزودی همين ياران و دوستان مدنی 

را بزرگترين  دشمنان مسلمين خواند و مسلمانان را ) يهودی ها و مسيحی ها ( 

 و ٢٩ سوره توبه آيه ٨٢ و ١۵سوره ی مائده آيه (با آنان تشويق آردبه مبارزه 

، همهبايد يادآورشد آه مخالفت بيش ازحد محمد با يهود قبل از) سوره های ديگر

 دستجنبۀ  اقتصادی داشت  نه مذهبی، زيرا آه  قسمت عمده ی ثروت حجازدر

وت های بسيار بدست  و ثر  پس از آشتار  يهوديان، غنائم  آنها بود  و مسلمانان
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البته مانع آن نبود "  ال اآراه فی الدين" يا " انما المومنون اخوه"  شعار}.آوردند

نپذيرفتن  به جرم   اهل آتاب را   ديگر يعنی  مذاهب آه حضرت محمد، پيروان

تسليم  قريظه  پس از جنگ و  اسالم، يك جا سر نبرد به طوری آه در مورد بنی

  نفرازجوانان ومردان بنی قريظه را ٩٠٠ه  شد داد، دستور شدن مردم اين  قبيله

 زنان  و آودآان آنان را  به عنوانوال و دارايی مردم اين قبيله  و امسربريدند و

در اين گونه جنگ ها ،اعراب مسلمان حتی از  . بردگی بين مسلمانان تقسيم آرد

. دستور قرآن بودهم خوابگی با زنان شوهر دار پرهيز نمی آردند و اين، البته  

 

 اشراف مكه، اسالم را می پذيرند
 

محمد را مغزهای متفكر اشراف مكه، وقتی محتوای آموزشی  و عملی  تبليغات 

د، به خوبی دريافتندآه اسالم نيزمانند اديان ديگرهيچ گونه خطربنيادی برای ديدن

كه بدون راف مهجری، اشيازات طبقاتی آنان ندارد، لذا درسال هشتم و امتمنافع 

ف بنی اميه ارتش پيغمبر، تسليم شدند و قبيله ی قريش  و اآثريت  اشراجنگ با 

 بود، اسالم  را  پذيرفتند، به نظر دشمنان محمدمانند ابوسفيان آه ازسرسختترين 

برای آسودگی خيال اشراف قريش و بنی ميرسد درهمين رابطه بود آه پيغمبرنيز

 بزودی  بازرگانان مكه، و تأمين منافع ها اميه و برای جلب رضايت و حمايت آن

تغيير  ) مسجداالحرام (به مكه )  مسجد االقصی(بيت المقدس قبلۀ مسلمانان را از

رو   بازا آسادی خطر  مسلمانان، عموم  برای  آردن حج واجب  با  جهت داد و

 یدرجنگ ها: رشكستگی  اقتصادی بازرگانان مكه را ازبين برد، عالوه براينو

 فراوانی به اين اشراف داده می شد تا  از   نيز غنائم  و ثروت های ت گرانهغار

 غنائم  جنگ همۀ" يغمبر، قدردانی  شود ؛ مثالحمايت و پشتيبانی آنها نسبت به پ
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م و ابوسفيان دشمن شماره يك اسال... به اين  اشراف اختصاص يافت"  هوازن"

و بعدها ...  آيلو نقره گرفتند ۴٠ شترو ١٠٠آدام  با دو پسرش يزيد ومعاويه هر

 يك حكومت  محمد برای تشكيل.  ابوسفيان ميرسيد  به مدينه نيز آمك  و مال از

: ی دو جناح مختلف اجتماعی استفاده آردمعنواسالمی، ازنيروهای مادی ومقتدر

موقعيت ثروتمندان، آه برای حفظ تی اشراف وتدارآاازنيروهای اقتصادی : اول

ود اسالم  را  پذيرفته  بودند  و از طرف  محمد، بارها به خ ی اقتصادی اجتماع

.حكومت اياالت و واليات اسالمی منصوب شدندفرمانداری و                  

ثروتمندترين اشراف يجاد  يك  اليگارشی  فاميلی  مرآب ازبا ا محمد  حضرت 

متمرآز اجتماعی يك حكومت مقتدر و تان، توانست زمينه های اقتصادی وعربس

          :                اسالمی را به وجود آورد،در اين باره،آافی است بدانيم آه

و دراختيار  ) بزرگترين اشراف مكه بود آه يكی از(ازدواج محمد با خديجه  -١

زمينه ی الزم اقتصادی و تدارآاتی  های خديجه به وسيله ی پيغمبر،گرفتن ثروت

                    .                    ور و تبليغ انديشه های محمد را مهيا ساختظه

عايشه را به ازدواج خود بزودی دختر ابوبكر   محمد پس ازادعای پيغمبری،-٢

 سال ٧ يا ۶ ساله بود در حاليكه عايشه فقط ۴۵ازدواج ام محمد به هنگ( .درآورد

ابوبكر ) كی به خانه ی شوهر می بردرش عروسداشت به طوريكه از خانه ی پد

  اجتماعی خود را در امكانات اقتصادی آه بدين ترتيب تمام  ثروتمند بود مردی 

به صديق ملقب گرديد و بارها  اختيارمحمد گذاشت و درعوض، ازطرف پيغمبر

 و بعد از مرگ پيغمبر  به حكومت  و فرمانداری شهر های اسالمی منصوب شد

.       رديدنيز خليفه ی اول گ  

  و بشدت بامحمد سرسخت اسالم بوده ازدشمنان  آه ابتدا  خطاب  بن   عمر-٣ 

مخالفت  ميكرد بزودی  اسالم  را ميپذيرد و محمد  برای  تحكيم  قدرت سياسی 

مذهبی خود با دختر عمر ازدواج  می آند، اين امر به اعتبار حضرت  در ميان 
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به عنوان  عمر .عربستان بودرين قدرتمندان مخالفان او افزود، زيراعمرنيزبزگت

 گشايی ها، نقش تعين آننده ای  درايجاد و آشور بزگترين سردار، در جنگ ها 

تأئيد فراوان حضرت محمد امپراطوری اسالمی داشت وازاين نظرمورد توجه و

نده ی  حق  از باطل ملقب بود بطوری آه از طرف محمد به فاروق يعنی جدا آن

گ حضرت محمد، پيغمبر را به جنون  و هذيان مر حال عمر پيش ازشد، با  اين

: گفت) حديبيه(آه درصلح  پيغمبری  محمد شك آرد بطوری متهم ساخت  و در   

، عمر بعد  از مرگ ابوبكر )محمد، قط آشكی يوم الحديبهو ما شككت فی نبوة ( 

. دوم گرديدخليفۀ                  

 و بهره آشی انروايی و حكومت بود و از استثماری فرموز  در آرعثمان آه -۴ 

اسالم ميپذيرد و حضرت توده ها ثروت هنگفت و فراوانی بهم زده بود، بزودی 

 درآورد و به او عثمان   ازدواج  را به)  رقيه و ام آلثوم ( محمد دو دختر خود 

ی صورتآه درقرآن اين گونه  ازدواج ها باست قابل ذآر {دهدذوالنورين لقب مي

تأآيد ميكنند آه رقيه مورخين اسالمی   }٢٣سوره ی نساء آيه . حرام شده است  

قی عثمان بضرب عدم سازش و خشونت اخالبراثر) زن عثمان و دختر پيغمبر(

قاتل دخترمحمد بوده است، : سد و درحقيقت، عثمانبه قتل ميرتازيانه و بدست او

آه حضرت محمد با اين  د  نبو چيزی و اجتماعی عثمان  اقتصادی اما موقعيت 

را به ) ام آلثوم (  خود دومين  دختر آنرا نديده بگيرد و ازآن بگذرد، لذا مسايل،

.آورد تا پيوند خود را با اشراف بنی اميه همچنان حفظ نمايدازدواج عثمان درمي  

اگردخترسومی داشتم، آن را هم به همسری عثمان : روايت است آه پيغمبرگفت 

موقعيت اجتماعی اموال وثروت های بيشمارعثمان و دين ترتيب ب... آوردمدرمي

. قرارگرفت حضرت محمد قدرت سياسی مذهبی  تحكيم   و او درجهت توسعه

، يك ميليون درهم  وجه نقد و يكصد هزار دينارطال روزی آه آشته شد  عثمان 

 هزار ٢٠٠بهای امالك  و اراضی او و شترهای بسيارداشت  وچنين اسب ها هم
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زديكان و ازمحارم مخصوص عثمان از ن. بود)  دالر٩۵۶٠٠٠٠در حدود (ينارد

 فرمانداری مدينه و آاتب وحی بود واز طرف محمد بارها به حكومت وپيغمبرو 

             .ساير واليات اسالمی منصوب شد و سرانجام نيز خليفه ی سوم گرديد

الم  آورد  بود آه اسپسر عموی پيغمبر  و از نخستين آسانی :  حضرت علی-۵ 

علی نيز از ثروتمندان و . داماد پيغمبر شد ) فاطمه ( محمد  و با ازدواج  با دختر

توانگران معروف بود بطوريكه درشهر ينبع اراضی و امالك پرارزش داشت و 

 ميليون دالر درآمد ۵/١حدود  ( هزار دينار ۴٠صاحب نخلستانی بود آه ساالنه 

  پارسا ترين شخصيت يعنی (های حضرت علی   ثروتدربارۀ"  ابن حزم"داشت 

اخبار و روايات داشته باشد انكار  آسی آه اندك  اطالعی از:می نويسد )اسالمی

ترين افراد طايفه وقوم خويش بود  و اراضی و  امالك آه علی ازثروتمند نميكند

دقه نخلستان ها و آشتزارهايی را صدقه داد والبته اين ص:  بسيارداشت، ازجمله

استقرار علی در!.اندآی استچيزعلی، ها دربرابرثروتهای فراوان وامالك بسيار

و حاآميت سياسی مذهبی محمد، جنگ ها  و آوشش های فراوان آرد، پيغمبری 

 با اين حال ما عقايدمان  را بر شمشير های مان حمل می آنيم: او معتقد  بود آه 

  اسالمی دانست، او پس  حكومت"ليبرال " جناح حضرت علی را ميتوان نمايندۀ

ت، سرانجام بعد از خالفاز اختالفات  و آشمكش های بسيار برای آسب قدرت و

.  گرديد چهارمعثمان، خليفۀ  

 بود آه  آسانی نخستين ازبزرگترين ثروتمندان عربستان و از :بن عوام زبير-۶

ار تخمين ردين هزا۵٠او را به ) ميراث های( متروآاتاسالم آورد، قيمت يكی از

 ١١و هزار اسب داشت و در مدينه دارای زده اند ، زبيرهزارغالم و هزار آنيز 

و اسكندريه  خانه بود و امالك و خانه های بسياری نيز در بصره،آوفه، فسطاط 

.داشت، زبير پسر عمه ی پيغمبر بود  
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آنار اين اليگارشی فاميلی بايد يادآور شد آه حضرت محمد،از نفوذ اجتماعی در

:                   اده آرد اقتصادی ثروتمندان زير نيز در تحكيم قدرت خود استفو

يكی از بزگترين اشراف و بازرگانان مكه و از اولين :  عبدالرحمان بن عوف-١

ثروت عبدالرحمن بن عوف را مورخين؛ رقم . پذيرفت آه اسالم را  بود آسانی 

 چهارم ميراث او را و يكبرده هزارشتر، هزاراسب، ده هزارگوسفند، پنج هزار

.ذآر آرده اند)  دالر٣٨٢۴٠٠٠حدود( هزاردينار٨۴بالغ  بر   

بازرگان دورانديشی بود آه در پذيرفتن اسالم ،منافع طبقاتی خود را  : طلحه-٢ 

بهای  محصول غلۀ . م  را قبول  آرد بود آه اسال می يافت، او از اولين آسانی

و بهای گندم  و دينار بود ين داشت روزی هزاربين النهرطلحه از امالآی آه در

طلحه در استقرارحكومت .  آه درقسمتهای ديگرداشت، خيلی بيش ازاين بودجو

بهشت  محمد آوشش بسيارآرد بطوری آه درجنگ احد  پيغمبر به طلحه  وعدۀ

يك به مقامات همۀ اين افراد ازياران نزديك پيغمبربودند ودرزمان محمد،هر. داد

و بعد از مرگ پيغمبر نيز ،ادعای خالفت ورهبری مسلمانان را  ندبزرگ رسيد

 مت اسالمی را جمهوری آاسبكارانۀبدرستی، نخستين حكو "ه المنس . "داشتند

.مكه ناميده است   

و بهره آشی های ستم ها  از نيروهای  معنوی توده ها و زحمتكشان آه  از: دوم

های خود برابری رشعاآه در( م رااشراف و برده دارها به جان آمده بودند واسال

 رستگاری و يگانه  وسيلۀ)  ها را تبليغ  ميكردو برادری بين برده ها و برده دار

آه توسط ( ظهور يك منجی  اعتقاد به: اينكه  " رهايی خود می پنداشتند، مضافا

برای  پذيرفتن برخوش باوری زحمتكشان )  و مذاهب قبلی تبليغ شده بودآئين ها

. می افزود گرويدن به حضرت محمداسالم و  

محمد، گروهايی از ظهور  قبل از مدينه درشبه جزيرۀ عربستان بخصوص در {

مشاجراتی بين آنها مسيحی ها و يهوديان زندگی می آردند وهروقت مشكالت  و
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پيش می آمد، از ظهور مسيح  يا پيغمبری ياد می آردند آه در همين نزديكی ها 

.اهد آرد و عدل  و داد را بر قرار خواهد ساختظهور خو) ناحيه حجاز( }  

                 

 مرتد شدن آاتب وحی
 

ر شدن از جمله  وقايع قابل توجه سال های نخستين پيغمبری محمد، ارتداد و آاف

  از نزديك ترين یزمانابی سرح آه . از دين اسالم است) عبداهللا  بن ابی سرح (

  به آيفيت نزول  پس از مدتی نسبت وحی بود،اصحاب و محارم  محمد و آاتب 

او چندين بارآلمات : غمبری محمد ترديد ميكند زيراماهيت وحی و پيآيات قرآن و

را به دلخواه خود تغيير می دهد  و پيغمبر نيز  آن آيات و جمالت آيات نازل شده 

.اين امر، ترديد و گمان ابی سرح  را برانگيختتحريف شده  را می پذيرد،   

سوره ی مؤمنون . فتبارك اهللا احسن الخالقين" مورد آيه ی سرانجام ابی سرح در

اين آيه را من سروده ام : با پيغمبر اختالف پيدا آرد، او معتقد بود آه) ١۴آيه ی 

ن اسالم از دي ، پس از اين اختالفابی سرح . و محمد آن را از من دزديده است

.برگشت و پيغمبر او را حالل ساخت    

                 

انگيزه ی اصلی جنگ های اعراب: آسب غنائم  
 

 عربستان تأسيس شد   و بازرگانان جامعۀدولت اسالمی، با شرآت فعال اشراف 

در نظر . ماينده ی منافع  سران مزبور باشدن"  و اين دولت می  بايست ضرورتا

 اشراف عربستان، جنگ دائمی وآسب غنائم وتصرف اراضی و سرزمين های 

. می رفتيد و بدست آوردن اسيران برده، ازجمله فعاليت های توليدی بشمارجد
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چنين برميآيد  آه ابوبكر در فرستادن  لشگر به شام، آنها را "   فتوح البلدان"از

  فرماندۀ(  رستميد دادن  به غنائم، تشويق آرد و ازجملۀ امه وسيلۀمخصوصَا ب

شود آه محرك تاخت وتاز نيزچنين فهميده مي " مغيره بن شعبه "به  )سپاه ايران

 اصلی آنها بدست آوردن غنائم بوده نبوده بلكه انگيزۀاعراب، ايمان مذهبی آنها 

.است  

 نيز درتحقيقات خود نشان  يگرانو د" فيليپ حتی "و "گلدزيهر "و "  بارتولد" 

 آه فاتحان عرب فقط به انگيزۀ مال و غنيمت، جنگ می آردند ودين، از ميدهند

اهميت   آيه هايیقرآن  نيز در. د اهميت اندك  بوده استواقع واجنظر ايشان در 

اعراب  آزحرص و. آسب غنائم در تحريك اعراب به جنگ را ياد آورشده است

  بود آه در بعضی جنگ ها  اندازه ای  آوردن غنائم، به تبه دس مسلمان برای 

با گرفتن غنائمی آزاد برخالف فرمان پيغمبردرآشتن اسيران، آنها را) مانند بدر(

)  هجری۴سال " ( احد "   در جنگ شكست مسلمانان يكی ازعلل عمدۀ.ميكردند

رهای خود را طمع غنائم، سنگ  و پاسداران ارتفاعات، به  نگهبانان اين بوده آه 

قيده ی مورخ  و برخالف ع: اين بنابر.  پرداختند آوری غنائم ترك آرده و جمع 

الف نظرآنانی آه اسالم را اساسَا يك خفيلسوف بزرگ عرب ابن خلدون و نيزبر

 حكومت مقتدر  ايجاد اعتنايی ندارند  اقتصادی  دانند و به عواملنهضت دينی مي

يل حكومت مقتدراسالمی  اعراب، بلكه تشكحرارت دينیاسالمی را نه درشورو 

و در چگونگی   عربستان را بايد در شكل بندی نظام اقتصادی واجتماعی جامعۀ

 معنوی آن جامعه،برداری حضرت محمد و جانشينانش ازنيروهای مادی وبهره 

.جستجو آرد  
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 اسالم و مالكيت
 

ترقی تر بود، در تاريخی مازآن جايی آه اسالم، محصول يك جريان اقتصادی   

جريان مقايسه با نظام برده داری، ازنظر اقتصادی لزومَا روابط  بهتری را در

 هيچ  وجه درصدد تغييربنيادی درشكل مالكيت وسايل توليد تبليغ ميكرد، اما به

.  داری به عمل نياوردجهت لغو بردگی و بردهتوليد نبود وحتی اقدام  قاطعی در

با تعبير دلخواه  چند آيه ی قرآن، فكر آه ان روشنمسلمانبرخالف نظرعده ای از

قسط ايجاد جامعه ی اسالم  پرچمدارمساوات اجتماعی و خواستار" : معتقدند آه

حاآميت خود، و نهضت اسالمی  پس ازاستقرار... می باشند) برابری ومساوات(

 احاديثاحكام  قرآن  و "...  ء مالكيت های  اختصاصی  پرداخت  الغا به "عمال

ا تأئيد مالكيت خصوصی، اسالمی نه تنها خواستار لغو ستم طبقاتی نيست، بلكه ب

توحيدی   طبقات ثروتمند بوده و جامعۀ بی طبقۀحاآميتو استثمارمعتقد به ادامۀ

يغمبر اسالم قرآن و در دستورات پدر. جزشعاری فريبنده، چيزديگری نمی باشد

يلی وجود نداشت وفقهای دانشگاه سياليسم تخآمونيسم يا سوهيچ نشانه ای حتی از

آسانی مصرحق دارند آه با آوردن داليل بسيارروشنی ازقرآن، نظر " االزهر" 

ابوذر هستند  و به دراسالم ) يا سوسياليستی(ود جوهرآمونيستی  را آه مدافع وج

قاطع اين دانشگاه مهم اسالمی ) عقيده ی شرعی(فتوا  استناد می آنند، رد نمايند،

 ندارد وجود  اسالم  در )  و اشتراآی مالكيت عمومی ( آمونيسم :ينكه ا مبنی بر

  شناس اسالم" سيد محمد قطب . "می باشد صحيح " آامال ) ال شيوعيه االسالم(

هم اند و هيچ گونه اسالم و سوسياليسم، دو نظام جدا از  ":معتقد استمصری نيز

                                    "            سازشی يا ترآيبی ميان آنها ممكن نيست
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و  پيروان پيغمبر واراضی اولين  عالوه بر آنچه آه در باره ی ثروت ها، امالك

تواند به عنوان فدك می    مسئلۀ.نخستين شخصيت های حكومت اسالمی گفته ايم

 قرار  صدر اسالم ، مورد توجهالصه و خصوصی درمالكيت خنمونۀ روشنی از

.بگيرد  

سبز و خرم زرگی بود آه دارای آشتزار های سربسيارب  و نخلستان  دهفدك دهك

وده و درچند  آيلومتری مدينه قرارداشت و پيغمبر اسالم  پس ازجنگ و تسليم ب

سربازان ی ازبسيار... شدن مردم فدك، اين سرزمين را به دخترش فاطمه بخشيد

رآن قآه طبق دستورسپاهيان محمد با اين عمل پيغمبرمخالفت آردند وخواستند  و

بين آنها   جنگی،  غنيمتمحمد، فدك  را به عنوان  ) ۶٩ و ۴١سورۀ انفال  آيۀ (

را به عنوان ملك  آند، اما پيغمبر از تقسيم  فدك  خوداری آرد و تمام  آن  تقسيم

 صديق بر آه محمد مرد و  ابوبكر همين ... واگذار نمودخصوصی  به دخترش  

داد تا آشاورزان  و مزدوران دخترپيغمبر را ازآنجا مسند خالفت نشست، دستور

 دختر پيغمبر، ... .فدك چنگ انداختوخود، بنام خليفۀ مسلمانان بربيرون آردند 

 )محمد( پدرم " :گفتگاه شد، به مسجد،نزد خليفه رفت و ماجرای فدك آوقتی از

ستم ازمن فدك را به من بخشيده است و ترا  اين اجازه  نبود  آه آشتزار مرا به 

روايات موجود، محمد خود بنا بر..." بستانی ومزدوران مرا ازآنجا بيرون برانی

 پيغمبران  ما جماعت:  يعنی " النورث نحن معشر االنبياء : " بود آه تأآيد آرده

با اين حال محمد به عنوان يك زمينداربزرگ عالوه  برفدك ... ارث نمی گذاريم

امالك زير ود آه ازآن جمله ميتوان اززمين ها و دارای دهات و امالك فراوانی ب

:نام برد     

 -٨ وطيح  - ٧ حسناء -۶مثيب   - ۵ صافيه -۴   اعواف- ٣ دالل -٢  برقه -١  

پس ين اراضی وامالك خصوصی پيغمبر،اهمۀ ...  ساللم و-٩مشربۀ ام ابراهيم  

نفع  بيت  مرگ او، بالفاصله توسط  ابوبكرصديق يعنی خليفۀ اول ضبط  و بهاز
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مرگ پيغمبر، برای تصاحب ثروت قابل ذآراست آه پس از.  المال مصادره شد

جريان داشت، وا و نزاع  شديدی  بين حضرت علی وعباس عموی پيغمبراو، دع

، برای قضاوت و داوری نزد عمررفتند، حضرت علی  وعباس سرانجام اين دو

بين آنها داوری آرد  فحش و ناسزا گفتند، سرانجام عمربه يكديگردرحضورعمر

.پيغمبر گفته است آه ما گروه پيغمبران ارث نمی گذاريم: و گفت  

 

 اسالم چهارنوع مالكيت ارضی را به رسميت می شناسد
                 

مل زمين هايی  بود آه طبق سورۀ حشرآيه اش): صوافی (=اراضی خالصه  -١

.جانشينان او می گرديد درجنگ ها نصيب پيغمبرو۴١ انفال آيه   و سورۀ٧ و۶  

به  هات بعدها دامنۀ گسترده ای داشت  و انواع زمينمحقق اين نوع مالكيبه نظر

:                     درمی آمد)يعنی جانشين پيغمبر (اين ترتيب به مالكيت امام 

زمينی آه هر زمينی  آه غير ازطريق  جنگ  بدست آمده  باشد، اعم  از: لاو

                 .      صاحبش آنجا را رها آرده يا به دلخواه خود به امام داده باشد

ينی آه صاحبش آن را رها زمزمينی آه نه مستأجردارد و نه مالك اعم از: دوم

مانند زمين هايی آه ساآنان (ست آرده يا زمينی آه هرگزدراجارۀ آسی نبوده ا

      ).         قلل آوه ها و غيره آن گريخته بودند يا حواشی و سواحل دريا ها و

  و مستأجر های بی مالكه ها و جنگلمحصوالت رودخان: سوم

 شكست خورده مشروط بر فرمانروای منقول همۀ اموال منقول  و غير: چهارم

  يا يكی  از همدستان مسلمين  يا خراج گزاراناينكه سابقَا  ازيك  فرد مسلمان 

.گرفته نشده باشد) آفار ذمی (=   
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 همان دولتی  اراضی :  اراضی ديوانی يا ) ارض المملكته(  اراضی دولتی -٢

 به  اين اراضی  مستقيمَااسالمی ازاراضی آشورهای  تسخيرشده بود آه دولت 

 را ازروستائيان وصول می آه بهره ی ماليات( وسيله ی عامالن ديوان خراج 

       .       فئودالی منطبق بودرداری می آرد، اين خراج با بهرۀبهره ب) آردند

اراضی وزمين هايی بوده اند آه بزرگان و ثروتمندان به نفع  :  اراضی وقفی-٣

صرف نگهداری مؤسسات دينی و خيريه  وقف ميكردند، قسمتی ازاين اراضی 

آدام  ماليات دولتی نمی پرداختند  و هر،اين امالك.يشديون و پيشنمازان مروحان

.آمد ملك را دريافت می آردندی داشتند آه ده درصد درمتولی خاص                  

  به مالكان داشته  و حق بوده اند آه تعلقامالآی ): ملك( اراضی خصوصی -۴

 ضی  بدون اجازۀاين ارا. بوده استلكيت مطلق ايشان براراضی مزبورمسلم ما

  به اخالف  و فروش  و بخشودن  و وقف  و انتقال  قابل خريد خاصی، آزادانه

.بود) به عنوان ارث(     

                             

 ؟؟؟؟؟؟؟
د تا دست و تلقين آن به زحمتكشان  را كوشد اخالقی هرطبقۀ استثمارگر، مي«  

را توصيه  پای ايشان را ببند و به آنان تواضع، صبر، قناعت و فرمانبرداری 

» .نمايد  

خدایتبليغات و تعليمات دينی محمد بيشتربراساس دعوت مردم  به اطاعت از  

سوره بسياری از. يكتا  و ترساندن آنها ازروز قيامت وعذاب جهنم  قرارداشت

محققين يفست ترس و تهديد  است وعده ای ازی قرآن به راستی مانها و آيه ها

قرن  اول   مذهبی مسلمانان    حيات مهمترين عامل:  آهبه، درستی می نويسند

حساب  و قهار، ترس ازمرگ، ترس از ترس ازخدای منتقم: هجری، ترس بود
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وقود ها الناس و ( روزقيامت، ترس ازمعصيت، ترس ازجهنمی آه با  وصف 

.ز هيبت آن آب می شوددل شير هم ا) الحجاره                  

يل دوره ی پدر ساالری تصوير خدا در قرآن، تصوير يك فرمانروای مطلق قبا

هر وقت اراده سان را به دلخواه خود خلق آرده وآسی است آه اناست، تصوير

تقول علينا ولو: سول و پيغمبر خود را آند، می تواند او را از بين ببرد، حتی ر

ما افترا  يعنی اگرمحمد بر:بعض االقاويل الخذ نا منه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين

وا چنين خدايی، آدم و ح... نيروی او را می گيريم و بند دل او را می بريم ببندد،

ه  و گرن می راند   بيرون  بهشترا بخاطرعصيان و نافرمانی ازدستوراتش از 

 به باشد تا  " گناه آبيره ای "به خود نمی تواند  خود  يا گندم  خوردن يك سيب 

 تحميل آرد، چنين  انسان جنان عذاب و عقوبت سختی را به  توان بر،خاطر آن

د، اما،خود تأآيد می می دان  و ناپسند  خدايی با اينكه مكر و حيله را آاری باطل

.ترين مكاران استآند آه مكار                  

فضيلت واقعی تقوا و: اطاعت و تسليم) همان گونه آه از نام آن پيداست(دراسالم 

مانند  ديگر اديان ميباشد دراين دين نيز" گناه آبيره:" رمانیاست و عصيان و ناف

برابر يك قدرت خارجی به نام اسارت انسان در:   الهی عنصر اساسیباصطالح

                     .           د انسان در مقابل يك استبداد بيرونی استخدا و انقيا

 نهايی، نقش  تحليل درساالر است و انسان،يك نظام  خدا "  اساسانظام اسالمی،

و  نظام، هدايت  و سعادت بشر، تنها به خواست اين  و عبداهللا را  دارد، در بنده

 توأم با  همان زندگانی  نيك ، دگانیزن: نظر قرآن  به  بستگی دارد مشيت خدا 

 ترس و تسليم محض و اطاعت :فضيلت و تقوا است و فضيلت و تقوا نيز يعنی

:ارادۀ خدا استبره واردربرابر  

زکارانشويد زيرا آه مسلمانان و پرهيمگی داخل درمقام تسليم ه! ای اهل ايمان  

. ترسندخدای خود میهمان آسانی هستند آه درنهان و آشكاراز: واقعی  
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آسی باشد آه او، در برابر ارادۀ دين آن کدام دين ميتواند بهتر از " !و براستی

                                                            "  تسليم خم آرده است؟خدا، سر

ازدنيا چشم بپوشيد تا خدا شما را دوست : محمد برای توده ها موعظه ميكرد آه

عيين ت "آس قبالشت و آاررا تقسيم آرده وخوشبختی و بدبختی هربدارد خدا معي

 خواهيد داشت آه داريد دوستيش خدا چه ها بدانيد آه پشده است ای فقيران اگر

ا چه ذخيره برای شم) درآن جهان( اگر بدانيد آه ! يرانشما بيشتر شود ای فقفقر

 بيشتر ديدم آهنخواهيد خورد به بهشت نگاه آردم وغم شده برآنچه آه نداريد

 فقيران هستند درروزقيامت فقر، پيش خدا زينت است صبرخوب است  آن؛مردم

  و زحمتكشان می بدين ترتيب محمد به بردگان... اما  برای فقيران، خوبتراست

ين بهتر:"امكانات رفاهی بهتری نباشند زيرا آهآموخت آه در فكرحقوق بيشتر و

رآيه های فراوان به زحمتکشان وبرده  د،قرآن"مؤمنان آسی است آه قانع باشد

هان آخرت برای پرهيزگاران، دنيا متاع بی ارزشی است و ج: توصيه می آندها

آن بهره مندساخته است، چشم است برآنچه آه خدا طبقاتی را ازبهتربسيار

 تا خدا اشراف واگذاريد)اشراف و ثروتمندان(،زندگب دنيارا برای آنان مگشائيد

.آند!! اين باره آزمايشو ثروتمندان را در  

 طبقاتی  اختالف  که ميکرد متقاعد  را   قرآن، توده ها   به آيات محمد با توسل

خدا رزق  : او با تبليغ آيۀ. وحاکميت اشراف و ثروتمندان يک مشيت الهی است

را  و يا خدا بعضی را بر بعضی ديگر  فزونی داده استيگربعضی دبر بعضی  

  به خدمت را ديگر گروهی )  به وسيله ی ثروت( ای است تا عده برتری داده 

.پرداخت ف طبقاتی میو اختال به تأييد و توجيه تبعيضخود درآورند   

ۀ هرچند آه در قرآن آيه هايی در نكوهش اشراف و رعايت حال بردگان به وسيل

 و از نظر  داشتهاخالقی   شود، اما، اين دستورات فقط جنبۀ برده داران ديده می

ی  به هيچ  وجه نماينده ی مخالفت اسالم با  برده داری  و استثمار نيست، حقوق
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خدا رزق بعضی ازشما را بربعضی ديگر فزونی : د شدهدر قرآن به روشنی تأآي

غالمان ر دستان  ورا به زيشده، زيادی  تراو بيشروزی  داده است وآنكه رزق و

به هيچ آاری   قادر آه رده ای  و ب بنده: قرآنبه نظر. دهد تا با او تساوی شوند ن

محمد نيز . برابر نيستندكوعطا آرده هرگزنيست با مرد آزاد آه خدا با او رزق ني

ا و به بردگانی آه گريخته و ي را تاييد   نظام برده داری  در سخنان خويش بارها

بردگی مورد رضای فراراز: اب را داشتند اخطارآرد آهاسارت اربقصد فراراز

:رای نمونهخدا نيست، ب                  

دو آس اند ... ع و عبد ابق من مواليه حتی يرج: اثنان التجاوز صالتهمارؤسهما

خود فرار اول بنده ای آه از نزد اربابان  : نمی رودآه نمازشان ازسرشان باالتر

.گرددش بازهايآقاآرده باشد مگر آنكه پيش   

االيق حتی يرجع الی  العبد:ثالثه التقبل لهم صالة و الترفع لهم الی السماء حسنه

 را به  آار نيكشان  و خدا   نمی شود   نمازشان پذيرفته سه آس اند آه... هموالي

رددگش صاحبش بازآن آه پي مگر فراری بندۀ:اول برد، آسمان نمی  ... 

و امه او َا و عصی امامه و مات عاصي رجل فارق الجماعه  : ثالثه التسئل عنهم

 آه از  مردی : مگوی سخن سه آس اند آه از آنها  ...ده  فمات وعبد ابق من سي

نافرمانی مرده باشد  آرده و درجماعت دوری گرفته و پيشوای خود را نافرمانی

 ... گريخته و در حال فرار مرده باشد وو آنيز يا بنده ای آه از ارباب خود  

 سه آس اند آه نمازشان ...العبد االبق حتی ترجع  :ثالثه التجاوز صالتهم آذانهم

  ...گردد  فراری تا آنكه نزد اربابش باز بندۀ:اول گوشهايشان باالتر نمی رود،از

وخی سه چيز است آه ش ...و النكاح و العتق الطالق  :ثالثه اليجور اللعب فيهن

.طالق ، نكاح و آزاد آردن بنده :در آن روا نيست   

ايما عبد ابق فقد  :گفت پيامبرعليه السالم  می نويسد،ز ني " بحر الفوايد "مؤلف 

نگاه  ازامانت يعنینهار وغالمی آه وی بگريزد، اززيهر: برئت منه الذمه يعنی



 31

 ايشان وروزۀ نماز سه آس اندآه حق تعالی: پيغمبرگفت. داشت خدای بيرون آمد

و ... و آنيزك  گريخته پای غالم : ن نبرد، اولبه آسماشان ايرد ودعا و نمازنپذي

) جنگ( دستوراو به غزا نگاه دارد بی) برده( آن است آه ) ارباب( خواجه حق 

) عالقمند(مال ارباب مشفق برنگاهدارد و) ارباب( نرود، نمازنافله نكند،حرمت 

.خدا خصم او بودبگريزد، ) برد ه( اگر شود و                   

ه  قبل از بردگان در جنگ  حديبي ازگروهی: ت شده آهروايزاز حضرت علی ني

عمل برده ها خشمناك غمبرازمالكين خود جدا شدند، اما پيعقد صلح، ازارباب و 

                     .                                                شد و آنها را نگاه داشت

  اقدامات عملی برجسته ترين يكی  از " :می بينيم نظرآسانيكه معتقدند: بنابراين

و مؤثر اسالم  ازهمان آغاز، مبارزۀ منظم  و همه جانبه به منظور لغو و انهدام 

 از همان آغاز با  موضع گيریو اسالم ...   و نظام  بردگی استرسم ريشه ای 

ی  صحه  نمی نظام  برده داررگز بررسم  و  های صريح خود  نشان داد  آه ه

.حقايق تاريخی است تا چه اندازه بی اساس وبدوراز".با آن مخالف استگذارد و  

                 

 در باره ی بردگی در اسالم
 

احاديث شايد برای عده ای ازخوانندگان آتاب اين  تصور پيش آيد آه  آيه ها  و 

 محمد همگی دليل  تأئيد بردگی درقرآن و تأآيد آن ازطرفلف دربارۀاستنادی مؤ

 ظهور اسالم است و اين آغازبر حاآميت نظام اقتصادی اجتماعی برده داری در

 درمتن جامعه ای آه اسالم : امر، ادعاها  و استنادات مؤلف آتاب  مبنی براينكه

و برای رفع هر گونه  تصور . درا مخدوش ميساز  فئودالی شده بود وارد مرحلۀ

شرق اين است آه يكی ازويژگی های مهم فئوداليسم در:  ياد آورمی شوم آهتوهم
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شيوۀ برده داری  نيز درآنار شيوۀ  فئودالی ") عموما(دردوران متقدم فئوداليسم 

 فقط صورت جنبی داشت وشيوۀ) اریبرده د(اين شيوه  وجود داشت، با اينحال، 

. و مناسبات فئودالی بودحاآم، همان شيوه   

هجری زمان   و چهارم  قرن سوم (تكامل فئوداليسم  دوران  برده داری حتی در

جری  ه٢۵۶بطوريكه درسال  درقلمرو اسالمی جريان داشت ) خالفت عباسيان

تاريخ به نام قيام زنج مشهور  اين شورش در،باعث شورش عظيم بردگان گرديد

.است                  

 مترقی تر بود، در تاريخی  اقتصادی  جريان   يك  يی آه اسالم محصولجازآنا 

مقايسه با نظام برده داری ازنظر اقتصادی  و حقوقی  لزومَا روابط بهتری  را 

دالی نمی چيزی جزء روابط فئو بهتر اين روابط ... كرددرجريان توليد تبليغ مي

 بهتر و خداپسندانه تر از  فئودالی روابط  حقوقی توانست باشد، چرا آه ازنظر 

.روابط برده داری می باشد  

برده توصيه می  به صاحبان) خالف برده داری بر( براين اساس است آه قرآن  

 ی نساءآيه سوره. (نمايند بردگان خود را نكشند و با آنها به ماليمت رفتارآند آه

ر،  داو حضرت محمد نيز ضمن نكوهش اشراف برده) ٣٣ و سوره نور آيه ٣۶

. همين گناه بس آه غذا ازبردۀ خود دريغ آنيد " :به آنها خاطرنشان می سازد

شيوه ی توليد زيرا آه برخالف  نظام برده داری، در)  ۴۵۴نهج الفصاحه ص (

برای بهره  واقف است لذا   به خوبی بردهودالی، ارباب، به ارزش نيروی آارفئ

در ) خانه وحتی قطعه ای زمينغذا، پوشاك، مثل ( گيری و استثماراو، امكاناتی

 و سود  به توليد" خدا پسندانه  "بهتر و  جريان اين روابط  اختيارميگذارد تا در

.بيشتری دست يابد                  
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 ماهيت برابری و برادری اسالمی
 

 ی ثروتمند آن سيد قريشیفقير، برابرو برادر درحكومت اسالمی بالل حبشی ی 

دارد و آمترين  ای خود، غالمان وآنيزآان بسيارهای افسانهآه درحرمسرااست 

!رقم ثروت او، صد ها شتر و هزاران دينار طال می باشد                  

توده های و  آه ازخشم برده ها شك اين برادری برای اشراف و برده دارها يیبي

  و مطلوب هم خوشايندا  بد و ناپسند نبوده، بلكه بسيارفقير وحشت داشتند، نه تنه

 شد آه برده برادری اسالمی حداقل اين امكان فراهم میبوده است، زيرا با شعار

و دارايی او های فقير و توده های رنجبرديگر به چشم دشمن به ارباب و به مال 

 طغيان، به استثمارخود به  وسيلۀ  و  انقالب با  آه آن نباشندنگاه نكنند و درفكر

اتحاد " حقيقت حكومت اسالمی در: اين اساسبر... ارباب و اشراف خاتمه دهند

.برده دارها و اشراف با برده ها و رنجبران بود" مقدس             

ياليسم، نه تجاوزآارانه ی امپربه مفهوم ماهيت  ( ها ی فراوان امپرياليستیجنگ

 پرستی و در ترويج خدا ودرلباس انتشار )  تاريخی- اقتصادی مفهوم يك نظامبه

ومت نخستين حك آه وجه مشخصۀ سالهای - آفر و بت پرستیعليهلفافل جهاد بر

 سر  موقتَا-اسالمی است، عامل ديگری بود تا برروی تضادها ی طبقاتی جامعه 

زير پرچم  در  و رعيت،  برده و برده دار، ارباب چنان آهته شود  آنپوش گذاش

  اين اتحاد اما.  و متشكل شوند در يك سنگر و صف، متحد "جهاد در راه خدا  "

 آه در  انزوال بود، و می بينيممقدس جبرَا و ازنظرتاريخی محكوم به شكست و 

.اندك مدتی ، ريشه های طبقاتی و اقتصادی اين تضاد، آشكار گرديد  
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

سران قريش و اشراف مكه و مدينه ،اسالم را بخاطر حفظ : ه گذشتآبطوری 

 سياسی  پذيرفته بودند،  ضرورت  اقتصادی  منافع طبقاتی خود  و از روی يك

آه درآن زمان ( آه محمد برای جنگ با حرقلوقتی درسال نهم  هجرت  " مثال

ج داد، و فرمان بسي) ناجی دين مسيح و سازندۀ امپراطوری شرق لقب يافته بود 

ن سپاه محمد ابالغ شد آه بايد دراين جنگ شرآت آنند، هريك وقتی به سردارا

حاال  : ده ای گفتند نبرد آوردند، عبهانه ای برای گريزازجنگ و نرفتن به جبهۀ 

مندان با عذرها و اين ثروتهوا گرم است و هنگام رفتن نيست و گروهی ديگراز

 جنگ معاف نمايند آنها را ازآمدن به جبهۀبهانه های بسياراز پيغمبرخواستند آه 

 ازحداقل زندگی طول زندگی خود، با اين حال، توده های فقير ورنجبرآه در... 

حقيقت چيزی نداشتند آه در اين جنگ ها از دست بدهند، تمام محروم بودند و در

 جنگ ها را با آغوشی باز استقبال می آردند و با الهام از تبليغات محمد و تعاليم

يا  به زحمتكشان  وعده می داد دراين آن دنرآن آه زندگی مرفه  و خوبی را درق

ت ميكردند و شهيد ميشدند مضافاَ شرآ )و برگ و سالح حتی بی ساز( جنگ ها 

صورت زنده ماندن و پيروزی، غنائم و اموال  فراوانی نيز  بدست می  اينكه در

چه منقول  و چه (وال و غنائم  چهار پنجم  امآوردند، زيرا آه طبق دستور قرآن 

.بين فاتحان تقسيم می گرديد) غير منقول                   

عثمان آه يكی از نخستين ياران محمد )حرقل(گ همين جنجالب اين است آه در

 -ران عربستان  و نيز داماد پيغمبر اسالم بودگف  و استثماربزرگترين اشراو از

) يعنی توده های پا برهنه و ستمكش(در اختيارسربازان!! خود هزار شتر ازمال   



 35

 

عثمان آه ازماهيت اين جنگها آگاه بود، غالبَا ازرفتن . شت تا به جنگ بروندگذا

های غطفان، ذات  جنگ  او دركرد پرهيزمي-گرفتاری  به بهانۀ -به جبهۀ جنگ

رد و در عوض از استفاده آ" سياست پرهيز"الرقاع ، بدر، و احد  نيز از همين 

          .             طرف محمد و در غياب او، به فرمانداری مدينه منصوب شد

درتمام جنگ ها ی اعراب قابل توجه " روانشناسی جنگيدن"نكته ای آه از نظر 

سالح عقيدتی بسيار مناسبی برای جهاد  "عمال" اصل تقدير"  است، اين است آه

با  استفاده ) ه دارها يعنی اشراف و برد( پاه  او  بوده  است، محمد و سرداران س

توسل وبا ) يعنی توده های پا برهنه وزحمتكشان(ازسادگی وعدم آگاهی سربازان

 ميكردند آه درپيكار با آفار ميتوانند با هرخطری  به آيه های قرآن به آنان تلقين

وند، زنده ك شهال آه درآن روزنگرفته باشدروبرو شوند، و اگر تقديربرآن قرار

  اگردرخانه ی خود و در-مقدرچنين باشدآه بميرند، به هرحالخواهند ماند و اگر

از روز ا خداوند ر خواهند مرد، زيرا لحظۀ مرگ هرآس زير سقف امن بمانند،

 راه دين  نبايد از سربازان  و مجاهدين :  تعيين آرده است بنا براين "ازل و قبال

. معهود اتفاق خواهد افتادست درلحظۀهيچ خطری بترسند و آنچه مقدر ا  

جنگجويان بيباآی، جسارت و دليری ) فاتاليزم " ( قضا و قدر"  و اعتقاد به تلقين

فتح آنها را برمی انگيخت و غالبَا موجب پيروزی  و )   برهنهيعنی توده های پا(

.می شد                  
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 مرگ حضرت محمد و بروز اختالفات
 

هجری محمد براثرسمی آه زنی يهودی درغذای او ريخته بود درسال  يازدهم   

ضادهای درونی حكومت او، ت  ازج هان فروبست و در اولين روز مرگ  چشم

ود  پيغمبر به انجام نرسيده ب دفناسالمی آشكارشد بطوريكه هنوز مراسم آفن  و

به  خالفت  با يك ديگر  و  اصحاب او برای گرفتن  مقام  آه نزديك ترين ياران

جز (كدام هيچ آرده و را رهاجسد پيغمبر: به قول امين عاملیمبارزه پرداختند، 

هيچگونه احترامی و ... بر سرجنازۀ  پيغمبرح اضر نبودند)  علی و خانواده اش

و هنوز جنازه اش و دفن او نيزنشدند ول خدا قائل نشدند  و منتظر آفن برای رس

سر و مغز هم می نشده بود آه برای دست يافتن  به ميراث  او بربه خاك سپرده 

.آوفتند  
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٢ 

:حكو مت خلفای راشدين  

سعه ی تجاوز آارانه ی قلمرو اسالمیدوران تو  

 ما جرای سقيفه
 

پايان آن اتحاد مقدس بود آه تحت شعار برابری و برادری اسالمی  مرگ محمد

.               ند می دادرا با زحمتكشان فقير پيواشراف استثمارگربرده دارها و 

ه انتخاب و ب آن جمع شدند  سقف مكانی  آه مسلمانان در زير( بنی ساعده سقيفۀ

مايشگاه و قبيله ای و ن نژادی  برتری های  جلوگاه  حقيقت در .) خليفه پرداختند

ين روز مرگ اول در فاصله  آه بال( در ماجرای  سقيفه . تضاد های طبقاتی بود

: ، از يك طرف)مراسم دفن وآفن او به انجام نرسيده بود آغاز شدپيغمبر و هنوز

به عنوان پسر ( علی : دال ها و از طرف ديگرابوبكر، عمر و اآثراشراف و فئو

آشمكش های شديدی را برای  مبارزه و) بالفصل محمد جانشين عمو و داماد و 

 توده های  زحمتكش  و  برده در اين ماجرا . تصاحب قدرت سياسی آغاز آردند

 برادری اسالمی دشمن طبقاتی خود را نمی شناختند بخاطر تبليغهای رنجبر آه 

 واقعی ح شده بودند، نتوانستند نمايندۀنظر آگاهی طبقاتی خلع سالقت از و درحقي

حكومت  ايجاد  در  و حتی حضرت علی آه  را برای حكومت انتخاب آنند خود 

  جناح ليبرال حكومت اسالمی بود، از و نمايندۀمقتدر اسالمی جنگ ها آرده بود

 و ثروتمند  بود، حكومت آنار گذاشته شده و ابوبكر آه شخصيتی  فرصت طلب 

.به نام جانشين پيغمبر و خليفه ی اول به حكومت رسيد                  
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ابوبكر آن را  از نظر او  آه ( برای آسب مقام خالفت   سقيفه علیبعد از واقعۀ

انبوه مهاجران و مسلمانانی  اب به های بسيارآرد، او خطتالش) غصب آرده بود

نت محمد سلط! ای مهاجران:  گفتآه از ياران و اصحاب  نزديك پيغمبر  بودند،

 او خارج نكنيد و حق خاندان او را ضايع نسازيد، به خدا  را برعرب، ازخانوادۀ

 زيرا آه ما اهل بيت   بيشتری دارم  مردم حق آه من درامرخالفت ازهمۀسوگند

با اين ... و فقيهان دين و عالم به سنت رسول اهللا هستيم   قاريان قرآن پيغمبريم و

 انگشت شماریند اقليت خود داری آردحال تعداد مسلمانانی آه ازبيعت با ابوبكر

   او شدند فقط  و حاضر به بيعت با   خالفت علی آه راضی به و آن عده بودند 

!. نفر يا ده نفر بودندهفت  

                 

 غدير خم و مسئله ی جانشينی علی
 

 اجتماعی  و تسليم طلبی -سياسیضعف، بی تكيه گاهی  آه آثار-یاين سخنان عل 

اندك افرادی آه راضی به خالفت  او بودند و درآن بخوبی مشهود است و تعداد 

)) غدير خم(( به جانشينی در  انتخاب علیچنين داليل تاريخی ديگر، مسئلۀ  هم

                    :                                    مورد سئوال و انكار قرار می دهد

 آه اين باشدنص صريح يا دستور روشنی آه مشخصَا  دليل بر هيچ گونه : اول

می بود، حضرت علی وجود نداشت و اگرفت معين آرده، علی را به خالپيغمبر

.     رد و توده های مسلمان نيز ناگزيربا علی بيعت می آردندازآن استفاده می آ

حديث دراجتماع سقيفه هيچ يك از مسلمانان و ياران نزديك پيغمبرسخنی از: دوم

ه بيش  از سه خم تا ماجرای سقيفير به ميان نياورد، درحاليكه از واقعۀ غديرغد

اگر وصيت يا  توصيه ای برای انتخاب علی نگذشته  بود، واين ميرساند آه ماه  
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حاضر  غدير خم  پيغمبر شده بود، طبيعتَا ميبايستی همۀ آسانی آه دربه جانشينی

 )علی(ند آن حديث را بياد داشته باشند وازآن برای تأمين خالفت داماد پيغمبربود

. استفاده نمايند                  

قا و به معنای آ نيست، بلكه   معنای جانشين  به  موالدرزبان عرب، آلمۀ: سوم

مواله  فهذا علی مواله من آنت ( جملۀ  پيغمبردرغديرخم :است، بنابرای سرور

ينی نمی تواند دليلی بر جانش) هر آس من موالی اويم ، علی موالی اوست =  

 خود نمايد،  ا خليفه و جانشين ميخواست آه علی رعلی باشد و اگر پيغمبر واقعَا

جانشين يا آلمۀ خليفه = ، واژه ی نايب گونه سوء تفسيریبرای پيشگيری ازهر

. بردرا بكار مي  

حمايت از حضورشخصيت های مهمی مانند ابوبكر صديق  و عمرآه در: چهارم

 سنی و اسی داشتند، با  توجه به  تجربۀمحمد و ايجاد حكومت اسالمی، نقش  اس

 ايشان در  سياسی   اجتماعی نفوذديكی و فاميليت اين دو با محمد و  نزسياسی و

خاب علی جوان به جانشينی خود، برحذ رمی انتاز" بين اعراب، پيغمبررا عمال

 انتخابی ارثی نبوده بلكه بيشتر جنبۀ" الپيشوا يی عرب آام:  اينكهداشت، مضافَا

.داشت و قدمت سن در آن رعايت می شد  

و خالفت، آگاهی ست سياوبكرو عمر، علی جوانی بود آه ازابسه با درمقاي: پنجم

.                    الزم بودچندانی نداشت و فاقد محبوبيت اجتماعی و نفوذ سياسی

 امامت نمازرا به نيابت خود برای ) پدرزنش( پيغمبردربسترمرگ، ابوبكر: ششم

: اين می رساند آهآرد و تعيين آرد و درحقيقت، حق امامت را به ابوبكرواگذار،

مسلمين و جانشين محمد انتخاب شده بود   علی براستی  به عنوان خليفۀ  آيندۀاگر

                      .   پيغمبر او را به امامت نماز منصوب می آرد نه ابوبكر را

ادعا دليل محكمی دردست نداريم آه خود علی درزمان حيات ابوبكر وعمر: هفتم

برای بيعت با    علی ن است و خودداری چهل  روزۀحق مخالفت  آه آرده باشد
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با ابوبكر  بود آه در مورد تصرف زمين های فدك ) فاطمه(ابوبكر بخاطر زنش 

.اختالف داشت           

 آهمردم خواست سه روزپياپی از) ابوبكر( كر، اوبيعت علی با ابوبپس از: هشتم

 در ت خود را با او برهم بزنند، علیبيعت خود ناراضی هستند ميتوانند بيعاگراز

 تو فسخ  ما بيعت خود را با :گفتای خود بلند شد و خطاب به ابوبكرجمسجد، از

را درآار دين و امامت بر رسول خدا تو اين آاررا نخواهيم آرد، زيرا نمی آنيم 

امور دنيای ما باز   ترا در اداره ی   بتواند ، پس آيست آهما، درنمازمقدم داشت

؟د و واپس اندازدارد  

                 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

خالفت و امامت، اساسی ترين اختالف به هرحال واقعۀ سقيفه  و اختالف برسر

شد آه به زودی مسلمانان به ين نخستين  پيشوايان اسالمی بود و موجب آشكار ب

را حق و ديگری را  خود  يكسته های متخاصم  تقسيم  شوند  وهر  و د فرقه ها

مام دوره های  اسالمی، هيچ قاعدۀ  دينی به درت: بطوری آه گفته اند باطل بداند

. امامت موجب خونريزی نشده استاندازۀ   

و خالفت ابوبكر و خلفای  بعد ازاو، به استثمار توده ها و تحكيم  قدرت اشراف 

  دوران بدرستی ،خود درآتاب  حتی  بخشيد، فيليپ  بيشتری  ثروتمندان، توان 

را دوران فتح و استعمار ) عثمان و علی ، عمر، ابوبكر( حكومت خلفای راشدين

.ناميده است  
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گشتن توده ها از اسالم و ظهور پيغمبران جديدبر  
 

حامل آزادی ها و  خود، نمی توانست   طبقاتی   و سرشت اسالم بخاطر ماهيت  

 ها و  برابری هايی آه باشد، آزادی)   اجتماعی-اقتصادی (یبرابری های حقيق

بودند، اين    و برابری های اخالقی  آزادی ها  ميكرد، تنها  آنها تأآيداسالم  بر 

 آه  مترسك هايی  بودند شبيه  به  نهايت اصطالح آزادی ها و برابری ها، در ب

 به  و برابری زادی، بنام آسرمايه داری اروپا  و آمريكادرآشورهای  امروزه 

: توده های زحمتكش قالب ميكنند، ازجملۀ اين برابری ها ی اسالمی اين بود آه

و اشراف مسلمانان بدون برده ها وزحمتكشان درمسجد و مجلس، با پيغمبر

... .ض و برابردرآنارهم می نشستندتبعي                  

فرعونی  و وقتی مكه به دست محمد افتاد، پيغمبر ضمن يادآوری حكومت های 

هم چنانكه  دوران استبداد و حكومت : ان بشارت داداستبدادی گذشته، به مسلمان

 -وران بردگی و ستم توده های رنجبرهم  اشراف سپری شده است، دخودسرانۀ

 تمام گشته و از -دخود جمع شده انبرظار فراوان  بدور پيغمو انتآه اينك با اميد 

:                 می باشدحكومت توده های زحمتكش و محروم  ،اين پس، حكومت  

 
  "ونريد ان نمن علی الذين استضعفوا فی االرض و نجعلهم الوارثين "

 
دامه ی بردگی استثمار و ا  و تشديد  ها و امتيازات اشرافاما، تحكيم موقعيت  

 و وعده های  ود به خلق های مسلمان نشان داد آه پيشگويی هاخيلی ز ،و ستم

              !                      پيغمبر خدا تا چه اندازه درست و واقعی بوده است

اشرافيت، شكست اسالم  در بر قراری  يك  جامعۀ  آزاد، تحكيم هر چه  بيشتر 
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ايل و  قب ارتداد  خود را در ، ستم  و استثمار، انعكاس  واقعی  و عينیفئوداليسم

                     :                       دين اسالم يافتبرگشتن توده های مسلمان از

آفرسربرداشت و آشوب شد و هريك از قبايل  بجز ثقيف و : مجالدين سعيد گويد

.دين برگشتندهمگی يا بعضی شان از) ستاناشراف عرب(قريش   

  و يا بعضی قبايل همگی درگذشت هريك از پيغمبر ی وقت: عروه بن زبير گويد

                .                                                         دين بر گشتندشان از

. بيعت آردند " طليحه"  باتند وبرگش از دين اسالم   ديگرو بعضی مردم غطفان

.همه جا چنين بودند، در و بيشترمردمبنی سليم نيز از دين برگشته جمعی از  

                 

 اسود عنسی و ادعای پيغمبری
 

" رحمان اليمن"را نخستين آسی بود آه دراسالم مرتد شد و خود " ی اسود عنس

را به " نجران"خواند و ادعای پيغمبری آرد، او به آمك پيروان خود ،سرزمين 

  و به صنعا حمله د ساختتصرف در آورد و سپس طايفه ی مذحج را مطيع خو

نامه به  اين باب، و در، آسانی آه عهده دارآارهای يمن بودند سخت ترسيدندبرد

.را آشتند" اسود " عاقبت پس از وفات پيغمبر ...پيغمبر نوشتند   

                 

 طليحه و دعوی پيغمبری
 

 آه   بود زندهپيغمبر خدا :  است آهآمده " عمارة بن فالن اسدی  "روايت در 

 تعداد   از آن هنگام ...   آرد پيغمبری  و دعوی طليحه از دين اسالم بر گشت

 .وآارش باال گرفترفتند  شدند و مردم به سوی طليحهترميمسلمانان، پيوسته آم
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بر عليه )محمد(حيات سيد آاينات  و طليحه در زمان .... می نويسد " خواندمير"

به مدينه شتافت )  ا اسالم برای  مخالفت  ب( روايح  الصلواة  و فوايح  التسليمات 

اقرار  اسد ترك  مسلمانی آرده، به رسالت او بر تسويالت شيطانی، بنی بناو ... 

.نمودند  

                 

يغمبری مسيلمهادعای پ  
 

هم زمان با خروج طليحه وبرگشتن او ازدين اسالم مسيلمه نيز بارديگرادعای   

ار مردم بسي... پيغمبری آرد و مدعی شد آه ازآسمان براو وحی نازل می شود

قبيله ها به اوگرويدند و دورش جمع شدند بطوری آه آارش از قبيلۀ او و ديگر

را با سپاهی فراوان برای سرآوبی مسيلمه  " بن وليد خالد "ابوبكر. باال گرفت

فرستاد، پيروان مسيلمه در ميدان جنگ ايستادگی  و مقاومت سختی آردند، در 

يشاپيش پيروان مسيلمه پ) فرستاده ی مرتد حضرت محمد " (رحال"اين جنگ 

لمانان را شكست دهند، سرانجام بود مس ، مقاومت آنها چنان بود آه نزديك بود

.سيمله فراری شده و سپس آشته می شوداين جنگ مدر                  

 

 ادعای پيغمبری يك زن
 

مرگ پيغمبردعوی رسالت و  اندآی  پس از -دخترحارث  بن سويد " سجاح "  

د و از مسيحی گری خارج  هزيل دعوت او را پذيرفتنيفۀطا و... پيغمبری آرد

.  جنگ نمايند- مسلمانانكر خليفۀ ابوببا او متحد شدند، تا با سران قوم و... شدند  
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 مدعی شد آه پيغمبر است و نيزسجاح : می نويسند"  ابن طقطقی"و " ابن اثير "

...  آردندز او پيرویا" بنی تميم" شود ، گروهی ازوحی ازآسمان براو نازل مي

،  اسالم مردم بحرين و حطمعالوه بر اينها، تاريخ نويسان ازارتداد و برگشتن از

ردم  يمن  و مهره، ارتداد قبيلۀ  قبايل طرب، ارتداد مردم عمان، ارتداد  مارتداد

ردم  حضرالموت نام برده م) دينبرگشتن از(و ازارتداد  " اشعريان "و " عك "

قبايل عرب، برخالف  زحمتكش  توده های   بود آه  آن  ينها، همه نمايندۀا... اند

، بلكه دينی " نجات بخش" دين  كمحمد، اسالم را نه ي پيشگويی ها و وعده های

، آنها استثماری يافتند آه به وسيلۀ حاآميت  اشراف و ثروتمندان، تقويت می شد

"  جامعه ی  بی طبقه ی  توحيدی" و ته بودند آه برابری اسالمی  بخوبی درياف

    .                  حكومت واقعیاست تا شكلی از"  افسانه ی سياسی" تنها  يك 

آه درسراسردوران حكومت ) برگشتن ازدين" ( رده "خونين  فراوان وجنگهای

 هایشورشن  ادامه داشت، برای سرآوبی ايخلفای نخستين اسالمیديگر ابوبكرو

آشيدن و مسلمان سازی دوبارۀ خلق ها "   بند" الحادی و ارتدادی  و بخاطر در

ته باشد با شمشير دين برگشهرآه را آه از:  "  بود بطوريكه ابوبكرفرمان داد تا

..."آنندش بسوزانند وزن و بچه اش را اسيربكشند و به آت   
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 حمله ی اعراب به ايران
 

آنار   در( فئودالی  توسعۀ  بهره آشی های  و ، بسطبودجه های سنگين نظامی 

بحران های : نتيجهدر ها و و قحطی ی ها ، خشكسال)شيوه های قديم برده داری

های ن فتح سرزمي نخستين اسالمی، برای ، موجب شد تا حكومت هایاقتصادی

های ، جنگقلمرو  اسالمیتوسعۀ   و دست يابی به منافع  اقتصادی و حاصلخيز

زمين ها: اين جنگهانند، در  ببي را تدارك ارانه و وحشيانه ی فراوانی تجاوزآ  

 جنگ فرار   و اراضی آنانی آه درجنگ آشته می شدند و يا آنانی آه از ميدان

 ن توسعۀهم چنين امر وضبط می گرديد، اي» اراضی خالفت« می آردند، بنام 

انشينانش ميشد،  بر اراضی پيغمبر و ج آه مشتمل )صوافی(= مالكيت خالصه 

و تحكيم حكومت مقتدر خالفت گرديد  بطوری آه رفته  باعث تقويت فئوداليسم 

بزرگترين  خود، به عنوان  ) صليبی  مانند آليسا در جنگ های( رفته، خالفت 

و ثروت های فراوان شد و اين امر، زمينه  اشراف و فئودال ،صاحب زمين ها 

 و مالكيت دولتی عباسيان فراهم  نی اميهو پر تجمل ب»  اشرافيت هار« را برای

.                                                     ساخت  

حكومت : مفهوم تكامل يافته ی غنيمت اين است آهمعتقد است آه » الك گارد« 

.         لق قائل استاراضی، برای خود حق مط نسبت به همۀ درممالك مغلوب،

بار  درختالفات درونی. آردندايران حمله مسلمان به ، اعراب هجری١٨ درسال 

 و فقر توده ها، بروز جنگ های، استثمارشديد طبقاتی های، وجود تضادساسانی

 دولت  شدن خزانۀخالی: و درنتيجه) بيزانس(ساله با دولت روم شرقی ٢۴متعدد 

: زهای  سنگين بر توده های شهری  و روستايی و نياتو تحميل ماليد فشارو تشدي
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هم  و  و زمين داران و درباريان  با اشراف تبانی روحانيون و ارتجاع مذهبی

و  مزدك اشتراآی نهضت سرآوبیان به دنبال يأس و سرخوردگی ايراني: چنين

 در آيين  يك ناجی و نجات بخش آه ظهورمردم برایۀ تودد و انتظارامي: جتَانتي

 برابری اسالمیر دلپذيشعار : بود و نيزد شده برآن تأآي های زرتشتی و مانوی

...  پنداشتندايرانيان آن را به غلط شبيه برابری  و عقايد اشتراآی مزدك میآه 

ديگری به وسيله ی سپاهيان  پس ازهای ايران يكیهمه و همه باعث شد تا مرز

.عرب فتح شوند         

 ابراعراب،بر مقاومت مردم درها و واليات ايران، هسته های ازشهربسياریدر

 آه درسقوط مدائن و مقاومت درخشان وحشتناآی سرآوب گرديد بطوریبطرز

 ازخود نشان بسياری  و خشونت ، سفاآیمردم درجنگ جلوالء، اعراب مسلمان

اد آرده اند، ي  هولناك جلوالء ن ازآن، به نام واقعۀدادند آن چنان آه تمام مورخي

روی زمين  اجساد آنها ان آشته شدند و مدتهاايرانين جنگ صد هزارتن از ايدر

... و تعداد فراوانی از زنان وآودآان ايرانی به اسارت رفتند... باقی مانده بود

نام  گرفت آه  از بس آشته، دشت و ) ده پوشاني ( جلوالء  جنگ بدان جهت اين 

اين جنگ، مسلمانان در . ده  بود آه  نمودارعظمت  جنگ بودپوشانيصحرا  را  

.هيچ واقعه ای نصيب آنان نگرديدوردند آه مانند آن در بدست آ چنان غنائمی         

ارازخود نشان نيز ايرانيان مقاومت بسيار و اعراب، خشونت بسي درجنگ نهاوند

پيكار زبه عنوان نهاوند نيشاعرعرب ازجنگ " دعروة بن زي"آه  ، بطوریدادند

دسته های و.. .سدنوي  جنگ نهاوند میدربارۀ» مقدسی « ...  بردنام می هولناك 

شكيبايی و پايداری درآنجا بودند و بر... ند چهارصد هزارنفر بودندايرانی آه گوي

چندان آشتند آه  خدا ) ايرانيان ( و اعراب  از ايشان ... سوگند ياد آرده  بودند 

و از اموال و غنيمت ها ،چندان نصيب اعراب مسلمان گرديد آه در هيچ ... داند 

.آر نشده  استآتابی اندازه ی آن ذ                  
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بی هيچ مقاومت ران را  اعراب به ايۀ حمل ازاسالم شناسان بعضیاگر: نبنابراي

آنها به تاريخ ايران  عدم آگاهی ازمی دانند ناشی... نهاوند و جلوالء دردرخشانی

.است   

 با علم ابتدا عربستان  ۀ جزير آه درحوزۀ  شبه  حكومت های نخستين اسالمی

 می  توده ها ال اآراه فی دين با برابری و برادری اسالمی به جلبآردن شعار

ايران از شيوه ها  و سياست های  ازجمله درسرزمين های اشغالیپرداختند، در

              .                       خشنی برای مسلمان سازی ملت ها استفاده آردند

و با آسانی آه پيرو دين  ندارند  ايمان   به خدا  آه با آسانی: دميدهقرآن دستور

خويش اند، حتی با آنان آه آتاب داشته اند، پيكار آنيد تا با حقارت و ذلت جزيه 

: او ياد آور  شدندد سوم به هنگام مالقات با يزدگرزنمايندگان عرب ني. بپردازند

را قبول ) سالما( ن اين ديجهان بگرديد، هرآست آرد آه درما را وصيغمبر پي

.حرب آنيد تا دين ما بپذيرد يا جزيت بدهدآرد نعم و آرامه واگر قبول نكند با او  

                 

 اشراف ايرانی ، اسالم را قبول می آنند
 

رند نپذي های اشغال شده، می توانستند اسالم  را گرآشورايرانيان و ملت های دي 

شوند، يا جه به سرنوشت هولناك  جنگ  جلوالء دچار نتيند و درمقاومت نمايو 

 و از سنگينی   شوند  مسلمان و يا  اينكه  بپردازند  صلح آنند و خراج  و جزيه

زه انگي: می نويسد » اشپولر« .و ديگر ماليات ها، خالصی يابند  خراج و جزيه

ل  به مي و ازاقتصادی جنبه یالم  از ن اسامرگرايش به  ديها و اسباب عمده در

 گوناگون آه درمجموع سخت های از فشارماليات های سنگين و به رهايی فرار

 )استاد دانشگاه االزهرمورخ عرب و(ن احمد اميشده است بوده ناشی ميو دشوار
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فرار ... بار سنگين جزيه  شانه خالی آردند ازمردم هم ازگروهی: آند تأآيد می

ران و  بود آه بعضی از امي اخت جزيه و قبول اسالم به اندازه ایمردم  از پرد

مردم از : می شود آه ادآورابن فقيه نيز ي. حيرت شده بودندسرداران عرب دچار

.پرداخت جزيه سر، باز زدند و اظهار اسالم آردند                  

فی است بدانيم بزرگ اسالمی آان سردار شخصيت ايدربارۀ " ((خالد بن وليد" 

آه  يكی ازمسلمانان  معروف "  مالك بن نويره" بن وليد شبی به خانۀ  خالد: آه

 در بود مهمان شد و او را يعنی ميزبان خود را غافلگيرآرد و آشت وسرش را 

 يعنی  مسلمين  خليفۀ .شد  و همان  شب  با زن  ميزبانش همبسترسوزانيد آوره 

به اين بهانه ... نايت وحشتناك و خيانت شرم آوری با آگاهی به چنين ج همابوبكر

 و مجازات او از اجرای عدالت. آه حكومت اسالمی به چنين سرداری نياز دارد

يد تا حال به فرمان ما درآي: يرانی نوشتنامه ای به اشراف ادر.)) جلوگيری آرد

ذريم و شما را با هر چه داريد در زمين تان، به خودتان واگذار آنيم و از شما بگ

.به ديگران بپردازيم  

ا  بپذيرند تا منافع راشراف  و فئودال های ايرانی بهتر ديدند اسالم : يببدين ترت

 :می نويسد» بالذری «طبقاتی آنها همچنان مصون و محفوظ بماند، و امتيازات 

آبری و نيز  از روستای  ئيمرۀ" جفرباد " گ زادگان اصفهان دربزرگروهی از

 سرفتح شد، " جی" دژ و بارو داشتند چون روستای " ماربين"ام قلعه ای به ندر

، باز زدند اطاعت فرود آورده و خراجگزارگرديدند و نيز ازپرداختن جزيه سر

.و اسالم آوردند) يا پرداختن جزيه را به سود خود نديدند(   

مردم ايران درحملۀ : ناسان آه معتقدنداسالم شبرخالف نظربعضی از: بنابراين

،  آزادی (!)ناپذير  طبقاتی فروريختن ديوارهای  تسخير« ب و نفوذ اسالم اعرا

»  و اشرافی را يافته بودندتعليم و تربيت برای عموم، رهايی ازاستبداد روحانی 

 اعراب به ايران، نه تنها معادله های طبقاتی وحاآميت اقتصادی اجتماعی حملۀ
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با اسالم آوردن اشراف نداد، بلكه ا ی مردم تغيير  ساسانی را به نفع توده هدورۀ

ئودال های ايرانی، مالكيت اراضی و امتيازات طبقاتی آنها  مثل گذشته تثبيت و ف

 و تبانی زمينداران و اشراف  حكومت های اسالمی، با ائتالف تحكيم گرديد و و 

و روستايی پرداختند، لذا پس از تشديد بهره آشی ی توده های شهری ايرانی، به 

 دوگانه ای را تحمل   و روستائيان ايرانی ستم عراب به ايران، زحمتكشاناۀ حمل

ستم :  و از سوی ديگر   ارباب ها و بهره آشان محلی  ظلم از يك طرف: آردند

 نتيجۀ« : رب به درستی می نويسد ك احمد امين مورخ ع.  فاتحان فئودال عرب

انترناسيوناليسم اسالمی  ...»«فتح اسالمی برده بردن و بنده نگهداشتن بوده است

مذهبی امپرياليسم خشنی آه اشراف عرب و غالمان  توجيه  جز واقع چيزی  در

».ترك شان ساخته بودند،نبوده است  

                 

 قتل عمر انعكاسی از نارضايی توده ها
   

) يا ابولؤلؤ ( ه ی برده ای ايرانی به نام فيروزهجری به وسيل٢٣قتل عمردرسال 

 :ران جنگ نهاوند بود، می تواند ازدو جنبه مورد توجه قراربگيرداسي يكی ازآه

و اعتراض  عنوان يك برده ميتواند نمايندۀ عصيان زحمتكشان  عمل فيروز به-١

پنهان آردن  برای  ی را سرپوش  اسالمی  و برادری  برابری آه  بردگانی باشد

.دند طبقاتی و ادامه ی بردگی خود يافته بو اختالفات  

ارباب خود روزی ابولؤلؤ برای شكايت از:  آهنوشته انددرچگونگی  قتل عمر 

پيش خليفۀ مسلمين يعنی عمررفت ) از اصحاب پيغمبر بودمغيره بن شعبه آه ( 

زحمت من روزی ده درهم ماليات می گيرد ارباب من ازآارآردن و: و گفت آه

 فيروز جواب داد  ت ؟و اين مبلغ زياد است، عمر پرسيد شغل و حرفه ات چيس
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عمر گفت با اين همه صنعت، اين ماليات زياد نيست  . نجاری آهنگری و نقاشی

عمر ! آری:  با باد آار آند؟ فيروز گفتشنيده ام آه می توانی آسيابی بسازی آه

 )ته بودآشف آه ازبی نتيجه ماندن شكايت خود بر(فيروز. گفت برای من بساز

بی برايت خواهم ساخت آه درشرق و درغرب از اگر سالمت بمانم آسيا« :گفت

"... استاين مرد مرا تهديد آرده  "گفت عمر...  و رفت» آن تعريف ها آنند

 ايستاده بود، فيروز   نماز جماعت مسجد بهصبح روز بعد، هنگامی آه عمر در 

ايرانی خود را به  او رسانيد و با خنجر دو سر، شش زخم بر خليفه ی مسلمانان 

ر خليفه ايستاده بود، ورد و شخص ديگری  به نام آليب را هم آه پشت سوارد آ

.آردآشت و فرار                  

 ملت   انتقام می تواند نمايندۀ- به عنوان يك ايرانی وطن پرست- عمل فيروز-٢

با تحميل و تهديد، از دست را   و عقايد ملی خود  مغلوبی باشد آه مذهب، آداب

.م را پذيرفتاسالداد و   

                 

 مقاومت ايرانيان در برابر اعراب
 

 آوتاه يا بلند ايرانی، مقاومت های دراآثر شهرها و واليات  : به طوريكه گفتيم

اب مسلمان، به آن آسانی  آه  صورت گرفت  و اعر اعراب مدتی دربرابرحملۀ

فق نشدند هم چنين، تسلط اعراب برايران، به ايران موۀ رود به فتح هم تصورمي

و دولت منزلۀ پايان مقاومتها و مخالفت ها ی مردم  ايران در برابر تحميل دين  

 براسالمی نبود، بلكه درطول سالهای اشغال ايران توسط اعراب، مردم همچنان 

به مبارزه ) آه مظهردين تحميلی بودند(  اسالمی عليه حكومت های دست نشاندۀ

مردم آنجا )  هجری٣٠ - ٢٨در سال های (   پس از فتح  استخر"، مثالپرداختند
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 مجبورشدند تا اعراب ... داشتند  و حاآم عرب  آنجا  را آشتندبه شورش برسر

نيان  ايرااومت و پايداری ا محاصره و تصرف آنند، مقربرای بار دوم اصطخر

را سخت نگران و خشمگين آرد، ) عبد اهللا بن عامر(آنچنان بود آه فاتح استخر

به ... ند مردم اصطخر آه خون برا سوگند خورد آه چندان بكشد از"بطوريكه 

 و خون همگان مباح گردانيد و چندان...  جنگ بستندبه) آنجا را( اصطخرآمد و 

ان  آشتگو عدۀ... ه خون ريختند، پس برفتا آب گرم برفت، تآه آشتند خون نمي

           ..."      مجهوالت آه نام بردار بودند، چهل هزارآشته بود، بيرون از

درزمان عمر مردم آذر بايجان چندين بار سر به شورش بر داشتند و با سپاهيان 

                           .                                          عرب به سختی جنگيدند

 گرديده و در چندی مرتدآرده بودند، پس از ! ه  قبول اسالمآ مردم خراسان نيز

اشتند  و خليفۀ  مسلمين، فرمان  داد تا  آنان را  بر د به شورش عثمان سر زمان

به سوی خراسان " سعيد بن عاص"و "   عبداهللا بن عامر"... . ...سرآوب نمايند

        .                  و طبرستان و تميشه را فتح نمايندر دوم گرگان تاختند تا با

بيرون از شهر درهمين ايام، مردم سيستان نيز قيام آردند و حاآم عرب آنجا را 

حاآم (  هجری مردم فارس برعليه عبيد اهللا  بن معمر٢٨آردند همچنين درسال 

پاهيان مسلمان را شكست  او را آشتند و  سشورش آردند و)  عربدست نشاندۀ

                     .               نيزعلم طغيان بر داشتند" دارابجرد"مردم ... دادند

اعراب مقاومت آردند سال دربرابرهجوم و نفوذ ٢۵٠گيالن و ديلمستان تا حدود 

ن نواحی را ثغر می خواندند و ثغر درنزد مسلمانان بطوريكه اعراب مسلمان، اي

  بود آه شهرهای  آنها  را  از واليات  دشمن و اهل آفر، جدا می عرب، مرزی

ره به عنوان و ديلم هموا گيل  ضرب المثل های اعراب نيز از مردم ساخت، در

نتوانسته اند  سرزمين  تازيان هرگز: بقول سعيد نفيسی. دبرندشمنان اسالم نام مي

.گيالن  و ديلمستان را متصرف شدند    
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 جنگ جمل
 

كرد آه شرايط سياسی اجتماعی، جهت پس ازقتل عثمان حضرت علی تصورمي

 اما به زودی طلحه و برای او آماده و مناسب است، خالفت  مقام  بدست گرفتن 

  با خالفت علی )زن پيغمبر( وعايشه )  آه ازياران نزديك پيغمبر بودند ( زبير

شتند، در اين ميان  معاويه  بن اعتراض و  شورش  بردامخالفت آردند و سربه 

 عثمان متهم  ساخت  و به  علی را به  شرآت در قتلنيز) حاآم شام (ابی سفيان

 و مشكالت ها، خالفت علی  را با موانع اين شورش. نخواهی عثمان قيام آردخو

. را تهديد می آرد) مدينه(اسالمی عظيمی روبرو ساخت و هرروزمرآزخالفت 

 از اين خطرات تصميم گرفت مقر فرماندهی خود را از علی برای مصون ماندن

 مدينه اهميت  منتقل سازد، از اين تاريخ) در حوالی بصره " (ذی قار "مدينه به 

.سياسی و مرآزيت فرماندهی خود را از دست داد                  

برای تصرف شهر بصره و آوفه ) زن محمد (  حمايت عايشه طلحه  و زبير  با

بين سپاهيان حی لشگرآشی آردند ودرحوالی شهربصره جنگ سختی  به اين نوا

علی و نيرو های مخالف او در گرفت آه در آن طلحه و زبير به هالآت رسيدند 

 اين جنگ چون، در) آه پس از مدتی آزاد گرديد(و عايشه نيز به اسارت در آمد 

.                    عايشه بر شتری سوار بود، از اين رو، آن راجنگ جمل ناميدند  
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 جنگ صفين
 

بين النهرين مسلم و با پيروزی علی درجنگ جمل، حاآميت او برنواحی عراق 

) سوريه(گرديد با اين حال، مخالفان علی، پس از شكست درجنگ  جمل به شام 

ايت لشگريان معاويه حمپيوستند و با ) اران عثمانهواد(رفتند وبه گروه عثمانيه 

  صفينۀناحي هجری  در ٣٧در ماه  صفر سال . برای جنگ  با علی آماده  شدند

و لشگريان جنگ خونينی بين سپاهيان علی ) ع درآنارفراترقه واق شهرجنوب(

متمايل بود و معاويه به نفع لشگريان علی  جنگ  نتيجه ی اين . معاويه درگرفت

بن عاص فرمان ن خود را دربرابرسپاه علی ناتوان ديد به تدبيرو حيله عمروچو

مسلمانيم ما هردو: "گفتندنيزه آردند و سرتا سربازانش پاره های قرآن را برداد 

اين حيله  به سختی  مفيد و "... اشيمو بايد به حكمی آه  قرآن  می آند، راضی ب

 آشيدند دست از جنگ ،ن سپاه علیاز فرماندهان و سربازاافتاد و عده ای مؤثر

) داوری(وعلی را آه دچارشك و ترديد شده بود، واداربه مذاآره و قبول حكميت

.آردند  

                 

 خوارج
 

زحمتكش آه ظلم  و ستم حكام اموی پيشه وران خرده پا ی شهری و توده های  

بخاطر استقرار عدالت  اجتماعی  بلكه    و نه برای منافع علی بجان آمده بودند

مبارزه می آردند، راضی به  مذاآره  و سازش با معاويه  و  اشراف بنی اميه 

حكم خدا صادرگرديده زيراآه : نبودند، آنها  با شعارالحكم اال اهللا معتقد بودندآه
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برلشگريان معاويه پيروزگشته ايم بنابراين؛ مذاآره و سازش ) يان علیسپاه(ما 

به بی شك تسليم طلبی و تمكين . باشد مخالفت با حكم خدا می  به منزلۀبا دشمن،

زحمتكش و  مذاآره و سازش، نميتوانست موافق فكر و منافع طبقاتی توده های 

آنها نه برای منافع : آه گفتيم  و همان گونه  شهری باشد پيشه وران خرده پای 

  و اموی  اشرافيت  ت  با مخالف برای   ی  و استقرارحكومت او، بلكه  اساسَاعل

استقرارحكومتی مردمی مبارزه ميكردند لذا بسيارروشن بود آه تسليم به حكميت 

ان طبقاتی توده های ستمديده قرارمی شمار دشمن علی را درسازش،و ) داوری(

 و در  هزار تن از لشگريان، از اردوگاه علی خارج گرديده١٢: اين اساسداد بر

ر شدند و از بين خود، شخصی عادی به  نام مستق) بصرهبين بغداد و ( نهروان 

خارجی  يا اين پس به  خالفت انتخاب آردند، اين عده ازرا  بهعبد اهللا بن  وهب 

طاعت علی باقی معروف گرديدند و آن آسانی را آه بر ا) قيام آنندگان( خوارج 

.ناميدند) ن علیيا پيروا(نان خليفه و امام مسلمين دانستند، شيعهچمانده و اورا هم                  

بودند شهری  از پيشه وران خرده پای خوارج عمومَا از توده های زحمتكش  و 

ان و ، عثمخوارج علی. نيزمی گفتند)  فروشندگان(  آنها را شراة ، و از اين رو

عمرو ( معاويه و آسانی را آه در جنگ صفين  به  حكميت  انتخاب شده  بودند 

خليفه  و : به عقيده ی آنان. را آافر می دانستند)  بن عاص و ابوموسی اشعری 

برالزم نيست آه عرب و ازقبيلۀ قريش باشد بلكه خالفت غيرعرب جانشين پيغم

است آه هبری اين رط خالفت و و حتی غالمان نيز روا و جايز است، تنها  شر

بعضی  از فرقه های خوارج  .   و شمشير زن باشدشخص خليفه ، با تقوا، عادل

د نمی گذاشتند و امامت زنان در انتخاب خليفه فرقی بين زن و مر )مانند شبيبيه( 

.می دانستند را نيز جايز                  

 و مخالف  اشراف بنی اميه، زمين داران بزرگ دشمنان آشتی  ناپذير خوارج 

مالكيت خصوصی بودند، آنها  خالفت  موروثی خاندان پيغمبر را قبول نداشتند، 
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برابر تمايالت  در"  جمهوری خواهان" خوارج را ميتوان مظهر : براين اساس

.عان دانستشي) حكومت موروثی " ( سلطنت طلبانه"  

                 

 جنگ نهروان
 

های موجود بين مسلمانان را ، انشعاب و تفرقه مسئلۀ حكميت و پيدايش خوارج

.  ها و خطر های واقعی آردساخت و خالفت علی را دست خوش تهديدبيشتر

جنگ خونينی بين   هجری دردشت نهروان ٣٨سال  صفر  درنهم ماه  انجام سر

  تن از خوارج به قتل ١٨٠٠لشگريان علی و خوارج روی داد آه در آن، حدود 

حريت " يكی  ازسرداران عرب به نام )  هجری٣٨سال (دراين هنگام . رسيدند

 با علی، قيام آرد و گروهی از  ران به مخالفت اي نيز درجنوب" راشد الناجیبن 

جامعۀ  پايين  های، قشرسرآوبی  خوارج. خود همداستان ساخت ايرانيان را با 

 -و تندروترين جناح سياسی  راديكالترين داشتن يكی از ازاسالمی آن زمان را 

.مذهبی محروم ساخت  

                 

 قتل حضرت علی
 

 تصميم خوارج هجری  سه  تن  از ۴٠با  تعقيب  و سرآوبی  خوارج، در سال  

آه به اعتقاد آنها، مفسدين فی االرض (گرفتند آه علی، معاويه، وعمروعاص را 

 راه برای برسانند تا  به قتل )  بودندجامعه   و انحطاط  باعث تفرقه، اختالف و 

نتخابات آزاد جهت تعيين خليفه، ااستقرارعدالت وحكومت مردمی و زمينه برای 

اين زخم ها مأمور قتل  معاويه  او  را زخمی  و مجروح آرد، اما . فراهم گردد
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مأمورقتل عمروعاص نيز . موجب مرگ او نگرديد و ضارب، خود به قتل رسيد

به نام   (را به قتل رسانيد، اما مأمور قتل علی  ديگری  شخص   بَابجای او، اشت

ماه رمضان، با شمشير،حضرت را مجروح ١٩درسحرگاه ) ن مجلمعبدالرحمن ب

.رت علی گرديدآردآه سرانجام باعث مرگ حض  

قبر آرده و   را نبش   مبادا خوارج  آن از بيم آنكهقبرعلی را :  به قول  سيوطی

دو بار قبر : روهی ديگرورند، ازمردم پنهان آردندو به قول گجسدش را بيرون آ

علی را با شتری جسد: جای ديگر تغييردادند، بعضی ميگويندجايی به علی را از

 راه گم شد خدا به خاك سپرده شود ولی شتردربه مدينه فرستادند تا درآناررسول

طی گرفته و بنی را قبيله ی  آه آن شتر نيز ميگويند برخی ،و ندانستند آجا رفت

، ولی علما و مورخان شيعه معتقدند آه حضرت علی را جسد علی را دفن آردند

.در نجف به خاك سپردند  

                 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:  كل  شده و قدرت  يافتند  و به نامپس از مرگ علی، خوارج بار ديگر متش 

در سرتاسر  )  صفريه(و صفريان )  بيهسيه( ازارقه ، شبيبيه، اباضيه، بيهسيان

.با حكومت های وقت به مبارزه پرداختند) از جمله در ايران ( قلمرو اسالمی  

                                                                                  

 منابع و مآخذ

 و داخلی آتاب آليه منابع و مآخذ و زير نويس ها ی اين آتاب در صفحات آخر

. انتشارات آاوه موجود می باشد١٣۵٧اول فروردين چاپ   


